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MAN sa v Starachowiciach pripravuje na výrobu 

elektrických autobusov 

 

V poľskej fabrike na autobusy MAN sa rozbehli prípravy na 

výrobu plne elektrických modelov. Investície do výrobného 

závodu, ktoré s tým súvisia, dosiahnu približne 27,4 miliónov eur.  

 

 Fabrika v Starachowiciach dostala súhlas na kompletnú 

montáž plne elektrických autobusov 

 Sériová výroba modelu MAN Lion’s City E sa začne v roku 

2020 

 Naplánované práce by mali byť hotové do konca roka 2021    

 

V poľských Starachowiciach už odštartovala ďalšia fáza modernizácie 

výrobného závodu a začali prípravy na elektrickú mobilitu. Spoločnosť MAN 

Bus Sp. z o.o. Starachowice, prevádzkovateľ fabriky, získala v auguste 2018 

súhlas na rozšírenie aktivít v špeciálnej ekonomickej zóne „Starachowice“, 

ktoré zahŕňajú produkciu plne elektrických autobusov. Kapitálové výdavky 

potrebné na vytvorenie podmienok na výrobu autobusov s elektrickým 

pohonom sa odhadujú na približne 27,4 miliónov €. Ukončenie potrebných 

prác je naplánované na koniec roka 2021. 

Ide o ďalší dôležitý stupeň v rozvíjaní fabriky, ktorá pre MAN slúži ako 

centrum vynikajúcej kvality vo výrobe nízkopodlažných mestských 

autobusov. Z výrobnej linky tu len za minulý rok zišlo 1724 autobusov. 

Modernizácia závodu Starachowice vytvára podmienky na skoré rozšírenie 

aktivít značky MAN do oblasti vozidiel bez emisií – a to pri zachovaní rovnako 

vysokej kvality ako doposiaľ. Kým sa v roku 2020 začne sériová výroba, 

projekt bude potrebné starostlivo pripraviť, vytvoriť koncept bezpečnosti a 

optimalizovať elektrické vozidlá z hľadiska hospodárnosti a ergonómie. 

 

MAN Truck & Bus je jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení 

s ročným obratom približne 10 miliárd eur (2017). Produktové portfólio spoločnosti obsahuje vany, nákladné vozidlá, 

autobusy/autokary a vznetové aj plynové motory, a tiež služby súvisiace s nákladnou dopravou a prepravou osôb. MAN 

Truck & Bus je súčasťou spoločnosti TRATON AG a zamestnáva celosvetovo vyše 36 000 pracovníkov. 


