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Európa egyik vezető vállalata az MAN Truck & Bus a haszonjárműgyártás és a szállítási megoldások terén, 

éves forgalma körülbelül 10 milliárd euró (2017-es adat). Termékkínálatában kishaszongépjárművek, 

tehergépjárművek, autóbuszok, dízel- és gázmotorok is szerepelnek, emellett a személy- és az áruszállításhoz 

kapcsolódó különböző szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a TRATON AG leányvállalata, és 

világszerte több mint 36 000 munkatársat foglalkoztat.  
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Teljes erővel halad  

az MAN Truck & Bus autóbuszos részlege 

 
• Minden idők legnagyobb megrendelési mennyisége 

• Értékesítési rekord 

• Európában 14,5 százalékos piaci részesedés 

 

Rendkívül eredményes évre tekint vissza az MAN Truck & Bus a 

városi és a távolsági autóbuszok kapcsán. Az elmúlt gazdasági 

évben a vállalat 8310 darabbal minden idők legnagyobb 

megrendelési mennyiségét könyvelte el. Az értékesítés is 

figyelemre méltó: a 2018-as év a 7204 eladott járművel a vállalat 

történelmének második legjobb éve, a 2008-as gazdasági válság 

óta pedig a legjobb eredmény. 
 

Göran Nyberg, a vállalat igazgatótanácsának értékesítésért és marketingért 

felelős tagja elégedetten nyilatkozik: „Az elmúlt években a buszüzletágat 

problémás gyermekből sikeresen rendkívül eredményes üzleti területté 

fejlesztettük. Az európai piaci részesedésünket a 2018-as évben 14,5 

százalékra növeltük. Ügyfeleink mindenekelőtt a kiemelkedő megbízhatóságot 

és biztonságot, a díjnyertes formatervet, az innovatív technikát, a remek 

kényelmet és az értékesítés, valamint vevőszolgálat kapcsán tapasztalt átfogó 

ügyfélorientáltságot díjazzák.” 

 

Rudi Kuchta, a buszüzletág termékekért és értékesítésért felelős vezetője, 

valamint a buszos üzleti terület új szóvivője ezt így egészíti ki: „A NEOPLAN 

Tourliner és az MAN Lion’s Coach típusokkal a távolsági buszok kategóriájában 

két csúcsmodellt indítunk. A városi buszunk új generációját, az új MAN Lion’s 

City típust éppen most vezetjük be nagy sikerrel a piacra. E jármű élen jár a 

gazdaságosság terén, és sok vetélytársával szemben már az első pillanattól az 
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akár teljesen elektromos üzemelésre terveztük – ez a változata 2020-ban kerül 

sorozatgyártásba.” 

 

Az MAN Truck & Bus az MAN és a NEOPLAN buszmárkáival a városi és a 

távolsági autóbuszok egyik vezető európai gyártója. A legjobb európai 

futballcsapatok közül több, így például az FC Bayern München, a Borussia 

Dortmund vagy éppen a Paris Saint-Germain F.C. a müncheni 

haszonjárműgyártó csapatbuszaival utazik. Az idei évtől első ízben immár a 

német futballválogatott is az MAN csapatbuszát használja. 
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Képaláírás: 

A sikereres MAN Lion’s City új generációjával egy teljesen új fejlesztésű városi 

busz érkezik meg a belvárosokba. Az MAN Lion’s City a hatékonyságra, a 

kényelemre és az ergonómiára összpontosít, s ezen erényeket az MAN új 

buszos formai nyelvezetével ötvözi. 


