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Na konferencji prasowej podsumo-
wującej 2018 r. dane z  Grupy poda-
wał Marc Martinez, nowy (od lipca) 
Prezes Zarządu MAN Truck & Bus 
Polska. Pierwsze 11 miesięcy były 
najlepsze pod względem dostaw od  
przedkryzysowej gorączki 2008/9. Stale 
zwiększała się też marża ze sprzeda-
ży w  Grupie, jeszcze w  poprzednich 
ramach wzrosła ze skromnych 5% 
w  2015 r. do 6,9% w  2017 r. Po pod-
liczeniu I  połowy ub. roku MAN, który 
miał gorszy wynik niż Scania, podciągnął 
się o kilka cennych dziesiątek procenta. 
Również udział rynkowy marki w Europie 
zwiększył się do 16,5%. 

W  dniu konferencji wiadomo było, 
że przyjęto zamówienia liczniejsze, niż 
szacowano, i  w  nowy rok wkroczono 
z pełnymi rękoma roboty. Wkrótce poja-
wiły się ofi cjalne liczby: rok zakończono 
233 tys. wyprodukowanymi pojazda-
mi, o  14% więcej niż w 2017 r. Z  tego 
102 560 szt. przypada na markę MAN 
z  identycznym wzrostem, a  96 480 na 
Scania, +6%. Volkswagen Caminhoes 
e Onibus notuje  zwiększenie sprzedaży 
o 40%, ale w liczbach wygląda to skrom-
niej: 36,4 tys. pojazdów. Rynek brazylijski, 
macierzysty i  główny dla przedsiębior-
stwa, odbija od dna powoli i  kapryśnie. 
Piękny, ludny i bogaty w zasoby naturalne 
kraj nie potrafi  wydobyć się z gospodar-
czej i społecznej anarchii. 

Na mapie sprzedaży są mocne i słabe 
punkty. Dobrze rozwijała się Europa, 
choć pod koniec roku zwolniła. Grupa 
Traton jest tu nr 1 ze 106,7 tys. pojazdów. 

MAN Truck & Bus Polska
udany rok jubileuszu

Pod koniec lata ub. roku zaczęła się nowa era w historii MAN Truck & Bus, w ramach globalnej 
Traton Group. To następcą wcześniejszej Volkswagen Truck & Bus, lecz rzecz nie tylko w zmianie 
szyldu: Grupa ma ambicje stać się największym światowym producentem pojazdów użytkowych. 

Pomyślnie zakończył rok rynek rosyjski 
z  15% przyrostem, to prawie 12,5 tys. 
ciężarówek. Zapaść w  Turcji rozłożyła 
z kolei wyniki na Bliskim Wschodzie. Dla-
tego zes pół powiększa się. Nowe alianse 
z  Hino w  Japonii i  Navistarem w  USA 
umożliwią zwiększenie efektu skali, wy-
korzystanie synergii przy opracowaniu 
najdroższych podzespołów i  zmniej-

szenie wrażliwości na lokalne fl uktuacje 
popytu. Oczywiście po 5 miesiącach 
działania Grupy trudno wyliczyć korzyści. 
Wiadomo, że pozbyto się działów, które 
przynosiły chwałę, ale gorzej było z zys-
kami, np. produkcji silników okrętowych 
i przekładni przemysłowych. 

Nasi przewoźnicy znacząco przyczy-
nili się do wyników Grupy. Polska stała 

„Wyniki spółki MAN w Pol-
sce są dla mnie ogromnym 
powodem do dumy. We 
wszystkich obszarach po-
biliśmy absolutne rekordy 
sprzedaży. Dzięki pracy ca-
łego zespołu staliśmy się 
3. najważniejszym i naj-
większym rynkiem, na któ-
ry MAN dostarcza swoje 
pojazdy ciężarowe, konse-
kwentnie zdobywamy rynek 
autobusów i stajemy się co-
raz poważniejszym graczem 
w sektorze samochodów 
dostawczych. Również pion 
obsługi posprzedażnej osiąg-
nął znakomite wyniki, co jest 
potwierdzeniem faktu, że 
świadczymy usługi na naj-
wyższym poziomie, w trosce 
o najwyższy komfort klien-
tów. Daje nam to podstawy 
do patrzenia z optymizmem 
w przyszłość” – powiedział 
prezes zarządu MAN Truck 
& Bus Polska Marc Martinez.
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się w ub. roku (jubileuszowym, to 25 lat 
ofi cjalnej obecności marki), 3. rynkiem 
MAN za Niemcami i Francją. Osiągnięto 
to dzięki rekordowo wysokiej sprzedaży: 
5862 pojazdów ciężarowych powyżej 6 t 
DMC. To wzrost o 26%, ponad 3-krotnie 
większy niż średni rynkowy. Udział MAN 
w rynku polskim zwiększył się do 19,9%. 

Najważniejszą wiadomością od prez. 
Martineza jest rychła premiera zupełnie 
nowych ciężarówek MAN ciężkiej i śred-
niej klasy. Sieć już jest szkolona do ich 
sprzedaży i obsługi, pierwsze szczegóły 
powinny ukazać się w  połowie roku, 
premiera jest planowana na wczesną 
jesień, a  w  Monachium już szykują 
miejsce w gablocie na kolejną statuetkę 
Truck of the Year. To bardzo wyczekiwa-
na zmiana generacyjna, bo MAN długo 
ograniczał się do face-liftów, choć „pod 
maską” zachodziły dalej idące zmiany. 
Ponieważ miały one wpływ na obniżenie 
zużycia paliwa i  zwiększenie komfortu 
kierowców, zostały dobrze przyjęte 
przez klientów, którzy w tej branży lubią 
to, co już znają. Bernard Wieruszewski, 
dyrektor ds. produktu i  sprzedaży cię-
żarówek w  MAN Truck & Bus Polska, 
wypunktował także inne przyczyny 
sukcesu: bardzo wysoki udział w sprze-
daży podwozi wszystkich klas, w  tym 

To jest przyrost! Sprzedaż zwiększona 
o 70% w ciągu 4 lat potwierdza pozycję 
polskich przewoźników, którzy zdomino-
wali transport europejski mimo kłód rzu-
canych im pod koła przez ustawodawców 
w kilku krajach i na szczeblu Unii. 

W klasie poniżej 10 t jest jeden gracz, 
i resztki dla tych, którzy nie mają w pro-
gramie mocnej lekkiej ciężarówki.

„Kluczem do naszego sukcesu jest 
sprzedaż podwozi. Zwłaszcza w klasie 
powyżej 16 t odbudowujemy swoją 
mocną pozycję sprzed lat, współpracując 
z fi rmami nadwoziowymi” – szczycił się 
Bernard Wieruszewski. 

Polski rynek ciągników siodłowych ma 
swoich tradycyjnych liderów, dzielących 
między siebie większość tortu.

W przedziale 10-16 t też, można powie-
dzieć, jeden: co druga kupowana u nas 
ciężarówka to MAN.

Ciężkie podwozia jednoznacznie wygry-
wa MAN. Podsumowując wszystkie klasy, 
ma 23% rynku.
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tradycyjnie najwyższy w rynku pojazdów 
budowlanych i 1. miejsce w dostawach 
dla zabudowców zaopatrujących straże 
pożarne. Tam, gdzie jest potrzebna dob-
ra współpraca dealer-klient-nadwoziarz, 
organizacja MAN wygrywa. 

To samo dotyczy aktywności sprze-
dawców. Na te prawie 5,9 tys. pojazdów 
składa się bardzo niewiele wielkich 
kontraktów fl otowych, a dużo zamówień 
na kilka-kilkanaście sztuk. To wymagało 
ponad 170 tys. kontaktów z  klientami, 
sprzedawcy MAN przejechali prawie 
3 mln km i złożyli 16 tys. ofert. Ich (i ser-
wisu) umiejętności poprawiano na szko-
leniach MAN Academy, które objęły 729 
osób z  sieci. Na drugim biegunie były 
szkolenia w prawidłowej i ekonomicznej 

jeździe Profi Drive, które stały się tak wy-
maganym dodatkiem do pojazdów, że 
w  ub. roku przeprowadzono ich ponad 
180, dla w sumie 1510 kierowców – to 
o 2/3 więcej niż rok wcześniej! 

Blisko setka firm jest objęta Tele-
coachingiem. To usługa nowa w  MAN, 
dostępna od momentu, w którym wszyst-
kie ciężarówki zaczęto wyposażać w in-
terface RIO. Dostęp do danych z pojazdu 
umożliwił stały i bezpośredni nadzór nad 
stylem jazdy przez doświadczonego in-
struktora, który widzi wszystkie grzechy 
na ekranie i  natychmiast za nie gromi. 
W  ub. roku udzielono ponad 3,4 tys. 
takich telefonicznych wytyków, z natych-
miastowym skutkiem w  postaci wyraź-
nego obniżenia zużycia paliwa. Zakres 

funkcji RIO, jako otwartej platformy, jest 
stale zwiększany o nowe aplikacje służą-
ce zwiększeniu wydajności transportu.

MAN jest natomiast mniej chętny do 
formy konkursu umiejętności kierowców, 
nie widząc w tym szybkiego przełożenia 
na rynek.

Najbliższe miesiące do wprowadzenia 
nowych modeli to dla sprzedawców 
okres podwójnie wzmożonego wysił-
ku, ponieważ dotychczasowe przeszły 
kolejną modernizację i  jako MR 2019 
umożliwią płynne przejście bez utraty 
udziałów rynkowych. Niewykluczone, że 
przez pewien czas obie generacje będą 
produkowane równolegle. Najważniejszą 
zmianą jest wprowadzenie 9-litrowego 
silnika D1556 w miejsce D20. Jest lżejszy 

Symbolem mocnej pozycji MAN na polskim rynku podwozi jest 
120-tysięczny pojazd, jaki zjechał z linii produkcyjnej fabryki MAN 
Trucks w Niepołomicach 3 grudnia ub. roku. Był to TGS 33.460 
6x6 BB pod zabudowę ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśnicze-
go, zamówiony przez fi rmę Stolarczyk Technologia Pożarnicza. 
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele MAN Truck & Bus 
Polska (prezes zarządu Marc Martinez, dyrektor ds. produktu 
i  sprzedaży ciężarówek Bernard Wieruszewski, dyrektor fabryki 
MAN Trucks w Niepołomicach Heiko Kayser) i Mirosław Stolar-
czyk. Kielecki producent zabudów ratowniczo-gaśniczych od 
ponad 25 lat dostarcza je strażakom i służbom mundurowym na 
wielu kontynentach. Od 2001 r. odebrał od MAN ponad 1,5 tys. 
podwozi. Prezes Martinez wyraził uznanie dla tej długofalowej 
współpracy: „Wybierając produkty marki MAN, które są produ-
kowane w Niepołomicach, klienci wspierają rodzimą gospodarkę 
i pośrednio wpływają na zwiększenie zatrudnienia w Polsce. To 
bardzo ważne, staramy się podkreślać ten fakt szczególnie w ne-
gocjacjach z nowymi klientami.” 

Dla fabryki w Niepołomicach to kolejne ważne wydarzenie pod-
sumowujące rok pracy. Zakład wyprodukował w 2018 r. ponad 
20 tys. ciężarówek. Podwojenie produkcji względem poprzednie-
go roku wiąże się ze zwiększeniem zatrudnienia do ok. 750 pra-
cowników i uruchomieniem II zmiany. W listopadzie ub. r. spółka 
MAN Trucks otrzymała prestiżowy tytuł „Fabryka roku”, zajmując 
1. miejsce w kategorii „Doskonała produkcja seryjna”. To jeden 
z  najtrudniejszych konkursów, w  którym mierzą się niemieckie 
przedsiębiorstwa produkcyjne. Po zdobyciu nagrody specjalnej 
przez zakład w Monachium w 2016 r., MAN po raz kolejny odniósł 
zwycięstwo. Jury, składające się z ekspertów czasopisma „Pro-
dukcja” i fi rmy doradczej AT Kearney, doceniło przede wszystkim 
efektywność procesów produkcyjnych, wywodzących się z kultury 
ciągłego ulepszania, jak i doskonale zaplanowaną linię montażo-
wą, która działa niezwykle wydajnie mimo wielu wariantów pojaz-
dów i  różnorodności prac nad nimi. Uwagę zwróciło optymalne 
zaopatrzenie linii w komponenty dzięki przechowywaniu części na 
dokach znajdujących się bezpośrednio przy zakładzie. Dyrektor 
zakładu Heiko Kayser podkreśla: „To zwycięstwo jest nagrodą za 
codzienną, wyjątkową pracę naszych pracowników. Pokazaliśmy, 
że potrafi my reagować elastycznie na nowe sytuacje i wyzwania, 
ale także, mimo rosnącego wolumenu, dostarczać produkt naj-
wyższej jakości. To rozumiem przez sformułowanie Doskonała 
produkcja seryjna”. 

Na początku grudnia zakład otrzymał również nagrodę Pań-
stwowej inspekcji Pracy w ogólnopolskim konkursie „Pracodaw-
ca-Organizator pracy bezpiecznej”. Przyznając nagrodę, kapituła 
konkursu oraz inspektorzy pracy wizytujący zakład podkreślali 
w szczególności: ograniczenie hałasu, profi laktykę prozdrowotną, 
ergonomiczne rozwiązania na stanowiskach pracy, nadzór i utrzy-
manie maszyn i urządzeń, jak również nowoczesne rozwiązania 
IT wspierające BHP.

W  otwartej w  październiku 2007 r. fabryce w  Niepołomicach 
powstają pojazdy klasy ciężkiej TGX i TGS. Trafi ają na rynki całej 
Europy, a TGX WW i TGS WW również poza jej granice. W tych 
latach zakład przeszedł zaledwie kilka zmian organizacyjnych 
i nadal jest jedną z najnowocześniejszych w Europie montowni 
ciężarówek. Świadczy to o doskonałym zaplanowaniu produkcji 
i znakomitej organizacji pracy. 

Uroczyste przekazanie pojazdu nr 120 000 wyprodukowanego 
w Niepołomicach: od lewej Jacek Stelmach (kierownik działu 
sprzedaży pojazdów specjalnych), Heiko Kayser (dyrektor 
zarządzający fabryki MAN Trucks, Marc Martinez, Mirosław 
Stolarczyk, Józef Zembrowski (przedstawiciel handlowy) i Ber-
nard Wieruszewski.
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o 230 kg, a ma zbliżone osiągi: najmoc-
niejsza wersja ma moc maks. 400 KM 
(294 kW) i 1800 Nm momentu (pozostałe 
243 kW/330 KM i  1600 Nm oraz 265 
kW/360 KM i  1700 Nm). Jest przy tym 
prostszy konstrukcyjnie dzięki wyelimi-
nowaniu EGR, a  układ dozowania SCR 
jest bezpowietrzny, tak jak w  silnikach 
D08 Euro VIc. Nowy silnik może spotkać 
się z ciepłym przyjęciem w branży cyster-
nowej i komunalnej, gdzie są szczególnie 
duże wymagania co do ładowności.

Spore zmiany przeszedł także silnik 
D26, który ma teraz 1-stopniową sprę-
żarkę, zmieniony kształt komory spalania, 
nowy moduł EGR, bezprzelewowe wtrys-
kiwacze i zmniejszone opory w złożeniu 
tłok-cylinder. Stał się dzięki temu lżejszy 
o  70 kg, zyskał 10 KM i  100 Nm mo-
mentu. 

Wszystkie silniki MAN przystosowa-
ne do nowych norm emisyjnych mają 
ulepszone zarządzanie ciepłem przez 
sterowanie pompą płynu chłodniczego 
i  optymalne chłodzenie oleju, a  straty 
energii na napęd osprzętu zmniejszono 
wprowadzając odłączane sprężarki i al-
ternatory z  regulacją LIN. Poprawiono 
także układ filtracji paliwa, który jest 
teraz 2-stopniowy. Wszystkie silniki Euro 
VId mogą być zasilane HVO. Dodatkowa 
korzyść dla klientów to elastyczny do-
bór przebiegu między wymianami oleju 
i  czyszczeniem fi ltra DPF, zależnie od 
profi lu zastosowania.

Kolejne nowości w  obecnej generacji 
TGX/TGS to oś przednia 10-tonowa, 
ACC z funkcją Stop & Go i aktywny układ 
utrzymywania na pasie ruchu, związany 
z  kolei z  wprowadzeniem aktywnego 
układu kierowniczego MAN Comfort 
Steering. Jeśli dodać do tego pakiety 
wyposażenia atrakcyjnego dla kierow-
ców ujęte w modele XLion, to widać, że 
„stare” ciężarówki jeszcze nie powiedzia-
ły ostatniego słowa i powalczą na rynku, 
zanim zastąpią je XXLiony.

Również dział autobusów MAN od-
notował w  ub. roku rekordowy wynik, 

zwiększając sprzedaż o  74%. Co do 
sztuk, są drobne różnice w danych: dział 
fakturował 276 pojazdów, natomiast na 
ulicach polskich miast pojawiło się 200 
autobusów miejskich z  fabryki w Stara-
chowicach, na drogach całej Europy 48 
autokarów turystycznych; do równych 
250 szt. zaokrąglają to 2 autobusy mię-
dzymiastowe. Największe dostawy do 
miast to 61 Lion’s City Hybrid dla fi rmy 
Mobilis w Warszawie, 28 Lion’s City dla 
MZK Opole i  17 dla Jeleniej Góry czy 
2 turystyczne Neoplany Skyliner dla fi rmy 
Bomatur, nowość na polskim rynku. Ten 
ostatni zakup będzie miał ciąg dalszy tej 
wiosny, gdy zostanie przekazanych 5 
kolejnych piętrusów, plus 2 dla FlixBus. 
Jesienią do oferty trafi  nowa generacja 
Lion’s City wyróżniająca się m.in. bardzo 
małą masą własną, o ok. 850 kg mniejszą 
niż w  obecnej generacji, głównie dzięki 
zastosowaniu warstwowego dachu 
i  mniejszego silnika D15. Ale wcześniej 
Starachowice będą miały do zrealizowa-
nia wielkie kontrakty dla MZA Warszawa 

na 100 gazowców solo i przegubowych 
oraz dla gdyńskiego przewoźnika miej-
skiego na 55 autobusów też obu dłu-
gości. 

Ponad 4-krotny wzrost sprzedaży r/r 
odnotował dostawczy MAN TGE z wy-
nikiem 481 szt. Nawet uwzględniając, 
że to był pierwszy pełny rok sprzedaży, 
wynik godny uznania i doceniony przez 
koncern wyróżnieniem dla działu. Miało 
tu miejsce kilka atrakcyjnych kontraktów 
fl otowych, jak zamówienie 140 furgonów 
dla kurierów DPD i  do przebudowy na 
minibusy przez Mercus-Bus, ale gene-
ralnie przyjęcie nowego modelu jest bar-
dzo dobre i gdyby nie to, że trzeba było 
wyrywać Volkswagenowi samochody 
z Wrześni, sprzedaż mogła skończyć się 
jeszcze lepiej. Stwierdzając przychylną 

Autobusy miejskie nowej generacji MAN 
Lion’s City jako pierwsze skorzystały na 
silnikach D15: poza tym, że są lżejsze 
i oszczędniejsze niż poprzednicy, łatwiej 
je zamontować w niewielkiej komorze. 
Efektowny design, praktyczne rozwią-
zania wnętrza, niezależne zawieszenie 
przednich kół to kolejne zalety pojaz-
dów, których seryjna produkcja ruszy 
w Starachowicach w październiku tego 
roku, a wersji elektrycznej rok później.

Pomysł na sprzedaż nowoczesnego 
samochodu dostawczego w sieci MAN, 
jako alternatywy dla Volkswagena 
Craftera, doskonale się sprawdził. 
Inna droga do klientów, bardziej nie-
zawodna obsługa, lepsza kompletacja 
zrobiły swoje. 
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W połowie ub. roku roku sta-
nowisko Prezesa Zarządu MAN 
Truck & Bus Polska objął Marc 
Martinez. Miał wtedy krótki, 
3-letni staż w organizacji MAN, 
ale ponad 30 lat doświadczeń 
na rynku ciężarówkowym, zdo-
bywanych w Renault Trucks, 
a następnie w Volvo Trucks. 
Skorzystaliśmy z okazji, by zadać 
mu kilka podchwytliwych pytań. 

Spędził Pan sporo czasu w  koncer-
nie, który wciąż próbuje prawidłowo 
ustawić strategię dwóch marek, jak na 
razie z umiarkowanym sukcesem. Na IAA 
w  Hanowerze, gdy obwieszczano po-
wstanie Grupy Traton, prezes Renschler 
sugerował podział obowiązków między 
jej członków. MAN ma zapewnić proste 
rozwiązania problemów transportowych, 
zostawiając dla Scania technologie pre-
mium, najbardziej zaawansowane. Czy 
takie zróżnicowanie zadań jest możliwe 
na dużych i  dojrzałych rynkach, takich 
jak polski? 

Obecność obu marek w  Grupie Tra-
ton daje zarówno nam, jak i  naszej 
szwedzkiej siostrze silniejszą pozycję 
i  lepsze perspektywy rozwoju. Pozwala 
na osiągnięcie synergii w  obszarze ba-
dań nad nowymi technologiami, w pro-
dukcji czy zakupach materiałów. Taka 
współpraca daje również lepszą pozycję 
negocjacyjną z Unią Europejską i innymi 
instytucjami międzynarodowymi w takich 
kwestiach, jak np. regulacje dotyczące 
emisji CO2.

Współpraca na poziomie grupy pozwa-
la na lepsze reagowania na wyzwania, 

„Jestem pod ogromnym wrażeniem 
wyników...”

atmosferę zdecydowano się na zatrud-
nienie kolejnych agentów, działających 
w oparciu o sieć serwisową MAN w Pol-
sce, i promocję TGE w najróżniejszy spo-
sób, w  tym także wsparcie logistyczne 
znanych artystów i imprez kulturalnych. 

W maju w Poznaniu zostaną zorgani-
zowane pokazy i szkolenia VAN Day dla 
całej sieci MAN. Zadaniem dla polskiej 
organizacji na ten rok będzie wprowadze-

nie na rynek elektrycznego eTGE.  Warto 
wspomnieć, że dział ciężarówek odnoto-
wał pytania o dostępność eTGM. Ustawa 
o  „Elektromobilności i  paliwach alterna-
tywnych” wymusza zmiany w  taborze, 
na które już w tym roku trzeba reagować. 

Również w obszarze pojazdów używa-
nych fi rma zwiększyła sprzedaż o 30%, 
sprzedając 1890 ciężarówek i autobusów. 
Rekordowe obroty zgłasza pion After-

jakie stawia przed nami współczesny, 
dynamicznie rozwijający się świat trans-
portu. Jeśli chodzi o pozycję rynkową, to 
każda z  marek zachowuje swoje DNA, 

nadal jesteśmy konkurentami i  walczy-
my o  klientów. Produkt jest niezwykle 
istotny, ale równie ważne przy wyborze 
pojazdu są relacje z  przedstawicielami 

sales: 237 mln zł. To wynik wysokiego 
udziału kontraktów serwisowych (41%) 
i  licznych akcji promocyjnych oferowa-
nych przez autoryzowane stacje obsługi 
MAN w Polsce. W  tym gronie nastąpiły 
drobne zmiany: Targor Truck ma nowy 
budynek serwisowy i sprzęt, Bury w Ra-
domiu przeniósł się do nowego obiektu, 
położonego kilkaset metrów od poprzed-
niego. Ten z kolei zagospodarowała Sca-
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handlowymi, ich wiedza i  doświadcze-
nie, a także zadowolenie ze współpracy 
z serwisem.

Pozycję MAN w Grupie można ocenić 
jako gorszą. Partner całkowicie zmienił 
gamę modelową i  generalnie w  ciągu 
ostatniego 10-lecia byliśmy świadkami 
premier wielu bardzo nowoczesnych cię-
żarówek. MAN tylko modernizował swoje. 
Przewoźnicy są ludźmi raczej konserwa-
tywnymi, ale, jak to zgrabnie ujął znany 
francuski pisarz, nie można stale żuć tego 
samego siana.

Rzeczywiście premiera pojazdów 
klasy ciężkiej TGX I  TGX miała miejsce 
ponad 11 lat temu, jednak dzisiejsze TGX 
i TGS wersja Model Year 2019 różnią się 
od tej prezentowanej w  2007 r. W  tym 
czasie zmieniono wiele komponentów, 
wprowadzając nowe silniki, nowe skrzy-
nie biegów, wnętrze kabiny, systemy 
infotainment i  układy wspierające pracę 
kierowcy. Dlatego systematycznie zdo-
bywaliśmy rynek, także w Polsce, dzięki 
niskiemu zużyciu paliwa, niezawodności 
pojazdu, czy niskim kosztom eksploatacji, 
które wpływają na poziom zadowolenia 
naszych klientów. 

Nasze prace nad nowym produktem 
trwały równolegle i wymagały czasu, tak 
by dopracować je w najdrobniejszych 
szczegółach. Dlatego właśnie w tym roku 
wprowadzamy na rynek europejski nową 
generację pojazdów ciężarowych. Ich 
międzynarodowa premiera odbędzie się 
jesienią. Jestem przekonany, że odbije 
się szerokim echem w świecie transportu. 
Zmieniamy nie tylko produkt, ale także 
zwiększa się wartość dodana i  zakres 
kompletnych rozwiązań transportowych 
oferowanych naszym klientom. O  jej 
szczegółach będziemy informować wios-
ną tego roku.

Ma Pan także z poprzedniej pracy do-
świadczenia w  sprzedaży samochodów 
dostawczych równolegle z ciężarówkami. 

Jak rozwija się to w Polsce? Słyszeliśmy 
o dużych kontraktach na TGE, ale czy je-
steście zadowoleni z wyników całej sieci?

Jestem pod ogromnym wrażeniem 
wyników, jakie osiągnął nasz najmłod-
szy produkt, nowy MAN TGE, na eu-
ropejskim rynku, a  w  szczególności 
w  Polsce. Przekroczyliśmy nasze plany 
i zrealizowaliśmy założenia ze znacznym 
wyprzedzeniem. TGE spotkał się z bar-
dzo dobrym przyjęciem na rynku, nasza 
sprzedaż w 2018 r. w stosunku do 2017 
zwiększyła się prawie 5-krotnie. Dlatego 
też postanowiliśmy zwiększyć liczbę 
handlowców, jak również rozszerzyć 
ofertę serwisową dla tego produktu oraz 
inwestować w  rozwój sieci serwisowej. 
Jedyny problem, z  jakim spotykamy się 
obecnie, to brak mocy produkcyjnych 
zakładu we Wrześni.

Brak kierowców jest powszechną bo-
lączką w  Europie, i  nie tylko. Obserwu-
jemy i  doceniamy wysiłki podejmowane 
przez producentów, którzy starają się 
zachęcić młodych ludzi do tego zawodu. 
Wasz partner w grupie organizuje konkurs 
umiejętności dla kierowców, w tym roku 
po raz pierwszy nie tylko młodych. Czy nie 
byłoby pożyteczne wprowadzić podobne 
rozgrywki w sieci MAN, choćby na począ-
tek na szczeblu krajowym?

Brak kierowców to problem dotykają-
cy całej Europy. Każdy z  producentów 
pojazdów ciężarowych kieruje swoją 
ofertę także w kierunku kierowców, czy 
to w  postaci programów marketingo-
wych, czy oferty szkoleń. Nasze działania 
opierają się na dwóch fi larach: lepszej 
specyfikacji produktu dla większego 
komfortu pracy kierowcy oraz pakiecie 
usług pomagających w codziennej pracy, 
takich jak usługi cyfrowe RIO, szkolenia 
kierowców Profi  Drive oraz Telecoaching.

MAN był bardzo ostrożny z napędami 
elektrycznymi, wyczekując na odpowied-
nią technologię bateryjną. Jak się zdaje, 

pewne zmiany prawne przyspieszą pro-
ces elektryfi kacji transportu. Czy jesteście 
gotowi z obsługowego punktu widzenia? 
W  ciągu paru lat może się okazać, że 
w kolejce do serwisów czeka więcej po-
jazdów elektrycznych, niż przewidywano.

MAN jako pierwszy producent pojaz-
dów użytkowych przedstawił podczas 
targów IAA 2018 pełne portfolio pojaz-
dów z napędem elektrycznym. Osobiście 
jestem niezmiernie dumny z  tego faktu. 
Produkcja autobusu miejskiego z  na-
pędem elektrycznym rozpocznie się już 
w przyszłym roku. Warto zaznaczyć, że 
będzie się to działo w naszych zakładach 
Starachowicach. To ważne, dlatego, 
że w  ten sposób przyczyniamy się do 
rozwoju nowych technologii i  transferu 
wiedzy. 

Jeśli chodzi o  ciężarówki, to eTGM 
również jeżdżą już u pierwszych klientów, 
realizując pilotażowy projekt austriac-
kiego konsorcjum fi rm zajmujących się 
sprzedażą i  dystrybucją. Przeprowa-
dzane są również ich testy w  dwóch 
hiszpańskich sieciach handlowych. Mam 
nadzieję, że w  najbliższym czasie rów-
nież polskie fi rmy zainteresują się tym 
produktem.

Samochód dostawczy eTGE, jak mówi 
nasze hasło, jest „gotowy do każdej misji, 
ale bez emisji”. Pojazd jest już dostępny 
w naszej ofercie, odbywa testy u klien-
tów, a my czekamy na zapytania z rynku. 
Nasz Truck & Bus Center Wolica jest 
gotowy na ich obsługę. Już w ubiegłym 
roku przygotowaliśmy zestaw regulacji 
i  standardów, w  oparciu o  które syste-
matycznie będziemy przystosowywali 
kolejne nasze własne stacje serwisowe 
do obsługi samochodów elektrycznych. 
Kolejnym etapem będzie wsparcie 
w  tym zakresie dla naszych serwisów 
partnerskich. W tym roku rozpoczęły się 
już szkolenia dla pracowników serwisów 
z obsługi pojazdów elektrycznych.

Dziękujemy za rozmowę, życzymy po-
myślnej realizacji planów w 2019 r. 

nia! Ten przykład wzorowej współpracy 
w grupie nie pociągnie za sobą dalszych 
powiązań pod względem obsługi czy 
sprzedaży: MAN i  Scania pozostaną 
osobnymi markami, rywalizującymi ze 
sobą o  rynek, nawet jeśli na zapleczu 
kwitnie współpraca konstruktorów i wza-
jemna wymiana podzespołów. 

W tym roku MAN Truck & Bus Polska 
wdraża w  sieci Gwarancję Mobilności, 

obejmującą bezpłatne holowanie i rekom-
pensatę za każdy dzień naprawy, która 
nie może zostać zakończona w dniu zgło-
szenia. To może być kosztowne przedsię-
wzięcie, jeśli diagnostyka i  zaopatrzenie 
w  części zamienne nie wespną się na 
wyższy poziom, ale jest ważnym wspar-
ciem serwisu dla sprzedaży. Oczekiwania 
względem 2019 r. to rynek na poziomie 
30 tys. pojazdów, ponieważ zapowiadają 

się raczej wymiany fl ot, niż ich rozwój licz-
bowy. Przewoźnicy nie tracą optymizmu, 
mając co wozić, zauważa się jednak, że 
zarobione nadwyżki inwestują w  inne 
branże, niż transport, zabezpieczając się 
przed ew. kryzysem. Kiedy on nastąpi 
i  czy w  ogóle, trudno określić, wydaje 
się jednak pewne, że wszyscy gracze na 
rynku transportowym wyciągnęli wnioski 
z wydarzeń 2009 r.
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