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A toda a velocidade para o transporte urbano do 

futuro 

O MAN Lion’s City GL CNG recebe o título de "Bus of the Year 

2015" na edição de 2014 do Salão Internacional de Veículos 

Comerciais (IAA) 

 

O MAN Lion’s City GL CNG foi considerado "Bus of the Year 2015" na 

edição de 2014 do Salão Internacional de Veículos Comerciais (IAA) em 

Hanover. O veículo conquistou o painel europeu de jornalistas da 

especialidade responsável pela atribuição do "Bus Euro Test" deste ano 

especialmente com o seu motor a gás natural, um combustível limpo e 

económico, e com o seu conceito interior moderno com capacidade para 

um grande fluxo de passageiros.  

"O veículo vencedor demonstrou as décadas de experiência e a 

competência da MAN em autocarros movidos a gás natural. Com o Lion’s 

City GL CNG, a MAN oferece uma solução aperfeiçoada e sustentável que 

atende às crescentes exigências do transporte público de passageiros", 

esclarece Heinz-Jürgen Löw, Sales & Marketing, MAN Truck & Bus AG, no 

âmbito da atribuição do prémio. 

Com o seu motor CNG Euro 6, o MAN Lion’s City GL CNG oferece uma 

solução de mobilidade em transportes públicos ecológica e com níveis 

extremamente baixos de poluentes. Quando abastecido com biogás ou gás 

natural, o autocarro articulado é praticamente neutro em matéria de 

emissões de CO2 e, por isso, pode ser operado de forma semelhante aos 

veículos totalmente eléctricos. O autocarro articulado de 18,75 metros com 

uma capacidade para até 142 pessoas possui 5 portas com o dobro da 

largura, sendo assim o único autocarro com 5 portas do mercado. Estas 

inovações asseguram a circulação óptima de passageiros, bem como a 

redução do tempo de espera. O veículo tem também instalados três 

bancos rebatíveis que podem ser bloqueados pelo motorista. Dessa forma, 

é possível aumentar o espaço caso ocorra um grande fluxo de 

passageiros. 

Desde 1989, concorrem anualmente ao "Bus Euro Test" modelos de 

autocarros de diferentes fabricantes. Um painel que conta com 19 
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jornalistas da especialidade escolhe o vencedor. Os critérios decisivos são 

inovação, economia, viabilidade actual e futura, segurança e facilidade de 

utilização por parte dos passageiros e do motorista. 

 

#MANiaa – O social stream da MAN para a IAA 

 


