A fábrica MAN em Starachowice prepara-se para a
produção de autocarros eléctricos
A preparação para a produção de veículos totalmente eléctricos,
leva a fábrica MAN a um outro nível, na produção de autocarros.
Cerca de €27.4 milhões estão a ser investidos nas
infraestruturas.
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As instalações em Starachowice recebem aprovação para
a produção de autocarros eléctricos
A produção em série do MAN Lion’s City E irá iniciar em
2020
A data de conclusão das obras está prevista para o final de
2021
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A próxima fase na modernização e preparação para a produção de
transportes eléctricos, já está em desenvolvimento na fábrica MAN na
cidade de Starachowice, na Polónia.
A operadora, MAN Bus Sp. z o.o. Starachowice, recebeu em Agosto de 2018
a aprovação para expandir as suas actividades e incluir a produção de
autocarros totalmente eléctricos na Zona Económica Especial Starachowice.
O investimento necessário para a produção dos autocarros eléctricos está
estimado em perto de 118 milhões de złoty polacos (cerca de €27.4
milhões). A conclusão das obras está prevista para o final de 2021.
Esta é uma etapa importante no desenvolvimento da fábrica, que funciona
como um centro de excelência MAN na produção de autocarros urbanos.
Só no ano passado foram produzidos 1.724 autocarros.
A fábrica em Starachowice, estabelece as bases para a marca MAN se
expandir com os veículos zero emissões num futuro próximo - mantendo os
mesmos padrões de alta qualidade de sempre. Antes do início da produção
A MAN Truck & Bus é uma das principais empresas da Europa no fabrico de veículos comerciais e no fornecimento de
soluções de transporte, com uma facturação anual de cerca de 10 mil milhões de euros (2017). O portfólio de produtos
inclui carrinhas, camiões, autocarros e motores a diesel e a gás, assim como serviços no âmbito do transporte de
passageiros e de mercadorias. A MAN Truck & Bus é uma empresa da TRATON AG, e emprega em todo o mundo mais
de 36.000 colaboradores.
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em 2020, o projecto terá que ser preparado cuidadosamente, com o conceito
de segurança, eficiência e ergonomia dos veículos eléctricos.
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