
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

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. 
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Gotowy do każdej misji, ale bez emisji 

Nowy MAN eTGE rozpoczyna swoją misję w firmie logistycznej No 

Limit 

 

W dniu 05 lutego 2020 w Centrum Nowej Mobilności na warszawskim 

Powiślu firma No Limit zaprezentowała nowe samochody dostawcze MAN 

TGE z napędem elektrycznym, które właśnie dołączają do floty tego 

przewoźnika. 

Dostawa objęła 3 samochody MAN TGE 3.140E w wersji furgon, 

przeznaczone do dystrybucji miejskiej. Są to jedne z pierwszych w Polsce 

samochodów dostawczych z napędem elektrycznym. Będą 

wykorzystywane w dostawach realizowanych w Warszawie i aglomeracji 

śląskiej. Auta mają charakterystyczny ekologiczny branding. Inwestycja 

ta, to kolejny krok naprzód w realizacji ekologicznej strategii firmy, której 

motto brzmi „Logistyka Przyjazna Środowisku”. 

MAN eTGE to niezawodny partner w transporcie miejskim, dzięki któremu 

firmy logistyczne i transportowe, takie jak No Limit mogą stawić czoła 

wyzwaniom ruchu miejskiego w sposób bezemisyjny, niezależny i 

ekonomiczny. 

Całkowicie elektryczny napęd umożliwia efektywność energetyczną i 

cichą pracę. Podczas każdego przejazdu, w dzień i w nocy — zarówno w 

centrum miasta, jak i w okolicy. Mocny i wytrzymały silnik elektryczny 

dowodzi swojej ekonomiczności i wysokiej opłacalności szczególnie 

podczas tras wymagających wielu postojów lub w gęstym ruchu miejskim. 

Podczas gdy w czasie jazdy z częstym zatrzymywaniem się silnik 

wysokoprężny przyczynia się do podwyższenia zużycia paliwa i 

obciążenia silnika, skrzyni biegów i hamulców, pojazd MAN eTGE może 

w pełni zaprezentować swoje mocne strony: dzięki rekuperacji podczas 

każdej fazy hamowania silnikiem można czerpać korzyści z nowej energii 
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elektrycznej, która jest doprowadzana do akumulatora 

wysokonapięciowego. 

Dzięki umiejscowieniu baterii pod płytą podłogową, MAN eTGE, z 

przestrzenią ładunkową 10,7m3, oferuje porównywalnie taką samą 

zdolność transportową co standardowy furgon. 

Samochody dostawcze MAN TGE zarówno z napędem elektrycznym, jak 

i konwencjonalnym powstają w fabryce w Białężycach koło wrześni. 

 

  

 

 
 
MAN w Polsce 

Koncern MAN obecny jest na polskim rynku od 27 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 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 od 3 do 

5,5t. Produkowany jest on w fabryce w Białężycach. MAN  eTGE jest jedynym  samochodem dostawczym z 

napędem elektrycznym , produkowanym w  Polsce




