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Bratislava 
26. 3. 2015 Exkluzívny ťahač k okrúhlemu jubileu  

MAN TGX D38 „100 Years Edition“ 

Ťahač TGX D38 „100 Years Edition“ (edícia k storočnici) je exkluzívnou 

verziou v ťažkom modelovom rade, ktorá sa predstavila pri príležitosti 100. 

výročia prvého nákladného automobilu MAN. Top-model s výkonom 520 

alebo 560 k svojou špecifickou výbavou očarí zákazníkov, ktorí majú 

skutočnú vášeň pre takýto typ produktov. Štýlové lišty z leštenej nerezovej 

ocele s integrovanými LED osvetlením lemujú spodok karosérie, z rovnakého 

materiálu sú aj schodíky, na streche rampa so štyrmi halogénovými 

diaľkovými reflektormi a boky kabíny zdobí ohnivá silueta leva... Vzhľad 

jubilejnej edície je vskutku mimoriadny a zodpovedá mu i patrične vysoká 

úroveň komfortu.  

Premiéra na MAN Trucknology Days 

Heinz-Jürgen Löw, riaditeľ pre predaj a marketing, je hrdý na nového leva, 

ktorý sa po prvý raz predviedol návštevníkom MAN Trucknology Days v 

Mníchove (19. – 21. marca). Podľa jeho slov „100 Years Edition ponúka 

výnimočný výkon a efektívnosť modelu TGX D38 spolu so vzhľadom 

skutočne parádneho trucku – a to všetko priamo z fabriky. Prví zákazníci si 

budú môcť prevziať vozidlo svojich snov v júli 2015. Už sa teším, až uvidím 

tieto trucky na ceste.“ 

Technické detaily jubilejnej edície 

Pre tento špeciálny model sú na výber nové originálne farby lakov, na 

ktorých sa bude skvele vynímať planúci lev: MAN metalíza skalná šeď, 

červená MAN D38, MAN oceľovo-modrá metalíza a MAN biela kryštálová 

metalíza. Ďalším luxusným prvkom sú hliníkové kolesá EVO so špeciálnou 

povrchovou úpravou pre trvale vysoký lesk s elegantnými krytmi matíc z 

leštenej nerezovej ocele.  
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Vodič sa môže tešiť aj na nadštandardný komfort v kabíne. Trucky série 100 

Years Edition sú vybavené napríklad balíkom „Plus“, ktorý obsahuje 

kompletnú paletu informačno-relaxačných prvkov pre prácu aj pre oddych s 

kvalitným audio systémom, navigáciou MAN Media Truck Advanced (so 

špeciálnym softvérom pre nákladné vozidlá), k dispozícii je USB port, 

infračervené diaľkové ovládanie, možnosť pripojenia pre smartfóny a 

Bluetooth hands-free systém.  

Optimálne sedenie a kvalitný odpočinok i spánok tvoria ťažisko v zostavách 

prvkov komfortu. Na výber sú verzie pre jedného alebo dvoch šoférov. 

Výbornú podporu pri dlhých jazdách a pohodu pri práci poskytuje vzduchom 

odpružené sedadlo vodiča a spolujazdca s bedrovou opierkou, nastaviteľnou 

tuhosťou v oblasti ramien, s lakťovými opierkami a vyhrievaním. 

Mimochodom, poťahy sedadiel tiež zdobí silueta leva. Ku komfortu na palube 

prispievajú slnečné rolety, čítacie svetlá, opierky pre nohy... Špecifikáciu 

interiéru kompletizuje multifunkčný volant, nezávislé kúrenie a chladnička so 

stolíkom. 

Výnimočnosť priamo z výroby 

MAN uvádza „100 Years Edition” v celej Európe. Vozidlá s vysokými 

štandardmi kvality MAN vyrába závod v Mníchove a špecifické prvky sa 

aplikujú v Truck Modification Center. Ide o oddelenie pre špeciálne alebo na 

mieru šité úpravy, ktoré je od začiatku toho roka pripojené priamo k 

montážnej linke mníchovskej fabriky, aby si neštandardnú zákazku mohlo 

prevziať hneď ako truck príde na koniec pásu. 

 

Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus 

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému 

ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných 

výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu 

efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových 

nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a 

ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 

www.blog.transport-efficiency.com 
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Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2014 obrat 14,3 miliárd 

eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení. 

Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 55 900 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 


