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Kontrakt na 173 autobusov MAN CNG  

Porto sa vydalo smerom k nižším emisiám 
 

Dopravný podnik STCP v Porte si v spoločnosti MAN Truck & Bus 

Portugal objednal 173 podvozkov pre svoje nové mestské 

autobusy s pohonom na zemný plyn. Autobusy budú dodané 

postupne v rokoch 2018 až 2020 a vrátia značku MAN na pozíciu 

lídra na portugalskom trhu.  

 

 V Porte podpísali zmluvu na 173 autobusov MAN s 

pohonom na CNG 

 Podvozky dodá MAN v rokoch 2018 – 2020, karosérie 

vyrobí lokálna spoločnosť CaetanoBus 

 Partnerstvo spoločností STCP a MAN, ktoré sa začalo v 

roku 2000, pokračuje 

Dopravný podnik portugalského mesta Porto (STCP – Sociedade de 

Transportes Colectivos do Porto) si za partnera pri obnove vozidlového 

parku autobusov vybral spoločnosť MAN a zakúpil podvozky pre 173 

autobusov s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG). Autobusy podnik kúpil 

v rámci verejného tendra vyhláseného tento rok, pričom karosérie dodá 

portugalský výrobca CaetanoBus. Kontrakt sa začne plniť v roku 2018 a 

posledné vozidlá budú dodané v priebehu roku 2020.  

Podvozky spĺňajú emisný štandard Euro 6c a sú vybavené šesťvalcovým 

motorom spaľujúcim CNG s výkonom 310 k. Po montáži karosérie sa 

autobusy budú používať v mestskej hromadnej doprave v Porte. Systém 

MHD v tomto portugalskom prístave každoročne využije 70 miliónov 

cestujúcich, čiže v priemere 200 000 ľudí denne. 

Podnik STCP si vybral ako dodávateľa spoločnosť MAN Truck & Bus 

Portugal najmä vďaka tomu, že predložená ponuka najlepšie spĺňala 

požiadavky tendra. Výber vozidiel s pohonom CNG okrem toho odzrkadľuje 
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ekologické povedomie dopravného operátora a jeho dôveru v MAN Truck & 

Bus ako popredného dodávateľa inovatívnych a ekologických technológií, 

ktorý nerobí kompromisy v otázkach hospodárnosti a spoľahlivosti svojich 

vozidiel. 

Zmluvu slávnostne podpísali 31. augusta v priestoroch spoločnosti 

CaetanoBus v meste Vila Nova de Gaia. Ceremoniálu sa zúčastnil 

portugalský premiér António Costa, minister životného prostredia João 

Pedro Matos Fernandes, prezident podniku STCP José Moreno Delgado, 

manažér výrobcu CaetanoBus José Ramos a Heinz-Jürgen Löw, výkonný 

predseda predstavenstva MAN Truck & Bus AG pre obchod, marketing 

a služby a tiež vedenie spoločnosti MAN Truck & Bus Portugal. 

„Zakúpenie 173 autobusov zo strany STCP nás samozrejme veľmi teší. 

Partnerstvo medzi týmto podnikom a MAN Truck & Bus Portugal sa začalo v 

roku 2000 a hodláme pokračovať v spolupráci a udržať si dôveru a 

spokojnosť STCP s kvalitou vozidiel i služieb značky MAN,“ komentoval 

kontrakt Heinz-Jürgen Löw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAN Truck & Bus, jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení, dosiahol 

v roku 2016 obrat približne 9 miliárd eur. Jeho produktové portfólio obsahuje vany, nákladné vozidlá, autobusy a vznetové 
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motory, a tiež služby súvisiace s nákladnou dopravou a prepravou osôb. MAN Truck & Bus je súčasťou spoločnosti 

Volkswagen Truck & Bus a zamestnáva celosvetovo vyše 35 500 pracovníkov. 


