
 
 
 

 

  
 

 
 

 

 
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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Pierwsze autokary Neoplan Skyliner w Polsce.  
 
W dniu 25 kwietnia br. miało miejsce przekazanie dwóch pierwszych w Polsce 

fabrycznie nowych, dwupokładowych autokarów Neoplan Skyliner. Pojazdy zakupiła 

firma Bomatur z Czechowic-Dziedzić. 

Przed tegorocznym sezonem turystycznym flota firmy powiększyła swój tabor o dwa 

wyjątkowe i fabrycznie nowe pojazdy - to pierwsze w Polsce dwupokładowe autokary 

Neoplan Skyliner najnowszej generacji, w pięknym szampańskim kolorze, 

charakterystycznym dla śląskiego przewoźnika. Każdy z autokarów na dwóch 

pokładach zmieści 83 pasażerów. 

„Jako pierwsi w Polsce odebraliśmy dwa fabrycznie nowe autobusy turystyczne 

Neoplan Skyliner. Jeżeli te pojazdy sprawdzą się, to systematycznie będą one 

zastępowały wszystkie nasze piętrowe autokary, których mamy aktualnie 10 sztuk.” 

- mówi Marcin Matlak, współwłaściciel firmy Bomatur.  – Nasze Skylinery są 

nowoczesne, wygodne, a co najważniejsze bardzo dobrze się prowadzą. Do tego 

dochodzi niskie zużycie paliwa, które odnotowaliśmy podczas zimowych testów 

modelu demonstracyjnego. W pierwszy rejs nowe autokary udadzą się w sobotę, 28 

kwietnia, do Grecji, co wydatnie pomoże nam w organizacji majówkowych wyjazdów. 

To najlepszy moment na piętrowy transfer.” 

Oba autokary w barwach Bomaturu wyposażono w ten sam nowoczesny i 

ekonomiczny silnik, czyli sześciocylindrową jednostkę MAN D26 o mocy 500 KM (368 

kW) i maksymalnym momencie obrotowym 2300 Nm, który jest osiągany w zakresie 

od 1000 do 1400 obr./min. Silnik współpracujący ze zautomatyzowaną, 12-biegową 

skrzynią biegów MAN TipMatic, która wykorzystuje efekt toczenia się pojazdu do 

dalszego ograniczania zużycia paliwa.  

 „Bardzo cieszymy się z faktu, że Neoplan powraca do polskich przewoźników. 

Pierwsze kroki w tym kierunku podjęliśmy jesienią zeszłego roku, kiedy 

zorganizowaliśmy pokaz bezpiecznej i ekonomicznej jazdy autokarami Neoplan 

Skyliner i Neoplan Tourliner na torze Jastrząb w okolicach Szydłowca - podkreśla 

Kamil Gromek, dyrektor ds. sprzedaży autobusów w MAN Truck & Bus Polska. - 

Teraz ta strategia przynosi efekty. Oprócz dwóch pierwszych Skylinerów dla firmy 
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Bomatur, za moment sześć autokarów typu Tourliner o długości 12-metrów odbierze 

kilku krakowskich przewoźników. Tym samym po dłuższej przerwie marka Neoplan 

wraca na nasz rynek i to w liczbie aż ośmiu autokarów. To naprawdę duży sukces, 

tym bardziej, że wszystkie zamówione pojazdy rozpoczną swoją pracę jeszcze przed 

sezonem turystycznym 2018.”  

Neoplan jest jedną z najbardziej zasłużonych marek dla przemysłu autobusowego. 

Była i jest ona pionierem wielu innowacyjnych rozwiązań w transporcie pasażerskim, 

a stylistyka takich autokarów jak Starliner czy Skyliner nie ma sobie równych i jest 

cały czas wyznacznikiem stylu, komfortu i technologii stosowanej w autokarach 

turystycznych.  

Neoplan Skyliner to dwupokładowy autokar o pojemności maksymalnej do 90 miejsc 

siedzących, z przestronnym pokładem dolnym i panoramicznym pokładem górnym. 

Model Skyliner wyznacza również nowe standardy w zakresie pojemności bagażnika: 

11 m³ to w przypadku pojazdu piętrowego wyśrubowany wynik.  

Piętrowy model Neoplana - Skyliner - ma już ponad 50 lat. Historia jego sukcesu 

sięga roku 1967, kiedy po raz pierwszy zachwycił swoją stylistykę klientów i 

pasażerów na całym świecie.  

 
Podpis przy fotografii: Uroczyste przekazania z życzeniami „szerokości i wysokości” - od lewej: 

Aleksander Pawlas z MAN Truck & Bus Polska oraz Marcin i Artur Matlakowie z firmy Bomatur.  

 

 
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. 
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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. 


