
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

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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20 ambulansów MAN TGE dla Falck 

 

W dniu 18.05 w siedzibie firmy AMZ Kutno odbyło się uroczyste przekazanie 

pierwszej partii 10 ambulansów MAN TGE dla firmy Falck Medycyna, 

największego dostawcy usług w szeroko pojętym transporcie medycznym 

dla wielu szpitali zlokalizowanych w kraju i zagranicą. Zamówienie dla Falck 

Medycyna obejmuje 20 samochodów MAN TGE, których zabudową i 

wyposażeniem zajęła się firma AMZ Kutno. Ambulanse MAN wyposażone 

są w asystenta hamowania awaryjnego, system wykrywania zmęczenia, 

kamerę cofania, światła mijania, drogowe, dzienne i tylne wykonane w 

technologii LED, pakiet bezpieczeństwa z dwiema poduszkami powietrznymi 

czołowymi oraz kurtyną powietrzną z poduszkami bocznymi, automatyczną 

klimatyzację climatronic,  podgrzewaną szybę przednią, amortyzowany fotel 

z funkcją masażu posiadający certyfikat Niemieckiego Stowarzyszenia 

Lekarzy i Terapeutów AGR, a sam pojazd posiada liczne schowki i półki, 

stwarzają komfortowe miejsce pracy kierowcy.  

Realizowane dla firmy Falck zamówienie to kolejna dostawa ambulansów 

MAN TGE. Do tej pory MAN Truck & Bus Polska przekazał ponad 

kilkadziesiąt ambulansów MAN TGE do licznych instytucji medycznych 

takich jak Meditrans, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i 

Transportu Sanitarnego, czy szpitale w wielu polskich miastach. 

To kolejne zamówienie samochodów specjalistycznych realizowane 

wspólnie z firmą AMZ. Dzięki szerokim kompetencjom w zakresie integracji 

zabudów, jaką firma MAN rozwijała w sektorze pojazdów ciężarowych, 

jesteśmy w stanie zagwarantować płynne procesy operacyjne i najwyższą 

jakość kompletnego pojazdu. Dzięki współpracy z producentami zabudów 

możemy zapewnić naszym klientom sukces i pomoc w realizacji codziennych 

zadań.  
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Tym razem zamówienie jest wynikiem zawartej przez centralę MAN Truck & 

Bus SE w Monachium umowy ramowej z Falck Danmark A/S, 

międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie ratownictwa. Obejmuje 

ona systematyczną wymianę specjalistycznych pojazdów Falck w kilku 

krajach europejskich w okresie pięciu lat. Nabywca może w ramach tego 

kontraktu zamówić do 2.500 pojazdów TGE, dzięki czemu MAN stanie się 

wiodącym dostawcą vanów dla firmy Falck 

„Bardzo się cieszymy z faktu, że firma Falck Medycyna zdecydowała się na 

zakup ambulansów MAN TGE. To kolejna instytucja, która zaufała naszej 

marce. MAN TGE to pojazdy coraz liczniej pojawiające się w służbie 

publicznej, co jest dla nas ogromnym powodem do dumy. Jesteśmy 

przekonani, że zamówione przez Falck pojazdy będą niezawodnie służyć 

zarówno ratownikom medycznym jak i pacjentom.” Powiedział Grzegorz 

Rogalewicz, dyrektor ds. sprzedaży samochodów dostawczych w MAN 

Truck & Bus Polska 

Podpis przy fotografii: 

1. Nowe ambulansy MAN TGE dla Falck Medycyna 

2. Uroczyste przekazanie symbolicznego klucza do ambulansów, po lewej 

Grzegorz Rogalewicz, dyrektor do spraw sprzedaży samochodów 

dostawczych w MAN Truck & Bus Polska obok Leszek Piórkowski, dyrektor 

ds. technicznych w Falck Medycyna 

 

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 elektryczny 


