DOBRODOŠLI V PRIHODNOST BREZ IZPUSTOV
Novi MAN Lion's City E.
Naredite z nami korak naprej.

PREDSTAVLJAMO
NOVI MAN LION'S CITY E
Z izjemno tehnologijo, ekološko učinkovitostjo in

ultra sodobnim designom je MAN Lion’s City E pravo
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Besedila in slike niso zavezujoči. Pridržujemo si pravico do sprememb, ki
temeljijo na tehničnem napredku. Vse specifikacije v predmetni publikaciji
so nanašajo na stanje v času tiskanja.
Nekatera vozila, prikazana v tej brošuri, imajo dodatno opremo, ki jo je
potrebno doplačati.
Klimatska naprava vozila in vsebuje fluorirane toplogredne pline (R134a /
GWP 1430 z največ 1,15 kg, oz. 1,6445 t CO2).

transportno sredstvo za mesta prihodnosti.

MAN Truck & Bus Slovenija – član skupine MAN

MESTA LAHKO LAŽJE ZADIHAJO.
POVSEM ELEKTRIČNI MAN LION’S
CITY E JE NA POTI.
Sodoben javni transport se sooča s številnimi izzivi. Promet narašča,
zakoni, ki urejajo meje onesnaženosti zraka, pa postajajo vedno bolj
strogi. Mesta lahko izboljšajo svoj ugled in kakovost življenja svojih
meščanov, če poskrbijo za ukrepe, s katerimi se na najmanjšo možno
mero zmanjšajo škodljivi izpusti in hrup javnega prometa.
Novi MAN Lion’s City E je idealen avtobus za povečanje kakovosti
življenja v mestu. Popolnoma električen. Brez škodljivih izpustov.
Izkoristite lahko prednosti inovativne pogonske tehnologije in številnih
novih funkcij, s katerimi je opremljena najnovejša generacija Lion’s City.
Izstopajte z inovativno tehnologijo, izjemno učinkovitostjo, sodobnim
designom in na novo določenim udobjem voznika.
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Na poti k dolgoročno čistejši prihodnosti.
Zagotovite si čist začetek, saj se lahko skupaj z nami premaknete naprej! Zmogljiv akumulator
zagotavlja novemu MAN Lion’s City E zanesljiv doseg od 200 do 270 km v ugodnih pogojih
obratovanja* in v celotni življenjski dobi akumulatorja.
Zato je MAN Lion’s City E idealen kandidat za vožnje s polnjenjem v garaži. Vožnje tako ni
potrebno prekinjati zaradi vmesnega polnjenja.
* Manjša povprečna hitrost in manjša zasedenost vozila, nezahteven teren in manjša obremenitev klimatske
naprave.

Popolnoma brez škodljivih izpustov.
Zaradi optimiziranega, centralno nameščenega električnega motorja odlikuje MAN
Lion’s City E popolnoma čisto in super tiho delovanje. Modularna zasnova vozila ne
prispeva le k večji zanesljivosti in lažjemu vzdrževanju ter s tem izjemni
gospodarnosti, temveč hkrati omogoča namestitev tehnično najbolj naprednih
akumulatorjev v celotni življenjski dobi vozila.

Naelektren design.
Prihodnost razkriva svojo najlepšo stran: sijoča zunanjost in prepoznavna
oblika takoj oznanjata, da je na prizorišču avtobus iz MAN-ove serije Lion’s
City. Design Smart Edge poskrbi, da MAN Lion’s City E navduši z izjemnim videzom. Velike, deloma brezšivne panele poudarjajo elegantni slogovni elementi, ki skupaj z novo oblikovano kupolo strehe in aerodinamičnim
usmerjevalnikom zraka poskrbijo za prepoznavnost avtobusa.

Notranjost z občutkom domačnosti.
Sodobno oblikovana notranjost vabi potnike v prostor s prijetno atmosfero
in navduši z domiselno ergonomičnostjo. Ker so akumulatorji na strehi,
pogonski sklop pa ne sega v prostor za potnike, ima avtobus 4 dodatne
sedeže in veliko bolj prostorno notranjost, še zlasti v novo zasnovanem
zadnjem delu. Z inovativnim konceptom vodil za sedeže in navpičnimi
držali so se odprle povsem nove možnosti pri oblikovanju notranjosti.

