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Największa na świecie floty autobusów CNG w 

Ankarze  

 

Firma MAN otrzymała od przedsiębiorstwa EGO-Ankara w Turcji 

zlecenie na dostawę 250 miejskich autobusów przegubowych z 

napędem CNG.  

 

Do 2013 roku firma MAN dostarczy do tureckiego przedsiębiorstwa 

transportowego EGO-Ankara 250 autobusów miejskich MAN Lion’s City G z 

napędem CNG. Będą to pierwsze w Turcji autobusy przegubowe zasilane 

gazem ziemnym. Pierwsza dostawa obejmująca 50 autobusów zostanie 

zrealizowana we wrześniu 2012. Następnie, co miesiąc będzie wysyłanych 25 

pojazdów, dzięki czemu latem 2013 wszystkie zamówione autobusy znajdą się 

już w Ankarze. W umowie zagwarantowano opcjonalną dostawę dodatkowych 

50 autobusów. 

 

Już na początku lat 90-tych ubiegłego wieku przedsiębiorstwo EGO-Ankara, 

dążąc do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, rozpoczęło proces 

wprowadzania do swojej floty autobusów z napędem na gaz ziemny. Dzisiaj 

posiada największą na świecie flotę autobusów napędzanych gazem 

obejmującą 1090 autobusów miejskich MAN Lion’s Classic CNG. Zamówione 

ostatnio czterodrzwiowe autobusy przegubowe o długości 18 metrów posiadają 

przy drugich drzwiach składaną rampę dla wózków dziecięcych i wózków 

inwalidzkich. Oferują one pasażerom 36 miejsc siedzących i 116 stojących. Za 

napęd autobusu odpowiada wyjątkowo przyjazny dla środowiska 

sześciocylindrowy silnik na gaz ziemny E28 o mocy 310 KM. W celu ułatwienia 

pracy kierowcom klient wybrał automatyczną sześciostopniową skrzynię biegów  

ZF EcoLife wyposażoną seryjnie w system TopoDyn. Jest on odpowiedzialny za 

bieżące sterowanie skrzynią biegów przy uwzględnieniu uwarunkowań 

topograficznych. Najwyższy standard bezpieczeństwa zapewnia zainstalowana 

w komorze silnika instalacja gaśnicza. Na dachu pojazdu znajduje się 9 

aluminiowych zbiorników gazu, każdy o pojemności 205 litrów. Autobusy będą 

produkowane  w tureckim zakładzie MAN w Ankarze. 

MAN jest wiodącym przedsiębiorstwem w dziedzinie autobusów z napędem na 

gaz ziemny. Do tej pory firma dostarczyła już ponad 5.000 autobusów i podwozi 

z silnikiem na gaz ziemny. W ostatnich kilku latach firma MAN posiada średnio 
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ponad 44 procent udziałów w europejskim rynku autobusów z napędem 

gazowym. Podstawę tego sukcesu stanowią nowoczesne silniki na gaz firmy 

MAN o pięciu różnych mocach w przedziale od 162 kW (220 KM) do 228 kW 

(310 KM). 

 

 

Więcej informacji na stronie: 

www.mantruckandbus.com/presse 

 

 

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 wartością 

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. 

 


