
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

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. 

 

 
 

 

MAN Truck & Bus Polska 

Al. Katowice 9, Wolica 

PL-05-830 Nadarzyn 
 
 

Wszelkie pytania prosimy 

kierować do: 

Marta Stefańska 

Telefon: +48 22 738 69 10 

Telefon: +48 795 586 803 

marta.stefanska@man.eu 

www.truck.man.eu/pl 
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MAN Lion’s City E z wizytą w polskich miastach  

 

W dniach 16.10 - 05.11 br. w ramach europejskiego tournée, autobus miejski 

MAN Lion’s City E z napędem elektrycznym odwiedził 14 polskich miast. 

W każdym z nich odbyła się statyczna prezentacja informująca o 

rozwiązaniach technicznych produkowanego w fabryce MAN Bus w 

Starachowicach autobusu elektrycznego. Zaproszeni na prezentacje 

przedstawiciele operatorów komunikacji miejskiej mogli też odbyć jazdy 

testowe, sprawdzając, jak autobus radzi sobie w warunkach ruchu 

miejskiego. MAN Lion’s City E urzeczywistnia w praktyce wizję całkowicie 

bezemisyjnego transportu i jest już obecny w wielu miastach Europy. 

Każdego dnia potwierdza swój potencjał i w równym stopniu zachwyca 

właścicieli przedsiębiorstw autobusowych, kierowców i ekspertów.  

„Jest zeroemisyjny, o dużym zasięgu i przede wszystkim ekonomiczny. Jako 

autobus o napędzie w pełni elektrycznym jedzie nie tylko oszczędnie, cicho 

i wydajnie na długich trasach, lecz także w istotnym stopniu przyczynia się 

do wizerunku czystego miasta przyszłości. I w ten sposób może operować 

na trasach, które w przyszłości mogą zostać zamknięte dla tradycyjnego 

transportu pasażerskiego przez ograniczenia dla szkodliwych substancji i 

ochronę przed hałasem.” powiedziała podczas prezentacji w Gdyni 

Małgorzata Durda, dyrektor ds. produktu i sprzedaży autobusów w MAN 

Truck & Bus Polska. 

Nowy MAN Lion's City E przekonuje dzięki prawie bezstratnemu 

przenoszeniu energii, większemu zasięgowi baterii, Overnight-Charging oraz 

architekturze baterii o najwyższej wydajności i możliwości aktualizacji. 

Jego przemyślany design i zaskakująco prosta konstrukcja przyczyniają się 

przez to do lepszych wyników w oszczędzaniu energii i poprawy wydajności. 

mailto:marta.stefanska@man.eu
http://www.truck.man.eu/pl


 
 

Strona 2/3 

W Polsce spotkał się z zainteresowaniem i bardzo pozytywnym odbiorem  

między innymi w takich miastach jak Białystok, Gdynia, Grudziądz, Łomża, 

Jelenia Góra, czy Rzeszów. 

Seryjna produkcja autobusu MAN Lion’s City E rozpoczęła się w fabryce 

MAN Bus w Starachowicach na początku października 2020. Autobus 

przekonał do siebie już wielu ekspertów i dziennikarzy. Świadczą o tym 

liczne wyróżnienia, które dotychczas otrzymali pojazd i jego projektanci. 

Jedna z przyznanych nagród to iF Gold Award w kategorii 

„Automobiles/Vehicle/Bikes”. Autobus elektryczny MAN został także 

zwycięzcą w konkursie Automotive Brand Contests, zdobywając w kategorii 

„Commercial Vehicle” renomowaną międzynarodową nagrodę za 

wzornictwo.  

 

 

 

MAN w Polsce 

Koncern MAN obecny jest na polskim rynku od 27 lat. W tym okresie sprzedał ponad 53 000 pojazdów użytkowych, 

wyprodukował  ponad 130 000 ciężarówek i ponad 20 000 autobusów miejskich. W roku 2019 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 1781 autobusów kompletnych, 1156 

podwozi autobusowych i 19 502 ciężarówek. 

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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