
 
 

 

 

 

 

 

 

Firma MAN Truck & Bus jest jednym z wiodących europejskich producentów samochodów użytkowych i dostawców 

rozwiązań transportowych, osiągającym obrót około 9 mld € (2016 r.). Oferta produktów obejmuje samochody 

ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne oraz usługi związane z przewozem osób i towarów.  MAN Truck & Bus jest 

przedsiębiorstwem należącym do grupy Volkswagen Truck & Bus GmbH i zatrudnia ponad 35 000 pracowników na 

całym świecie. 
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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  18.05.2017 Pierwszy MAN TGE w Polsce 

 

W dniu 18 maja 2017 do siedziby firmy MAN Truck & Bus Polska w Wolicy 

przyjechał pierwszy samochód dostawczy MAN TGE, który został 

wyprodukowany w fabryce w Białężycach koło Wrześni. 

Ten szczególny pojazd to podwozie TGE 3.180 pod zabudowę chłodniczą, 

którą wykona firma Igloocar. 

To pierwszy pojazd demonstracyjny we flocie firmy MAN Truck & Bus 

Polska. Do końca maja br. liczba samochodów TGE we flocie 

demonstracyjnej firmy wzrośnie do 10 sztuk. Będą to pojazdy typu furgon 

oraz podwozia ze specjalistycznymi zabudowami. W kolejnych miesiącach 

flota ta będzie powiększać się o inne typy pojazdów. 

Samochody dostawcze MAN TGE pochodzące z rodziny samochodów 

ciężarowych MAN występuje w różnych wersjach i w połączeniu z 

indywidualnymi zabudowami nadaje się do wykorzystania w niemal każdym 

rodzaju transportu.  

Wprowadzając na europejski rynek nowy model TGE firma MAN Truck & 

Bus stała się dostawcą pełnej gamy pojazdów ciężarowych i odpowiada na 

zapotrzebowanie zgłaszane przez wielu długoletnich klientów w branży 

logistycznej, kurierskiej i handlowej czy też obsługi serwisowej. Wśród 

głównych przyczyn coraz większego zakresu stosowania samochodów 

dostawczych można wymienić: poszerzanie się rynku zakupów 

internetowych, zharmonizowane przepisy dotyczące prawa jazdy, szeroki 

zakres uniwersalności tych pojazdów oraz ich obsługa i osiągi jak w 

przypadku samochodu osobowego. Popyt na szeroką gamę pojazdów o 

dmc przekraczającej 3t napędza zwłaszcza postępująca urbanizacja. 

 

 


