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Lotnisko w Monachium stawia na efektywne 

autobusy MAN 

 

Podpisano porozumienie na dostawę 46 liniowych autobusów MAN 

Spółka MAN Truck & Bus Deutschland oraz spółka AeroGround 

Flughafen München GmbH podpisały ramową umowę na dostawę 46 

liniowych autobusów MAN do przewozu pasażerów na monachijskim 

lotnisku „Franz Joseph Strauß”. Pojazdy zostaną dostarczone do klienta 

w trzech partiach do 2014 roku. 

Zlecenie spółki AeroGround Flughafen München GmbH obejmuje 19 

autobusów pojedynczych typu MAN Lion’s City i 27 autobusów 

przegubowych typu MAN Lion’s City G. Dla wszystkich tych pojazdów 

podpisano także umowy na obsługę serwisową.  

Wnętrze autobusów jest optymalnie dostosowane do przewozu dużej 

liczby pasażerów i zapewnia liczne miejsca stojące (cztery osoby na 

jeden metr kwadratowy). Pojedyncze autobusy mogą tym samym 

pomieścić 67, zaś autobusy przegubowe nawet 100 pasażerów. 

Sprawne systemy klimatyzacji gwarantują we wszystkich pojazdach 

wysoki komfort jazdy. Funkcja przyklęku (kneeling) ułatwia pasażerom 

wsiadanie i wysiadanie. 

Efektywne silniki wysokoprężne Common-Rail firmy MAN o mocy 206 

kW (280 KM) w autobusach pojedynczych i o mocy 235 kW (320 KW) w 

autobusach przegubowych spełniają wymagania rygorystycznych norm 

emisyjnych EEV. Układ napędowy wyposażony jest w automatyczną 

czterostopniową skrzynię biegów Voith. 

Wszystkie zamówione autobusy powstaną w zakładach produkcyjnych 

MAN w Starachowicach oraz Poznaniu. 

W roku 2011 międzynarodowe lotnisko w Monachium obsłużyło 38 

milionów pasażerów. Jest to najszybciej rozwijające się lotnisko w 

Niemczech o rocznym wzroście pasażerów na poziomie 9% 
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Program efektywnego transportu firmy MAN Truck & Bus 

Natężenie transportu i ruchu na drogach europejskich stale wzrasta. 

Równocześnie ze względu na kurczące się zasoby energii transport staje się 

coraz droższy. Jako jeden z wiodących na świecie producentów pojazdów 

ciężarowych i autobusów firma MAN Truck & Bus wnosi istotny wkład do stałej 

poprawy sprawności transportu. W tym zakresie opracowany został program 

redukcji całkowitych kosztów eksploatacji (Total Costs of Ownership). 

Efektywny transport w połączeniu z technologią, serwisem, komfortem pracy 

kierowcy i badaniami rozwojowymi jest plusem dla środowiska i stanowi wartość 

dodaną dla klienta.  

 
 

 

Koncern MAN Truck & Bus AG z siedzibą w Monachium (Niemcy) jest największym przedsiębiorstwem Grupy MAN oraz jednym z 

wiodących międzynarodowych producentów pojazdów użytkowych i innowacyjnych rozwiązań transportowych na świecie. W roku 

finansowym 2011 koncern, zatrudniający ponad 34.000 pracowników sprzedał ponad 77.600 pojazdów ciężarowych oraz powyżej 

5.700 autobusów i podwozi autobusowych marki MAN i NEOPLAN, co pozwoliło uzyskać obrót rzędu 9 miliardów euro. 

 


