Biało-czerwony MAN w Radomiu.

Wolica, 23.08.2018

W dniu 21.08.2018 w Radoniu miała miejsce oficjalna prezentacja
pierwszego w Polsce autobusu miejskiego MAN Lion’s City GL. Oprócz
długości wyróżnia go także kolorystyka, nawiązująca do 100-lecia
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niepodległości naszego kraju.
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Nowy autobus Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Radoniu ma
niespotykaną dotąd w Polsce długość - 18,75 metra. Dzięki temu może
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zaoferować pasażerom aż 157 miejsc, w tym 45 siedzących.
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„Istotną zaletą tego wydłużonego przegubowca, poza pojemnością, jest

Telefon: +48 795 586 803
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dużej liczby pasażerów i skrócenie postojów na przystankach. To pierwszy w
Polsce autobus z oryginalnym układem drzwi 2-2-2-2-2.”- informuje Kamil
Gromek, dyrektor ds. produktu i sprzedaży autobusów w MAN Truck & Bus
Polska.
Ponadto pojazd jest klimatyzowany, niskopodłogowy, dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażony w elementy Systemu
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.
Z wystawy na ulice
Z uwagi na oryginalny design oraz bogate wyposażenie autobus był
dotychczas wykorzystywany przez firmę MAN jako pojazd ekspozycyjny
podczas targów komunikacyjnych. Decyzję o włączeniu autobusu do floty
MPK poprzedziły wiosenne testy na ulicach Radomia, podczas których
pojazd spotkał się z bardzo przychylnym przyjęciem pasażerów.
Autobus napędza leżący silnik MAN D2066LUH52 Euro 6 o pojemności 10,5
l i mocy 265 kW, który współpracuje z automatyczną, sześciobiegową
skrzynią biegów ZF 6AP1700.

Firma MAN Truck & Bus jest jednym z wiodących europejskich producentów samochodów użytkowych i dostawców
rozwiązań transportowych, osiągającym obrót około 10 mld € (2017 r.). Portfolio produktów obejmuje samochody
dostawcze i ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne i zasilane gazem oraz usługi związane z przewozem osób i
transportem towarów. MAN Truck & Bus jest przedsiębiorstwem należącym do grupy Volkswagen Truck & Bus GmbH i
zatrudnia ponad 36 000 pracowników na całym świecie.
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prosimy

Warto dodać, że ten wyjątkowy pojazd to nie jedyny autobus marki MAN, jaki
wzmocni w tym roku flotę radomskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego. Jesienią flota przewoźnika wzbogaci się o sześć nowych
autobusów przegubowych MAN Lion`s City G - już w klasycznym rozmiarze
18-metrów.
Niepodległe barwy
„Mam nadzieję, że ten komfortowy autobus będzie dobrze służył
radomianom. Jednocześnie zwracam uwagę na jego kolorystykę, która
nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Mamy
tu biało-czerwone barwy i oficjalne logo obchodów, czyli napis „niepodległa”
będący odwzorowaniem rękopisu marszałka Józefa Piłsudskiego –
powiedział 21 sierpnia podczas oficjalnej prezentacji autobusu prezydent
Radomia, Radosław Witkowski.
W barwach nawiązujących do rocznicy odzyskania niepodległości MAN
będzie jeździł po Radomiu do końca roku obsługując najbardziej obciążone
linie. Warto wspomnieć, że ten autobus, jak i pozostałe autobusy miejskie
MAN Lion’s City wyprodukowane zostały w zakładach MAN Bus w
Starachowicach.

MAN w Polsce
Koncern MAN obecny jest na polskim rynku od 25 lat. W tym okresie sprzedał ponad 50 000
pojazdów użytkowych, wyprodukował

ponad 100 000 ciężarówek i blisko 20 000 autobusów

miejskich. W roku 2017 firma MAN potwierdził pozycję największego producenta pojazdów
użytkowych w Polsce. Fabryki w Starachowicach i Niepołomicach opuściło ponad 17. tysięcy
pojazdów z logo MAN, w tym 1724 autobusy i 15 756 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 punktów, 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. Wkrótce ma tu się rozpocząć produkcja podwozi do autobusów
wysokopodłogowych i turystycznych, które do tej pory powstawały w niemieckim Salzgitter. Pod
koniec 2017 r. zakład MAN Bus Starachowice uruchomił produkcję autobusów elektrycznych.
Strona 2/3

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 o d 3 do 5,5t. Produkowany jest on w fabryce w Białężycach koło Wrześni.

Strona 3/3

