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Nέα σειρά TG από τη MAN:  
Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερη 
κατανάλωση καυσίμου 
Η νέα γενιά φορτηγών MAN παρέχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση στους 
οδηγούς. Η τεχνολογία Bosch παίζει βασικό ρόλο σε αυτό.

Τεχνολογία αιχμής για μεγαλύτερη ασφάλεια, απόδοση και άνεση:
Η σειρά TG της MAN κυκλοφόρησε την περασμένη άνοιξη με ελκυστικό σχεδιασμό 
για μεγαλύτερη απόδοση, συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και συνδεσιμότητας 
τελευταίας γενιάς, καθώς και με μεγάλο εύρος εφαρμογών άνεσης. Η τεχνολογία 
αιχμής της Bosch παίζει σημαντικό ρόλο.
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επαγγελματικών οχημάτων. 

Αυτή η ευελιξία προσφέρεται επίσης 
στη σειρά MAN TG με τα 
διαφορετικά μεγέθη κινητήρα και 
καμπίνας. Χάρη στους προ, κυρίων 
και μετά ψεκασμούς των μπεκ τύπου 
CRIN3, η σειρά TG επωφελείται από 
την αποδοτική καύση καυσίμου, ενώ 
λειτουργεί ομαλά και προσφέρει 
υψηλή απόδοση του κινητήρα σε 
κάθε σημείο λειτουργίας του. 

Τεχνολογία Bosch στο ΜΑΝ 
TG*

 

▶  Κινητήρας και σύστημα 
ψεκασμού common-rail 
– Μονάδα ελέγχου  κινητήρα 

EDC17 και MD1
– Αντλία  CPN6, CPN5, CPN 3.3 

και 3.4
– Μπεκ ψεκασμού CRIN3
– Ράγα HFR
– Αισθητήρες (ταχογράφου, 

πίεσης, θερμοκρασίας, 
σωματιδίων, μάζας αέρα, 
exhaust gas

– Διαχείριση καυσαερίων 
Denox 6 HD

– Μονάδα τροφοδοσίας
– Δοσομετρική μονάδα

▶ Σύστημα Διεύθυνσης
– Servotwin Gen3
– Άξονας διεύθυνσης

▶ Μονάδα ελέγχου αερόσακου 
AB10 TB

*Ενδέχεται να υπάρχουν τροποποιήσεις 
ανάλογα με το μοντέλο και τύπο 
κινητήρα

Μπεκ ηλεκτρομαγνητικών 
βαλβίδων τύπου CRIN3

Τα μπεκ ηλεκτρομαγνητικών 
βαλβίδων Bosch για επαγγελματικά 
οχήματα, αποδεδειγμένα ένα 
εκατομμύριο φορές, έχουν στιβαρό 
σχεδιασμό για μεγάλη διάρκεια ζωής 
και υψηλή απόδοση. 
Τροφοδοτούνται με καύσιμο μέσω 
ειδικών σωλήνων υψηλής πίεσης 
καυσίμου από τον συσσωρευτή 
πίεσης (ράγα) και εισάγουν το 
καύσιμο απευθείας στον θάλαμο 
καύσης. Τα μπεκ CRIN3 έχουν 
σχεδιαστεί για επίπεδα πίεσης 
μεταξύ 1.800 bar και 2.500 bar και 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές 
μεσαίου και βαρέως τύπου 

Μπεκ ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας CRIN3

Fo
to

: M
AN




