
 
 
 

 

  
 

 
 

 

 
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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Dwa wyjątkowe jubileusze w jednym muzycznym tournée. 

MAN na 25-lecie swojej działalności w Polsce wsparł logistycznie 
trasę koncertową jednego z najbardziej rozpoznawalnych 
zespołów w Polsce – Golec uOrkiestra, który w tym roku świętuje 
20-lecie istnienia.  

Doświadczeni, ale młodzi duchem tak w skrócie można podsumować kolejny 

wspólny projekt Golców i MAN. W tym roku zarówno muzycy, jak i producent 

pojazdów obchodzą ważne dla siebie jubileusze.  

„Nasza współpraca rozpoczęła się pod koniec 2016 roku, kiedy 

organizowaliśmy bożonarodzeniową trasę koncertowa pod hasłem „Wozimy 

świąteczną atmosferę”. To tournée okazało się ogromnym sukcesem, a 

koncerty w całej Polsce odwiedziło tysiące osób. MAN bezpiecznie przewiózł 

sprzęt i zapewnił odpowiednią reklamę imprezie poprzez informację na 

naczepie zestawu drogowego. Dlatego teraz postawiliśmy powtórzyć ten 

projekt, ale już w poszerzonym gronie” - mówi Marta Stefańska z działu 

Marketing & Communication w MAN Truck & Bus Polska.  

Do dyspozycji muzyków oddano najnowszy ciągnik MAN TGX 18.500 4x2 

BLS Efficientline3, który rewelacyjnie prezentuje się w  jubileuszowej wersji 

Lion Inside. Naczepę zapewniła znana śląska firma transportowa Sachstrans, 

niezawodny partner biznesowy MAN.  

Największą jednak nowością jest udział w muzycznym projekcie dwóch 

samochodów dostawczych MAN TGE 3.180. Jeden w wersji furgon do 

przewozu instrumentów, a drugi jako kombi, komfortowo przewiezie członków 

zespołu. To prawdziwy muzyczny konwój ze znakiem lwa! 
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„Trasa naszego jubileuszowego tournée startuje w Katowicach i biegnie 

przez Łódź, Warszawę, Wrocław, Kraków, Gdańsk i Lublin - relacjonuje 

Paweł Golec. - To prawie 3000 km, które pokonamy w ciągu miesiąca. W tym 

wyzwaniu logistycznym ponowienie wspiera nas firma MAN, która zapewni 

sprawny oraz niezawodny transport całej naszej ekipie. Wypatrujcie na 

drogach naszych pojazdów w barwach „Jubileuszowej Atmosfery” z Golec 

uOrkiestra, którą wozi MAN. Do zobaczenia na koncertach!” 

 

MAN już po raz trzeci wspiera logistycznie muzyczne wydarzenia. Pierwsza 

trasa, przy której współpracowała firma MAN Truck & Bus Polska odbyła się 

wiosną 2015 roku i obejmowała 17 koncertów w ramach ogólnopolskiego 

programu edukacyjno - prewencyjnego 998/112 Numery Twoich przyjaciół, 
podczas których koncertowały dwa kultowe zespoły: IRA i T Love. 

 
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. 

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. 


