MAN dostarczy 40 autobusów miejskich do stolicy
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Estonii
Pojedyncze oraz przegubowe autobusy MAN zasilą autobusową
flotę tallińskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego
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Firma MAN Truck & Bus AG dostarczy przedsiębiorstwu komunikacyjnemu
Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) 20 pojedynczych autobusów MAN Lion´s
City LE oraz 20 przegubowych MAN Lion´s City GL. Od listopada 2013
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pojazdy te uzupełniają tabor 420 autobusów tallińskiego przedsiębiorstwa
TLT. Serwis autobusów zapewnia spółka Keil M.A., oficjalny importer MAN
w Estonii. Gwarantuje to profesjonalną obsługę, szybką i pewną dostawę
części zamiennych oraz minimalnie krótki okres przestojów podczas
przeglądów okresowych.
20 pojedynczych autobusów MAN Lion´s City o długości 12 m w wersji Low
Entry (niskie wejście) jest wyposażonych w silniki diesla, o mocy 290 KM,
spełniające standard EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle).
Każdy autobus może zabrać do 85 pasażerów.
Przegubowe, niskopodłogowe autobusy MAN Lion´s City GL o długości
18,75 m z silnikami o mocy 320 KM oferują miejsce dla 166 pasażerów.
Cztery pary drzwi zapewniają sprawny i szybki przepływ podróżujących.
Wszystkie autobusy maja podwójne szyby, zapewniające dodatkową
izolację i specjalny pakiet grzewczy przeznaczony dla krajów o surowym
klimacie. Dzięki podjazdowi dla wózków inwalidzkich oraz funkcji przyklęku
autobusy MAN zapewniają wysoki komfort jazdy również pasażerom o
ograniczonych możliwościach ruchowych. Kierowca ma do dyspozycji
ergonomiczny kokpit i fotel z wentylacją, które gwarantują komfortowe
warunki pracy.
Dla firmy MAN Truck & Bus AG to drugi duży kontrakt na dostawę
pojazdów dla przedsiębiorstwa Tallinna Linnatranspordi AS, realizowany w
ciągu ostatnich dwóch lat. Poza wysoką jakością oraz niezawodnością
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autobusów przedsiębiorstwo TLT wskazuje niskie zużycie paliwa jako
czynniki decydujące o wyborze autobusów miejskich marki MAN.
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Program zwiększania efektywności transportu firmy M AN 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 w iodących na św iecie
producentów pojazdów ciężarowych i autobusów firma MAN Truck & Bus w nosi istotny w kład do stałej
poprawy efektywności transportu. W tym zakresie opracowany został program redukcji całkow itych
kosztów eksploatacji (Total Costs of Ownership). Efektywny transport w połączeniu z technologią,
serwis em, komfortem pracy kierowcy i badaniami naukow o-rozwojowymi jest plusem dla środowiska i
wartością dodaną dla klienta.

Grupa MAN należ y do wiodąc yc h europejskic h przedsiębi orstw s ektora zintegrowanych roz wi ązań trans portowyc h. W roku 2012 jej obroty
przekrocz yły 15,8 miliardów euro. Firma MAN oferuje pojazdy ciężar owe, autobus y, silniki wys okoprężne, turbiny oraz napędy s pecj alne,
zatrudniając w s woich zakładac h na cał ym ś wiecie ponad 54 300 prac owni ków. Poszcz ególne piony przedsi ębiorstwa MAN z ajmuj ą wiodące
poz ycje na r ynkac h s woich produktów.
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