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Dopravná spoločnosť Dr. Richard si objednala 64 mestských
autobusov.
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.

Rakúsky dopravný operátor Dr. Richard podpísal kontrakt na 64
nízkopodlahových autobusov MAN Lion´s City. Spoločnosť, ktorá sa
spolieha na značku MAN už 40 rokov, poskytuje služby na linkách
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dopravného podniku hlavného mesta Wiener Linien. Model MAN's Lion's
City Euro 6 v rámci konkurencie testovaných vozidiel okrem iného vynikol

Michal.Jedlicka@man.eu
www.mantruckandbus.sk

veľmi dobrým pomerom ceny a úžitkovej hodnoty aj nízkou spotrebou
paliva, čo boli pre zákazníka kľúčové faktory pri rozhodovaní. Prvých 15
vozidiel už jazdí na linke Rennbahnweg – Prater, zvyšok flotily dodá
výrobca v priebehu mája.
„Po niekoľkých kolách testov autobusov Euro 6 nás MAN presvedčil v
oblasti spotreby aj pokiaľ ide o vyskúšané a overené technológie.
Nakoniec boli kľúčovým faktorom pri rozhodovaní pomerne nižšie
náklady počas celého životného cyklu. Prvé skúsenosti z prevádzky
autobusov nám potvrdzujú, že sme sa rozhodli správne,“ hovorí Johann
Strasser, technický riaditeľ v spoločnosti Dr. Richard.
Dvanásťmetrové nízkopodlahové city busy MAN Lion´s City poháňa 238kilowattový motor spriahnutý so 6-stupňovou automatickou prevodovkou
ZF EcoLife, ktorá má softvér prispôsobujúci preraďovanie v závislosti od
topografie trasy. Dvojdverové vozidlo ponúka prepravnú kapacitu 87
pasažierov, z toho 34 miest na sedenie a priestor pre dva invalidné
vozíky. Klimatizačný systém s výkonom 33 kW garantuje príjemnú
teplotu v interiéri aj počas horúcich dní, informačný systém pomáha
cestujúcim organizovať si prepravu. Kabína vodiča je kvôli bezpečnosti
oddelená sklenenými dverami. Okrem 12-metrových vozidiel objednávka
obsahuje aj dva autobusy s vonkajšou dĺžkou 10,5 m určené na linky,
ktoré vedú veľmi úzkymi a kľukatými ulicami.
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S flotilou okolo 800 vozidiel je Dr. Richard druhá najväčšia rakúska
spoločnosť v oblasti autobusovej dopravy. V roku 2005 bola jedným z
prvých zákazníkov na svete, ktorí začali prevádzkovať mestské autobusy
z modelového radu MAN Lion´s City.
Na snímke Peter Blaha (uprostred), vedúci predaja autobusov v MAN
Truck & Bus Österreich, odovzdáva nové vozidlá Mag. Dr. Ludwigovi
Richardovi, výkonnému riaditeľovi spoločnosti Dr. Richard (vľavo) a Mag.
Johannovi Strasserovi, technickému riaditeľovi Dr. Richard.

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 našic h zákazníkov.
www.blog.transport-effic iency.com

Skupina MAN Gr oup, jeden z naj väčšíc h európs kych hráčov v odvetví dopravného i nžinierstva, dosiahl a v roku 2013 obrat 15,7 miliárd
eur. Je výrobcom nákl adných vozidiel, autobus ov, vznetovýc h motorov, turbo tec hni ky i špeci álnych prevodových zariadení.
Spoloč nosť MAN zamestnáva cel os vetovo okolo 53 000 pracovníkov. Na trhoc h, kam dodáva s voje produkty, dlhodobo z astáva
vedúc e pozície.
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