
 
 

 

 

  

 

 
 

 

Grupa MAN należy do wiodących europejskich przedsiębiorstw sektora zintegrowanych rozwiązań transportowych. W 

roku 2014 jej obroty przekroczyły 14,3 miliardów euro. Firma MAN oferuje pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki 

wysokoprężne, turbiny oraz napędy specjalne. MAN zatrudnia w swoich zakładach na całym świecie ponad 55 900 

pracowników. Firma zajmuje wiodące pozycje na rynku we wszystkich obszarach swej działalności biznesowej. 
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Sped Partner wymienia tabor na 50 pojazdów MAN 

W dniu 27.07.2015 r. w Truck & Bus Center Czeladź odbyło się 

przekazanie nowych pojazdów ciężarowych MAN dla spółki Sped Partner. 

Przewoźnik z Leszcz koło Pińczowa odebrał pierwsze 12 ciągników 

siodłowych MAN TGX EfficientLine2 18.440 4x2 BLS z łącznie zamówionej 

partii 50-ciu pojazdów. W przekazaniu udział wziął prezes spółki Sped 

Partner, Radosław Sowiński oraz Marek Poznański, dyrektor ds. transportu 

i Mateusz Skrzypek, kierownik działu transportu. Kluczyki do nowych 

pojazdów przekazali im przedstawiciele MAN Truck & Bus Polska – 

Bernard Wieruszewski, dyrektor ds. sprzedaży ciężarówek i rozwoju 

produktu, Robert Zwierzchowski, Key Account Manager oraz Wojciech 

Gołota Manager Truck & Bus Center Czeladź.  

Odebrane ciągniki znajdą zastosowanie w transporcie dalekobieżnym, 

gdzie doskonale sprawdza się pakiet EfficienLine, ograniczający zużycie 

paliwa oraz optymalizujący koszty eksploatacji pojazdu. Obok takich 

rozwiązań jak nowy silnik D26, wyposażony w układ TopTorque 

podwyższający moment obrotowy na dwóch ostatnich biegach, wspierany 

systemem GPS tempomat EfficientCruise®, zautomatyzowana skrzynia 

biegów MAN TipMatic® pojazdy wyposażone są w system MAN 

Telematics, pozwalający na monitorowanie trasy przejazdu pojazdu, stylu 

jazdy kierowcy, zużycia paliwa oraz na bieżącą komunikację z kierowcą.  

„Zanim zdecydowaliśmy się na zakup ciągników siodłowych MAN, nasi 

kierowcy testowali te pojazdy przez kilka miesięcy. Sprawdziły się 

doskonale. Ponadto MAN zaoferował nam atrakcyjne finansowanie, pełny 

kontrakt serwisowy i usługę Mobile24h w przypadku awarii na drodze oraz 

system cyklicznych szkoleń z jazdy ekonomicznej dla kierowców, więc nie 

zwlekaliśmy z decyzją. Zamówiliśmy łącznie 50 pojazdów MAN, a dziś 
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odbieramy pierwsze 12 sztuk.”- powiedział prezes Sped Partner Radosław 

Sowiński. 

„Jesteśmy dumni, że MAN powraca do floty Sped Partner. MAN TGX 

Efficientline2 to doskonały produkt, cechujący się niskim zużyciem paliwa 

oraz bezawaryjnością potwierdzonymi w raportach TÜV. Gratuluję wyboru i 

jestem przekonany, że wymieniony tabor doskonale sprawdzi się we 

wszystkich realizowanych zadaniach transportowych.”- powiedział podczas 

przekazania pojazdów Bernard Wieruszewski. 

Pozostałe 38 pojazdów zostanie odebranych do końca sierpnia 2015. 

 
Podpisy przy fotografiach: 

1. Uroczyste przekazanie symbolicznego klucza do ciągników siodłowych MAN TGX. 

Od lewej Robert Zwierzchowski MTB PL, Radosław Sowiński, prezes Sped Partner, 

Bernard Wieruszewski i Wojciech Gołota MTB PL 

2. MAN TGX EfficientLine2 18.440 4x2 BLS w barwach SPED PARTNER 

 

 

 

 


