
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

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. 

 

 
 

 

MAN Truck & Bus Polska 

Al. Katowice 9, Wolica 

PL-05-830 Nadarzyn 
 
 

Wszelkie pytania prosimy 

kierować do: 

Marta Stefańska 

Telefon: +48 22 738 69 10 

Telefon: +48 795 586 803 

marta.stefanska@man.eu 
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HAMA Polska i MAN Truck & Bus Polska podpisały 

umowę ramową na współpracę w roku 2020 

 

W dniu 22.11.2019r. w siedzibie firmy MAN Truck & Bus w Wolicy 

miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Prezes Zarządu Grupy DBK 

Ireneusz Sobieski oraz Łukasz Chyliński Dyrektor Zarządzający HAMA 

Polska sp. z o.o., członka Grupy DBK, podpisali umowę ramową 

dotyczącą współpracy w roku 2020 z firmą MAN Truck & Bus Polska . 

Firma Hama Polska specjalizuje się w wynajmie pojazdów użytkowych, 

zarówno dostawczych jak i ciężarowych, w tym podwozi, ciągników 

siodłowych, naczep i chłodni. Obecnie flota DBK Rental liczy już  ponad 

3000 pojazdów i ma się powiększyć do ponad 7000 w ciągu najbliższych 

4 lat  

„Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą MAN. Pojazdy tej 

marki charakteryzują się dużą niezawodnością, oraz co istotne, koszty 

codziennej obsługi są relatywnie niskie. Bieżąca współpraca z 

przedstawicielami marki układa się bardzo dobrze. Biorąc pod uwagę fakt, 

iż świadczymy usługi wynajmu w pełnym zakresie tj. nadzór nad 

pojazdem 24/7 w całej Europie, z czym wiąże się konieczność utrzymania 

pełnej mobilności pojazdu w okresie trwania kontraktu, powyższe 

elementy są dla nas kluczowe. Początkowo w naszej flocie mogliśmy 

spotkać głównie ciągniki MAN TGX przeznaczone do transportu 

międzynarodowego, natomiast od tego roku, z sukcesem, zaczęliśmy 

wprowadzać również pojazdy MAN w innych konfiguracjach. Dziś we 

flocie znajdują się również pojazdy typowo dystrybucyjne z segmentu 12 

– 26 ton oraz pojazdy specjalistyczne takie jak np. pojazdy do przewozu 

mleka czy hakowce.” mówi Łukasz Chyliński Dyrektor Zarządzający 

HAMA Polska sp. z o.o. 
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Zamówione przez HAMA Polska ciągniki siodłowe MAN TGX oraz 

podwozia dystrybucyjne i specjalistycznych (hakowce i BDF), będą 

dostarczane sukcesywnie do końca trzeciego kwartału 2020 roku. 

„Bardzo się, cieszę, że firma HAMA Polska zacieśnia współpracę z nami 

zamawiając pojazdy MAN do realizacji swoich planów biznesowych. 

Nasza marka to synonim najwyższej jakości, niezawodności i 

innowacyjności. Pojazdy wyposażone w nowe silniki MAN Euro 6d, 

jeszcze lżejsze i oszczędniejsze, znacząco obniżają koszty eksploatacji.” 

powiedział podczas spotkania Prezes Zarządu MAN Truck & Bus Polska, 

Marc Martinez. 

 

Podpis przy fotografii: 

1. Podpisanie umowy z lewej Ireneusz Sobieski, Prezes Grupy DBK, z prawej Marc 

Martinez Prezes Man Truck & Bus Polska 

2. Przedstawiciele zarządów obu firm podczas podpisania umowy ramowej o 

współpracy; od lewej Łuksza Chyliński HAMA Polska, Marc Martinez MTB PL, 

Ireneusz Sobieski DBK, Bernard Wieruszewski MTB PL  

 

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 32 punkty, 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.  

W Poznaniu od 2006 roku działa MAN Shared Services 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.
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