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Mestské autobusy MAN poskytujú efektívnu verejnú 

hromadnú dopravu vo Vladivostoku  

 

MAN Truck & Bus dodal 50 vozidiel Lion's City do prístavného 

mesta na východe Ruska.  

 

V rámci modernizácie verejnej hromadnej dopravy vo Vladivostoku si mestské 

zastupiteľstvo objednalo 50 autobusov MAN. Prvé vozidlá so žltými karosériami,  

ktoré si tamojšia dopravná spoločnosť VPOPAT-1 prevzala v decembri 2011, už  

jazdia na pravidelných linkách. Dvanásťmetrové nízkopodlahové autobusy z 

modelového radu MAN Lion's City vyrobené pre najjužnejšie ruské 

administratívne centrum (leží v blízkosti hraníc s Čínou a Severnou Kóreou) 

spĺňajú najvyššie štandardy bezpečnosti, ohľaduplnosti k životnému prostrediu 

a efektívnej prevádzky. Vybavené sú 209-kilowattovým common-railovým 

motorom Euro 4, príjemnú teplotu v interiéri zabezpečuje výkonná klimatizácia. 

Prepravná kapacita týchto vozidiel je do 100 cestujúcich, pričom vo výbave 

majú plošinu pre ľahšie nastupovanie/vystupovanie vozíčkarov, ale i satelitnú 

navigáciu, WiFi zdarma a automatické hlásenie zastávok. Vodiči a technický 

personál prevádzkovateľa absolvujú komplexné školenie na novú techniku, o 

ktorú sa bude starať novootvorené servisné centrum v autobusovom depe vo 

Vladivostoku.  

 

Pre MAN Truck & Bus je Rusko dôležitý trh v rámci stratégie medzinárodného 

rastu. Rozhodnutie vladivostockého mestského zastupiteľstva objednať si 

autobusy MAN Lion's City znamená ďalš í významný krok spoločnosti MAN 

Truck & Bus pri etablovaní sa na ruskom trhu.  

 

1486 znakov (vrátane medzier) 

 

 

Ďalšie informácie nájdete na www. mantruckandbus.sk 

 

http://www.man-mn.sk/
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Program efektívneho transportu od 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.  

 

 

 

MAN Truck & Bus AG so sídl om v nemeckom Mníchove je naj väčšou spoločnosťou v rámci MAN Group a popredným svetovým 

dodávateľom efektívnych úžitkových vozi diel a inovatívnych dopr avných riešení. Vo fiškálnom roku 2011, kedy zamestnával okolo 

34 000 pr acovníkov, dosiahol predaj vyše 77 600 tr uckov a viac  než  5700 autobusov a autobusových podvozkov značky MAN 

a NEOPLAN v hodnote 9 miliárd eur.  


