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MAN Lion's City Hybrid convence 

Empresa de transportes parisiense  
 
A RATP encomenda 15 autocarros urbanos MAN com propulsão híbrida 
inovadora 
 

A empresa de transportes parisiense RATP (Régie Autonome des 

Transports Parisiens) encomendou 15 autocarros MAN Lion's City Hybrid. 

Com a encomenda deste veículo tecnologicamente inovador da MAN, a 

RATP está a adquirir aquele que é, actualmente, o autocarro urbano mais 

eficiente em termos de emissões de CO2 disponível no mercado. O MAN 

Lion's City Hybrid armazena a energia libertada na travagem nos chamados 

ultracaps e transforma-a em energia eléctrica para os dois motores 

eléctricos de tracção. A gestão de energia inteligente controla o fluxo de 

energia e desliga o motor diesel quando este ultrapassa o número normal de 

rotações, por exemplo, ou quando o veículo está parado. O autocarro 

urbano híbrido não emite gases de escape em paragens de autocarro e 

pode acelerar sem ruídos utilizando, simplesmente, a energia eléctrica. 

Desta forma, o autocarro de piso rebaixado com propulsão híbrida de série 

permite economizar até 30% em combustível e reduzir as emissões de CO2 

comparativamente a um autocarro a diesel equivalente. 

O MAN Lion's City Hybrid tem sido utilizado em diversas linhas na capital 

francesa desde 2011 no âmbito de um teste no terreno. As economias de 

consumo de combustível obtidas e o elevado nível de fiabilidade 

demonstrado pela propulsão híbrida foram decisivos para a encomenda de 

15 autocarros MAN Lion's City Hybrid por parte da RATP. 

A RATP é um dos maiores operadores de autocarros urbanos na Europa, 

contando com uma frota de cerca de 4.300 veículos. Esta frota inclui, 

actualmente, 550 autocarros MAN Lion’s City.  

 

1.691 caracteres (incl. espaços) 

 

O Grupo MAN é um dos principais intervenientes industriais da Europa em engenharia relacionada com transportes, com receitas 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 ocupam posições de liderança nos 

respectivos mercados. 


