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Singapur modernizuje autobusovú dopravu 
 
 

Spoločnosť MAN Truck & Bus dostala od dopravného podniku SMRT 

Buses Ltd ďalší kontrakt na 200 autobusových podvozkov, ktoré sa budú 

používať v mestskej hromadnej doprave v Singapure. Touto objednávkou 

sa flotila vozidiel MAN v singapurskej spoločnosti SMRT zväčší na 400 

vozidiel. Šasi pre vozidlá s dĺžkou 12 metrov sú vďaka svojim nízkym 

podlahám bez schodov ideálne na stavbu mestských autobusov. 

Vzduchové odpruženie na prednej aj zadnej náprave s funkciou 

“kneeling” a motor D20 vo verzii Euro V s výkonom 320 k zabezpečia 

pohodlnú a efektívnu mestskú dopravu. Ekologická technológia pohonu 

založená na nepretržitej kontrolovanej recirkulácii výfukových plynov 

(EGR) šetrí priestor a hmotnosť, obzvlášť presvedčivým faktorom je 

nízka spotreba paliva. Od roku 2011 v ostrovnom mestskom štáte v 

juhovýchodnej Ázii premáva už 200 autobusov s týmto typom šasi. 

Plnenie tejto novej objednávky bude ukončené do konca decembra 2013. 

 

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 

 

Spoločnosť 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 techn iky i špeciálnych 

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

dlhodobo zastáva vedúce pozície. 


