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Prvý exkluzívny MAN TGX PerformanceLine bol 

odovzdaný: č. 001 pre BFS/Stegmaier Group 

 

 Vlajková loď modelového radu MAN TGX s výkonom 640 

k sa prvý raz predstavila na vlaňajšom IAA  

 Číslo 001 zo špeciálnej edície dostala spoločnosť BFS 

(Business Fleet Services), divízia Stegmaier Group 

zameraná na prenájom vozidiel  

 Edíciu MAN PerformanceLine charakterizuje množstvo 

jedinečných štylistických prvkov aplikovaných na kabíne 

aj v interiéri, takže ide o naozaj exkluzívny luxusný 

produkt 

Top-model z radu MAN TGX s motorom 640 k vo vyhotovení pre 

limitovanú 100-kusovú sériu mal premiéru vlani na jeseň na IAA 2016. 

Teraz Heinz-Jürgen Löw, riaditeľ pre predaj a marketing v MAN Truck 

& Bus AG, osobne odovzdal kľúče od vozidla PerformanceLine č. 

001, ktoré obohatilo flotilu BFS (Business Fleet Services – divízia 

Stegmaier Group zameraná na prenájom vozidiel).  

Edícia MAN PerformanceLine je exkluzívna verzia vlajkovej lode TGX D38 

s najvýkonnejšou pohonnou jednotkou 471-kilowattovým motorom (640 k). 

Vyznačuje sa špeciálnymi prvkami vonkajšieho i vnútorného dizajnu, čo z 

neho robí vskutku výnimočný truck: spodok karosérie lemujú lišty z 

leštenej nerezovej ocele s integrovanými obrysovými LED svetlami, hore 

dominuje strešná rampa so štyrmi halogénovými diaľkovými reflektormi a 

slnečná clona, nechýbajú fanfáry; kryty vonkajších zrkadiel sú v 

antracitovej farbe a dvere zdobí plaketa s logom exkluzívnej série.  

Kožený multifunkčný volant a sedadlá najvyššej triedy s čalúnením 

koža/alcantara s kontrastným modrým prešívaním, modré záclonky i 

bezpečnostné pásy, reliéf leva na opierkach hlavy, špičkový audio systém 

s navigáciou MAN Media Truck Advanced a množstvom funkcií – to všetko 

spolu s ďalšími nadštandardnými prvkami zvýrazňuje luxusnú kvalitu 

interiéru.  



 
 

 

 

  

 

 

  Strana 2/2 

 

Koncom apríla v mníchovskom zákazníckom centre Truck Forum 

nachystali MAN TGX PerformanceLine s číslom 001 pre prvého majiteľa. 

Kľúče od luxusného ťahača, ktorý osobne odovzdával Heinz-Jürgen Löw, 

riaditeľ pre predaj a marketing v MAN Truck & Bus, si prevzal Hermann 

Stegmaier, riaditeľ Stegmaier Group.  

Spoločnosť BFS dostala ťahač návesov MAN TGX PerformanceLine vo 

verzii 4x2 s oceľovo-modrým metalizovaným lakom. „Usilujeme sa, aby 

sme v našej flotile vozidiel na prenájom mali vždy najvýkonnejšie modely 

a inšpirovali našich zákazníkov. Tento truck, ktorý sa aj mne osobne veľmi 

páči, perfektne pasuje do konceptu. Je to celkove už tritisíce vozidlo MAN, 

ktoré sme obstarali pre BFS počas histórie našej spoločnosti a súčasne 

naša edícia k 90. výročiu Stegmaier Group,” uviedol Hermann Stegmaier 

pri preberaní symbolického kľúča. „Sme radi, že sme mohli prevziať prvý 

MAN PerformanceLine Edition.“ 

 

Na snímkach  

1 – Hermann Stegmaier, riaditeľ Stegmaier Group (vľavo), si prevzal 

symbolický kľúč od MAN TGX PerformanceLine od Heinza-Jürgena Löwa, 

riaditeľa pre predaj a marketing v spoločnosti MAN Truck & Bus. 

2 – Interiér série MAN TGX PerformanceLine je ako šperk a modré 

aplikácie mu vdychujú individuálny štýl.  

3 – Atmosféra v kabíne zrýchli pulz každého vodiča. 

 

 

 

 

 

 

MAN Truck & Bus, jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení, 

dosiahol v roku 2016 obrat približne 9 miliárd eur. Jeho produktové portfólio obsahuje vany, nákladné vozidlá, 

autobusy a vznetové motory, a tiež služby súvisiace s nákladnou dopravou a prepravou osôb. MAN Truck & Bus je 

súčasťou spoločnosti Volkswagen Truck & Bus a zamestnáva celosvetovo vyše 35 500 pracovníkov. 


