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áreas de negócio da MAN ocupam posições de liderança nos respectivos mercados. 
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Soluções sustentáveis para autocarros urbanos 

 

Linha MAN Lion's City na IAA Veículos Comerciais 2014 

 

O avanço da urbanização em todo o mundo, com o aumento da pressão 

sobre os sistemas de transporte, poluição sonora e do ar nas cidades, 

além das mudanças climáticas, exigem novas soluções para a mobilidade 

urbana. Na feira de Veículos Comerciais IAA 2014, a ser realizada em 

Hanover entre 25 de Setembro e 2 de Outubro, a MAN irá apresentar os 

seus conceitos ecológicos e de mobilidade com economia de combustível 

para o tráfego urbano, feitos sob medida para o cliente e para as 

necessidades do mercado. O amplo programa de autocarros urbanos 

oferecido com a linha Lion's City da MAN preenche todos os requisitos: 

com entrada baixa ou piso baixo, como simples ou articulado, com 

comprimento total variando entre 12 e 18,75 metros, nas versões com 

duas, três ou cinco portas. Todos os clientes podem escolher os seus 

veículos a partir deste portfólio de produtos altamente flexível. A MAN 

também oferece diferentes tipos de accionamento: veículos movidos a 

diesel, gás natural ou híbridos, com grande variedade de motores e 

tecnologias, estão disponíveis, e a ser continuamente melhorados. 

 

MAN Lion's City GL: o especialista em grandes volumes de 

passageiros 

Com a versão do autocarro Lion's City GL para BRT (Bus Rapid Transit), a 

MAN oferece um conceito de veículo especialmente projectado para o 

tráfego urbano com números bastante elevados de passageiros. O 

autocarro articulado com 18,75 metros de comprimento tem cinco portas 

de largura dupla. O conceito de porta, único no mercado, garante óptimo 

trânsito de passageiros  de forma rápida e com paragens curtas, mesmo 

em horários de pico. 

O novo sistema eléctrico de controlo de juntas rotativas impede que esta 

junta ultrapasse o eixo central em curvas apertadas. O revestimento 

segmentado das laterais significa que as partes danificadas podem ser 
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substituídas com maior facilidade. Assim, reparos e tempo de inactividade 

são significativamente reduzidos. O interior impressiona com o seu novo 

assento do motorista, materiais e tecidos. Foles translúcidos, tectos 

solares de vidro e iluminação interna a LED, eficiente em termos de 

energia (díodos emissores de luz), combinam-se para proporcionar à área 

do passageiro uma atmosfera iluminada e confortável.  

 

MAN Lion’s City L LE CNG: alternativa mais limpa e eficiente 

A MAN é líder do mercado e em tecnologia no que se refere a autocarros 

movidos a gás natural. Aproximadamente 8.000 autocarros completos, 

chassis e motores têm sido entregues movidos a gás natural desde 2000. 

Na IAA, a MAN irá demonstrar seu know-how de décadas com o MAN 

Lion's City L LE CNG na norma Euro 6. O conceito de entrada baixa (low 

entry ou LE) é projectado para a combinação de transporte urbano com 

longa distância. Os assentos com estofo Lite G3 proporcionam maior 

conforto nas viagens mais longas. O accionamento a gás natural é uma 

alternativa ao diesel convencional e fica substancialmente abaixo do 

rigoroso padrão atual de emissões, sem a necessidade de qualquer 

tecnologia de filtros ou meios de operação adicionais. Sem precisar de 

alterações técnicas, este autocarro pode também andar com biogás 

tratado, que torna neutra a emissão de CO2. 

Em conjunto com a sua parceira de cooperação, a erdgas mobil GmbH, a 

MAN está a trabalhar em soluções integradas de gás natural e a aumentar 

o número de autocarros com essa tecnologia em operação, além de 

estarem a garantir o contínuo desenvolvimento da infra-estrutura de 

combustível para toda a indústria de mobilidade a gás natural. A MAN 

apresentará a estação de abastecimento desse combustível juntamente 

com a erdgas mobil GmbH, no IAA. 

 

MAN Lion's City Híbrido: motor para tráfego urbano do futuro 

A versão MAN Lion´s City Híbrido Euro 6 é uma tecnologia futura 

economicamente eficiente que já está a ser usada nas estradas. Com o 

seu accionamento híbrido de série, este autocarro de piso baixo reduz em 

até 30% o consumo de diesel e as emissões de CO2. A energia de 

travagem é armazenada em supercondensadores e aplicada para activar 

os dois motores com accionamento eléctrico. Devido à sua capacidade de 

emissão zero, este autocarro contribui para melhorar o ar em várias 
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cidades. Outra vantagem é a redução de ruído: ao sair de uma paragem, o 

autocarro move-se de modo totalmente eléctrico. O motor diesel só entra 

em funcionamento após algumas centenas de metros.  

No IAA, a MAN vai apresentar o Lion's City Híbrido com designs interno e 

externo optimizados. O aerodinâmico "MAN Efficiency Design" (“Projecto 

de Eficiência MAN”), com elevado valor de reconhecimento, prevê uma 

nova redução do consumo de combustível. Os antigos bancos do City 

foram substituídos pelos ‘City Light’, assentos mais leves e de melhor 

qualidade, como o do motorista, que é ergonomicamente projectado e 

assegura maior conforto ao sentar. O revestimento segmentado das 

laterais garante que o tempo de manutenção seja o mais breve possível. 

 

#MANiaa – O social stream da MAN para a IAA 

 


