
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

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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Autobusy miejskie MAN Lion’s City G dla Tychów 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach odebrało 23 

autobusy miejskie MAN Lion’s City G  

W dniu 25 lipca br. w Tychach odbyło się przekazanie 23 autobusów miejskich 

MAN Lion’s City G. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta i 

PKM oraz firmy MAN Truck & Bus Polska. Małgorzata Durda, dyrektor ds. 

sprzedaży autobusów w MAN Truck & Bus Polska przekazała na ręce Miłosza 

Steca, prezesa PKM symboliczny klucz do autobusu. Nowe autobusy MAN dla 

PKM Tychy to 18-to metrowe pojazdy przegubowe zasilane sprężonym gazem 

ziemny, z silnikiem spełniającym normę emisji spalin Euro 6d. Zgodnie z 

wymaganiami PKM wszystkie autobusy są klimatyzowane i przystosowane do 

przewozu rowerów, , wyposażono je w gniazdka USB, bramki do liczenia 

pasażerów, pełny monitoring wewnętrzny i zewnętrzny dostęp do Internetu za 

pomocą WiFi. Pojazdy są również przyjazne osobom niepełnosprawnym oraz 

niedowidzącym, posiadają także system głosowego zapowiadania 

przystanków. Każdy z autobusów na pokład zabierze 152 pasażerów, w tym 40 

na miejscach siedzących. „Bardzo się cieszę, że PKM Tychy po raz kolejny 

zdecydowało się na zakup naszych ekologicznych autobusów miejskich. W 

taborze spółki jest już prawie 60 pojazdów z logo lwa. Kolejne zrealizowane 

zamówienie świadczy o tym, że nasza współpraca układa się bardzo dobrze, a 

oferowane przez nas produkty świadczą same za siebie” powiedziała podczas 

uroczystości Małgorzata Durda dyrektor sprzedaży autobusów w MAN Truck & 

Bus Polska. 

Zakup autobusów został współfinansowany ze środków unijnych, a wybór 

paliwa CNG do napędu wpisuje się w europejską politykę ekologiczną 

zwiększania niskoemisyjnego taboru w miastach. Pojazdy wyposażone w silniki 
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zasilane sprężonym gazem zmiennym emitują także niższe poziomy hałasu od 

tych zasilanych olejem napędowym. Jednocześnie pasażerowie będą mieli 

zapewniony najwyższy komfort podróży.  

 

 

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 Accounting 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, gdzie powstało już ponad 30000 samochodów TGE. MAN 

eTGE jest jedynym  samochodem dostawczym z napędem elektrycznym  produkowanym w Polsce. W lutym 2020 

roku w Bilbao swoja światową premierę świętowała nowa generacja pojazdów ciężarowych MAN 

 

 



 
 

Strona 3/3 

 


