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Parametry techniczne samochodu MAN 
 
 
1. Opis podwozia MAN 
 
Oznaczenie typu – TGL 12.240 4x2 BB 
Numer pojazdu podstawowego – LN04BA06-00000 
Rodzaj pojazdu –  ciężarowy 
Kabina kierowcy – Kabina „C” kompaktowa 
Rozstaw osi – 4200 mm 
Zwis tylny– 2325 
Układ kierowniczy – L 
Silnik – silnik D0836LFL40-239 kM/176 kW EURO 3 –925 Nm Common-Rail 
Skrzynia biegów – EATON FS 8309 DD-8 biegów do przodu i wsteczny 
Tarcze kół – 6-otw. 6,75-17,5  
Układ kierowniczy – wspomagany hydraulicznie 
Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem 
Sprzęg przyczepy RINGFEDER 2040 G 145A 
Układ hamulcowy – MAN BrekeMatic (Elektroniczny System Hamulcowy) 
ABS 
 
 
2. Kabina – wyposa żenie zewn ętrzne 
 
Centralny zamek 
Tylna ściana kabiny bez okna 
Lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie sterowane 
Lusterka krawężnikowe ogrzewane elektrycznie i sterowane 
Lusterka szerokokątne ogrzewane elektrycznie i sterowane 
 
 
3. Kabina - wyposa żenie wewn ętrzne 
 
Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym 
Siedzenie pasażera pneumatyczne 
Trzecie siedzenie statyczne 
Klimatyzacja bezfreonowa AC R134A z automatyczną regulacją temperatury 
Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera 
Tablica rozdzielcza w wykonaniu standartowym 
Zestaw wskaźników km/h Base-line 
Tachograf cyfrowy-elektroniczny dla dwóch kierowców 
MAN Tronic komputer pokładowy 
Sygnał dźwiękowy załączonego biegu wstecznego w lampie tylnej 
 
 
4. Wyposa żenie elektryczne 
 
Gniazdo BS przyczepy na końcu ramy 
Gniazdo przyczepy na końcu ramy 24V 7+4 – biegunowe 
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5. Skrzynia ładunkowa samochodu 
 
Burty o wysokości 400 mm 
 
 
6. Przyczepa na dolnym sprz ęgu -  centralnoosiowa – 8 DMC 
 
Szerokość zewnętrzna – 2 500 mm 
Wysokość zewnętrzna – 2650 mm 
Długość przyczepy z dyszlem 7850 mm 
Burty wys. 600 mm 
Noga podporowa firmy HAACON-1szt. – zamontowana na dyszlu 
Nogi podporowe regulowane mechanicznie  -2 szt. z tyłu przyczepy 
Zawieszenie pneumatyczne 
Układ hamulcowy z EBS firmy HALDEX 
Hamulec postojowy automatyczny 
Zawór H-S służące do regulacji zawieszenia pneumatycznego 
 
 
7. Parametry samochodu i przyczepy 
 
Długość samochodu 8050 mm 
Szerokość samochodu 2500 mm 
Długość przyczepy z dyszlem 7850 mm 
Długość zestawu 15 900 mm 
Dopuszczalna masa całkowita samochodu 12 000 kg 
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy 8 000 kg 
Dopuszczalna masa zestawu 20 000 kg 
Rzeczywista masa zestawu (masa własna samochodu i przyczepy + ładunek) 15 000 
kg 


