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MAN ontvangt eCarTec Award 2012 voor 
vrachtwagen met bijzonder lage uitstoot 

Onderzoeksvoertuig MAN Metropolis bekroond met 

Beierse staatsprijs voor elektromobiliteit. 

 

Het innovatieve MAN Metropolis onderzoeksvoertuig is uitgeroepen tot 

winnaar van de eCarTec Award 2012. Tijdens de 4. Internationale Messe 

für Elektromobilität in München werd de Beierse staatsprijs voor 

elektromobiliteit aan Bernd Maierhofer, directeur Research & Development 

van MAN Truck & Bus AG, uitgereikt door Katja Hassel, staatssecretaris 

van Economische Zaken, Infrastructuur, Transport en Technologie van 

Beieren. 

De MAN Metropolis is een innovatieve truck die zware vervoerstaken in 

steden uiterst stil en zonder uitstoot kan vervullen. De MAN Metropolis, die 

groene stroom uit een normaal stopcontact gebruikt, rijdt en werkt zonder 

CO2 uit te stoten. Zijn energieopslag, een modulair gebouwde lithium-

ionaccu, bevindt zich onder de cabine, waardoor zo veel mogelijk ruimte 

voor de opbouw, een optimale gewichtsverdeling en de hoogste mate van 

veiligheid gegarandeerd zijn. Een stille en zuinige dieselmotor van de 

Volkswagen Group, die vermogen naar behoefte opwekt, dient om de 

actieradius van deze vrachtwagen voor zwaar gebruik te vergroten. Eind dit 

jaar begint de MAN Metropolis aan een twee jaar durende praktijktest als 

vuilniswagen. 

Uit een reeks van meer dan zeventig deelnemers koos een 

gerenommeerde jury de winnaars van de eCarTec Award 2012 in acht 

verschillende categorieën. De MAN Metropolis werd bekroond in de 

categorie ‘Elektrisch aangedreven voertuigen: bedrijfswagens’. 
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Het vervoersefficiëntieprogramma van MAN Truck & Bus 

Op onze Europese wegen blijft de transport- en verkeersstroom 

onafgebroken stijgen. Tegelijk zal de toenemende schaarste aan 

energiehulpbronnen op lange termijn leiden tot duurder vervoer. Onder de 

internationaal actieve constructeurs van vrachtwagens en bussen levert 

MAN Truck & Bus een substantiële bijdrage om de vervoersefficiëntie te 

verhogen. Om deze uitdagingen aan te gaan zette MAN een grootschalig 

programma op om de totale exploitatiekosten (TCO) terug te dringen. 

Efficiënter vervoer, gekoppeld aan geavanceerde technologie, een 

uitstekende service, goed opgeleide chauffeurs en een expertise inzake de 

aandrijftechnieken van morgen sparen het milieu en leveren onze klanten 

een belangrijke meerwaarde op. 
 

 

The MAN Group is een van Europa’s toonaangevende industriële spelers voor transportengineering, Met een omzet 

van ongeveer €16,5 miljard in 2011. MAN produceert vrachtwagens, bussen, dieselmotoren, turbomachines en 

speciale aandrijfsystemen en telt wereldwijd ongeveer 52.500 werknemers. De bedrijfsdomeinen van MAN nemen 

leidinggevende posities in op hun respectievelijke marktsegmenten. 


