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MAN dostal cenu „eCarTec 2012“ 

 

Počas 4. medzinárodného veľtrhu elektrickej a hybridnej mobility v Mníchove 

dostala spoločnosť MAN od spolkovej krajiny Bavorsko ocenenie za elektrickú 

mobilitu „eCarTec Award 2012“. Porota vyberala z viac než 70 kandidátov v 

ôsmich kategóriách, MAN získal cenu v kategórii “Elektrické vozidlá: úžitkové 

vozidlá” za výskumný truck Metropolis. Ocenenie prevzal Bernd Maierhofer (na 

snímke vľavo), člen predstavenstva MAN Truck & Bus zodpovedný za výskum a 

vývoj a Heiko Vieweg, generálny riaditeľ spoločnosti Benteler Engineering 

Services BV. 

 

Vozidlo MAN Metropolis je inovatívny truck schopný vykonávať náročné 

pracovné úlohy v mestách výnimočne ticho a bez emisií. Vozidlo využíva 

energiu z obnoviteľných zdrojov z bežnej elektrickej zástrčky a pracuje i jazdí 

bez akýchkoľvek emisií CO2. Zdrojom energie pre pohon sú modulárne lítiovo-

iónové batérie umiestnené pod kabínou, takže neuberajú z priestoru pre 

nadstavbu. Navyše takáto konfigurácia garantuje optimálne rozloženie hmotnosti 

aj maximálnu bezpečnosť. Účinný a tichý vznetový motor z osobného 

automobilu Volkswagen podľa potreby produkuje energiu pre palubné prístroje a 

podporuje akčný rádius tohto ekologického trucku. Koncom roka MAN 

Metropolis zaradia do prevádzkových skúšok v reálnych podmienkach (zvoz 

komunálneho odpadu), ktoré potrvajú 24 mesiacov.  

 

1359 znakov (vrátane medzier) 

 

Ďalšie informácie nájdete na www. mantruckandbus.sk 

 

Program efektívneho transportu od 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 

http://www.man-mn.sk/
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celkových nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca 

technológiu, servis, vodiča a ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je 

pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 

 

 

 

MAN Truck & Bus AG so sídlom v nemeckom Mníchove je najväčšou spoločnosťou v rámci MAN Group a popredným svetovým 

dodávateľom efektívnych úžitkových vozidiel a inovatívnych dopravných riešení. Vo fiškálnom roku 2011, kedy zamestnával okolo 

34 000 pracovníkov, dosiahol predaj vyše 77 600 truckov a viac než 5700 autobusov a autobusových podvozkov značky MAN 

a NEOPLAN v hodnote 9 miliárd eur. 


