Paragan Trucks s.r.o.
Lipnická 351
Hranice IV - Drahotuše
753 61
IČ: 09728562
DIČ: CZ09728562

Paragan Truck s.r.o.
Lukáš Páleník
777712809
lpalenik@paragan.cz

Man TGE Eurobox XXL

MAN TGE

nástavba Eurobox XXL IZO užitečné zatížení: 955 kg objem
nástavby: 25 m3 počet europalet: 9 ksvnitřní rozměry
boxu: délka 5150 mm x šířka 2027 mm x výška
2368mmcelkové rozměry:délka 7886 mm x šířka 2084 mm
x výška 2988 mm
Standardní provedení nástavby:
- stěny 25 mm PU panel, strop 25 mm PU panel
- podlaha samonosná izolovaná 45 mm
- barva panelů bílá
- vnitřní okopový proﬁl
- nerezový portál s dvoukřídlými dveřmi se dvěma uzávěry
- ﬁxace dveří v otevřené poloze 270˚
- vnitřní osvětlení LED pás s přepínačem v kabině
- vnější osvětlení dle EHK
- střešní luton jako úložný prostor
- kotevní oka na podlaze 6 párů

728 kg

344 500 CZK

8 kg

2 018 CZK

1 830 kg

768 900 CZK

2 566 Kg

1 115 418 CZK

*jedná se o základní konﬁguraci se standardním
provedením, všechny příplatkové opce je nahrazují

Čalounění zadní stěny kabiny

PODVOZEK MAN TGE

Celkem

Celkový souhrn
Typ konﬁgurace

poptávka

Kontaktní údaje odběratel
Kontaktní údaje dodavatel

Paragan Truck s.r.o., Lukáš Páleník, 777712809, lpalenik@paragan.cz

Individuální požadavek
Termín dodání plošiny
Termín dodání zakázky
Vlastní název konﬁgurace

Man TGE Eurobox XXL

Datum odeslání

08.04.2021

Platnost konﬁgurace:
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
V ceně je zahrnuta homologace.
Záruční lhůta nástavby: 2 roky
po absolvování garanční prohlídky
se záruka prodlužuje o jeden rok

Důležité
Konﬁgurace jako objednávka je platná pouze s podpisem obchodního
zástupce PARAGAN TRUCKS s.r.o.
Kopie byla automaticky zaslána na email paragan@paragan.cz a bude
Vám potvrzena v pracovních dnech do 24 h.

_____________________________________
podpis

Děkujeme za spolupráci,
Váš tým PARAGAN TRUCKS s.r.o.

ZELENÁ LINKA: 800 304 666
tel/phone: +420 581 698 721
GSM brána: +420 777 573 723
FAX : +420 581 698 727
email: paragan@paragan.cz

Popis vozidla

standardní data Vozidla
Vozidlo
Popis varianty
Druh vozidla

provedení

Výkon motoru [kW]
Maximální rychlost

MAN TGE PODVOZEK S KAB|NoU ŘtolČr
TGE 3.180 4X2F SB
? ? ?ve h icl e_typ e _W F ? ? ?

TGE 8stupňová automatická převodovka pohon předních kol
130,00
,l58

[km/h]

Rozvor kol [mm]

Emisnítřída

4.490
Koncepce ulukových plynů, EU6 Cl

Přípustnéhmotnosti
celková hmotnost

3,500

tks]

pohotovostní
hmotnost s řidičem

1

851

Iks]

užitečnézatížení

1649,0

tks]

celková hmotnost
1ízdnísoupravy tks]
Zalíženínápravy

6.000

Zaííženínápravy
zadní [kg]
Zaííženístřechy [kg]

2.100

přední[kg]

1,800

IWLTP] Spotřeba/emise CO2
IWLTP] Spotřeba
(kombinovaný
provoz) [l/100km]

10.B

IWLTP]Emise CO2

284

(kombinovaná
spotřeba)[g/km]
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Poznámky k hodnotám spotřeby a emisí COz
*Uvedené hodnoty spotřeby a emisí byly zlištěny podle zákonem předepsaných post.Lpů měření. Od 1 . září
2017 se určiténové vozy 1iž schvalují podle celosvětově harmonizované zkušební metody pro osobní vozidla a
lehká užitková vozidla (Worldwide Harmonized Light VehicIes Test Procedure, WLTP), realističtějši zkušební
metodiky pro měření spotřeby paliva a emisí CO2,
Aktuálrlě musejí vozidla pro přepravu osob s registracíjako osobní automobil třídy lVl'1 ještě závazně
komun kovat hodnoty NEFZ. Pokud se jedná o nová vozidla se zkouškou typu podle WLTP, odvozují se hodnoty
NEFZ od hodnot WLTP,
Pokud se hodnoty NEFZ uvádějíjako rozpětí. nevztahují se na jednotlivé, individuálr,í vozidlo a nejsou souČástí
nabídk

y.

Doplňková výbava a příslušenství(dodatečné díly, velikost pneumatik, atd.) mohou měnit relevantnÍ parametry

vozidla,jakonapř hmotnost,valiv17odporaaerodynamikaakroměpovětrnostníchpodmínek,provozua
individrrálního stylu řízení ovlivňovat spotřebu paliva, spotřebu elektřiny, emise CO2 a jízdníhodnoty vozidla.
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Konfigurace pro: L3IVAE12
Vysvětleni

,

/

TGE 3.180 4X2F SB

s Sériová výbava

,

* Speciální inj,bava

2) obsahy balíčkůnrohou být příp, nahrazeny zvláštní výbavou vyššíhostupně.

Motor a převodovka

ns Koncepce výfukouých plynů, EU6
r,§ Pohon předních

kol

Cl

630cM
630KR

rychlosti
*s 4vál. rznětový motor 2,0 l agr. 03N.C
*s Automatická převodovka, 8 stupňů
a§ Bez omezení maximální

rs

Podvozek

Rail

Základním motorem

je:TKlftK4

631QA

631sc

Common-

635DB

,,s spuštění motoru standardní

635HA

§§

Prvotnínáplň 7 l paliva

632JK

Es

Tlumič hluku

633lA

9§

Rozvor kol dlouhý, 4 490 mm

634AB

os pérování/tlumičezesílenéa stabilizace zesílená

631

"s Zadni náprava "Standard"
ers Kotoučovébzdy přední, 16"
Varianty zatížení,náa přístavby

BH

633PA
637WK

r8

Bez zrnýšenínebo sníženíí
přípustné celkové hmotnosti

630A4

§§

Přednínáprava, zesílená (nosné zatížení1 B00

63.1PB

§§

Leergewichtsbereich

r§ Registrace jako 3,5
3§
3§
g§

Kola

6338A

,§ systém start-stop s regenerací brzdné energie

Rámy a přístavbové

ěásti

4v, turbodieselor4i mot. 2,0 l/130 KW(4V) BlT,

631LA

t

1

kg)

oszNe
ossgo

kg)
Přípustná celková hmotnost 3 500 kg
Závaží na přední nápravě, typ 1
Přední náprava (nosné zatížení1 800

637lA
637T8

638cc

*s Šrouby kol bez jištěníkola

630BA

*s Kategorie 19

632K8

*S PAL|VOVÍ SYSTÉM NAFTA

633cA

os středové kryty kol

633KD

"s

4 ocelová kola 6 1l2 J x 16 s nosným zatížením1 050 kg,

stříbrná barva

;-s Pneumatiky2O5l75 R 16
valivý odpor

C

1131111 R, optimalizované pro 633TA

l.s Pneumatiky bez stanovené značky výrobce
Koníigurace pío: PAMGAN s,r.o.
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,§

Sada na opravu pneumatik: 12V kompresor a tmel na

633YD

Letní pneumatiky

633YH

pneumatiky

i:lS

Elektrické zařízení,
topení a klimatizace

t,§ Baterie 520 A (92 Ah)

630MA

rs

Baterie a alternátor

630PA

as Provozní napětí 12 V

630WA

rs

631

EA

631

NB

"s
osvětlení

l-,*-

lmobilizér, elektronický
Tříf ázow alternátor 180

A

Dennísvícenísautomatickým zapnutím potkávacích st,ě-

631ll

tel, funkcí "Leaving home" a manuální funkcí "Coming home"

u* Příprava pro 3. brzdové světlo

** Hlavní LED světlomet

s LED

631Vc

světly pro denní svícení

632Bc

"* Mlho\nl,světlomet, s odbočovacímsvětlem
,.s Příprava pro zadní světla s prodlouženým vedením (cél-

633EH

Bs Bočníobrysová světla

63sAC

634KE

ka vedení +1,5 m)

Kabina řidiěe vnějšía
,,s Vnějšízpětné zrcáíko, elektricky nastavitelné a vyhřívané630GB
karoserie
,,* Prodloužení držáku vnějšího zpětného zrc átka s LED
směrovkou a širokouhlou částí, vlevo (šířka nad 2,,1 60mm
,.n,

630KB

Prodloužení držáku vnějšího zpětného zrc átka s LED
směrovkou a širokouhlou částí, vpravo (šířkanad
2.160mm)

630Kl

gs Normální střecha

631AM

xs PoDVoZEK S KAB|NOU ŘlDlČE

632GG

"s ochranná mřížka chladiče, černá s chromovou

lištou

632LA

ns Bočnía zadní okna se skly s tepelnou ochranou, tónova-

634Lc

né

s* Stěrače s intervalot4im spínáním se světelným a
ým snímačem
Fs
§n

Vynechání

dešťcv- 635KL

popisu

635NA

Přední okno z vrstveného skla s tepelnou ochranou, tóno-

637NK

pod

637ZC

vané

Přední nárazník v šedébarvě, s lakovanou částíkrytu
maskou a světly
5§

Dveře kabiny řidiče

638AB

ps

Bez zadní stěny kabiny řidiče

638BB
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kabina řidiče uvnitř

,o*

Airbagy pro řidiče a spolujezdce, u spolujezdce s
možností 630Ec
dealtivace

..s Ú|ožný balík 2: StřeŠnígalerie se dvěma
šachtami 1 D|N
lampičkou na čtení
c,§ Slunečníclony bez zrcátek, bez
kapsy

na dokumenty

a

63OEM

630FN

l:s Qgpgy3 podlaha v kabině řidiče

630NH

*§ Ručníparkovací brzda, standard

630oA

,,s Opatření pro vnitřní tlumení hluku Premium
a* Palubní přihrádka s uzamykatelným krytem,

631Mc

osvětlená

631

UB

** Klimatizace "Climatic'', manuální ovládání

631ZK

es Levostranné řízení

632MK

u* Multifunkční volant (3 ramena)

632oc

us 12Vzásuvka a2držáky nápojů v přístrojové desce

633PP

es
L

s

|iíP9dové bezpečnostní pásy, s nastavením rnýšky a elek-

634CB

Dvě 12Y zásuvky v kabině řidiče (v přistrojové

634MB

trickým i předpínači, vpředu

desce)

,.s Výstražný bzučák a světlo při nezapnutém
bezpečnostnim 634T8
pásu řidiče
,,,s

2, rádiové vyklápěcr klíče

t,s Centrální zamykání
vnitřním ovládáním

Sedadla

s

63sAL

rádiornj,m dálkovým ovládáním

§t Odpruženésedadlo,''ergoComfort''

vlevo,

v

1. řadě

Sedadlo "Standard'' vpravo, v 1. řadě

634RF

*§

Potahysedadel zlátky

634Wc

mostatně

Grey Mesh - Man Black / tit. černá - Palladium
šedá

Audio a navigace

634PK

1§

,* Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce, regulovatelné

Ovládací prvky a
zobrazovací zařízení

635PA

/

sa-

perlová

634Yc
63BDC

a§

Sada přístrojů, ukazatel v kmih

632EA

g§

Přístrojová deska

632FA

.§

Multifunkční displej''Plus''

632Rc

p§

BEZ PŘÍD. ZOBRMOVÁNÍ ZÁVAD

633JA

*s

Servisní indikace 50 000 km nebo 2 roky

634NH

§§

Bez CD l DVD l SD karty pro navigaci
USB typ C, externí, pouze zásuvka (zásuvky)

631GT

4 reproduktory: 2 rnýškové, 2 hloubkové

632Pc

f*

§*

Ě* MAN Media Van
Konfigurace pro: PARAGAN s.r.o,
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komunikace

Asistenční systémy

ť]s

Kód regionu "ECE" pro rádio

F*

Digitální příjem rádia (DAB+)

§*

MAN Smartlink

632R1

3*

Záruka & Servis (s OCU)

633Fc

e*

Rozhraní pro mobilní telefon

637LC

r:s Asistent rozlezdu do kopce

630BN

es Asistent nouzového brzdění

630LO

os Elektronický stabilizačníprogram (ESP)

630RS

rt* Tempomat s omezením maximální rychlosti

631

es Bez asistenta bočního větru

635HK

Prostor pro cestující
,,§ Bez madla na "B" sloupku v nákl, prost.
a nákladový prostor
Pakety výbavy

/ prost, pro

MAN Media Van Paket, 4.repro, "BT" Hands Free,
Mirrorlink , 6,5" displej
B*

cest,
USB,

RB

6312A

639H5

Světelný a dešťový senzor, automatické spínání potkáva- 639HE
cích světel a stěračů

Vnějšíbarvy

r^ Bílá Candy

Servisní úkony

es BEZSMLOUVYo ÚonŽaĚ

příslušenství

B§

palubní nářadí

630Rc

ř§

Obvazov17 materiál, výstražný troj úheln ík

637GB

Specifické použitía
specifické pro zemi

2

2

634OA

ils Kompofientyvyhovující provozu bez specifických pož;adav- 630PN
ků, standardní provedení

Řs

palubní literatura v češtině

630sQ

ě§

Dodatek k homologačnímuosvědčení

63,1B9

ss vozidlo bezzMáštního určení,standardní provedení

631KA

gs Hinweisschilder f.Lándergruppe

632cK

1

5

gs standardní klimatické oblasti

632lA

ss Ochranná opatření pro přepravu bez ochranné fólie

632MA

powchu

§§

Pravostranný provoz

632oL

F§

Mírnéklimatické prostředí

632sB

,§

Ochranné prvky pro přepravu

634JA

:s Provedení LNFZ (lehké už. voz.) se 3 sedadly
23.1o.202o cRM č. doktadu

tlnu

635MB
MANEc@VAN Prog. Veze:

Koníigurace pro; PARAGAN s.r.o.

v1_12-0-2

3410646511

8

/

10

.,s Typprůfland Tschechien
*,§

Kódy řízení

Vysílacífrekvence 433,92 MHz-434.42 Mhz

636DN
637AA

rs Neúplnépovolení N1

637WC

u§ Rozlišenítřídyvozidla -7CP-

630BH

,,s ZnačkyltřídyMAN specifické znaky

631lA

os ldentrfikačníštítek pro užitkovévozidlo s ES typo4im
schválením, s údaji o hmotnosti, s COC
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