Smart & Green: Miškovec vsadil na CNG autobusy

Bratislava
4. 4. 2016

MAN Truck & Bus dodáva 75 mestských autobusov s plynovými
motory maďarskému mestu Miškovec
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.

Keď začiatkom marca zaznel v maďarskom Miškovci „štartový výstrel“ pre 75
nových autobusov MAN Lion´s City CNG, bolo celé mesto na nohách.
Moderné, dobre vybavené vozidlá prispievajú k obnove mesta s 160 000
obyvateľmi v rámci ekologického programu „Smart & Green“. V minulých
rokoch bolo vďaka tomuto projektu vybudované diaľkové zásobovanie
teplom, výrazne bola vylepšená rýchlodráha a do prevádzky uviedli
električkovú linku. Ako ďalší krok nasledovala aktuálna obnova autobusov
mestskej hromadnej dopravy.
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Miestny dopravný podnik MVK Zrt. si od prevádzky na CNG sľubuje výrazné
zlepšenie kvality ovzdušia zásluhou zredukovania emisií. Navyše plynové
autobusy jazdia o poznanie tichšie než doterajšie vozidlá s dieselovými
motormi. „Sme hrdí, že sme mohli prispieť k obnove autobusovej flotily v
Miškovci. Prvá dodávka autobusov MAN sa tu zrealizovala v roku 2002, v
roku 2006 nasledovali kĺbové modely NEOPLAN Centroliner. Najnovšia
zákazka otvára novú kapitolu pre MAN a jeho dobré vzťahy s Miškovcom,“
povedal pri odovzdávaní vozidiel Reinhard Faderl, konateľ MAN Truck & Bus
Ungarn Kft.
Takmer polovicu z flotily 75 nízkopodlahových autobusov MAN Lion´s City
CNG tvoria kĺbové modely (35 vozidiel). Pre cestujúcich je k dispozícii
audiovizuálny informačný systém, klimatizácia a bezplatné WiFi. Prepravná
kapacita je 30, resp. 42 sediacich cestujúcich a 54, resp. 110 miest na státie.
Motor E2876 Euro 6 v dvojnápravových modeloch poskyutuje výkon 200 kW
a maximálny krútiaci moment 1050 Nm v rozsahu 1100 – 1700 otáčok za
minútu. Takmer 19-metrov dlhé kĺbové autobusy majú 228-kilowattový motor
(krútiaci moment 1250 Nm v rozsahu 1000 – 1700 ot./min). Zemný plyn sa
plní do nádrží s objemom 1460 litrov. Dopravný podnik investoval do vlastnej
čerpacej stanice vo svojom areáli, kde v neverejnej časti môže tankovať
naraz 6 úžitkových vozidiel a v sekcii pre verejnosť dva osobné automobily.
Tým sa zlepšila i celková CNG-infraštruktúra regiónu.
Odovzdávaniu flotily predchádzala konferencia na tému CNG v priestoroch
radnice. Na nej napríklad dopravný podnik mesta Kaposvár Transport Zrt.,
ktorý počas minulej jesene uviedol do prevádzky 40 autobusov MAN Lion´s
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City CNG, referoval o svojich výborných skúsenostiach z prevádzky.
Autobusy vraj hospodárnejšie, než sa očakávalo a mohli ich celkom
štandardne integrovať do súčasnej prevádzky. Pri večernej oslave tisícky
obyvateľov Miškovca privítali svoje nové autobusy prostredníctvom
laserovej-show i koncertov a symbolicky sa rozlúčili s časťou dosluhujúcich
Ikarusov.

Na snímkach:
1 – Flotila 40 sólových a 35 kĺbových autobusov MAN Lion's City CNG
prispela k modernizácii MHD v Miškovci.

2 – Večer 4. marca obyvatelia mesta oslávili príjazd nových autobusov.
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MAN Truck & Bus, jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení, dosiahol v roku 2015
obrat približne 9 miliárd eur. Jeho produktové portfólio obsahuje nákladné vozidlá, autobusy a vznetové motory, a tiež služby súvisiace
s nákladnou dopravou a prepravou osôb. Spoločnosť MAN Truck & Bus zamestnáva celosvetovo vyše 35 500 pracovníkov.
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