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Tallin odebrał 15 nowych autobusów miejskich  

 

Przedstawiciele MAN przekazali pierwszą partię niskopodłogowych 

autobusów miejskich przedstawicielom władz Tallina 

 

W dniu 28 maja w Tallinie, Jörg Mommertz, prezes zarządu MAN Truck & Bus 

Polska, CEO Regionu Wschód przekazał symboliczny klucz do zamówionych 

przez miasto autobusów miejskich MAN Lion’s City. 

Uroczyste przekazanie autobusów odbyło się podczas obchodów 90ciolecia 

istnienia zakładów autobusowych w Tallinie Tallinna Autobussikoondise AS. 

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta i zarządu zakładów, z 

burmistrzem Edgarem Savisaarem na czele. 

MAN dostarczył partię 15 autobusów MAN Lion’s City, z 35 zamówionych przez 

miasto pod koniec ubiegłego roku. Są to autobusy pojedyncze, 

niskopodłogowe. Kolejne 10 autobusów pojedynczych dostarczonych zostanie 

miastu w październiku 2012, a w styczniu 2013 pozostałe 10 autobusów 

przegubowych.  

Dostawa obejmuje autobusy niskopodłogowe ze stopniem na wysokości 

320 mm. Dla operatora kluczowa jest starannie przygotowana koncepcja 

serwisowa, zapewniająca krótkie czasy realizacji dostaw części zamiennych, a 

tym samym sprawny przebieg konserwacji autobusów miejskich MAN. 

Partię 25 autobusów Lion´s City LE stanowią trzydrzwiowe autobusy 

pojedyncze o długości 12 metrów i wyposażone w silnik wysokoprężny EEV 

(Enhanced Environmentally Friendly Vehicle) o mocy 290 KM. Modele 

przegubowe autobusów Lion´s City Low-Entry mają długość 18,75 metrów, 

silnik o mocy 320 KM oraz cztery podwójne drzwi zapewniające szybki przepływ 

strumienia pasażerów. Autobusy spełniają wymagania normy EEV bez 

konieczności stosowania ulepszaczy AdBlue
®
, dzięki czemu tankują tylko olej 

napędowy. Wszystkie autobusy przeznaczone dla Tallina są wyposażone w 

podwójne szyby oraz w specjalny pakiet grzewczy XL opracowany z myślą o 

krajach położonych na północy.  

Wszystkie autobusy wyprodukują zakłady autobusowe MAN Bus ze Starachowic 

i podpoznańskich Sadów. 
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Podpis przy fotografii: 

1. Nowe autobusy miejskie MAN Lion’s City już na ulicach Tallina 

2. Uroczyste przekazanie symbolicznego klucza do nowych autobusów 

miejskich MAN. W środku prezes zakładów autobusowych w Tallinie Enno 

Tamm, po lewej prezes zarządu MAN Truck & Bus Polska, CEO Region 

Wschód Jörg Mommertz 

 

Więcej informacji na: 

www.mantruckandbus.pl 

 

 

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 naukowymi 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. 

 


