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Ford odnawia flotę samochodów ciężarowych, 

wprowadzając ciągniki siodłowe MAN 

 

185 pojazdy  MAN TGX 26.440 BLS 6x2 zapewnią sprawną logistykę 

brytyjskiego producenta samochodów.  

 

Firma MAN Truck & Bus dostarczy 185 ciągników siodłowych MAN TGX spółce 

Ford Motor Company Limited. Pojazdy udostępnione zostaną Fordowi w formie 

leasingu na podstawie pięcioletniej umowy. W 2013 roku Ford otrzyma 

kolejnych 185 pojazdów ciężarowych MAN na wymianę dotychczasowej floty. 

Całe zlecenie Forda obejmuje zatem w sumie 370 pojazdów i należy do 

największych realizowanych przez spółkę MAN Truck & Bus w ostatnich latach 

w Wielkiej Brytanii. Ciągniki siodłowe MAN TGX będą wykorzystywane przez 

firmę Ford Transport Operations w Dagenham, Halewood, Bridgend i 

Southampton.       

 

Istotnymi czynnikami mającymi pozytywny wpływ na podjęcie przez Forda 

decyzji o zamówieniu pojazdów w firmie MAN Truck & Bus był atrakcyjny pakiet 

oferowany wraz z pojazdem, a także perfekcyjnie dopracowane detale, 

doskonała obsługa przez dział sprzedaży MAN oraz bardzo pozytywne 

doświadczenia kierowców zadowolonych z charakterystyki jazdy i komfortu 

oferowanego przez samochody ciężarowe MAN.  

 

Ford korzysta z floty pojazdów MAN do przewozu silników, skrzyń biegów i 

podzespołów na terenie Wielkiej Brytanii. Rozwiązania transportowe firmy MAN 

Truck & Bus już od wielu lat są stosowane w głównej siedzibie Forda w 

Niemczech – w Kolonii. Teraz ciężarówki monachijskiego producenta pojazdów 

użytkowych będą realizować zadania logistyczne w Wielkiej Brytanii.         

 

Ford jest liderem na rynku samochodowym w Wielkiej Brytanii. Posiada siedem 

zakładów i ponad 550 autoryzowanych dealerów. W licznych zakładach 

produkcyjnych powstają pojazdy, silniki, skrzynie biegów oraz części i 

podzespoły. Na terenie Wielkiej Brytanii Ford zatrudnia ponad 35.000 

pracowników w działach projektowania, produkcji, sprzedaży, marketingu i 

obsługi. 
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Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 

www.mantruckandbus.com/presse 

 

 

Program efektywnego transportu firmy MAN Truck & Bus 

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.  

 

 

 

 

Koncern MAN Truck & Bus AG z siedzibą w Monachium (Niemcy) jest największym przedsiębiorstwem Grupy MAN i jednym z 

wiodących międzynarodowych producentów pojazdów użytkowych i innowacyjnych rozwiązań transportowych na świecie. W roku 

finansowym 2011 koncern, zatrudniający ponad 34.000 pracowników sprzedał ponad 77.600 pojazdów ciężarowych oraz ponad 

5.700 autobusów i podwozi autobusowych marki MAN i NEOPLAN, co pozwoliło uzyskać obrót rzędu 9 miliardów euro. 


