
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

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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Al. Katowice 9, Wolica 

PL-05-830 Nadarzyn 
 
 

Wszelkie pytania prosimy 

kierować do: 

Marta Stefańska 

Telefon: +48 22 738 69 10 
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marta.stefanska@man.eu 
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13 ambulansów MAN TGE przekazanych Warszawie 

 

W dniu 27.09 br. w Warszawie na terenie Oddziału Techniczno-

Administracyjnego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i 

Transportu Sanitarnego „Meditrans” miało miejsce uroczyste przekazanie 

13 ambulansów medycznych MAN TGE, zabudowanych specjalistycznie 

przez firmę AMZ Kutno S.A. 

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządu 

województwa mazowieckiego, z marszałkiem Adamem Struzikiem na 

czele, przedstawiciele Ratownictwa Medycznego oraz przedstawiciele 

MAN Truck & Bus Polska. 

Przekazane dziś pojazdy to jednostki wyposażone w najmocniejsze w 

ofercie tej klasy pojazdów nowoczesne silniki o pojemności 2,0 l i  177 KM 

oraz momencie obrotowym 410 nm. Gwarantują one dynamiczną, 

szybką, ale i bezpieczną jazdę, która dla ambulansów jest istotnym 

czynnikiem przy ratowaniu ludzkiego życia. Poza standardowym bogatym 

wyposażeniem samochodów MAN TGE, zamówione pojazdy dysponują 

dodatkowymi elementami, takimi jak: pasywny system bezpieczeństwa, w 

którego skład wchodzi system kontroli ciśnienia w oponach, reflektory 

przeciwmgielne z dodatkowym reflektorem do jazdy na zakrętach, boczne 

poduszki powietrzne oraz poduszki chroniące kierowcę i pasażera. 

„Jestem dumny z udziału w dzisiejszym przekazaniu 13 ambulansów 

MAN TGE dla Pogotowia Ratunkowego. Pojazdy te zostały 

wyprodukowane w zakładach we Wrześni, a specjalistyczna zabudowa 

została wykonana przez naszego partnera, polska firmę AMZ Kutno S.A. 

Warto zatem podkreślić fakt, że ambulansy dla Warszawy w całości 

powstały w Polsce. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak wspaniale 

rozwija się Warszawa. To piękne, nowoczesne miasto. Cieszę, się, że na 

jego ulicach pojawia się coraz więcej pojazdów z logo MAN. W ciągu 
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dwóch lat dostarczyliśmy tu prawie 200 autobusów miejskich, dziś 

przekazujemy 13 ambulansów medycznych. Jestem przekonany, że 

wszystkie te pojazdy będą służyć dobrze miastu i jego mieszkańcom”. 

 

Pierwszy ambulans medyczny wykonany na podwoziu MAN TGE z 

zabudowa AMZ Kutno został dostarczony w styczniu 2018 do szpitala 

powiatowego w Staszowie, w województwie świętokrzyskim. Od tego 

czasu łącznie z dzisiejszym przekazaniem dostarczono już ponad 30 

takich ambulansów do licznych placówek opieki medycznej.   

  

 

 

MAN w Polsce 

Koncern MAN obecny jest na polskim rynku od 26 lat. W tym okresie sprzedał ponad 53 000 pojazdów użytkowych, 

wyprodukował  ponad 120 000 ciężarówek i ponad 20 000 autobusów miejskich. W roku 2018 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 30 punktów, w tym 7 własnych serwisów, jak 

również 23 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 koło Wrześni. Od tej pory z linii produkcyjnych zjechało ponad 

20 000 pojazdów MAN TGE

 


