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Firma MAN otrzymała nagrod ę eCarTec Award 2012 dla 

ciężarówki o wyj ątkowo niskiej emisji szkodliwych 

substancji 

 

Pojazd koncepcyjny MAN Metropolis wyró żniony nagrod ą Landu 

Bawarii w kategorii pojazdy z nap ędem elektrycznym. 

 

Innowacyjny pojazd koncepcyjny MAN Metropolis został wyróżniony nagrodą 

eCarTec Award 2012. W ramach czwartej edycji odbywających się w Monachium 

międzynarodowych targów pojazdów z napędem elektrycznym Katja Hessel, 

sekretarz stanu w bawarskim ministerstwie gospodarki, infrastruktury, transportu i 

technologii wręczyła Berndowi Maierhoferowi, członkowi zarządu odpowiedzialnemu 

w spółce MAN Truck & Bus AG za badania i rozwój, bawarską nagrodę za środki 

transportu z napędem elektrycznym.  

MAN Metropolis jest innowacyjną ciężarówką przeznaczoną do realizacji ciężkich 

zadań transportowych w mieście, bez generowania hałasu i emisji szkodliwych 

substancji. Pojazd MAN Metropolis może jechać i pracować dzięki zasilaniu 

regeneracyjnie wytwarzaną energią elektryczną z gniazdka, nie emitując przy tym 

CO2. Akumulator energii, czyli bateria litowo-jonowa o budowie modułowej, 

umieszczony jest pod kabiną, co gwarantuje maksymalną przestrzeń przy 

projektowaniu zabudowy pojazdu, optymalny rozkład masy i maksymalne 

bezpieczeństwo. Efektywny i cichy silnik wysokoprężny wyprodukowany przez 

koncern Volkswagena umożliwia w razie potrzeby wytwarzanie energii elektrycznej 

na pokładzie, zapewniając w ten sposób odpowiedni zasięg tego ciężkiego pojazdu. 

MAN Metropolis od końca tego roku poddany zostanie dwuletnim testom 

praktycznym jako śmieciarka. 

Składające się z najlepszych specjalistów jury wybrało spośród ponad 70 

kandydatów zwycięzców w ośmiu kategoriach. Pojazd MAN Metropolis otrzymał 

wyróżnienie w kategorii „Pojazdy elektryczne: pojazdy użytkowe“.  
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Natężenie transportu i ruchu na drogach europejskich stale wzrasta. Równocześnie ze względu na 

kurczące się zasoby energii transport staje się coraz droższy. Jako jeden z wiodących na świecie 

producentów pojazdów ciężarowych i autobusów firma MAN Truck & Bus wnosi istotny wkład do stałej 

poprawy sprawności transportu. W tym zakresie opracowany został program redukcji całkowitych kosztów 

eksploatacji (Total Costs of Ownership). Efektywny transport w połączeniu z technologią, serwisem, 

komfortem pracy kierowcy i future expertise jest plusem dla środowiska i wartością dodaną dla klienta.  
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Natężenie transportu i ruchu na drogach europejskich stale wzrasta. Równocześnie ze względu na 

kurczące się zasoby energii transport staje się coraz droższy. Jako jeden z wiodących na świecie 

producentów pojazdów ciężarowych i autobusów firma MAN Truck & Bus wnosi istotny wkład do stałej 

poprawy sprawności transportu. W tym zakresie opracowany został program redukcji całkowitych 

kosztów eksploatacji (Total Costs of Ownership). Efektywny transport w połączeniu z technologią, 

serwisem, komfortem pracy kierowcy i badaniami rozwojowo naukowymi jest plusem dla środowiska i 

wartością dodaną dla klienta.  

 

 

 

Koncern MAN Truck & Bus AG z siedzibą w Monachium (Niemcy) jest największym przedsiębiorstwem Grupy MAN oraz jednym z 

wiodących międzynarodowych producentów pojazdów użytkowych i innowacyjnych rozwiązań transportowych na świecie. W roku 

finansowym 2011 koncern, zatrudniający ponad 34.000 pracowników sprzedał ponad 77.600 pojazdów ciężarowych oraz powyżej 5.700 

autobusów i podwozi autobusowych marki MAN i NEOPLAN, co pozwoliło uzyskać obrót rzędu 9 miliardów euro. 

 


