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Udržateľné riešenia pre mobilitu v mestách  

MAN Truck & Bus na 61. Svetovom kongrese UITP v Miláne 

SMILE – tak znelo motto 61. Svetového kongresu Medzinárodného zväzu 

pre verejnú dopravu (UITP), ktorý sa konal od 8. do 10. júna 2015 v Miláne. 

SMILE tam bol prítomný aj vďaka témam Sustainability, Mobility, Innovation, 

Lifestyle a Economy (Udržateľnosť, Mobilita, Inovácia, Životný štýl a 

Hospodárnosť), ktoré poukazujú na veľké rozpätie najrôznejších úloh a 

výziev mestskej mobility. A pre ne treba nájsť budúce prijateľné riešenia.  

Spoločnosť MAN už 100 rokov investuje do budúcnosti a je symbolom 

najvyššej kvality a efektívnosti svojich služieb. So široko rozvetveným 

programom mestských autobusov MAN Lion´s City firma ponúka riešenia 

mobility, ktoré šetria palivo aj životné prostredie a navyše sú presne 

prispôsobené individuálnym požiadavkám zákazníkov i trhov. Klienti si 

vyberajú z flexibilne zostaveného produktového portfólia – môže to byť 

konštrukčné riešenie Low Entry či nízkopodlahové, s celkovou dĺžkou od 12 

m do 18,75 m, s dvoma alebo až piatimi dverami... Aj pri druhu pohonu 

ponúka MAN pestrý sortiment: k dispozícii je široké spektrum motorov, ktoré 

sú neustále inovované. MAN ponúka pohon dieselový, hybridný i na zemný 

plyn. Príkladom je autobus Lion’s City GL CNG, ktorý zvolili za „Bus of the 

Year 2015“ – okrem iného aj zásluhou mimoriadne ekologického, výkonného 

a zároveň úspornému pohonu.  

MAN Lion’s City GL: špecialista na veľkokapacitnú prepravu  

Ako zástupca rodiny efektívnych mestských autobusov prezentoval MAN na 

kongrese UITP svoj model Lion’s City GL. Prostredníctvom tohto autobusu 

predviedol koncept vozidla vhodný pre linky, ktorými sa prepravuje veľké 

množstvo cestujúcich. Kĺbový autobus s dĺžkou 18,75 m disponuje piatimi 

širokými dverami, čo je na trhu unikátne, a tak garantuje aj v dopravných 

špičkách plynulé a rýchle vystupovanie/nastupovanie cestujúcich a krátke 

prestoje na zastávkach. 
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Pri rozbiehaní s vozidlom zalomeným do veľkého uhla elektrické riadenie 

otočného kĺbu bráni sunutiu strednej nápravy. Segmentované obloženie 

bočných stien zjednodušuje výmenu poškodených častí, napríklad po 

nehodách. Vnútorný priestor presvedčí vďaka novému sedadlu vodiča i 

použitými materiálmi. Priesvitná „harmonika“, sklenené strešné okná aj 

energeticky nenáročné osvetlenie interiéru technológiou LED sa podieľajú na 

svetlom a sympatickom prostredí pre cestujúcich.  

Zvonka je na autobuse jedinečným spôsobom znázornené to najdôležitejšie 

zo 100-ročnej histórie úžitkových vozidiel MAN. Pod heslom jubilea „Driving 

the next century“ autobus symbolicky vezie históriu úspechov MAN do 

budúcnosti.     

   

 

 

 

 

 

 

Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus 

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému 

ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných 

výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu 

efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových 

nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a 

ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 

www.blog.transport-efficiency.com 

 

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2014 obrat 14,3 miliárd 

eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení. 

Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 55 900 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 

 


