
 
 

 

 

  

 
 

 

 

    Strana 1/1 
 

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. 

Rožňav ská 24/A 

821 04 Bratislav a 

 

V prípade potreby bližších 

informácií kontaktujte: 

Ing. Michal Jedlička 

Michal.Jedlicka@man.eu  

 

www.mantruckandbus.sk 

 

 

Bratislava 

9. 12. 2013 

 

 

Tallin kúpil 40 autobusov MAN Lion's City 

 

Operátor mestskej hromadnej dopravy v estónskej metropole Talline si 

objednal 20 nízkopodlahových autobusov MAN Lion's City LE a 20 

kĺbových vozidiel Lion's City GL. Po prevzatí tejto flotily narastie 

vozidlový park spoločnosti Tallinna Linnatranspordi AS na 460 

autobusov. Dvanásťmetrové autobusy Lion's City LE, ktoré majú 

dieselové motory emisnej triedy EEV s výkonom 290 k, odvezú 85 

pasažierov. Nízkopodlahový kĺbový model s celkovou dĺžkou 18,75 m 

poháňa motor s výkonom 320 k. Odvezie 166 cestujúcich, ktorí vďaka 

štyrom dvojkrídlovým dverám môžu plynulo vystupovať a nastupovať. Z 

opcií si zákazník objednal dvojité sklá a špeciálnu konfiguráciu kúrenia 

pre krajiny so severskou klímou. Vďaka nástupnej plošine pre invalidné 

vozíky a funkcii znižovania podlahy na zastávkach sú autobusy MAN 

príjemné a komfortné aj pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou. V 

priebehu dvoch rokov je to druhá veľká objednávka autobusov MAN od 

Tallinna Linnatranspordi AS, ktorý je popri kvalite a spoľahlivosti veľmi 

spokojný so spotrebou paliva. Servis a údržbu nových vozidiel bude 

zabezpečovať estónsky importér MAN firma Keil M.A.  

 

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 

 

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.  


