
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

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 2018). 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 36 000 pracowników na całym świecie. 
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Drutex wybiera MAN 

 

W połowie kwietnia br. w gdańskim oddziale firmy MAN Truck & Bus Polska 

odbyło się uroczyste przekazania 10 ciągników siodłowych MAN TGX 

18.470, które zamówiła firma Drutex z Bytowa, produkująca okna i drzwi. To 

pierwsze pojazdy nowej generacji z lwem na masce we flocie firmy.  

Zamówione przez producenta drzwi i okien ciągniki siodłowe MAN 

wyposażone są m.in. w oszczędny układ napędowy o mocy 470 KM, dużą 

wygodną kabinę z wysokim dachem GM oraz liczne systemy poprawiające 

bezpieczeństwo i komfort pracy kierowcy, takie jak asystent utrzymania pasa 

ruchu, system awaryjnego hamowania, tempomat adaptacyjny ACC z 

funkcją Stop and Go, funkcja tempomatu MAN EfficientCruise z regulacją w 

zależności od terenu, fabryczną elektryczną klimatyzację postojową, 

asystent zmęczenia kierowcy MAN AttentionGuard, obsługę radia MAN 

SmartSelect z panelem dotykowym oraz najnowszej generacji oświetlenie: 

reflektory przednie , przeciwmgielne oraz  światła skrętne w technologii LED.  

Wprowadzenie na polski rynek nowej generacji pojazdów ciężarowych MAN 

wzbudziło zainteresowanie firmy i doprowadziło do testów nowego modelu 

we flocie Drutex. Doskonałe wyniki zużycia paliwa i pozytywne opinie 

kierowców zadecydowały o zamówieniu 10 sztuk pojazdów. 

„Jesteśmy dumni, że firma Drutex, znany i ceniony producent okien wybrała 

pojazdy marki MAN. Mamy nadzieję, że 10 przekazanych ciągników 

doskonale wywiąże się ze swoich zadań i pozwoli nam dostarczyć jeszcze 

większą liczbę pojazdów, które zasila flotę dynamicznie rozwijającego się 

producenta.” – powiedział Bernard Wieruszewski, dyrektor ds. sprzedaży 

pojazdów ciężarowych i rozwoju produktów w MAN Truck & Bus Polska. 
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MAN w Polsce 

Koncern MAN obecny jest na polskim rynku od 28 lat. W tym okresie sprzedał ponad 53 000 pojazdów użytkowych, 

wyprodukował  ponad 150 000 ciężarówek i ponad 18 000 autobusów miejskich. W roku 2020 firma MAN 

potwierdziła pozycję największego producenta pojazdów użytkowych w Polsce. Fabryki w Starachowicach i 

Niepołomicach opuściło ponad 22. tysiące pojazdów z logo MAN, w tym 1920 autobusów kompletnych i 708 podwozi 

autobusowych i 15774 ciężarówki. 

MAN Truck & Bus Polska, to spółka zajmująca się sprzedażą i obsługą posprzedażną pojazdów marki MAN i 

Neoplan w Polsce. Dysponuje ona siecią serwisową składającą się z 32 punkty, w tym 7 własnych serwisów, jak 

również 25 autoryzowanych stacji obsługi. 

W Polsce MAN posiada dwa zakłady produkcyjne. Zakłady MAN Truck Polska Sp. z o.o., zlokalizowany w 

podkrakowskich Niepołomicach to najnowocześniejsza fabryka pojazdów ciężarowych w Europie, otwarta w 2007 

roku. Produkuje pojazdy MAN klasy ciężkiej, przeznaczone do eksploatacji w całej Europie. 

MAN jest też największym producentem autobusów w Polsce, których montaż odbywa się w fabryce w 

Starachowicach. Zakład ten to centrum kompetencyjne produkcji niskopodłogowych autobusów miejskich dla całego 

koncernu MAN.  

W Poznaniu od 2006 roku działa MAN Shared Service Center, centrum finansowo-księgowe obsługujące procesy 

księgowe większości europejskich spółek koncernu MAN. 

W 2017 roku do portfolio swoich produktów MAN wprowadził lekki samochód dostawczy MAN TGE o dmc od 3 do 

5,5t. Produkowany jest on w fabryce w Białężycach, zarówno w wersji   z napędem konwencjonalnym, jak i z 

napędem elektrycznym
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