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Operador de Barcelona TMB compra 10 novos 

autocarros MAN Lion's City Hybrids: a frota 

aumenta assim para 21 autocarros 

 

O operador de autocarros Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 

adjudicou à MAN Truck & Bus Iberia a compra de mais dez autocarros 

urbanos híbridos. Os novos MAN Lion's City Hybrids serão entregues ao 

cliente no final de 2013. Com um total de 21 autocarros híbridos MAN, 

Barcelona torna-se na cidade com a maior frota deste modelo de veículo.  

Os autocarros individuais de 12 metros de comprimento são movidos por 

dois motores eléctricos de 75 kW cada, o que permite uma aceleração 

uniforme, silenciosa e livre de emissões, da posição de parado com um 

binário de 3000 Nm. A tracção eléctrica é alimentada por duas fontes: os 

ultra-capacitadores no tejadilho economizam a energia cinética recuperada 

durante a travagem e libertam-na novamente durante a aceleração. Como 

fonte de energia adicional, se necessário, é ligado um motor diesel MAN 

D08 com uma capacidade de 7 litros e 250 cv, que cumpre a mais exigente 

norma de emissões de veículos extremamente amigos do ambiente, EEV 

(Enhanced Environmentally Friendly Vehicle), actualmente voluntária. Se o 

diesel não for necessário, é automaticamente desligado.  

Miguel Angel Alonso, Director Comercial de Autocarros da MAN Truck & Bus 

Iberia, confessa-se "muito satisfeito com a confiança depositada em nós 

pela TMB. A TMB adjudicou-nos este contrato pelo segundo ano 

consecutivo. A empresa prova assim confiar na tecnologia híbrida da MAN, 

não só em termos de utilização, mas também na elevadíssima fiabilidade 

conseguida, o que é igualmente importante. Os nossos veículos são 

evidências disso mesmo, após meses de uso. A TMB demonstra o seu 

agradecimento com esta nova adjudicação." 

 

 

1.754 caracteres (incl. espaços) 
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Programa de Eficiência dos Transportes da MAN Truck & Bus 

O volume de transportes e tráfego nas estradas europeias continua a aumentar. Simultaneamente, a 

redução dos recursos energéticos a longo prazo está a tornar a indústria dos transportes cada vez mais 

dispendiosa. Sendo um dos principais fabricantes mundiais de autocarros e camiões, a MAN Truck & Bus 

tem um importante contributo na melhoria contínua da eficiência da indústria dos transportes. A MAN 

oferece um abrangente programa de eficiência, com o objectivo de reduzir o custo total de propriedade. A 

eficiência dos transportes, consolidada nas áreas da tecnologia, serviços, no condutor e nas 

competências futuras, ajuda a proteger o ambiente e representa valor acrescentado para os nossos 

clientes.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

 

O Grupo MAN é um dos principais intervenientes industriais da Europa em engenharia relacionada com transportes, com receitas anuais de, 

aproximadamente, 15,8 mil milhões de euros em 2012. A MAN é fabricante de camiões, autocarros, motores diesel, turbomáquinas e 

transmissões especiais e emprega cerca de 54.300 funcionários. As áreas de negócio da MAN são líderes nos respectivos mercados.  


