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Η Βιέννη οδηγεί ΜΑΝ 

Η εταιρία αστικών μεταφορών Dr. Richard προμηθεύεται  64 

αστικά λεωφορεία MAN 

 

Η αυστριακή εταιρία αστικών μεταφορών Dr. Richard προχώρησε σε 

παραγγελία  64 λεωφορείων MAN Lion´s City. Η εταιρία Dr. Richard έχει 

αναλάβει μέρος του συγκοινωνιακού έργου για λογαριασμό της δημοτικής 

εταιρίας μεταφορών Wiener Linien. Εδώ και 40 χρόνια εμπιστεύεται τα 

οχήματα MAN. Στην δοκιμή των οχημάτων κατόρθωσε το MAN Lion´s City 

να πείσει τόσο για την άριστη σχέση τιμής-απόδοσης, όσο και για την 

χαμηλή  κατανάλωση καυσίμου. 15 οχήματα βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία 

στο κέντρο της Βιέννης, ενώ τα υπόλοιπα θα παραδοθούν τον Μάιο του 

2014. Τα MAN Lion´s City πληρούν τις νέες προδιαγραφές εκπομπών 

καυσαερίων Euro 6.    

„Μετά από πολυάριθμες δοκιμές των λεωφορείων με Euro 6 στην πράξη, η 

ΜΑΝ μας έπεισε κυρίως με την χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και την 

αξιόπιστη τεχνολογία σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Η απόφασή 

μας στηρίχτηκε στα χαμηλότερα κόστη του συνολικού κύκλου ζωής των 

MAN Lion´s City. Έχουμε πλέον αποκτήσει τις πρώτες μας εμπειρίες, οι 

οποίες έως τώρα έχουν επιβεβαιώσει την ορθότητα της απόφασης μας“, 

δήλωσε ο Mag. Johann Strasser, τεχνικός διευθυντής  της Dr. Richard. 

Τα δωδεκάμετρα MAN Lion´s City Χαμηλού Δαπέδου είναι εξοπλισμένα με 

κινητήρα 320 ίππων και αυτόματο κιβώτιο 6 ταχυτήτων ZF EcoLife με 

αυτόματη ρύθμιση ανάλογα με την τοπογραφία. Έχουν δύο πόρτες και 

συνολικά χώρο για 87 επιβάτες με 34 καθήμενους. Για άτομα με κινητικά 

προβλήματα προβλέπονται 2 θέσεις για αναπηρικό καροτσάκι. Ο 

κλιματισμός με ισχύ 33 kW εξασφαλίζει ένα ευχάριστο περιβάλλον 

μεταφοράς στους επιβάτες. Το σύστημα πληροφόρησης δίνει στους 

επιβάτες πλήθος πληροφοριών. Για θέματα ασφαλείας χωρίζεται ο 

θάλαμος του οδηγού από τον χώρο των επιβατών με καλαίσθητη γυάλινη 

πόρτα. Δύο επιπλέον λεωφορεία των 10,5 μέτρων μπαίνουν σε λειτουργία 

ιδιαίτερα σε δύσκολες διαδρομές με στενούς δρόμους και πολλές στροφές.  

Η Dr. Richard αποτελεί την δεύτερη σε μέγεθος εταιρία της Αυστρίας με 

στόλο 800 οχημάτων. Το 2005 η Dr. Richard ήταν από τους πρώτους 

πελάτες παγκοσμίως της σειράς αστικών λεωφορείων  MAN Lion´s City.      
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