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MAN Truck & Bus Polska 

Dział Komunikacji 

Al. Katowicka 9, Wolica 

05-830 Nadarzyn 

 

Wszelkie pytania należy kierować 

do: 

Marta Stefańska 

Tel.  +48 22 738 69 10 

Marta.Stefanska@man.eu 

www.mantruckandbus.pl 

 

Wolica  26.02.2018 

 

Nowe autobusy MAN Lion’s City dla Tarnowa 

Podgórnego 

 

W 1998 r. pierwszy autobus wyprodukowany przez fabrykę MAN Bus 

w Polsce trafił do Tarnowa Podgórnego. 20 lat później wielkopolska 

gmina ponownie złożyła zamówienie na nowe autobusy marki MAN.  

 

Dzięki ostatniej dostawie liczba pojazdów z logo lwa we flocie spółki 

Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" sp. z o.o. przekroczy w 

tym roku liczbę 30 sztuk.  

Umowa na zakup czterech niskopodłogowych autobusów MAN Lion's City 

A37 z terminem dostawy do 31 grudnia 2018 r. została podpasana 9 lutego 

2018 r. przez Tadeusza Czajkę, wójta Tarnowa Podgórnego oraz Kamila 

Gromka, dyrektora sprzedaży autobusów MAN Truck & Bus Polska Sp. z 

o.o.  

„Nasza współpraca z gminą Tarnowo Podgórne pokazuje, że cały czas 

stawiamy na długoterminową współpracę z klientami będąc niezawodnym 

partnerem, na którego pojazdach warto oprzeć lokalny transport.” - 

podkreśla Kamil Gromek.  

Umowa z Tarnowem Podgórnym to jeden z wielu kontraktów na nowe 

autobusy marki MAN, jakie w ostatnim czasie podpisano w Polsce.  

-„Chcemy w tym roku podbić zeszłoroczny rezultat i to dwukrotnie - 

zapowiada Kamil Gromek. - W 2017 r. dostarczyliśmy na polski rynek 143 

autobusy, w tym 33 dla wojska i służb specjalnych, które nie są do wliczane 

do ogólnej klasyfikacji pojazdów rejestrowanych. W tym roku chcemy 

pokonać barierę 200 autobusów.” 

Tak optymistyczne prognozy wynikają z zabranych kontraktów - przede 

wszystkim z rynku autobusów miejskich. Najwięcej - bo aż 61 autobusów 

hybrydowych A37 Hybrid - odbierze w tym roku warszawska firma Moblis, 

która zacznie obsługiwać nimi kolejny pakiet stołecznych linii. Kolejne 

pojazdy z fabryki w Starachowicach pojadą do Głogowa, Jeleniej Góry, 

Kalisza, Katowic, Olsztyna, Opola, Polic, Puław, Tarnowa. Ta rosnąca 
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dynamika sprzedaży wzmocniona zostanie dodatkowo tegoroczną 

premierą nowej generacji miejskich autobusów oraz wejściem na rynek 

pierwszego autobusy elektrycznego MAN. Wszystkie te pojazdy będą 

produkowane w zakładzie we Starachowicach.  

Do miejskiego, świetnego rezultatu dojdzie też rosnąca sprzedaż w naszym 

kraju autobusów międzymiastowych i turystycznych, w tym autokaru nowej 

generacji MAN Lion`s Coach oraz powracającej na polski rynek prestiżowej 

marki Neoplan.   

 

Podstawowe dane techniczne autobusów MAN Lion’s City A37 dla 

Tarnowa podgórnego: 

Długość całkowita: 11 980mm 

Szerokość całkowita: 2500mm 

Wysokość całkowita: 2 985mm 

Silnik: MAN Euro 6 o pojemności 6 871 cm3 i mocy 213kW (290KM) o 

maksymalnym momencie obrotowym 1100Nm przy 1200obr./m.in. 

Liczba miejsc pasażerskich: nie mniej niż 85 

Układ drzwi 2-2-0 

Zakup autobusów w 85% zostanie dofinansowany z funduszy europejskich. 

 

 

 


