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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 
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Pierwsze pojazdy MAN Euro 6 napędzane biodieslem 

 

Na przełomie lutego i marca 2015 firma BOR Adam Plizga z Jasionki koło 

Rzeszowa odebrała 4 ciągniki siodłowe MAN TGX 18.440 4x2 BLS przystosowane 

do pracy na biopaliwie. 

Były to pierwsze przekazane ciągniki, z łącznej puli 20 pojazdów zamówionych 

przez podkarpackiego przewoźnika. Kolejne pojazdy zostaną odebrane w kwietniu 

br. Ciągniki będą wykorzystywane w międzynarodowym transporcie drogowym od 

Wielkiej Brytanii poprzez Włochy po Austrię i Holandię. I właśnie w tych dwóch 

ostatnich krajach warto tankować biodiesel. „Aktualnie jest on o 27 eurocentów 

tańszy niż klasyczny olej napędowy. To przy flocie 30 pojazdów daje naprawdę 

spore oszczędności. Podczas jazdy to paliwo sprawdza się znakomicie, a przy 

okazji chronimy środowisko.” – powiedział podczas przekazania Adam Plizga, 

właściciel firmy BOR. 

Pojazdy MAN TGX napędzane biodieslem to rozwiązanie pozwalające na 

optymalizację kosztów eksploatacji. Świadczy o tym fakt, że można tankować do 

nich również klasyczny olej napędowy, a zużycie paliwa oraz właściwości jezdne 

pojazdów są identyczne w przypadku zastosowania obu tych paliw 

„Zdecydowaliśmy się na zakup pojazdów marki MAN, gdyż ma ona wieloletnie 

doświadczenie w zakresie napędów - zarówno tradycyjnych, jaki 

niekonwencjonalnych. Wcześniej dokładnie przetestowaliśmy tego typu pojazdy, 

dzierżawiąc je na okres kilku miesięcy z Austrii. Pomyślnie przeszły one sprawdzian 

na europejskich szlakach i teraz stawiamy zarówno na biodiesel, jak i na MAN” – 

podkreślił Adam Plizga. 

To pierwsze tego typu pojazdy marki MAN w wersji Euro 6 dostarczone w Polsce.  

 

Podpis przy fotografii:  

Przekazanie kluczyków do pierwszych pojazdów MAN zamówionych przez firmę BOR. 

 

Grupa MAN należy do wiodących europejskich przedsiębiorstw sektora zintegrowanych rozwiązań 

transportowych. W roku 2013 jej obroty przekroczyły 15,7 miliardów euro. Firma MAN oferuje pojazdy 

ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne, turbiny oraz napędy specjalne. MAN zatrudnia w swoich 

zakładach na całym świecie ponad 53 500 pracowników. Firma zajmuje wiodące pozycje na rynku we 

wszystkich obszarach swej działalności biznesowej. 


