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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 

www.mantruckandbus.pl 

 

Wolica 21.05.2013 Polska na trasie Wielkiego Przejazdu po Europie 

 

14 maja, na terenie MAN Truck& Bus Center Małopole odbyła się 

prezentacja ciężarówek MAN spełniających najnowszą normę Euro 6.  

Wielki Przejazd po Europie 2013 to nazwa europejskiej akcji promującej 

nowe pojazdy MAN z silnikami spełniającymi normę Euro 6. Pierwsza 

jej odsłona miała miejsce w Monachium, skąd pojazdy udały się w 

konwoju do różnych krajów Europy - w tym także do Polski. Zanim 

konwój dotarł do Polski odwiedził Tallin, Rygę oraz Kowno. Do Polski 

przyjechało 14 pojazdów, w tym zarówno ciągniki siodłowe, jak i 

pojazdy lekkie oraz specjalistyczne. Podczas ich prezentacja w Truck 

and Bus Center Małopole zaproszeni goście nie tylko mogli zobaczyć 

ich nową stylistykę, ale sprawdzić w praktyce najnowsze jednostki 

napędowe. Pod opieką trenerów ProfiDrive każdy mógł przejechać się 

nowymi pojazdami i bezpośrednio przekonać się jak się o ich walorach. 

Oczywiście oprócz samych pojazdów na naszych gości czekały liczne 

atrakcje, w tym pokaz ciężarówki biorącej udział w wyścigach Truck 

Race, konkurs manewrowania ciągnikiem czy prezentacja klubu MAN 

TRUCKER'S WORLD.  

Następnego dnia konwój pojechał do Niepołomic, gdzie w fabryce MAN 

TRUCKS z nowymi pojazdami mogli zapoznać się pracownicy zakładu 

oraz klienci z Małopolski.  

Program zwiększania efektywności transportu firmy MAN Truck & Bus 

Transport i ruch na drogach europejskich wciąż wzrasta. Jednocześnie malejące zasoby energii 

sprawiają, że transport w dalszej perspektywie będzie coraz droższy. Jako jeden z czołowych 

producentów pojazdów 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, uwarunkowana 

czynnikami, takimi jak technologia, serwis, kierowcy i badania rozwojowe, przyczynia się do ochrony 

środowiska i przedstawia dodatkową wartość dla naszych klientów.  
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Grupa MAN jest jednym z wiodących europejskich przedsiębiorstw przemysłowych działających w dziedzinie inżynierii związanej z 

transportem, osiągającym obrót około 15,8 mld € (2012 r.). Jako dostawca ciężarówek, autobusów, silników Diesla, turbozespołów oraz 

specjalistycznych przekładni firma MAN zatrudnia około 54 300 pracowników na całym świecie. Firma zajmuje wiodące pozycje na rynku 

we wszystkich obszarach swej działalności biznesowej.  

 

 

 

 

 

 

 


