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Jubileuszowy egzemplarz z Niepołomic 

 

Czterdziestotysi ęczny pojazd MAN opu ścił lini ę produkcyjn ą 

fabryki w Niepołomicach 

 

W dniu 25 września 2012 z linii produkcyjnej fabryki pojazdów 

ciężarowych MAN Trucks w Niepołomicach zjechała ciężarówka o 

numerze 40 000. 

Jubileuszowy egzemplarz, pojazd MAN TGX 18.440 4x2 BLS został 

odebrany przez przedstawicieli firmy FTSH Mielczarek Andrzej ze 

Zduńskiej Woli. 

Firma ze Zduńskiej Woli w od kwietnia 2011 roku odebrała 150 

pojazdów MAN TGX 18.400 4x2 BLS z przeznaczeniem do transportu 

dalekobieżnego. 

„Wyprodukowanie czterdziestotysięcznego pojazdu w Niepołomicach to 

dla nas ogromny powód do dumy.” powiedział podczas uroczystości 

kierujący fabryką dr Alexander Susanek. „To ważny element obchodów 

pięciolecia działania fabryki.” dodał dr Susanek 

„Tym bardziej cieszy nas fakt, iż pojazd trafi do klienta z rodzimego 

rynku. Jest to potwierdzenie, iż produkty wyjeżdżające z niepołomickiej 

fabryki spełniają najwyższe standardy jakości i znalazły uznanie wśród 

naszych klientów” dodał Piotr Stański, dyrektor ds. operacyjnych w MAN 

Truck & Bus Polska. 

Otwarta 5 lat temu, w październiku 2007 roku, fabryka w Niepołomicach 

na dobre wpisała się w międzynarodową sieć produkcji MAN. 

Powstające tu pojazdy klasy ciężkiej TGX i TGS trafiają na rynki całej 

Europy, a serie TGX WW i TGS WW również poza jej granice. 
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Podpis przy fotografii: 

1. Przedstawiciele firmy FTSH Mielczarek Andrzej oraz przedstawiciele 

MAN na tle pierwszego wyprodukowanego w Niepołomicach pojazdu 

TGA oraz TGX z numerem 40 tyś. 

2. Pełnomocnik Zarządu firmy FTSH Mielczarek Andrzej, Pan Robert 

Rusek na linii finiszu podczas dokręcania ostatniej śruby w jubileuszowym 

TGX 

 

 

 

Program zwi ększania efektywno ści transportu firmy MAN Truck & Bus 

Transport i ruch na drogach europejskich będą w przyszłości nadal wzrastać. 

Jednocześnie malejące zasoby energii sprawiają, że transport w dalszej 

perspektywie będzie coraz droższy. Jako jeden z czołowych producentów 

samochodów ciężarowych i autobusów na świecie, firma MAN Truck & Bus 

wnosi istotny wkład w ciągłe zwiększanie efektywności transportu. 

Firma MAN oferuje szeroki program obniżania ogólnych kosztów eksploatacji 

(Total Cost of Ownership). Efektywność transportu w powiązaniu z takimi 

czynnikami, jak: technologia, serwis, skupienie uwagi na kierowcy i badania 

rozwojowe, przyczynia się do ochrony środowiska i stanowi wartość dodaną dla 

naszych klientów.  

 

 
 

 

MAN Truck & Bus AG z siedzibą w Monachium (Niemcy) jest największym przedsiębiorstwem grupy MAN i jednym z głównych 

międzynarodowych producentów pojazdów użytkowych i innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie transportu. W roku 

gospodarczym 2011 w zakresie sprzedaży, która przekroczyła 77 600 samochodów ciężarowych oraz 5700 autobusów i podwozi 

autobusowych marki MAN i NEOPLAN, przedsiębiorstwo zatrudniające około 34 000 pracowników osiągnęło obroty wynoszące 

9 miliardów euro. 

 


