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Mníchovské letisko investuje do ekologických  
autobusov 

Oficiálne odovzdanie 27 autobusov MAN Lion's City 

 

Na mníchovskom letisku Franza Josefa Straußa odovzdala spoločnosť 

MAN Truck & Bus vedeniu AeroGround Flughafen München flotilu 27 

autobusov MAN Lion's City (z toho 19 kĺbových) určených na prepravu 

cestujúcich medzi terminálmi a lietadlami. AeroGround Flughafen 

München, pobočka spoločnosti Flughafen München (FMG), je 

zodpovedná za odbavovacie služby. Ďalších 19 autobusov bude 

dodaných do roku 2014. 

 

Za prítomnosti parlamentnej štátnej tajomníčky Spolkového ministerstva 

pre životné prostredie Ursuly Heinen-Esser odovzdal Heinz-Jürgen Löw, 

riaditeľ pre marketing, predaj a služby v MAN Truck & Bus AG, 

symbolické kľúče od nových autobusov výkonnému riaditeľovi letiska Dr. 

Michaelovi Kerklohovi.  

 

Bavorské medzinárodné centrum leteckej dopravy pri vlaňajšom náraste 

o 2 % zaznamenalo nový rekord – prepravilo 38,4 milióna pasažierov. Od 

roku 1992, keď letisko uviedli do prevádzky, množstvo cestujúcich 

prepravených ročne vzrástlo trojnásobne. Súčasne s týmto 

permanentným nárastom stúpli aj požiadavky na transport cestujúcich a 

posádok medzi terminálmi a parkovacími pozíciami lietadiel.  

 

Interiér nových autobusov s odolným vybavením z nehrdzavejúcej ocele 

je modifikovaný tak, aby poskytoval maximálnu kapacitu na prepravu 

stojacich cestujúcich. Výkonný klimatizačný systém garantuje vysokú 

úroveň komfortu vo všetkých vozidlách bez ohľadu na ročné obdobie. 

Nastupovanie a vystupovanie uľahčuje pasažierom funkcia spúšťania 

podlahy. 
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Efektívne vznetové motory MAN common-rail s výkonom 235 kW (320 k) 

spĺňajú v súčasnosti najprísnejšiu emisnú normu EEV. Na hospodárnej 

prevádzke sa podieľa štvorstupňová automatická prevodovka Voith s 

integrovaným retardérom a s riadiacim softvérom SensoTop pre úspornú 

jazdu. 

 

Kĺbové autobusy MAN Lion's City vyrobené pre mníchovské letisko 

charakterizuje výnimočne nízka hladina hluku aj emisií, a preto dostali 

ekologický certifikát „Modrý anjel“. V porovnaní s autobusmi 

premávajúcimi na letisku doteraz znamenajú výrazné vylepšenie pokiaľ 

ide o častice a oxidy dusíka. Nové vozidlá z produkcie MAN napríklad 

emitujú zanedbateľných 0,02 gramov sadzí na kilowatthodinu. Naproti 

tomu vozidlá, ktoré jazdili k lietadlám doposiaľ, majú túto hodnotu 1,1 

gramu, to znamená viac než 50-krát vyššiu. Zredukovanie oxidov dusíka 

je tiež zásadné: Nové autobusy produkujú len 2 gramy NOx na 

kilowatthodinu v kontraste s vyše 14 gramami ich predchodcov.  

 

Štátna tajomníčka Spolkového ministerstva pre životné prostredie Ursula 

Heinen-Esser ocenila ohľaduplnosť autobusov k životnému prostrediu: 

„Bola by so  rada, keby vo vašom i v ostatných sektoroch si viac 

manažérov s rozhodovacou právomocou všimlo vašu spoluprácu tu 

v Mníchove: Zákazky s certifikátom Modrý anjel sa oplatia z 

ekonomického hľadiska aj z pohľadu firemných cieľov pri ochrane 

životného prostredia.“  

 

Dr. Michael Kerkloh, výkonný riaditeľ FGM, uviedol, že „Trvale udržateľný  

rozvoj je pilierom v stratégii mníchovského letiska, ktorá smeruje 

ku kontinuálnemu znižovaniu tlakov súvisiacich s prevádzkou letiska. 

Nákupom autobusov od MAN s osvedčením Modrý anjel sme urobili 

ďalší krok k nášmu cieľu.“ 

 

Heinz-Jürgen Löw, riaditeľ pre marketing, predaj a služby v MAN Truck & 

Bus AG, pri odovzdávaní kľúčov povedal: „Sme hrdí, že renomované 

mníchovské letisko si vybralo autobusy od MAN. Pre nás ako 

popredného medzinárodného výrobcu úžitkových vozidiel so sídlom 
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v Mníchove je prvotriednou vizitkou, že na mníchovskom letisku jazdia 

naše autobusy." 

 

Na snímke sú zľava doprava Dr. Michael Kerkloh, Ursula Heinen-Esser a 

Heinz-Jürgen Löw v sprievode stevardiek letiska Mníchov. 

 

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, jeden z vedúcich európskych hráčov na poli technológií v doprave, dosiahla za rok 2012 obrat vo výške 15,8 mld. eur. 

Vyrába trucky, autobusy, vznetové motory, turbá i špeciálne prevodovky a zamestnáva celosvetovo 54 300 ľudí. Divízie spoločnosti si 

na svojich trhoch držia vedúce pozície.  

 


