Sajtóinformáció

MAN Truck & Bus

Ismét MAN Lion’s City flottát rendelt a VT-ARRIVA Kft.
Tovább erősödik az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. és a
VT-ARRIVA Kft. közötti partneri együttműködés. A hazai
autóbuszos személyszállítási piac egyik maghatározó szereplője
ugyanis 24 új MAN Lion’s City A21 típusú, szóló, városi autóbuszt
rendelt az oroszlános márkától. A járművek várhatóan még az idén
munkába állnak a BKK járatain.
•
•
•
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Évente több mint 300 millió utas és 35 millió futott kilométer, mintegy 1400
munkatárs, közel 500 autóbusz, valamint 22 évre visszatekintő történelem – már
önmagukban ezek a számok is azt mutatják, hogy a VT-ARRIVA Kft., amely az
Arriva, így a DB (Deutsche Bahn) csoport tagja, Magyarország egyik
legjelentősebb autóbuszos személyszállító vállalata. A cég a budapesti
közösségi közlekedés meghatározó szereplője, és a szolgáltató fővárosi
buszainak átlagos életkora csupán öt év. A flottában jelenleg 82 ötéves és 50
hároméves MAN Lion’s City A21 típusú, szóló, háromajtós, alacsonypadlós
autóbusz szerepel.
Kedvező tapasztalatok
„Az utazóközönség szereti a Lion’s City buszok világos belsőterét, csendes
motorjárását és kényelmes, jó elosztású üléseit. Gépkocsivezetőink dicsérik a
típus jó fordulékonyságát és tükreit, könnyű vezethetőségét, könnyen elérhető
kezelőelemeit, valamint egyszerűen használható rámpáját. Üzemeltetőként
pedig elégedettek vagyunk az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
beszerzés után nyújtott támogatásával. Az MAN biztosítja a legrészletesebb
karbantartási és javítási leírásokat, illetve terveket, valamint kiemelkedő a két
Európa egyik vezető vállalata az MAN Truck & Bus a haszonjárműgyártás és a szállítási megoldások terén,
éves forgalma körülbelül 11 milliárd euró (2019-es adat). Termékkínálatában kishaszongépjárművek,
tehergépjárművek, autóbuszok, dízel- és gázmotorok is szerepelnek, emellett a személy- és az áruszállításhoz
kapcsolódó különböző szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a TRATON SE leányvállalata, és
világszerte több mint 37 000 munkatársat foglalkoztat.
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cég közötti kapcsolat” – kezdte Szepesi Péter és Dósa Mátyás, a VT-ARRIVA
Kft. ügyvezető igazgatói.
A legfrissebb megrendelés
„Több gyártót is meghívtunk a mostani belső tenderünkre. Az ajánlatokat
elsősorban a teljes élettartamra vetített költségek és a szállítási határidő alapján
rangsoroltuk. Végül az MAN került ki győztesként, amely a Lion’s City A21
típussal indult” – tette hozzá Szepesi Péter és Dósa Mátyás. A megrendelt 24 új
busz 31 ülő- és 51 állóhellyel, 280 lóerős, Euro VId minősítésű dízelmotorral és
ZF

EcoLife

hatfokozatú

automatikus

sebességváltóval

érkezik

majd.

Felszereltségük nyolc kamerát, a vezetőtér számára külön szabályozható
légkondicionálót, utastájékoztató rendszert, automatikus tűzoltó berendezést,
automatikus ajtókat és anti-graffiti bevonatú felületeket, fóliákat, illetve több
járműben utasszámlálót foglal magában. Az új buszok a tervek szerint idén
december elsejétől állnak forgalomba Budapest déli kerületeiben.
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A VT-ARRIVA Kft. 24 új MAN Lion’s City A21 típusú, szóló, városi autóbuszt
rendelt.
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A VT-ARRIVA Kft. flottájában jelenleg 132 MAN Lion’s City A21 típusú városi
autóbusz dolgozik.
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