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RATP bestelt 15 MAN-stadsbussen met hybrideaandrijving

MAN Lion's City Hybrid overtuigt in Parijs
Het Parijse openbaarvervoerbedrijf RATP (Régie Autonome des
Transports

Parisiens)

heeft

15

MAN’s

Lion's

City

Hybrid-

stadsbussen besteld. Er is geen andere bus op de markt die
efficiënter is en minder CO2 uitstoot dan deze stadsbus met
hybrideaandrijving.

De MAN Lion's City Hybrid is voorzien van een regeneratief remsysteem,
dat de energie die vrijkomt bij het remmen opslaat in condensatoren
(Ultracaps) op het dak en die energie afgeeft aan de twee elektromotoren
die de bus aandrijven.
Een ingenieus energiemanagementsysteem stuurt de energiestromen en
schakelt de dieselmotor waar mogelijk automatisch uit – bijvoorbeeld als
de chauffeur het gas loslaat en als de motor stationair draait.
Bij de bushaltes stoot de MAN Lion’s City Hybrid géén uitlaatgassen uit
en rijdt hij geluidloos elektrisch weg. Dankzij de hybrideaandrijving
verbruikt de bus 30 procent minder diesel dan een vergelijkbare
conventionele dieselbus.
RATP test de MAN Lion's City Hybrid al sinds 2011 op diverse lijnen in
Parijs. De betrouwbaarheid van de hybrideaandrijving en de besparing op
brandstofkosten waren voor het vervoersbedrijf dé reden om te investeren in
de 15 nieuwe stadsbussen.
RATP is met een wagenpark van ongeveer 4.300 voertuigen een van de
grootste vervoersbedrijven in Europa. MAN heeft RATP inmiddels al 550
Lion’s City-bussen geleverd.
Noot voor redactie:
Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl.
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MAN Truck & Bus b.v. is de Nederlandse importeur van MAN-bedrijfswagens en -bussen. MAN Truck & Bus is een dochteronderneming
van Pon, Nederlands grootste onderneming in de automotivebranche. MAN Truck & Bus werkt in Nederland nauw samen met een
dealerapparaat van 12 dealers met 35 vestigingen en 2 BusPartner-vestigingen. MAN-bedrijfswagens en -bussen voor Nederland
worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op verschillende locaties in Europa.

