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Kompletný servis: V Göteborgu otvorili nové 

servisné centrum pre autobusy MAN na bioplyn 

 

Spoločnosť NEOPLAN Väst AB vo švédskom Göteborgu otvorila 

servisné stredisko s rozlohou 32 000 m2. Dopravný podnik Keolis Sverige 

AB sa v ňom bude starať o celú svoju autobusovú flotilu, v ktorej jazdí aj 

90 autobusov značky MAN na stlačený bioplyn.  

 

Vozovňa poskytne mestským autobusom komplexný servis: Okrem 

plničky plynu tam dodávateľ inštaloval aj nový dvojlinkový umývací 

systém so samostatným pracoviskom na čistenie interiérov vozidiel. 

Najväčšie autobusové depo a najväčšia plniaca stanica na bioplyn v 

meste má kapacitu až 125 vozidiel, pričom priestor sa neskôr bude dať 

rozšíriť až na 200 autobusov. 

 

Spoločnosti NEOPLAN Väst a NEOPLAN Syd prevádzkujú v strednom  a 

južnom Švédsku servisnú sieť a v tomto regióne sú aj distribútormi 

autobusov značiek MAN a NEOPLAN.  

 

Podnik Keolis Sverige AB je poskytovateľom služieb mestskej hromadnej 

dopravy na Hisingene, najľudnatejšom a štvrtom najväčšom švédskom 

ostrove. Hisingen je súčasťou mesta Göteborg na západe Švédska, v 

ktorom žije približne 500 000 obyvateľov. 

 

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-eff iciency.com 
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Skupina MAN Gr oup, jeden z naj väčších európskych hráčov v odvetví dopravného i nžinierstva, dosiahl a v roku 2012 obrat 15,8 miliárd 

eur. Je výrobcom a dodávateľom nákladných vozidi el, autobusov, vznetových motorov, turbo techni ky i špeciálnych prevodových 

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

vedúce pozície.  


