
 
 

 

 

  

 

 
 

 

Grupa MAN należy do wiodących europejskich przedsiębiorstw sektora zintegrowanych rozwiązań transportowych. W 

roku 2014 jej obroty przekroczyły 14,3 miliardów euro. Firma MAN oferuje pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki 

wysokoprężne, turbiny oraz napędy specjalne. MAN zatrudnia w swoich zakładach na całym świecie ponad 55 900 

pracowników. Firma zajmuje wiodące pozycje na rynku we wszystkich obszarach swej działalności biznesowej. 
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Premiera MAN TGX D38 „100 Years Edition“ 

  

Elementy ze stali nierdzewnej, płomienisty lew i pełne 

wyposażenie zapewniające komfort  

 

Z okazji jubileuszu 100 lecia wyprodukowania pierwszej ciężarówki MAN 

przygotował wyjątkowy pojazd: TGX D38 w wersji „100 Years Edition“. Ten 

flagowy pojazd z silnikiem o mocy 520 lub 560 KM i wyposażeniem 

szczególnym w postaci polerowanych na wysoki połysk przednich i 

bocznych elementów ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym dekoracyjnym 

oświetleniem LED, skierowany jest do wszystkich klientów 

zafascynowanych marką MAN. Ze stali nierdzewnej wykonany jest również 

masywny stelaż na dachu kabiny z czterema reflektorami halogenowymi 

oraz stopnie wejściowe w drzwiach. 

Na zewnątrz dominują dwa płomieniste lwy zajmujące duże powierzchnie 

na drzwiach i bokach pojazdu. Lew obecny  jest również w środku w 

kabinie na obiciu leżanki. 

 

Premiera podczas MAN Trucknology Days 

Heinz-Jürgen Löw, członek zarządu odpowiedzialny za sprzedaż i 

marketing, z dumą mówi o nowym lwie prezentowanym po raz pierwszy 

podczas MAN Trucknology Days w dniach 19 – 21.03 w Monachium: 

„Pojazdy TGX D38 w wydaniu ´100 Years Edition´ oferują wyjątkowe osiągi 

i ekonomiczność w połączeniu z niepowtarzalnym, przyciągającym wzrok 

wyglądem zewnętrznym – i to bezpośrednio w wydaniu fabrycznym. 

Pierwsi klienci staną się szczęśliwymi posiadaczami tej budzącej emocje 

maszyny już lipcu 2015. Nie mogę doczekać się chwili, kiedy zobaczę je na 

drogach.“  

 

Cechy charakterystyczne pojazdów „100 Years Edition“ 

Dla tego szczególnego modelu MAN przygotował nowe lakiery: MAN Stone 

Grey metallic, MAN D38 Red, MAN Steel Blue metallic i MAN Crystal White 
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metallic, na tle których wyjątkowo dobrze prezentują się pomarańczowo-

czerwone płomieniste lwy.  

Edycja specjalna przyciąga wzrok także błyszczącymi detalami przy kołach: 

felgi aluminiowe Dura Bright EVO dzięki specjalnej obróbce 

powierzchniowej nie tracą połysku. Są one dodatkowo wzbogacone 

wykonanymi ze stali nierdzewnej osłonami nakrętek kół. 

Wnętrze pojazdów „100 Years Edition” zapewnia wysoki komfort kierowcy. 

Pakiet Infotainment „Plus“ zawierający system nagłośnienia, radio MAN 

Media Truck Advanced z nawigacją dla pojazdów ciężarowych, wejście 

USB do odtwarzania muzyki i ładowania  smartfonów, sterowanie na 

podczerwień oraz urządzenie głośnomówiące Bluetooth obejmuje pełne 

wyposażenie potrzebne podczas jazdy i odpoczynku.  

Komfortowe pakiety wyposażenia dla kierowców zapewniają optymalne 

warunki podczas jazdy, odpoczynku i snu. Pakiety dostępne są jako opcja 

zarówno w wersji dla jednego, jak również dla dwóch kierowców. 

Wyjątkowy komfort na długich trasach gwarantują pneumatyczne fotele 

kierowcy i pasażera, podgrzewane, z podparciem odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa i możliwością regulacji na poziomie barków. Ponadto 

przewidziano rolety przeciwsłoneczne, lampki do czytania, podpórki pod 

nogi oraz podłokietniki dla kierowcy i pasażera. Bogate wyposażenie 

dopełniają wielofunkcyjna skórzana kierownica, ogrzewanie postojowe i 

lodówka ze stolikiem. 

 

Ekskluzywny model prosto z fabryki 

MAN wprowadza nowy model w wersji „100 Years Edition“ do sprzedaży w 

całej Europie. Pojazdy będą w całości montowane w zakładach w 

Monachium, zgodnie z obowiązującymi w MAN wysokimi standardami 

jakościowymi, a doposażane w Truck Modification Center. Dział 

odpowiedzialny za realizację indywidualnych życzeń klientów został na 

początku 2015 roku przyłączony bezpośrednio do zakładów w Monachium i 

przejmuje pojazdy bezpośrednio z taśmy produkcyjnej. 

 


