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Barcelonský dopravný operátor TMB si objednal 

10 nových autobusov Lion's City Hybrid  

 
  
Španielsky importér MAN Truck & Bus Iberia dostal od spoločnosti Transports 

Metropolitans de Barcelona (TMB) objednávku na ďalších 10 hybridných 

citybusov. Nové mestské autobusy MAN Lion's City Hybrid budú dodané 

zákazníkovi do konca tohto roka. Potom sa Barcelona stane mestom s 

najväčším počtom týchto vozidiel – v jej uliciach bude premávať celkove už 21 

hybridných autobusov značky MAN.  

 

Dvanásťmetrové autobusy poháňajú dva 75-kilowattové elektromotory s 

krútiacim momentom 3000 Nm, ktoré umožňujú hladký a tichý odchod zo 

zastávok – samozrejme úplne bez emisií. Elektrický pohon je napájaný z dvoch 

zdrojov: Rekuperovaná kinetická energia vznikajúca pri brzdení sa ukladá do 

tzv. ulrakondenzátorov umiestnených na streche. Ďalším zdrojom energie je 7-

litrový vznetový motor MAN D08 s výkonom 250 k, ktorý spĺňa v súčasnosti 

najprísnejší dobrovoľný emisný štandard EEV (Enhanced Environmentally 

Friendly Vehicle – vozidlo obzvlášť ohľaduplné k životnému prostrediu). Ak 

dieselový motor nie je potrebný, automaticky sa vypne.  

 

Miguel Angel Alonso, obchodný riaditeľ zodpovedný za autobusy v spoločnosti 

MAN Truck & Bus Iberia, komentoval kontrakt slovami: „Som veľmi rád, že TMB 

nám dôveruje a druhý rok po sebe nám zadal objednávku. Je to dôkaz, že sa 

spolieha na hybridnú technológiu od MAN nielen čo sa týka prevádzky, ale aj z 

hľadiska dosiahnutej spoľahlivosti, ktorá je rovnako dôležitá. Naše vozidlá 

potvrdili svoje kvality počas mesiacov používania a TGM to ocenil v tomto 

novom tendri.“   

 

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 
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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 2012 obrat 15,8 miliárd 

eur. Je výrobcom a dodávateľom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových 

zariadení. Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo 54 300 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 


