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MAN Lion's City GL CNG razglašen za avtobus 

leta 2015 

 

Okolju prijazen, zmogljiv in varčen – to so lastnosti s 

katerimi je MAN Lion's City GL CNG navdušil strokovne 

novinarje iz celotne Evrope in si tako prislužil laskav 

naziv avtobus leta 2015. Nagrada bo podeljena na sejmu 

IAA, ki bo potekal septembra 2014 v Hannovru.  

 

CNG motorji – alternativa, ki se povrne 

Euro 6 CNG motorji zglobnega avtobusa MAN Lion's City GL CNG z 

izjemno nizko ravnijo onesnaževanja, ponujajo okolju prijazno rešitev za 

mestni promet. Ko se napolnijo z bioplinom obratujejo skoraj CO2 

nevtralno in ponujajo raven emisij primerljivo z električnim vozilom. Tudi 

brez uporabe bioplina CNG motorji zmanjšajo emisije CO2 za približno 

17 % v primerjavi z dizelskimi motorji.  

Poleg tega zemeljski plin za prevozna podjetja predstavlja gospodarno 

alternativo. Zahvaljujoč znatno nižjim stroškom goriva, MAN Lion's City 

GL CNG v obdobju desetih let, prihrani okrog 15% celotnih stroškov, v 

primerjavi z dizelskim avtobusom iz iste serije.  

 

http://www.corporate.man.eu/en/press-and-media/presscenter/MAN-Lion_s-City-GL-CNG-announced-_Bus-of-the-Year-2015_-157312.html
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Celovite CNG rešitve vodilnega ponudnika na trgu 

Položaj MAN-a kot vodilnega na trgu mestnih avtobusov s pogonom na 

zemeljski plin je podprt z desetletnimi izkušnjami. V sodelovanju s 

partnerskim podjetjem erdgas mobil GmbH, je MAN doprinesel tako k 

povečanju števila avtobusov na zemeljski plin v obratovanju, kakor tudi k 

načrtovanju in zagotavljanju nenehnega razvoja servisne infrastrukture in 

infrastrukture za dobavo goriv v celotni transportni industriji zemeljskega 

plina.  

MAN ponuja ne samo zanesljivo tehnologijo temveč je tudi usposobljen 

za vzdrževanje in popravila visokotlačnih plinskih naprav. Oskrba z 

nadomestnimi deli za avtobuse na zemeljski plin je zagotovljena na 

celem svetu. Znanje in izkušnje na željo strokovno posredujejo strankinim 

ali zunanjim skupinam serviserjev v okviru izobraževanja in 

usposabljanja. S tem zagotavljajo nemoteno obratovanje MAN-ovih vozil 

na zemeljski plin. 

 

Notranja zasnova optimizirana za nemoten pretok 

potnikov in večjo raven udobja 

Koncept avtobusa Lion's City GL CNG, zasnovan za notranji mestni 

promet, s posebej visoko kapaciteto potnikov, je igral pomembno vlogo 

pri izboru za avtobus leta 2015. 18,75 metrov dolg zglobni avtobus lahko 

prepelje do 142 potnikov in ima pet dvojnih vrat. Trenutno je edini 

avtobus s petimi dvojnimi vrati na trgu. MAN-ova inovacija omogoča 

optimalni pretok potnikov in krajši čas čakanja na postajališčih. Avtobus 

je opremljen s tremi izvlečnimi stoli, ki jih lahko upravlja voznik v primeru 

velike gneče in tako zagotovi več stojišč. Sodoben avtomat za karte 

omogoča uporabo elektronskih kart z uporabo pametnih telefonov. 

Avtobus dodatno potnikom ponuja brezplačen dostop do interneta ter 

individualno nastavljive zaslone.  

Avtobus je opremljen z vrhunskimi materiali in inovativno osvetlitvijo: 

prosojen meh, steklena sončna streha in LED svetlobni trakovi (z 

uporabo energetsko varčnih diod), dajejo notranjosti energetsko 

učinkovitost in prijetno ter svetlo vzdušje. Zunanja in notranja LED 

osvetlitev omogoča, da se poraba energije zmanjša, kar pomeni manj 

obremenjenosti za generator. 
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Poleg prijaznosti do okolja, pa novi avtobusi s svojo bogato, 

najsodobnejšo opremo voznikom omogočajo kakovostno delovno okolje, 

potnikom pa ponujajo udobno in varno potovalno izkušnjo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina MAN je eno izmed vodilnih evropskih podjetij na področju transportnega inženiringa. Letno ustvari približno 15,7 milijard EUR 

dobička (2013). MAN kot ponudnik tovornjakov, avtobusov, dizelskih motorjev, turbinskih strojev in posebnih menjalnikov zaposluje 

okrog 53.500 ljudi po vsem svetu. Prav tako je znotraj svojih poslovnih področij v samem svetovnem vrhu.   


