
 
 
 

 

  
 

 
 

 

 
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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MAN na targach Silesia Komunikacja  
 
W dniu 24 kwietnia br. w Sosnowcu, podczas otwarcia targów Silesia 

KOMUNIKACJA 2018, miało miejsce uroczyste przekazanie 15 

nowych autobusów MAN Lion's City A21 dla Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Miejskiej w Katowicach. Spółka PKM Katowice zamówiła 

łącznie 40 autobusów MAN Lion`s City, które już jeżdżą po ulicach 

Katowic. Zamówienie obejmowało 35 szt. 12-metrowych i 5 szt. 18-

metrowych autobusów niskopodłogowych.  

„Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ze strony producenta autobusów 

- firmy MAN, wszystkie nowe autobusy odebraliśmy praktycznie przed 

terminem. Łącznie to aż 40 niskopodłogowych i klimatyzowanych 

pojazdów - powiedziała podczas uroczystości Helena Ulanowska, 

prezes zarządu PKM Katowice. 

Z okazji przekazania autobusów Zdzisław Piekorz, odpowiadający za 

sprzedaż autobusów miejskich MAN na terenie południowej Polski, 

wręczył Pani Prezes czterdzieści żółtych róż, symbolizujących liczbę 

przekazanych autobusów. 

„Autobusy które kupiliśmy są wyposażone w ogrzewanie oraz 

dwustrefową klimatyzację, automatycznie dostosowującą temperaturę 

wewnątrz przestrzeni pasażerskiej w zależności od temperatury 

zewnętrznej. Do innych udogodnień należą: duży i czytelny 

wyświetlacz wewnątrz pojazdu, na którym pojawiają się informacje o 

trasie przejazdu, głosowe zapowiedzi przystanków, monitoring 

przestrzeni pasażerskiej, dodatkowe oświetlenie pomostów 

wejściowych, alfabet Braille'a na przyciskach, czy tzw. "przyklęk" i 

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


 
 
 

 

  
 

 
 

 
 

Strona 2/2 

platforma dla wózków inwalidzkich. Dla wygody pasażerów w każdym 

autobusie znajdują się ładowarki USB oraz darmowy dostęp do 

internetu poprzez sieć WiFi.” – dodała Helena Ulanowska. 

Dostarczone do PKM-u autobusy spełniają najwyższe normy emisji 

spalin Euro 6. Pod maską krótkich, 12-metrowych modeli Lion's City 

A21 znajdują się leżące silniki MAN D20 o mocy 206 kW (280 KM), 

współpracujące z 6-biegowymi automatycznymi skrzyniami biegów ZF 

Ecolife. Na pokład zabierają 88 pasażerów z czego 30 znajdzie miejsca 

siedzące, a 8 z nich dostępnych jest bezpośrednio z podłogi. 

Z kolei przegubowe, 18-metrowe autobusy Lion`s City G wyposażone 

są w silnik D20 o mocy 235kW (320KM) sprzężone również z 6-

biegową, automatyczną skrzynią biegów ZF Ecolife. Wewnątrz mogą 

pomieścić 143 pasażerów, z czego 43 na miejscach siedzących, a 16 

miejsc dostępnych jest bezpośrednio z niskiej podłogi – 10 w 

pierwszym członie i 6 w drugim członie.  

 
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.  

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. 


