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První exkluzivní MAN TGX PerformanceLine byl 

předán: č. 001 pro společnost BFS/Stegmaier 

Group 

 

• Vlajková loď modelové řady MAN TGX s motorem o maximálním 

výkonu 640 k se poprvé představila na loňském mezinárodním 

veletrhu IAA 

• Vozidlo číslo 001 ze speciální edice dostala společnost BFS 

(Business Fleet Services), divize Stegmaier Group zaměřená             

na pronájem nákladních vozidel 

• Edici MAN PerformanceLine charakterizuje množství jedinečných 

stylistických prvků aplikovaných na kabině i v interiéru, takže jde       

o opravdu exkluzivní luxusní produkt 

 

Top-model z řady MAN TGX s motorem o maximálním výkonu 640 k          

v provedení limitované 100 kusové série měl premiéru loni na podzim na 

veletrhu IAA 2016. Nyní Heinz-Jürgen Löw, ředitel pro prodej a marketing 

ve společnosti MAN Truck & Bus AG, osobně předal klíče od vozidla 

PerformanceLine výrobního čísla 001, které obohatilo flotilu BFS (Business 

Fleet Services - divize Stegmaier Group zaměřená na pronájem vozidel), 

zástupcům společnosti. 

Edice MAN PerformanceLine je exkluzivní verze vlajkové lodi TGX D38 

s nejvýkonnějším motorem (471 kW/640 k). Vyznačuje se speciálními prvky 

vnějšího i vnitřního designu, což z něj činí vskutku výjimečný silniční tahač: 

spodek karoserie lemují lišty z leštěné nerezové oceli s integrovanými 

obrysovými LED světly, střeše dominuje rampa se čtyřmi halogenovými 

dálkovými reflektory a sluneční clona, nechybí fanfáry; kryty vnějších 

zrcátek jsou v antracitové barvě a dveře zdobí plaketa s logem exkluzivní 

série. 

Kožený multifunkční volant a sedadla nejvyšší třídy s čalouněním 

kůže/alcantara s kontrastním modrým prošíváním, modré záclonky i 

bezpečnostní pásy, reliéf lva na opěrkách hlavy, špičkový audio systém      

s navigací MAN Media Truck Advanced a množstvím funkcí - to vše spolu   

s dalšími nadstandardními prvky zvýrazňuje luxusní kvalitu interiéru. 
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Koncem dubna v mnichovském zákaznickém centru Truck Forum 

nachystali MAN TGX PerformanceLine s číslem 001 pro prvního majitele. 

Klíče od luxusního tahače, který osobně předával Heinz-Jürgen Löw, ředitel 

pro prodej a marketing v MAN Truck & Bus, si převzal Hermann Stegmaier, 

ředitel Stegmaier Group. 

Společnost BFS dostala tahač návěsů MAN TGX PerformanceLine 4x2      

s ocelově-modrým metalizovaným lakem. "Usilujeme o to, abychom v naší 

flotile vozidel k pronájmu měli vždy nejvýkonnější modely a inspirovali naše 

zákazníky. Tento tahač, který se i mně osobně velmi líbí, perfektně pasuje 

do našeho konceptu. Je to celkově už tři tisící vozidlo MAN, které jsme 

obstarali pro BFS během trvání naší společnosti," uvedl Hermann 

Stegmaier při přebírání symbolického klíče. "Jsme rádi, že jsme mohli 

převzít první MAN PerformanceLine Edition." 

 

Na snímcích: 

Obr_1: Hermann Stegmaier, ředitel společnosti Stegmaier Group (vlevo) 

převzal symbolický klíč od MAN TGX PerformanceLine od pana Heinze-

Jürgena Löwa, ředitele pro prodej a marketing ve společnosti MAN Truck  

& Bus. 

Obr_2: Interiér kabiny vozidla speciální edice MAN TGX PerformanceLine 

je jako šperk, modré aplikacu mu vdechují individuální styl. 

Obr_3: Atmosféra v kabině vozu MAN TGX PerformanceLine zrychlí tep 

každému řidiči. 

 

Další informace na www.mantruckandbus.cz 

 

Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus 

Objem dopravy na evropských silnicích neustále roste. Současně však v důsledku 

ubývání zdrojů energie je doprava stále dražší. MAN Truck & Bus jako jeden 

z předních výrobců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá 

k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabízí komplexní program 

snižování celkových nákladů vlastnictví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující 

technologii, servis, náklady na řidiče a další expertizy – chrání životní prostředí      

a je přidanou hodnotou pro naše zákazníky. 

 
 

 
 
MAN Truck & Bus, jeden z největších evropských výrobců dodávkových, nákladních a užitkových vozidel a poskytovatel dopravních řešení 

dosáhl v roce 2016 obratu 9 miliard Eur. Je výrobcem a dodavatelem dodávkových automobilů, nákladních vozidel, autobusů, vznětových 

a plynových motorů stejně jako služeb spojených s dopravou pasažerů a transportem zboží. MAN Truck & Bus je společností Volkswagen 
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truck and Bus GmbH a zaměstnává celosvětově 35 000 zaměstnanců.  


