
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

MAN Truck & Bus jest jednym z czołowych europejskich producentów pojazdów użytkowych 

i dostawców rozwiązań dla branży transportowej, osiągającym roczne obroty o wartości 

około 11 miliardów euro (dane za rok 2019). W ofercie firmy znajdują się samochody 

dostawcze, pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne i gazowe, a także usługi 

związane z przewozem osób i transportem towarów. Przedsiębiorstwo MAN Truck & Bus 

należy do spółki TRATON AG i zatrudnia pond 37 000 pracowników na całym świecie. 
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TGX Individual Lion S: Lew Alfa na 
starcie 

MAN Truck & Bus sięga po kolejną mocną kartę, prezentując 

ekskluzywny, topowy model nowej generacji – MAN TGX Individual 

Lion S Göran Nyberg, członek zarządu odpowiedzialny za pion Sales 

& Marketing, zaprezentował na kanale YouTube nowy pojazd flagowy 

• Czerwone akcenty podkreślają charakterystyczną sylwetkę 

pojazdów nowej serii. 

• Pakiety MAN Individual zapewniają wyjątkowy komfort w 

kabinie. 

• MAN TGX Individual Lion S dostępny z silnikami o najwyższej 

mocy od 510 do 640 KM. 

W lutym 2021r. - w pierwszą rocznicę prezentacji pojazdów MAN nowej 

generacji - na starcie staje MAN TGX Individual Lion S, pojazd flagowy nowej 

generacji MAN. MAN Individual Lion S jest, podobnie, jak wszystkie pojazdy 

nowej generacji, wyjątkowo ekonomiczny i uwzględnia różnorodne potrzeby 

kierowców, a dodatkowo ma wyjątkowo ekskluzywny charakter. Wzorowana 

na pojazdach sportowych sylwetka, ciekawe detale wzornictwa i 

wyposażenia zaspokoją najwyższe oczekiwania.   

Göran Nyberg, członek zarządu odpowiedzialny w spółce MAN Truck & Bus 

SE za pion Sales i Marketing, z zadowoleniem odsłonił topowy model na 

kanale YouTube w nowym formacie MAN QuickStop: „Kiedy po raz pierwszy 

zobaczyłem ten pojazd naprawdę dostałem gęsiej skórki. To wrażenie 

towarzyszy zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Jestem przekonany, że 
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kierowcy prowadzący pojazdy MAN będą z tego dumni. To rzeczywiście coś 

pięknego!“ 

MAN TGX Individual Lion S, zaprojektowany wspólnie przez dział 

projektowania MAN i eksperta MAN Individual specjalizującego się w 

modyfikowaniu pojazdów, zachwyca węglowymi aplikacjami na zderzakach i 

lusterkach oraz różnorodnymi czerwonymi akcentami podkreślającymi 

wyrazistą sylwetkę pojazdów nowej generacji. Wrażenia zewnętrzne 

pogłębiają także inne elementy: szlachetnie prezentująca się chłodnica 

wykończona czarnym lakierem i chromowanymi listwami na czerwonym tle, 

dostępny opcjonalnie wspornik dachowy z lampami LED oraz czołowe i 

boczne wsporniki ze stali szlachetnej, czarne wzornictwo kół i ekskluzywna 

przesłona słoneczna MAN Individual. 

Ekskluzywnie zaprojektowanej sylwetce pojazdu w pełni dorównuje wnętrze 

kabiny. Czerwony ozdobny szew na wielofunkcyjnej kierownicy podkreśla 

sportowy charakter MAN TGX Individual Lion S. Siedzenia z naturalnej skóry 

Alcantara mają czerwone diamentowe stebnowanie, a podłokietniki i 

tapicerka drzwi zostały do nich odpowiednio dopasowane stylistycznie. Na 

zagłówkach widnieje czerwona aplikacja lwa. Chromowane listwy drzwi są 

ozdobione charakterystycznym napisem Lion S, a czerwone pasy 

bezpieczeństwa podkreślają dynamiczny charakter pojazdu. 

Przyjemną atmosferę pracy w maksymalnie dużej kabinie kierowcy pojazdu 

Lion S zapewnia seryjny pakiet „komfort kierowcy”, obejmujący fotele klasy 

Premium, bardzo szeroki zakres regulacji kierownicy i w pełni cyfrową deskę 

rozdzielczą kombi o rozmiarze 12,3 cala. Dostępne są także liczne systemy 

wspomagające kierowcę podczas pracy, takie jak ACC Stop & Go, MAN 

ComfortSteering, asystent pasa ruchu, system wspomagania przy zmianie 

pasa ruchu i skręcaniu lub asystent świateł drogowych. Możliwe są też 

dodatkowe rozwiązania zaprojektowane przez MAN Individual, zapewniające 

komfort i wygodny odpoczynek podczas przerw: obszerny schowek o 

pojemności do 1400 litrów zainstalowany w ścianie zamiast drugiego łóżka 

oraz kuchenka mikrofalowa i ekspres do kawy. Dostęp do informacji i rozrywki 

z dala od domu oferuje możliwy do zainstalowania na bocznej ścianie nad 
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łóżkiem telewizor 22-calowy, w optymalnym układzie także z wygodnie 

obsługiwaną leżanką do oglądania telewizji. 

Nowy MAN TGX Lion S to nie tylko szlachetnie zaprojektowany i komfortowo 

wyposażony pojazd. Dzięki silnikom o mocy od 510 do 640 KM zapewnia on 

także wyjątkową trakcję na drodze i jest prawdziwym lwem alfa dla każdej 

floty pojazdów. 

MAN Individual: 

Dzięki MAN Individual firma MAN Truck & Bus oferuje swoim klientom 

szerokie spektrum możliwości fabrycznej modyfikacji pojazdu oraz 

wykonania indywidualnych adaptacji i zmian technicznych. Dotyczy to 

zarówno kabiny kierowcy i podwozia, jak i elektroniki i układu napędowego. 

Wszystkie zakresy indywidualizacji i modyfikacji są indywidualnie 

projektowane i wdrażane przez ekspertów MAN Individual. 

MAN QuickStop: 

Nowy, emitowany raz w miesiącu na oficjalnym kanale MAN YouTube  format 

MAN QuickStop koncentruje się na nowych produktach i innowacyjnych 

rozwiązaniach. Gospodarzem tego seryjnego formatu jest aktor i komik John 

Friedman, znany jako „Erkan“ z duetu komików „Erkan i Stefan“. Obok niego 

zabierają głos osoby, które w firmie MAN i u jej partnerów zajmują się 

projektowaniem i wprowadzeniem pojazdów na drogi. Ujawniają one 

zakulisowe informacje i odpowiadają na pytania przekazywane online. 

Ważną rolę odgrywają też klienci korzystający profesjonalnie z pojazdów 

ciężarowych, autobusów, autokarów i vanów MAN. 

  

 

 

https://www.youtube.com/user/mantrucksandbuses

