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„Wesołych Świąt Bo żego Narodzenia“ – świąteczny 

pojazd MAN w trasie 

W przedszkolach, wioskach dzieci ęcych i na 

bożonarodzeniowych targach świąteczna ci ężarówka rozpala 

radość w oczach dzieci. 

Świątecznie przystrojony ciągnik siodłowy MAN od początku grudnia aż do 

świąt Bożego Narodzenia podróżuje na terenie południowych Niemiec, 

odwiedzając przedszkola, szpitale dziecięce, wioski dziecięce SOS i inne 

placówki socjalne dla dzieci. Od czasu do czasu zatrzymuje się także na 

świątecznych jarmarkach. Święty Mikołaj przygotował dla dzieci czekolady w 

kształcie ciężarówki i pluszowe maskotki. 

Na przyczepie świątecznego pojazdu umieszczone są życzenia 

bożonarodzeniowe w różnych językach. Nowy lew – symbol marki MAN – 

panuje nad zimowym krajobrazem skąpanym w świetle lampek. Ciągnik 

MAN TGX 18.540 4x4H z napędem HydroDrive® i dużą kabiną kierowcy XXL 

pomalowany jest w kolorze metalicznym Nightfire Red Metallic. Uczniowie 

odbywający praktyki w monachijskim zakładzie MAN Truck & Bus 

zamocowali na pojeździe łańcuchy świetlne o długości około 200 metrów, 

zaś kratkę chłodnicy przybrali wiankiem z kilkuset diod. Świąteczna 

ciężarówka z silnikiem o mocy 540 KM i załączanym hydrostatycznym 

napędem na oś przednią MAN HydroDrive® nawet w trudnych warunkach 

atmosferycznych i drogowych z pewnością dotrze bezpiecznie do celu, by 

sprawić dzieciom świąteczną niespodziankę. 

Świąteczna ciężarówka 2012 dostępna jest także jako model w skali 1:87. W 

świąteczne szaty przybrany został również model autobusu MAN Lions 

Coach w skali 1:87. Oba modele można nabyć w internetowym sklepie MAN 

Shop (www.man-shop.eu). Od każdego sprzedanego świątecznego modelu 

pojazdu firma MAN przekazuje jedno euro na wioski dziecięce SOS. 
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Podpis przy fotografii: 

Nowy MAN TGX w wersji świątecznej 

 

Program efektywnego transportu firmy MAN Truck & Bu s 

Natężenie transportu i ruchu na drogach europejskich stale wzrasta. Równocześnie 

ze względu na kurczące się zasoby energii transport staje się coraz droższy. Jako 

jeden z wiodących na świecie producentów pojazdów ciężarowych i autobusów firma 

MAN Truck & Bus wnosi istotny wkład do stałej poprawy sprawności transportu. W 

tym zakresie opracowany został program redukcji całkowitych kosztów eksploatacji 

(Total Costs of Ownership). Efektywny transport w połączeniu z technologią, 

serwisem, komfortem pracy kierowcy i badaniami rozwojowymi jest plusem dla 

środowiska i wartością dodaną dla klienta.  

 

 

 

Grupa MAN o rocznym obrocie powyżej 16,5 miliardów euro (2011) należy do wiodących europejskich przedsiębiorstw przemysłowych w 

sektorze Transport-Related Engineering. Firma MAN oferuje pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne, maszyny wirnikowe oraz 

napędy specjalne, zatrudniając w swoich zakładach na całym świecie ponad 52.500 pracowników. Poszczególne piony przedsiębiorstwa 

MAN zajmują wiodące pozycje na rynkach swoich produktów.  


