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Európa egyik vezető vállalata az MAN Truck & Bus a haszonjárműgyártás és a szállítási megoldások terén, éves forgalma több mint 

11 milliárd euró (2021-s adat). Termékkínálatában kishaszongépjárművek, tehergépjárművek, autóbuszok, dízel- és gázmotorok is 

szerepelnek, emellett a személy- és az áruszállításhoz kapcsolódó különböző szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a 

TRATON SE leányvállalata, és világszerte több mint 34 000 munkatársat foglalkoztat. 

 

Oldal 1/1 A TRATON GROUP tagja. 
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Újraindul a teherautó-gyártás az MAN-nál 
 

•  A teherautó-gyártás még áprilisban újraindul  

•  Az ukrajnai kábelköteg-beszállítók jelentősen csökkentett    
szinten folytatják a termelést 

•   A kábelköteggyártás megduplázása a cél 
• A helyzet továbbra bizonytalan a folyamatosan változó  

ukrán fejlemények miatt 

Az MAN a héten újraindítja a teherautó-gyártást. Az ukrán háború okozta 

ellátási hiányok miatt az MAN müncheni és krakkói teherautógyáraiban már-

cius közepe óta hat hétig leállt a termelés. Az MAN nürnbergi és salzgitteri 

alkatrészgyárai fokozatosan ismét növelik kapacitásaikat. A müncheni gyár 

újraindításán Dr. Markus Söder bajor miniszterelnök is részt vett hétfőn kora 

reggel. 

"A teherautó-gyártás újraindítása nagyon jó jelzés mind munkatársaink mind 

ügyfeleink számára is. Eufóriára azonban még nincs ok. A szokásos ter-

melési szintjeinket csak lépésről lépésre fogjuk megközelíteni. A gyártás to-

vábbra is jelentős bizonytalanságokkal jár. Ha a háború ismét erőteljesebben 

Nyugat-Ukrajnára tolódik át, akkor új megtorpanással nézhetünk szembe. 

Rugalmasság és a szigorú költségfegyelem - ezek továbbra is követelmé-

nyek a mindennapokban.”– mondta Alexander Vlaskamp, az MAN 

vezérigazgatója. 

Azok az ukrán kábelköteg-beszállítók, amelyek az MAN számára gyártanak 

kábelkötegeket, jelenleg újra képesek gyártani és szállítani, bár alacsony ter-

melési szinten. Ezért az MAN lépéseket tett a kábelköteg-gyártás más or-

szágokban történő megkettőzésére. Kezdetben azonban az MAN-nek lénye-

gesen szűkebb lesz a termékkínálata, és – nagyfokú bizonytalanság mellett 

– lépésről lépésre bővíti a termelését.  

Az MAN az újrastruktúrálási programját szisztematikusan illeszti a vállalat 

folyamatban lévő átalakításához. A csökkentett termelés miatt a vállallat 

munkatársai továbbra is rövidített munkaidőben dolgoznak a németországi 

telephelyeken. 


