
 
 

 

 

  

 
 
 

 

Firma MAN Truck & Bus o rocznym obrocie powyżej 9 miliardów euro (2015) należy do wiodących europejskich 

producentów pojazdów użytkowych. Paleta produktów obejmuje pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne oraz 

usługi serwisowe. Spółka MAN Truck & Bus zatrudnia na całym świecie ponad 35.000 pracowników. 
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Smart & Green: Miszkolc stawia na autobusy z 

silnikiem gazowym CNG 

MAN Truck & Bus dostarcza do węgierskiego Miszkolca 75 

autobusów miejskich z silnikiem gazowym 

 

Na początku marca 2016 roku do węgierskiego Miszkolca przyjechało 75 

nowych autobusów MAN Lion’s City CNG. Nowoczesne, bogato 

wyposażone pojazdy przyczynią się w ramach programu „Smart & Green“ 

do modernizacji tego liczącego 160.000 mieszkańców miasta. W ubiegłych 

latach rozbudowano już między innymi system sieci ciepłowniczej, znacznie 

zmodernizowano komunikację tramwajową i uruchomiono nowa linię 

tramwajową. Teraz przyszedł czas na odnowienie floty autobusowej.  

Już sama zielono-biała kolorystyka wyróżnia autobusy MAN z napędem na 

gaz ziemny od dotychczasowej floty komunikacji miejskiej w kolorze 

granatowym i żółtym. Zakłady komunikacji miejskiej MVK Zrt w Miszkolcu 

oczekują, że nowe autobusy przyczynią się do znacznej redukcji emisji 

szkodliwych substancji. Ponadto autobusy na gaz ziemny pracują znacznie 

ciszej od dotychczasowych pojazdów wyposażonych w silniki 

wysokoprężne. „Jesteśmy dumni z naszego wkładu w modernizację floty 

autobusów w Miszkolcu. Pierwsze autobusy MAN przyjechały tu w 2002 

roku, zaś cztery lata później pojawiły się autobusy przegubowe Neoplan 

Centroliner. Najnowsze zlecenie otwiera nowy rozdział w historii MAN i 

dobrych relacji tej firmy z Miszkolcem”, powiedział podczas uroczystego 

przekazania pojazdów Reinhard Faderl, członek zarządu węgierskiej spółki 

MAN Truck & Bus Ungarn Kft. 

Partia 75 nowo zakupionych autobusów miejskich MAN Lion’s City CNG 

obejmuje 40 pojazdów pojedynczych i 35 przegubowych, wszystkie w wersji 

niskopodłogowej. Wewnątrz i na zewnątrz zainstalowane są audiowizualne 

systemy informacji dla pasażerów. Pojazdy posiadają klimatyzację i oferują 

bezpłatny dostęp do sieci W-Lan. W środku przewidziano 30 lub 42 miejsc 

siedzących i odpowiednio 54 lub 100 stojących. Pojedyncze autobusy o 

długości 12 metrów są wyposażone w silniki Euro 6 E2876 o mocy 272 KM i 

maksymalnym momencie obrotowym 1050 Nm przy 1100-1700 obr/min. W 

autobusach przegubowych o długości niespełna 19 metrów silniki te mają 
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moc 310 KM i moment obrotowy 1250 Nm przy 1000-1700 obr/min. Gaz 

ziemny tankowany jest do zbiorników o pojemności 1460 litrów. W związku 

z tą inwestycją zakład komunikacji wybudował na swoim terenie własną 

stację paliw do tankowania gazu, w której może być równocześnie 

tankowanych sześć pojazdów użytkowych w strefie niedostępnej publicznie 

i dwa pojazdy osobowe w strefie publicznej. Rozwiązanie to nie tylko 

gwarantuje bezpieczeństwo tankowania floty transportu publicznego, ale 

przyczynia się także do poprawy infrastruktury CNG w regionie. 

Wieczorna uroczystość przekazania nowej floty została w ciągu dnia 

poprzedzona konferencją na temat CNG zorganizowaną w ratuszu w 

Miszkolcu. Zakład komunikacji miejskiej Kaposvár Transport Zrt., który 

ubiegłej jesieni wprowadził do eksploatacji 40 autobusów MAN Lion 's City 

CNG, prezentował między innymi wspaniałe doświadczenia w tym zakresie. 

Nowoczesne autobusy przerosły związane z nimi oczekiwania w zakresie 

efektywności eksploatacji i bez problemu zostały wprowadzone do bieżącej 

eksploatacji. Mieszkańcy Miszkolca przywitali nowe autobusy pokazami 

laserowymi i koncertami oraz w symbolicznym akcie pożegnali część 

wyeksploatowanej już floty Ikarusa. 

 

 

 

  

 


