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MAN’y id ą do wojska 

 

MAN Truck & Bus Polska we współpracy z RMMV dostarc zył 38 pojazdów 

MAN, zamówionych przez Ministerstwo Obrony Narodowe j. 

 

MAN Truck & Bus Polska wspólnie z Reihnmetal MAN Military Vehicles wygrał 2 duże 

przetargi i dostarczyło 38 pojazdów ciężarowych do Ministerstwa Obrony Narodowej 

RP.  

W dniu 05 września 2012 podpisane zostało zamówienie na 30 pojazdów MAN TGM 

26.340 6x4 BB z zabudową wywrotczą firmy Altech oraz 8 pojazdów MAN TGM 

26.290 6x2 - 4 BL z zabudową typu polewaczko - zmywarki. Te ostatnie pojazdy będą 

eksploatowane na ośmiu wojskowych lotniskach, gdzie ich zadaniem będzie 

odladzanie, zmywanie kurzu, czyli w skrócie całoroczne utrzymanie płyty startowej. W 

tym celu zostały one m.in. wyposażone w lance o długości 25 m, które pozwolą im 

szybko i skutecznie realizować powierzone cele. Ten specjalistyczny sprzęt 

zabudowała firma Dobrowolski ze Wschowy, 

Realizowane zamówienie to dla MAN ogromny sukces i prestiż. Jest to jedno z 

największych tegorocznych zamówień pojazdów ciężarowych MAN dla wojska w całej 

Europie. 

„Niezmiernie się cieszymy, że Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało się na 

zakup pojazdów marki MAN. To dobry wybór. Nasze pojazdy są doskonale 

przygotowane do pracy w każdych warunkach i znane ze swojej niezawodności. 

Jesteśmy przekonani, że dobrze będą służyć Wojsku Polskiemu” – powiedział Janusz 

Ciżyński, dyrektor działu Business Center Key Account w MAN, odpowiedzialny 

również za pojazdy militarne. 

Wygrany przez MAN przetarg jest również potwierdzeniem długoletnich dobrych relacji 

miedzy MONem a firmą MAN Truck & Bus Polska, oraz dowodem, iż firma dysponuje 

szeroką paletą pojazdów mogących w pełni spełnić wymogi przetargów dla Polskiej 

Armii. 

Przez 19 lat działalności firmy na polskim rynku MAN wielokrotnie dostarczał do MONu 

pojazdy logistyczne jak np. STAR 1466, STAR 266M, STAR 12.225, STAR 14.225, 

STAR 1444. 
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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.  


