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Európa egyik vezető vállalata az MAN Truck & Bus a haszonjárműgyártás és a szállítási megoldások terén, 

éves forgalma körülbelül 9 milliárd euró (2015-ös adat). Termékkínálatában tehergépjárművek, autóbuszok 

és dízelmotorok is szerepelnek, emellett a személy- és az áruszállításhoz kapcsolódó különböző 

szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a Volkswagen Truck & Bus GmbH leányvállalata, világszerte 

több mint 35 500 munkatársat foglalkoztat.  
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Bemutatja eTruck elektromos teherautóját az MAN 

 

 Városi elosztófuvarozásra szánt üzemkész eTruck 
tanulmányát is bemutatta az MAN Truck & Bus a CNL 
szervezettel való együttműködés bejelentésekor 

 A tanulmány a tesztjárművek előfutára, a kísérleti teherautók 
a 2017-es év végétől állnak üzembe a CNL kilenc 
tagvállalatánál 

 Az eTruck fejlesztése során felhasználják az MAN moduláris 
e-mobilitási koncepciójának szaktudását 

 

Városi elosztófuvarozásra szánt villanymotoros nyerges 
vontatójának tanulmányát is bemutatta az MAN február 20-án, 
amikor aláírták a szándéknyilatkozatot a Fenntartható Logisztikáért 
Tanáccsal (Council für nachhaltige Logistik, CNL). A CNL összesen 
15 vállalatot fog össze a legnagyobb osztrák kereskedelmi cégek, 
logisztikai szolgáltatók és gyártók közül, s az együttműködés 
keretében 2017 végétől a CNL kilenc tagja gyakorlati tesztet kezd 
az MAN kísérleti járműveivel. 

 

Már 2009 óta dolgozik új városi áruszállítási és hulladékszállítási koncepciókon 
az MAN Truck & Bus. Egyre több város szembesül a kihívással, hogy 
egyensúlyt teremtsen az egészséges légkör és a lakók életminőség iránti 
elvárásai között – hiszen ez utóbbihoz a belvárosba is kell árukat szállítani. A 
térbeli és időbeli forgalomcsillapítást, illetve a modális váltást szolgáló 
koncepciók fejlesztése ugyanúgy része ennek, mint a területek új 
felhasználása, valamint az új mobilitási koncepciók. 

 

Gyakorlati tesztek tapasztalatai villanymotoros teherautókkal 

Mindenezek ismeretében mutatta be 2012-ben az MAN Truck & Bus az MAN 
Metropolis tanulmányjárművet. A teljesen elektromos hajtásláncú, 26 tonna 
megengedett össztömegű hulladékgyűjtő jármű helyi szén-dioxid-kibocsátás 
nélkül üzemel, ráadásul rendkívül kis zajszintjével akár az éjszakai belvárosi 
üzemeltetést is lehetővé tette. Beépített hatótávbővítője akár napi 150 
kilométerre növelte a bevetési hatókörét. Számos további gyakorlati 
alkalmazásban sikerült azóta már értékes tapasztatokat gyűjteni a jövőbeni  
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projektekhez. Különösen kihangsúlyozandó az akkumulátoros energiatárolót 
és hatótávbővítőt alkalmazó járműkoncepció üzemanyag-fogyasztási előnye a 
hagyományos, dízelmotoros hulladékgyűjtő járművekkel szemben. Hasonlóan 
pozitív módon értékelték a tesztelők a Metropolis sokoldalúságát, egyszerű 
kezelhetőségét és vezethetőségét. Az üzemanyag-megtakarítás egy 
hagyományos dízelmotoros járműhöz képest akár a 80 százalékot is elérheti 
egy hatótávbővítős teherautó esetében. 

 

A bevált eTruck-koncepció továbbfejlesztése 

Az IAA Haszonjárművek 2016 kiállításon az MAN Truck & Bus már a 
Metropolis koncepciójának továbbfejlesztését mutatta be. Ezúttal tisztán 
elektromos meghajtású nyerges vontatóként jelent meg a városon belüli 
éjszakai szállításokhoz – például általában így látják el ma az 
élelmiszerboltokat. A műszaki alapot egy 18 tonna megengedett össztömegű 
MAN TGS 4X2 BLS nyerges vontató adja. Mozgás közben első ízben a CNL 
tanáccsal való együttműködés bejelentésekor Steyrben mutatta be az MAN az 
IAA-n debütált, ám azóta továbbfejlesztett tanulmányt. 

Az egy- vagy kéttengelyes városi félpótkocsikhoz optimalizált koncepciójármű 
megfelel a belvárosi elosztófuvarozás fontosabb jövőbeli igényeinek: nagy 
rakodási térfogatot kínál kis saját tömeg mellett, helyi károsanyag-kibocsátás 
(szén-dioxid és nitrogénoxidok) nélkül üzemel, rendkívül csendesen halad, 
valamint igen fordulékony. 

Az MAN City-Truck tanulmány meghajtásáról egy 250 kilowatt (340 lóerő) 
teljesítményű villanymotor gondoskodik, az erőforrás 2700 newtonméter 
forgatónyomatékát sebességváltó nélkül, közvetlenül egy kardántengelyen 
keresztül továbbítja a hátsó tengelyre. A segédberendezések – így például a 
kormányrásegítő, a légsűrítő, valamint a légkondicionáló kompresszora – 
elektromos meghajtásúak, az energiamenedzsment rendszer ezeket az 
aktuális igények függvényében, azaz energiatakarékos módon szabályozza. A 
fékenergia-visszanyerés (az úgynevezett energia-visszatáplálás) a jármű 
mozgási energiáját tolóüzemben elektromos árammá alakítja, és visszatölti az 
akkumulátorba. A műszerfal egyik kijelzője tájékoztatja a járművezetőt az 
akkumulátorok aktuális töltöttségi állapotáról. A teherautó meghajtásához 
szükséges energiát a Volkswagen-csoport nagy teljesítményű lítiumion 
akkumulátorai biztosítják, amelyek a vezetőfülke alatt, az első tengely fölött 
találhatók – ott, ahol a hagyományos teherautók dízelmotorja található. 

A hagyományos dízelmotor elhagyásával elért tömegmegtakarítás 
kompenzálja az elektromos hajtáslánc alkatrészei jelentette többlettömeget, 
így a jármű ugyanazt a hasznos terhelhetőséget kínálja, mint az MAN TGS 
típuscsalád hasonló konfigurációjú, hagyományos nyerges vontatói. 

Az akkumulátorok újratöltését rendszerint éjjel végzik majd, azonban a 
rendszer képes a lehetőség szerinti töltésre is. A jármű normál üzemelése 
során végzett ilyen gyorstöltésekre sor kerülhet például a vezető 
pihenőidejében vagy a jármű fel-, illetve lerakodása során. Ez jelentősen 
megnöveli a bevetések és az útvonalak tervezésének rugalmasságát. 
Ezenkívül a tanulmányjármű biztosítja a műszaki feltételeket ahhoz, hogy az 
alváz oldalán további akkumulátorokat is elhelyezzenek. A nyerges vontató 
tanulmányjármű a legnagyobb akkumulátorkapacitással és a felhasználás 
függvényében akár napi 200 kilométer hatótávolságot biztosít. 
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A sorozatgyártást előkészítő fejlesztési lépcső a CNL gyakorlati tesztje 

A 2017. február 20-án a Fenntartható Logisztikáért Tanáccsal kötött 
szándéknyilatkozat aláírásakor bemutatott eTruck-tanulmány jelenti a műszaki 
alapot a 2017 végétől a CNL kilenc tagvállalatánál gyakorlati tesztre kerülő 
járművek fejlesztéséhez. Az MAN TGM típuscsaládra épülő járművek 
többsége 6x2-es alvázas teherautó lesz, amelyekre hűtő-, csere- és italszállító 
felépítmények kerülnek majd. Azonban a közös teszt keretében egy nyerges 
szerelvényt is próbára tesznek majd. A gyakorlati tesztek során a kísérleti 
járművekkel nyert tapasztalatokat az MAN felhasználja majd az elektromos 
meghajtású teherautók szériagyártású termékpalettájának fejlesztése során. 

Mindez csupán egy része az MAN Truck & Bus e-mobilitási ütemtervének a 
városokon belüli szállítási megoldások terén, amelyek 2021-től jelennek meg a 
gyártó termékkínálatában. E témában az MAN még 2018 előtt bemutatja a 
nyilvánosságnak egy villanymotoros autóbusz előszériás változatát is. A teljes 
mértékben elektromos meghajtású városi busz sorozatgyártása 2019 végén 
kezdődik majd. Az elektromos teherautók fejlesztése során rendelkezésre áll 
majd az a műszaki szaktudás és tapasztalat, amelyet a gyártó a buszaival 
megszerez az e-mobilitási koncepciója kapcsán. A CNL tagvállalatai által 2017 
végén elkezdendő gyakorlati tesztek után 2018 végén indul  a 
villanyteherautók kisszériás gyártása az MAN steyri gyárában. Az elektromos 
meghajtású teherautók sorozatgyártásának kezdetét 2021 elejére tervezi az 
MAN. 

A Volkswagen-csoporthoz tartozás jelentős előnyt jelent az MAN számára, 
hiszen e-mobilitási ütemterve profitál a konszernen belüli szinergiákból és a 
személyautós üzletág dinamizmusából. 

 

Képaláírás: 

Városi elosztófuvarozásra szánt üzemkész eTruck tanulmányát is bemutatta 
az MAN Truck & Bus a CNL szervezettel való együttműködés bejelentésekor 

 

 

 


