
 
 

 

Obvestilo za medije 
MAN Truck & Bus Slovenija 

 

 
 

stran 1/4 

 

MAN Truck & Bus Slovenija s hibridnim avtobusom  Ljubljana,  
06/09/2013 

Lion's City Hybrid, za čas EuroBasketa in evropskega  

tedna mobilnosti, zainteresirani javnosti omogoča  

ekološko vozno doživetje   MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o.

Brnčičeva ulica 35 

1231 Ljubljana Črnuče 

 

Predstavnica za stike z mediji 

Tanja Činč 

 

Tel.  +386 (0)30 620 133 

Tanja.Cinc@man.eu 

www.mantruckandbus.si 

 

 

 

Bodi sprememba – izberi hibrid  

  

Svetovna urbanizacija, rastoča prometna, zračna in hrupna 

obremenitev v mestih ter podnebne spremembe zahtevajo nove, 

okolju prijazne in učinkovite rešitve za mestno mobilnost, na kar 

odgovarja MAN s transportnimi rešitvami za potrebe prihodnosti, ki 

bodo omogočale trajnostno mobilnost v mestih.  

V okviru tega projekta MAN za čas EuroBasketa in evropskega tedna 

mobilnosti, omogoča ekološko vozno doživetje tudi v Sloveniji. Lion's City 

Hibrid bo v tem času testno vozil po Ljubljani in omogočal zainteresirani 

javnosti ekološko vozno doživetje.   

Avtobus Lion's City Hybrid že redno vozi na progah mestnega prometa 

velemest, kot so Pariz, Dunaj, München, Milano in Barcelona in na 

progah številnih manjših mest. Nazadnje sta mestni podjetji Pariza in 

Barcelone naročili 17 oziroma 10 avtobusov MAN Lion's City Hybrid. V 

http://bildarchiv.man.de/index.php/detail?assetId=66893�
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obeh mestih je obratovanje v praksi potrdilo, da serijska hibridna 

tehnologija omogoča možnost prihranka do 30 %. S tem MAN že danes 

vozi po cestah z gospodarnimi tehnologijami prihodnosti. 

Več o tem kako metropole oblikujejo jutrišnjo mobilnost, prikazuje 

nedavna študija What Cities want Tehnične univerze v Münchnu (TU) in 

MAN-a, ki na podlagi primerov mest Ahmedabad, Bejrut, Bogotá, 

Carigrad, Johannesburg, Kopenhagen, London, Los Angeles, Lyon, 

Melbourne, München, Sankt Peterburg, Sao Paulo, Šanghaj in Singapur 

prikazuje, kakšne priložnosti prinaša urbanizacija. Že danes ta velemesta 

ustvarjajo predpogoje za učinkovito, dostopno in ekološko mobilnost. 

Študija ponuja številne inovativne rešitve in pregled različnih strategij za 

trajnostno mobilnost v mestih. 

 

MAN Lion's City Hybrid: Stalno znižanje CO2 za mesto 

V mestnem prometu je nenehno zaviranje in speljevanje na postajah in 

pri semaforjih optimalen pogoj za uporabo hibridne tehnologije. Medtem 

ko se pri konvencionalnih avtobusih energija zaviranja pretvori v toploto, 

pa MAN-ov Lion's City Hybrid to energijo shrani v akumulatorjih Ultracaps 

in iz nje pridobiva pogonsko energijo za svoja električna pogonska 

motorja. Stranski potrošniki, kot je klimatska naprava, imajo električni 

pogon in se napajajo iz akumulatorja na strehi. Na postajališču hibridni 

mestni avtobus stoji brez oddajanja izpušnih plinov in lahko spelje z 

elektriko skoraj brez hrupa. Zaradi tega tehnološkega svežnja je 

inovativni avtobus Lion's City Hybrid rešitev za mestni promet, ki je kar 

najučinkovitejša glede CO2 in tehnično najbolj usmerjena v prihodnost.  

Nizkopodni avtobus Lion's City Hybrid porabi do 30 % manj goriva. 

S tem letno prihrani do 10.000 l dizelskega goriva.  Izpust CO2 se 

zniža za do 26 t letno, kar je enkrat boljše od vrednosti 

konvencionalnega dizelskega vozila EEV. Poleg tega omogoča 

električno speljevanje na postajah brez izpustov škodljivih snovi in 

hrupa, kar je blagodejno za bližnje prebivalce in potnike. Akumulator 

http://www.man.eu/man/media/en/content_medien/doc/global_corporate_website_1/presse_und_medien_1/2013_1/man_wcw_2013.pdf
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je projektiran za življenjsko dobo vozila. Optimalna aerodinamika z 

MAN-ovo podobo EfficienyDesign pa poskrbi za dodatno 

zmanjšanje porabe. 

 

Nagrada za dosežke na področju okolja ÖkoGlobe 2011 

MAN-ov avtobus Lion's City Hybrid je bil edini avtobus v kategoriji 

»Inovacije pri vozilih za javni potniški prevoz«, ki je od sodnikov prejel 

ugledno nagrado za dosežke na področju okolja ÖkoGlobe 2011. To je 

prva mednarodna nagrada na področju okolja za avtomobilsko industrijo, 

pri kateri se ocenjujejo le ekološki kriteriji. Hibridni avtobus, ki se odlikuje 

po elegantni zunanjosti, že na prvi pogled lahko prepoznamo kot vozilo, 

usmerjeno v prihodnost. Za svojo obliko EfficencyDesign je že prejel 

priznanje Red Dot 2011. 

 

Avtobus leta 2011 v Španiji 

MAN-ov avtobus Lion's City Hybrid je bil v Španiji imenovan za avtobus 

leta 2011. Nagrado podeljuje revija Revista Viajeros. Nagrajenca določi 

skupina sodnikov, v kateri so zastopani predvsem strokovnjaki španskih 

družb javnega prevoza. Sodnike so prepričali rezultati obsežnega 

testnega obratovanja hibridnih avtobusov v Münchnu, Barceloni in San 

Sebastianu. Rezultati so pokazali, da je MAN-ov Lion's City Hybrid 

sposoben privarčevati gorivo in CO2 in je izjemno primeren za 

vsakodnevno rabo. MAN-ovi avtobusi Lion's City Hybrid pa že redno 

vozijo po progah številnih španskih mest, 10 jih je v Barceloni. 
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Brošura MAN Lion's City Hybrid  

Transportne rešitve za potrebe prihodnosti  
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Foto galerija  

   

 

 www.blog.transport-efficiency.com  

 

Skupina MAN je eno izmed vodilnih evropskih podjetij na področju transportnega inženiringa. Letno ustvari približno 15,8 milijard EUR 

dobička (2012). MAN kot ponudnik tovornjakov, avtobusov, dizelskih motorjev, turbinskih strojev in posebnih menjalnikov zaposluje 

okrog 54.300 ljudi po vsem svetu. Prav tako je znotraj svojih poslovnih področij v samem svetovnem vrhu.   

http://www.mantruckandbus.si/media/content_medien/doc/MAN_Lions_City_Hybrid.pdf
http://www.man.eu/en/responsibility/megatrends-demand-innovations/transportation-and-energy-solutions-for-the-future/Transportation-and-Energy-Solutions-for-the-Future.html
http://www.man.eu/man/media/en/content_medien/doc/global_corporate_website_1/presse_und_medien_1/2013_1/man_wcw_2013.pdf
http://bildarchiv.man.de/index.php/main?level=0&catId=2929&mainCatId=530&catName=City+buses
http://www.blog.transport-efficiency.com/

