MAN Lion's City GL CNG vyhlásili za Bus of the
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Year 2015
Čistý, výkonný a ekonomický: Toto sú charakteristické črty modelu MAN
Lion's City GL CNG, ktorý pri vyhodnocovaní tohtoročného „Bus Euro Testu"
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nadchol medzinárodnú porotu zloženú z novinárov špecializovaných na tento
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sektor dopravy. Kĺbový mestský autobus s celkovou dĺžkou 18,75 m na

V prípade potreby bližších in-

plynový pohon prešiel súťažou „na plný plyn“ a získal prestížny titul Bus of
the Year 2015. Trofej bude udelená koncom septembra na výstave IAA v
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Hannoveri.
Motory CNG – alternatíva, ktorá sa vyplatí
Motor Euro 6 CNG, ktorý poháňa MAN Lion's City GL CNG, ponúka riešenie
mestskej hromadnej dopravy s mimoriadne nízkou hladinou znečisťujúcich
emisií. A ak využíva bioplyn alebo syntetizovaný plyn, z hľadiska
produkovania CO2 je prakticky neutrálny. Tak ako plne elektrické vozidlá. Ale
i pri využívaní zemného plynu sú emisie CO2 zredukované asi o 17 % v
porovnaní s autobusom s dieselovým motorom.
Okrem toho, že ide o udržateľný zdroj paliva, zemný plyn je tiež mimoriadne
ekonomické riešenie: Vďaka podstatne zníženým výdavkom na pohonné
látky MAN Lion's City GL CNG za desať rokov usporí cca 15 % z nákladov
na životný cyklus oproti rovnakému modelu, ktorý tankuje naftu.
Komplexné riešenie CNG od lídra na trhu
Pozícia MAN ako lídra v tomto segmente trhu

sa opiera o dlhoročné

skúseností s autobusmi na zemný plyn. V spolupráci so spoločnosťou erdgas
mobil dosiahol MAN výrazné zvyšovanie počtu týchto autobusov v prevádzke
a ďalší rozvoj infraštruktúry plniacich staníc pre celý sektor mobility
využívajúce zemný plyn.
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Spoločnosť MAN nielenže ponúka spoľahlivé technológie, ale poskytuje
kvalifikovaný servis a odborné opravy vysokotlakových plynových systémov,
ale i školenia pre zamestnancov zákazníkov a garantuje aj dodávky
náhradných dielcov pre autobusy na zemný plyn. To všetko prispieva k
hladkej prevádzke autobusov.
Dizajn interiéru optimalizovaný na plynulú výmenu cestujúcich a pre
vyššiu úroveň komfortu
Svoju rolu na ceste k titulu Bus of the Year 2015 zohral tiež koncept modelu
Lion's City GL CNG vytvorený pre linky v meste, ktoré prepravujú veľké
množstvo pasažierov. Kĺbový autobus dlhý 18,75 metra odvezie až 142
cestujúcich a ako jediný na trhu má 5 dvojkrídlových dverí. To, pochopiteľne,
umožňuje plynulú výmenu cestujúcich a skracuje čas čakania na zastávkach.
Vozidlo je tiež vybavené troma sedadlami, ktoré môže vodič sklopiť, ak treba
vytvoriť viac priestoru na státie. Zariadenia na označovanie cestovných
lístkov vedia skenovať aj elektronické lístky zakúpené prostredníctvom
smartfónu, v autobusoch je prístup na internet cez bezplatný Wi-Fi hotspot.
Materiály použité v interiéri sú špičkovej kvality a príjemné inovatívne
vnútorné osvetlenie zabezpečuje technológia LED (podobne ako vonkajšie
denné a zadné svetlá autobusu), ktorá je energeticky úsporná.

Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus
Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému
ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných
výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu
efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových
nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a
ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov.
www.blog.transport-efficiency.com

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2013 obrat 15,7 miliárd
eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení.
Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 53 000 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva
vedúce pozície.
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