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Španielsko: 105 autobusov MAN Lion´s City pre 

Barcelonu 
 

Dopravný operátor Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 

dôveruje spoločnosti MAN Truck & Bus – potvrdzuje to kontrakt 

na celkove 75 plynových autobusov Lion´s City a 30 hybridných 

vozidiel z rovnakého modelového radu. Táto objednávka 

znamená aj jednu premiéru: sú v nej prvé autobusy Lion´s City 

novej generácie vybavené technológiou MAN EfficientHybrid, 

ktoré budú uvedené do prevádzky v Španielsku. 

 

 Autobusy pre Transports Metropolitans de Barcelona dodá 

spoločnosť MAN koncom tohto roka 

 S novým modelom MAN Lion's City využíva barcelonský 

dopravný operátor nové a úsporné technológie  

 Viac ako polovica vozidiel, ktoré prevádzkuje TMB, 

pochádza od MAN Truck & Bus      

 

Spoločnosť Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) si od MAN Truck 

& Bus objednala celkove 105 autobusov MAN Lion's City. „Najnovšia verejná 

súťaž sa skončila naším veľkolepým úspechom. Veľmi sa tešíme, že sme 

získali celú zákazku,“ povedal Rudi Kuchta, vedúci pre produkt a predaj v 

autobusovej divízii spoločnosti MAN Truck & Bus. Flotilu vozidiel dodá MAN 

španielskemu dopravcovi do konca tohto roka. Kontrakt obsahuje 49 

autobusov MAN Lion's City CNG s dĺžkou 12 metrov a 26 kĺbových vozidiel 

(dĺžka 18 metrov) rovnako na zemný plyn. Okrem toho si TMB objednal aj 30 

hybridných 12-metrových autobusov – budú to prvé vozidlá novej generácie 

mestských autobusov Lion's City s modulom MAN EfficientHybrid, ktoré 

uvedú do prevádzky v Španielsku. Vďaka presvedčivej ponuke dokázala 

spoločnosť MAN Truck & Bus zvíťaziť vo všetkých troch zadaniach tendra. 

Spoločnosť MTB prevádzkuje v súčasnosti okolo 1140 autobusov a keď si 

prevezme 105 moderných mestských autobusov značky MAN, bude mať vo 

svojej flotile viac ako 50 % vozidiel z produkcie mníchovského výrobcu. „Sme 

veľmi spokojní, koniec-koncov takýto vývoj potvrdzuje, že sa uberáme 

dobrým smerom. Nová zmluva posilňuje vynikajúce vzťahy s TMB, 



 
 

 

 

  

 

 

  Strana 2/2 

 

európskym referenčným zákazníkom,“ uviedol Manuel Fraile, riaditeľ divízie 

autobusov v spoločnosti MAN Truck & Bus Iberia a dodal: „Fakt, že dopravní 

operátori už prevádzkujú autobusy MAN s plynovým pohonom, ukazuje, že 

sú s týmto typom vozidiel spokojní a že sa v posledných rokoch osvedčili. Na 

druhej strane táto objednávka je tiež premiérou pre našu novú generáciu 

hybridných autobusov: TMB patrí medzi prvých zákazníkov, ktorým budeme 

dodávať Lion's City so systémom MAN EfficientHybrid.“ Vo vozidlovom parku 

spoločnosti TMB už jazdí cca 350 hybridných autobusov. V budúcnosti flotilu 

rozšíria ďalšie „hybridy“ aj linkové autobusy s motormi na zemný plyn. 

Rozhodujúcimi faktormi pre Transports Metropolitans de Barcelona boli 

nielen témy ako ekonomika, bezpečnosť a ohľaduplnosť k životnému 

prostrediu, ale i servisné služby, ktoré ponúka spoločnosť MAN Truck & Bus. 

„V uplynulých rokoch sme investovali značné prostriedky, aby sme 

spoločnosti TMB, respektíve v barcelonskom regióne mohli poskytovať 

vynikajúci servis. Okrem iného sme angažovali pracovníkov 

špecializovaných na autobusy a rozšírili naše dve servisné zastúpenia – v El 

Prat a v Parets del Vallès. Tento najnovší úspech potvrdzuje, že sme sa 

vydali správnou cestou. Je pre nás veľkým potešením pokračovať v 

spolupráci s modernou spoločnosťou ako je TMB,“ uzatvára Manuel Fraile. 

 

Na snímkach 

01 – S novou generáciou úspešného modelu MAN Lion's City dorazil do 

centier miest kompletne prepracovaný mestský autobus. V kombinácii s 

modulom MAN EfficientHybrid môžu byť vozidlá prevádzkované ešte 

hospodárnejšie a ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. 

02 – Podpísanie zmluvy v Barcelone (zľava doprava): Ramón Barcadí a 

Enrique Cañas zo spoločnosti Transports Metropolitans de Barcelona a 

Marcus Gossen s Manuelom Frailem, reprezentanti MAN Truck & Bus Iberia. 

 

 

 

 

 

 

MAN Truck & Bus je jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení 

s ročným obratom približne 11 miliárd eur (2018). Produktové portfólio spoločnosti obsahuje vany, nákladné vozidlá, 

autobusy/autokary a vznetové aj plynové motory, a tiež služby súvisiace s nákladnou dopravou a prepravou osôb. MAN 

Truck & Bus je spoločnosťou TRATON SE a na celom svete zamestnáva vyše 36 000 pracovníkov. 


