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Zbigniew Rusak

MAN Lion’s City – historia ewolucji
Charakterystycznym elementem rodziny MAN Lion’s City jest 
szeroka oferta, obejmująca łącznie 16 modeli autobusów miej-
skich i podmiejskich o długości nadwozia od 10,5 do 18,75 m. 
Nakładając na to szeroką gamę opcji silnikowych, obejmujących 
także jednostki zasilane CNG i biometanem, oraz dużą liczbę 
opcji aranżacji drzwi, obejmującej autobusy dwu-, trzy- i czte-
rodrzwiowe, a w przypadku autobusów przegubowych – nawet 
pięciodrzwiowe, gama oferowanych modeli zamyka się liczbą 
blisko 85 różnych wersji. Rozwiązania techniczne zastosowa-
ne w autobusach MAN Lion’s City zostały zaprezentowane na 
specjalnej konferencji zorganizowanej przez firmę MAN w Mo-
nachium. W niniejszym artykule scharakteryzowano paletę pro-
duktową autobusów miejskich oferowanych przez koncern MAN 
w ramach rodziny Lion’s City i jej ewolucję.

Wielu ekspertów branży autobusowej spodziewało się, że na za-
kończonych pod koniec września targach IAA w Hanowerze MAN 
pokaże nową generację autobusów miejskich. I rzeczywiście tar-
gi hanowerskie były miejscem premiery koncepcyjnego modelu 
Lion’s City z napędem elektrycznym. Jednak o zmianie generacji 
– jak na razie – nie ma mowy. Trudno się dziwić zarządowi firmy, 
bo autobus sprzedaje się dobrze. Rocznie bramy fabryki w Stara-
chowicach opuszcza ponad 1,6 tys. pojazdów. Należy jednak pod-
kreślić, że w ciągu 12 lat produkcji rodzina Lion’s City była cały 

czas udoskonalana i obecnie produkowane modele różnią się 
znacznie od swojego pierwowzoru z 2004 r. Charakterystycznym 
elementem tej rodziny jest bardzo szeroka oferta, obejmująca 
łącznie 16 modeli autobusów miejskich i podmiejskich o długości 
nadwozia od 10,5 do 18,75 m. Nakładając na to szeroką gamę 
opcji silnikowych, obejmujących także jednostki zasilane CNG 
i biometanem, oraz dużą liczbę opcji aranżacji drzwi, obejmującej 
autobusy dwu-, trzy- i czterodrzwiowe, a w przypadku autobusów 
przegubowych – nawet pięciodrzwiowe, gama oferowanych mode-
li zamyka się liczbą blisko 85 różnych wersji. Wykaz oferowanych 
modeli zaprezentowano w tab. 1.

Historia modelu
Premiera autobusu MAN Lion’s City miała miejsce podczas 

targów IAA w Hanowerze w 2004 r. W tym samym roku autobus 
ten w wersji A37 ze stojącym silnikiem i pojedynczymi oponami 
Single Tyre na osi tylnej zdobył prestiżowy tytuł International Bus 
Of The Year 2005. Produkcja nowej rodziny autobusów bazowała 
na autobusach trzeciej generacji (International Bus Of the Year 
1999), w których rewolucyjnym rozwiązaniem było zastosowanie 
w budowie nadwozia kształtowników o profilu otwartym. W nowej 
rodzinie autobusów od nowa zaprojektowano ścianę przednią 
i tylną. Całkowicie zmieniono pas podokienny ściany przedniej, 
wprowadzając reflowany pas nawiązujący stylistyką do pozosta-
łych autobusów koncernu Lion’s Regio i Lion’s Stara. Jednolita 

Premiera elektrycznego MAN-a Lion’s City podczas tegorocznych targów IAA w Hanowerze
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szyba czołowa, taka sama jak w Neoplanie Centrolinerze, obej-
mowała także świetlik przedniej tablicy informacyjnej. Na ścianie 
tylnej wprowadzono duże zespolone tylne światła o takim samym 
kształcie jak stosowane w autobusach lokalnych i turystycznych. 
Wzorem Neoplana Centrolinera wprowadzono także szybę tylną 
z zaokrągloną dolną krawędzią, maskującą dodatkowe światło 
stopu i światła gabarytowe wykonane w technologii LED. Szybę 
tylną, jak i boczne szyby, podwyższono aż do poziomu dachu, li-
kwidując pas nadokienny, charakterystyczny dla niemal wszyst-
kich autobusów miejskich końca XX w. Pierwsze autobusy tej ro-
dziny oferowano z silnikami Euro 4. 

We wnętrzu wprowadzono nowe zaokrąglone kanały w pa-
sie nadokiennym, przeprojektowano sufit, wprowadzając nowe 
oświetlenie, zastosowano nowe materiały wykończenia wnętrza 
z wprowadzeniem elementów o kontrastowej kolorystyce, zamon-
towano obudowę wewnętrznej tablicy informacyjnej (stylistycznie 
dopasowanej do reszty nadwozia), umożliwiającej także montaż 
monitorów TFT o różnym rozmiarze. Wprowadzenie nowych ma-
teriałów pozwoliło obniżyć masę własną nadwozia o około 50 kg. 
Na początku oferta autobusów Lion’s City obejmowała dwuna-
stometrowe autobusy A21 i A37, autobus przegubowy A23 (G) 
oraz autobus piętrowy A39 (DD), skonstruowany specjalnie na 

Premiera modelu Lion’s City podczas targów IAA w Hanowerze w 2004 r.

Tab. 1. Paleta produktowa autobusów miejskich oferowanych przez koncern MAN w ramach rodziny Lion’s City
Oznaczenie Typ Rodzaj Długość [mm] Szerokość [mm] Wysokość [mm] Układ osi Układ drzwi

Lion’s City A21 Niskopodłogowy, jednoczłonowy autobus miejski 11 980 2 500 2 880 4x2 2-2-0
2-2-2A371)

Lion’s City Ü A20 Niskopodłogowy, jednoczłonowy autobus podmiejski 11 980 2 500 2 880 4x2 1-2-0
2-2-0

Lion’s City G A23 Autobus przegubowy, niskopodłogowy 17 980 2 500 2 887 6x2 2-2-2-0
2-2-2-2

Lion’s City GL A40 Autobus przegubowy niskopodłogowy 18 750 2 500 2 880 6x2
2-2-2-0
2-2-2-2

2-2/2-2-2
Lion’s City GXL A432) Autobus przegubowy niskopodłogowy 20 450 2 500 2 880 8x2 2-2-2-2

Lion’s Midi
A663)

Niskowejściowy midibus miejski
8 610

2 380 2 880 4x2 1-2-0
2-2-0

9 575
A763) 9 775

10 490

Lion’s City M
A3513) Niskopodłogowy midibus miejski

9 130
2 380 2 880 4x2 2-2-0

2-2-29 695
10 395

A471
Niskopodłogowy midibus miejski

10 500
2 500 2 880 4x2 2-2-0

2-2-2A223) 10 500
11 210

Lion’s City C A26 Niskopodłogowy, jednoczłonowy autobus miejski 13 680 2 500 2 880 6x2 2-2-2
Lion’s City L A26 Niskopodłogowy, jednoczłonowy autobus miejski 14 705 2 500 2 880 6x2 2-2-0

2-2-2
Lion’s City ÜL A25 Niskopodłogowy, jednoczłonowy autobus podmiejski 14 705 2 500 2 880 6x2 2-2-0

2-2-2
Lion’s City LE A781) Niskowejściowy, jednoczłonowy autobus miejski 11 857 2 550 3 128 4x2 2-2-0

2-2-2
Lion’s City LE Ü A781) Niskowejściowy, jednoczłonowy autobus podmiejski 11 950 2 550 3 128 4x2 1-2-0
Lion’s City C LE A45 Niskowejściowy, jednoczłonowy autobus miejski 13 680 2 500 2 880 6x2 2-2-2
Lion’s City L LE A44 Niskowejściowy, jednoczłonowy autobus miejski 14 705 2 500 2 880 6x2 2-2-0

2-2-2
Lion’s City G LE A24 Autobus przegubowy, niskowejściowy 17 980 2 500 2 887 6x2 2-2-2-0

2-2-2-2
Lion’s City GL LE A40 Autobus przegubowy, niskowejściowy 18 750 2 500 2 880 6x2 2-2-2-0

2-2-2-2
Lion’s City DD A394) Niskopodłogowy, jednoczłonowy miejski autobus piętrowy 13 730 2 550 4 060 6x2 2-2-2

1) Autobusy z silnikami stojącymi MAN D0836 LOH.
2) Model prototypowy i przekazany do St. Gallen. 
3) Midibusy produkowane przy współpracy z zewnętrznymi firmami nadwoziowymi, np. Göppel.
4) Autobus wytwarzany w zakładach w Plauen w ramach krótkich serii produkcyjnych.
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potrzeby berlińskiego przewoźnika miejskiego BVG, który obec-
nie eksploatuje 400 takich pojazdów. Trzyosiowy autobus o dłu-
gości 13,8 i wysokości 4,06 m przystosowany jest do przewozu 
132 pasażerów, w tym 80 na miejscach siedzących. Poza Berli-
nem dwupokładowe autobusy MAN-a jeżdżą także w Lozannie, 
Porto, Lichtensteinie oraz w Hongkongu i Singapurze. Z biegiem 
czasu do produkcji wprowadzono trzyosiowe autobusy o długości 
13,7 (C) oraz 14,9 m (L) oraz midibusy o długości od 9,13 do 
10,35 m (M).

W rok po uruchomieniu produkcji oferta Lion’s City została 
rozszerzona o wydłużony do 18,75 m autobus przegubowy GL, 
będący siostrzanym modelem w stosunku do Neoplana N 4522 
Centroliner. W 2007 r., podczas targów Transexpo, MAN za-
prezentował czteroosiowy autobus przegubowy GXL o długości 
20,5 m, mogący jednorazowo przewieźć 202 pasażerów, w tym 
46 na miejscach siedzących. Prototypowy model był odpowiedzią 
koncernu na Mercedesa Citaro CapaCity. Niskie zainteresowanie 
ze strony rynku zadecydowało, że pojazdu nie skierowano do pro-
dukcji seryjnej. Jedyny egzemplarz trafił do szwajcarskiego mia-
sta St. Gallen. Od samego początku, równolegle z wersją nisko-
podłogową, zaczęto rozwijać wersje niskowejściowe, kupowane 
w głównej mierze przez przewoźników skandynawskich. Począt-
kowo niskowejściowy Lion’s City T o długości 12 m – zarówno 
w wersji miejskiej, jak i podmiejskiej – został skonstruowany na 
bazie wytwarzanego w Ankarze autobusu wysokopodłogowego 
Lion’s Classic. W 2008 r. autobus przekonstruowano tak, aby 
stylistycznie był w pełni zgodny z pozostałymi pojazdami rodziny 
i nadano mu nowe oznaczenie Lion’s City LE oraz Lion’s City 
LE Ü. Od 2009 r. gama oferowanych pojazdów niskowejściowych 
została wzbogacona o modele C (od 2013 r.), L (od 2012 r.),  
G i GL. Autobusy niskowejściowe są głównie adresowane do prze-
woźników obsługujących długie linie podmiejskie; część nisko-
podłogowa przeznaczona jest dla pasażerów podróżujących na 
krótkich dystansach oraz dla osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej, a część wysokopodłogowa dla pasażerów pokonują-
cych dłuższe dystanse.

Od 2008 r. wszystkie autobusy Lion’s City zabezpieczane są 
antykorozyjnie metodą całopojazdowej kataforezy zanurzenio-
wej na specjalnej linii wybudowanej w zakładzie produkcyjnym 
w Starachowicach. Technologia taka stosowana jest jedynie w 5 
fabrykach w Europie: w Mannheim i Hosdere (Mercedes-Benz 
i Setra), Annoye i Wysokim Mycie (Iveco) oraz we wspomnianych 
wcześniej Starachowicach.

Piętrowy MAN Lion’s City DD dla Berlina

Najdłuższy z oferowanych autobusów MAN Lion’s City – model GXL pod-
czas targów Transexpo w Kielcach

Niskowejściowy MAN Lion’s City L i jego wnętrze. Fot. MAN
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Napędy alternatywne w wymiarze seryjnym
Znamienną datą w historii jest rok 2009 – po 4 latach prób 
w Norymberdze i Paryżu wprowadzono do produkcji seryjnej hy-
brydową wersję Lion’s City. Prototyp został zbudowany wspólnie 
z Siemensem w ramach programu IDEAS, finansowanego z bu-
dżetu federalnego. Pierwotnym źródłem energii był 6-cylindro-
wy silnik MAN D0836 LOH, spełniający normy czystości spalin 
EEV. Silnik napędzał generator o mocy 150 kW, który poprzez 
przekładnię zasila 2 asynchroniczne silniki elektryczne o mocy 
75 kW każdy. Obecnie silnik spalinowy EEV został zastąpiony 
jednostką silnikową o mocy 184 kW, spełniającą normę Euro 6. 
Charakterystycznym elementem MAN Lion’s City Hybrid jest to, 
że silniki elektryczne mogą być zasilane albo z generatora i kon-
densatorów energii, albo tylko z kondensatorów. Dzięki temu 
Lion’s City może opuszczać przystanek lub dworzec autobuso-
wy w trybie jazdy elektrycznej przy wyłączonym silniku spalino-
wym. Silnik diesla załącza się automatycznie, jeżeli komputer 
sterujący stwierdzi konieczność dostarczenia większej mocy do 
silników. Nowy układ charakteryzuje się zwartą budową, dzięki 
czemu wszystkie komponenty zabudowano w klasycznej wieży 
wewnątrz przestrzeni pasażerskiej, co w znaczny sposób popra-
wia podatność obsługową. Na dachu – obok agregatu klimatyza-
cji przestrzeni pasażerskiej – zlokalizowano jedynie 12 konden-
satorów energii, które gromadzą energię odzyskiwaną podczas 
hamowania.

Nadwozie hybrydowej odmiany Lion’s City jest ciekawą kom-
pilacją typowego Lion’s City z elementami stylistycznymi stoso-
wanymi wcześniej w miejskich Neoplanach. Z modelu Lion’s 
Regio zaadaptowano charakterystyczny pilar „B”, który harmo-
nijnie łączy się ze srebrną listwą poprowadzoną wzdłuż górnej 
krawędzi nadwozia. Agregaty sterowania mocą oraz kondensa-
tory przeniesiono na przednią część dachu, co poprawiło rozkład 
nacisków na poszczególne osie. Obydwa moduły umieszczono 
pod aerodynamiczną osłoną, która nadaje nadwoziu oryginalny 
kształt i poprawia przepływ strugi powietrza podczas jazdy. Także 
pokrywy, niemal całkowicie maskujące koła tylne, mają wpływ na 
poprawę współczynnika oporu powietrza, co w efekcie pozwala 
na dalsze zmniejszenie zużycia paliwa. Oryginalny wygląd nowe-
go nadwozia sprawił, że pojazd został uhonorowany prestiżową 
nagrodą iF Design.

Energia wytworzona podczas hamowania kierowana jest do 
kondensatorów energii. Kondensatory są lżejsze niż baterie i zaj-
mują mniej miejsca. Są także bardziej wydajne przy krótkich cza-
sach ładowania i rozładowania, charakterystycznych dla ruchu 
miejskiego. W przeciwieństwie do tradycyjnych baterii, w modu-

Oryginalnym elementem nowego nadwozia jest słupek „B”, harmonijnie 
łączący się ze srebrną listwą poprowadzoną wzdłuż nadwozia

Zmniejszenie oporów aerodynamicznych osiągnięto m.in. dzięki wpro-
wadzeniu osłon na koła tylne

Rozkład aparatury na dachu pojazduZabezpieczenie antykorozyjne nadwozia metodą kataforezy zanurzeniowej. 
Fot. MAN
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łach Ultracap podczas procesu ładowania i rozładowywania nie 
zachodzą przemiany chemiczne – ładowanie to polega wyłącz-
nie na przesunięciu ładunku elektrycznego. Ponadto brak jest 
elementów ruchomych, a niewielkie wymagania w zakresie kon-
serwacji zapewniają dużą ekonomiczność. Efekt „memory” lub 
spadek mocy spowodowany starzeniem akumulatora są w mo-
dułach Ultracap znacznie mniejsze niż w przypadku tradycyjnych 
akumulatorów litowo-jonowych lub niklowo-metalicznych. Poza 
tym sprawność klasycznych akumulatorów w niskich temperatu-
rach jest znacznie niższa od sprawności modułów Ultracap. Brak 
mechanicznego połączenia silnika z przekładnią główną pozwala 
osiągnąć wyższe przyspieszenia, a brak przełączania biegów po-
prawia komfort podróży pasażerów i zwiększa komfort pracy kie-
rowców. Niestety większa masa własna (spowodowana zabudową 
dodatkowych komponentów) powoduje, że pojemność autobusu 
spada z poziomu 101 do 83 pasażerów.

Za sprawną, efektywną i niezawodną koordynację pracy silni-
ków elektrycznych i silnika diesla, generatora i akumulatora ener-
gii oraz agregatów dodatkowych odpowiada inteligentny system 
zarządzania energią i-MEM. Jest to system opracowany samo-
dzielnie przez inżynierów firmy MAN, który w okresie testów i prób 
poddawany był ciągłym udoskonaleniom. Steruje on pracą silni-

ka diesla i automatycznym układem „start-stop”, kontroluje stan 
naładowania modułów Ultracap oraz reguluje napęd agregatów 
dodatkowych – pompy wspomagającej kierowania i klimatyzacji. 
Dzięki inteligentnemu systemowi sterowania układ hybrydowy nie 
musi być odpowiednio regulowany i przystosowywany do specyfiki 
konkretnych tras przejazdu czy profili jazdy; zawsze gwarantuje 
pełne wykorzystanie wszystkich możliwości zapewniających jak 
najlepszą efektywność układu hybrydowego.

Dopracowanie całego systemu spowodowało, że Lion’s City Hy-
brid jest jednym z najpopularniejszych autobusów hybrydowych 
o długości 12 m w Europie. Jest on eksploatowany m.in. w Bar-
celonie, Paryżu, Sztokholmie, Kadyksie, Monachium, Kolonii, 
Hanowerze, Lubece, Hagen, Wiedniu, Madrycie, Maladze, Mur-
cji, San Sebastian, Sewilli, Walencji, Valladolid, Lizbonie, Oporto 
i oczywiście w Białymstoku, a także poza Europą – m.in. w São 
Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André i Kurytybie. Plany 
przewidywały, że w ciągu 2 lat od premiery hybrydy o długości 
12 m pojawi się autobus hybrydowy o długości 18 m. Jednak wiel-
kość potencjalnego rynku oraz analiza oczekiwanych efektów eko-
nomicznych i ekologicznych, formułowanych przez przewoźników 
w stosunku do nakładów, jakie należałoby włożyć w nowy pojazd, 
spowodowały, że projekt ten zawieszono. Na decyzję wpływ miał 
także dynamiczny rozwój napędów elektrycznych, który powoduje, 
że cena autobusu elektrycznego zbliża się do poziomu autobusu 
hybrydowego. Obecnie w strategii koncernu autobus hybrdowy 
jest modelem przejściowym – do czasu uruchomienia seryjnej 
produkcji autobusów elektrycznych. 

Obok wspomnianego pojazdu MAN oferuje także szeroką 
gamę autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG, 
zdolnych także do pracy na biometanie. MAN jest liderem w dzie-
dzinie technologii napędu na gaz ziemny: sprzedał od 2000 r. po-
nad 8 tys. jednostek, wliczając w to autobusy, podwozia i same 
silniki. Dzięki stałej współpracy z klientami stosowane w Lion’s 
City rozwiązania bazują na dojrzałych technicznie i niezawod-
nych technologiach, zmniejszających emisję CO2, ekonomicznych 
i perspektywicznych. Aktualną ofertę jednostek napędowych 
przedstawiono w tab. 2.

Charakterystyka jednostek napędowych stosowanych 
w autobusach MAN Lion’s City 
Postępująca urbanizacja, wzrost potoków w systemach transpor-
towych, zanieczyszczenia powietrza i hałasu w miastach oraz za-
chodzące zmiany klimatu wymagają zrównoważonych rozwiązań 
w zakresie mobilności miejskiej.

Tab. 2. Charakterystyka jednostek napędowych stosowanych w autobusach MAN Lion’s City
Typ silnika D0836 LOH E2876 LUH D 2066 LUH D0836 LOH E2876 LUH D 2066 LUH D 2066 LUH
Pojemność skokowa [cm³] 6 871 12 816 10 518 6 871 12 816 10 518 10 518 

Układ 6 cyl. rzędowy 6 cyl. rzędowy 6 cyl. rzędowy 6 cyl. rzędowy 6 cyl. rzędowy 6 cyl. rzędowy 6 cyl. rzędowy
stojący leżący leżący stojący leżący leżący leżący

Rodzaj paliwa diesel CNG/biometan diesel diesel CNG/biometan diesel diesel
Moc [kW (KM)] 184 (250) 200 (270) 206 (280) 213 (290) 228 (310) 235 (320) 265 (360) 
MAN Lion's City M ● ●
MAN Lion's City (silnik leżący) ● ● ● ● ●
MAN Lion's City (silnik stojący) ● ●
MAN Lion's City C ● ● ●
MAN Lion's City L ● ● ●
MAN Lion's City G ● ● ● ●
MAN Lion's City GL ● ● ●

Jeden z pierwszych autobusów gazowych wyprodukowanych przez kon-
cern MAN
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MAN opiera swoją politykę rozwoju również na autobusach gazo-
wych. Firma ma w tym zakresie ponad 70-letnie doświadczenie 
– swój pierwszy autobus zasilany gazem wprowadziła na rynek 
w 1943 r. W 2015 r. co piąty autobus opuszczający bramy fabryki 
w Starachowicach był autobusem gazowym. Napęd na gaz ziemny 
jest alternatywą dla konwencjonalnego silnika wysokoprężnego. 
Napęd ten znacznie wyprzedza obecne rygorystyczne normy emi-
sji spalin bez konieczności stosowania jakichkolwiek dodatko-
wych technologii filtrowania lub paliwa o określonym składzie. Bez 
istotnych modyfikacji technicznych autobusy takie mogą również 
być napędzane biogazem, dzięki czemu emisja CO2 jest niemal 
zerowa. Największymi odbiorcami autobusów zasilanych gazem 
ziemnym są m.in. HTM Haag, Veolia i Connexxion w Holandii,  
Arriva w Szwecji, Tide Buss w Norwegii, a także Stadtwerke Augs-
burg (eksploatacja wyłącznie pojazdów na gaz ziemny), VAG No-
rymberga oraz Wiener Linien z Wiednia. W Polsce największym od-
biorcą autobusów napędzanych gazem ziemnym jest PKM Tychy.

MAN w ramach oferty nie poprzestaje jedynie na produkcji 
i sprzedaży pojazdów. Wspólnie ze swoim partnerem „Zukunft 
Erdgas” opracowuje także zintegrowane systemy dostosowane do 
lokalnych uwarunkowań w danym mieście. Ma to na celu dobra-
nie optymalnej liczby wprowadzanych do eksploatacji autobusów 
na gaz ziemny, a także zapewnienie dalszego rozwoju infrastruk-
tury paliwowej dla całej branży mobilności gazu ziemnego, nie 
tylko autobusów.

Mówiąc o napędach alternatywnych, nie sposób nie wspo-
mnieć o próbach z wykorzystaniem wodoru. Od 2006 r. MAN 
wspólnie z BVG Berlin w ramach projektu HyFLEET:Cute prowadził 
testy eksploatacyjne 14 autobusów MAN Lion’s City H2 zasila-
nych wodorem i wyposażonych w silnik spalinowy przystosowany 
do spalania tego paliwa. Z uwagi na dużą zawodność (11%), spo-
wodowaną dużą wrażliwością systemu wtrysku wodoru do komory 
spalania na zmienne warunki obciążenia, niski zasięg nieprzekra-
czający 250 km na jednym tankowaniu oraz brak jasnej polityki 
co do dalszego wykorzystania wodoru, projekt definitywnie zakoń-
czono w 2009 r. W ciągu 3 lat cała flota autobusów wodorowych 
przejechała jedynie 415 tys. km.

Kolejne modyfikacje 
Ciągły rozwój technologii powoduje, że niemal co roku ofer-
ta wzbogacana jest o nowe elementy wyposażenia. W ramach 
wszelkich prac rozwojowych MAN niezachwiane stosuje zasadę 
utrzymania wysokiej efektywności ekonomicznej swoich produk-
tów. Najwięcej zmian wprowadzono w 2012 r. wraz z zabudową 
w Lion’s City jednostek napędowych Euro 6. Główne zmiany wpro-
wadzone w tym czasie objęły m.in. optymalizację wagi, poprawę 
funkcjonalności, zwiększenie liczby przewożonych pasażerów, 
a także znaczne zmniejszenie zużycia paliwa. Oprócz rozmaitych 
rozwiązań redukujących wagę i umożliwiających aplikację silni-
ków Euro 6 wprowadzono nowe funkcje, obejmujące m.in. system 
„start-stop”, zoptymalizowane oprogramowanie dla automatycz-
nych skrzyń biegów ZF i Voith, a także energooszczędne oświetle-
nie wnętrza oraz wyświetlacze LED. Także inne komponenty, takie 
jak dwustopniowe sprężarki powietrza z automatycznym syste-
mem wyłączania, przyczyniają się do zmniejszenia zużycia pali-
wa. Zoptymalizowany wloty powietrza do komory silnika skutkuje 
poprawą charakterystyki przepływu powietrza, co oznacza lepsze 
chłodzenie i zmniejszenie ilości wymaganej energii. W sumie 
może to zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 0,3 l na 100 km, pod 
warunkiem regularnego ich czyszczenia. Praca automatycznej 
skrzyni biegów ZF EcoLife trzeciej generacji została zoptymalizo-

wana pod kątem wykorzystania nowych funkcji oprogramowania, 
kontrolujących m.in. dodatkowe tłumienie drgań skrętnych czy 
dodatkowe sygnały z pokładowej szyny danych. Nowe oprogra-
mowanie zapewnia najwyższą wydajność pracy retardera i zamy-

MAN Lion’s City GL CNG – Autobus Roku 2015

MAN Lion’s City CNG w barwach PKM Tychy

Wodorowy MAN Lion’s City H2 w barwach BVG Berlin
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ka przetwornik momentu obrotowego przy niższych prędkościach 
obrotowych niż dotychczas.

Na wiosnę 2016 r, w Lion’s City wprowadzono najnowszą ge-
nerację skrzyni Voith DIWA6, która zapewnia zmniejszone zużycie 
paliwa, a także niższą emisję hałasu. Oprócz optymalizacji liczby 
zmiany przełożeń i wprowadzenia oprogramowania, uzależniającej 
dobór biegu od topografii terenu, przesunięto punkty zmiany bie-
gów w kierunku niższych prędkości obrotowych, co ma wpływ na 
trwałość i niezawodność pracy całego układu przeniesienia napędu. 

Obok rozwiązań w zakresie optymalizacji układu napędowego 
wprowadzono szereg zmian konstrukcyjnych, które zaowocowały 
zmniejszeniem masy własnej pojazdu (około 200 kg mniej w przy-
padku autobusu dwunastometrowego). Wprowadzono nowy typ 
lżejszego agregatu klimatyzacji Spheros, nowe lekkie i ergono-
miczne siedzenia City Light. W autobusach gazowych zaimplemen-
towano nowy typ butli o znacząco niższej masie. Nie bez znaczenia 
są nowe elementy kratownicy i poszycia. W najnowszym modelu 
stalowe poszycie zostało zastąpione modułowymi elementami wy-
konanymi z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym.

Wszystkie wspomniane zmiany związane z wprowadzeniem do 
Lion’s City technologii Euro 6 zmniejszyły zużycie paliwa o około 
10% w porównaniu z autobusami napędzanymi silnikami EEV. Po 
optymalizacji konstrukcji nadwozie w pełni spełnia wymagania 
normy ECE R66.02, określającej mi-
nimalną sztywność nadwozia podczas 
dachowania, która wchodzi w życie od 
dnia 1 stycznia 2017 r.

Oprócz działań na rzecz wzrostu 
efektywności MAN kładzie także wy-
soki nacisk na sprawy związane z bez-
pieczeństwem i komfortem podróży. 
Lion’s City gwarantuje wysoki poziom 
bezpieczeństwa dzięki sztywnej kra-
townicy oraz zastosowaniu systemów 
ESP, EBS, blokady rozruchu silnika, 
sygnału hamowania awaryjnego oraz 
czujników zmierzchu i deszczu. ESP 
jest standardowym wyposażeniem au-
tobusów jednoczłonowych od 2012 r. 
W autobusach przegubowych stosowa-
ny jest elektroniczny system stabilizacji 
przegubu, który zapewnia osiągnięcie 

odpowiednio wysokiego momentu na-
pędowego przy jednoczesnym zabez-
pieczeniu pojazdu przed „złamaniem”. 
Lepszą widoczność autobusu w ruchu 
miejskim zapewnia także nowa gene-
racja świateł do jazdy dziennej, wyko-
nanych w technologii LED.

W zakresie poprawy warunków pra-
cy kierowcy MAN jest jednym z pierw-
szych producentów autobusów miej-
skich, który oferuje w standardzie 
nową generację foteli kierowcy ISRI 
NTS2. W ramach doskonalenia kon-
strukcji położono szczególny nacisk 
na komfort i ergonomię zarówno sa-
mego kokpitu, jak i całego miejsca 
pracy kierowcy. Najważniejsze cechy 
nowych rozwiązań to podparcie od-
cinka lędźwiowego kierowcy (dzięki 

specjalnie uformowanemu oparciu), regulowane siedzenie w 3 
płaszczyznach, regulowane podłokietniki oraz klimatyzacja fotela. 
Na poprawę komfortu pracy kierowcy wpływa także nowa portalo-
wa oś przednia. Komfort pasażerów determinowany jest głównie 
nową generacją siedzeń City Light, bardziej efektywną gamą kli-
matyzatorów, a także systemem automatycznie zamykających się 
elektrycznych świetlików, uruchamianych przez czujnik deszczu.

Podatność obsługowa i niskie koszty eksploatacji
Dla konstruktorów MAN wysokie znaczenie mają koszty eksplo-
atacyjne w ciągu cyklu życia (LCC), czego dowodzi zastosowanie 
szerokiego wachlarza usprawnień w zakresie podatności ob-
sługowej. W Lion’s City wprowadzono dzielone ściany poszycia 
bocznego oraz trójczęściowe przednie zderzaki, skracające czas 
i koszty napraw w przypadku drobnych przytarć. Zwiększono 
niezawodność pracy nowych drzwi, które są dostępne zarówno 
w wersji jedno-, jak i dwuskrzydłowej oraz jako otwierane na ze-
wnątrz lub do wnętrza pojazdu, z napędem pneumatycznym lub 
elektrycznym. Poprawiono w nich konstrukcję samych paneli no-
śnych, jak również przebieg okablowania sterującego i czujników. 
Nowe drzwi charakteryzują się bardziej harmonijną kinematyką 
pracy, większą prędkością otwierania i zamykania oraz cichszą 
pracą. Nie wymagają także smarowania i regulacji. Optymalnie 

Nowa technologia wykonania nadwozia. Fot. MAN

MAN Lion’s City podczas prób hamowania z ESP. Fot. MAN
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dobrana jednostka napędowa jest mocniejsza i lepiej chroniona 
przed zabrudzeniem niż w dotychczas stosowanych systemach 
drzwiowych. 

Na poziom kosztów mają wpływ zarówno nowe światła do jazdy 
dziennej, wykonane w technologii LED, jak również nowe oświetle-
nie wnętrza typu LED. To ostanie zapewnia przyjemną atmosferę 
podróży. Ekskluzywne, wysokiej jakości tkaniny obiciowe w ele-
ganckich kolorach nie tylko poprawiają komfort, ale także uła-
twiają utrzymanie przestrzeni pasażerskiej w czystości. Nowocze-
sną aranżację wnętrza dopełniają gniazda ładowania USB oraz  
routery bezprzewodowej łączności Wi-Fi.

Opcjonalnym wyposażeniem nowego Lion’s City są przeszklone 
ściany boczne, które zapewniają więcej światła we wnętrzu oraz 
nadają lekkości całej bryle pojazdu. W 2015 r. zmieniono ścianę 
czołową, zmieniając światła i zastępując ryflowany grill czarną lu-
strzaną powierzchnią, która wspólnie ze srebrną listwą poniżej 
dolnej krawędzi okna podkreśla elegancję całej linii nadwozia. 
Wprowadzenie płaskich powierzchni na ścianie przedniej ułatwia 
utrzymanie pojazdu w czystości.

Wprowadzenie wszystkich powyższych zmian zaowocowało po-
nownym przyznaniem autobusowi nagrody International Bus Of 
The Year 2015. Podczas Bus Euro testu w szwajcarskiej Lucernie 
pięciodrzwiowy MAN Lion’s City GL CNG pokonał tak znamienitych 
konkurentów jak Mercedes-Benz Citaro C2 G, Iveco Urbanway Hy-
brid, Scania Citywide LF CNG czy VDL Citea SLFA-180.

E-mobilność w strategii MAN
Autobusy elektryczne jak na razie nie są mocną stroną dużych 
globalnych koncernów. Do tej pory jedynie Volvo i VDL Bus & 
Coach zaangażowały się mocno w rozwój tego typu konstrukcji. 
Obecnie do grona producentów oferujących autobusy elektryczne 

zamierza dołączyć także 
MAN. Najważniejszym za-
daniem w zakresie przygo-
towania nowej konstrukcji 
jest zapewnienie opty -
malnej technologii umoż-
liwiającej zaaplikowanie 
każdego rodzaju napędu 
tak, aby w skali globalnej 
ograniczyć liczbę części 
zamiennych i unikać de-
dykowanych rozwiązań. 
Obecnie cała rodzina au-
tobusów miejskich Lion’s 
City oferuje, obok techno-

logii silników wysokoprężnych, szeroką gamę alternatywnych na-
pędów we wszystkich wariantach długości. Takie podejście ma 
także dotyczyć autobusów elektrycznych. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu z eksploatacją autobusów MAN Lion’s City Hy-
brid, MAN Truck & Bus chce oferować efektywne rozwiązania „pod 
klucz”. Dzięki modułowej budowie pojazdu i jego głównych podze-
społów przewoźnik może wybrać dowolną technologię ładowania 
baterii lub źródła napędu (baterie, kondensatory lub ogniwa pa-
liwowe). Dobór odpowiedniego typu i pojemności baterii zależeć 
będzie przede wszystkim od wymaganego zasięgu i oczekiwanej 
pojemności środków transportu. W pierwszym etapie MAN bę-
dzie koncentrował się na szeroko rozpowszechnionej technologii 
szybkiego ładowania poprzez pantograf lub możliwości ładowania 
w nocy za pomocą ładowarek plug-in lub kombinacji obydwu tych 
systemów. Aby zaoferować przewoźnikom jak największą elastycz-
ność rozwiązań, MAN zamierza od początku oferować zarówno 
autobusy solo (12 m), jak i autobusy przegubowe. Umożliwi to 
przygotowanie oferty jak najlepiej dostosowanej do rzeczywistej 
pracy przewozowej, w zależności od rodzaju linii, sposobu organi-
zacji pracy i topografii terenu.

Na IAA 2016 w Hanowerze MAN zaprezentował koncepcyjny 
autobus elektryczny MAN Lion’s City G, integrujący różne syste-
my ładowania i przechowywania energii w ramach jednej plat-
formy technologicznej. Zgodnie z mapą drogową e-mobilności 
MAN zamierza zbudować serię próbną pojazdów elektrycznych 
w 2018 r.; zostaną one poddane testom w różnych warunkach 
eksploatacyjnych. Produkcja seryjna elektrycznych autobusów 
miejskich ma się rozpocząć w 2020 r. Przed 2030 r. MAN Truck 
& Bus planuje mieć 50% sprzedaży w segmencie bezemisyjnych 
autobusów miejskich. Przewiduje się, że do tego czasu te same 

Nowa ściana przednia Nowe wnętrze z oświetleniem wykonanym w technologii LED

System doładowania baterii bazujący na: a) pantografie; b) gnieździe 
plug-in

a

b
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technologie ładowania i magazynowania energii będą stosowa-
ne w autobusach, jak i w samochodach ciężarowych. Ponadto 
efekt synergii w ramach grupy Volkswagena pozwoli wykorzystać 
doświadczenia, technologie i efekt skali z sektora samochodów 
osobowych i dostawczych.

Największym wyzwaniem przy wprowadzaniu nowych technolo-
gii jest standaryzacja, która zapewnia odpowiednią elastyczność, 
interoperacyjność i bezpieczeństwo planowania dla operatorów 
flot autobusowych. Tak samo jest w przypadku wprowadzania 
e-mobilności w miastach. Aby zapewnić dogodne warunki roz-
woju pojazdów elektrycznych, MAN bierze udział w projekcie 
„eBusCS”, wspieranym przez Federalne Ministerstwo Gospo-
darki i Energetyki. Celem projektu jest wsparcie budowy sieci 
stacji ładowania (CCS) dla samochodów osobowych, promowa-
nie standaryzacji zautomatyzowanego systemu pobierania opłat 
za korzystanie z energii elektrycznej przez autobusy elektryczne 
na śródmiejskich terminalach przesiadkowych oraz zarządzanie 
energią w zajezdni. Z punktu widzenia producentów zasady nor-
malizacji powinny obejmować pozycjonowanie torów najazdo-
wych, pantografów i wtyczek, a także wartości napięcia trakcyj-
nego. W tym kontekście MAN aktywnie uczestniczy w wymianie 
doświadczeń za pośrednictwem specjalnej komisji Niemieckie-
go Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA), Stowarzyszenia 
Niemieckich Przedsiębiorstw Transportowych (VDV) i UITP oraz 
wspiera działania CEN/CENELEC i Europejskiego Komitetu Nor-
malizacji Elektrotechniki.

Produkcja
W ciągu 12 lat do przewoźników w Europie, Azji, Australii i Ame-
ryce Południowej trafiło blisko 20 tys. autobusów serii Lion’s City. 
Początkowo wytwarzane były one w Salzgitter w Niemczech oraz 
w polskich zakładach w Starachowicach i w Sadach k. Pozna-
nia. Jedynie autobusy piętrowe produkowane były w zakładach 
w Plauen, a dwunastometrowe Lion’s City T, a następnie Lion’s 
City LE, w zakładach w Turcji. W br. cała produkcja autobusów 
miejskich i podmiejskich została przeniesiona do fabryki w Sta-

rachowicach. Zatrudnienie na koniec roku ma osiągnąć 2,3 tys. 
osób. Tym samym MAN stanie się jednym z największych praco-
dawców w regionie. Do tego dochodzą dodatkowe miejsca pracy 
u kooperantów i poddostawców. Najważniejsze jest to, że aktyw-
ność polskich pracowników koncernu nie ogranicza się tylko do 
montażu pojazdów – uczestniczą oni aktywnie we wprowadzaniu 
nowych rozwiązań. Planuje się, że rocznie bramy fabryki w Sta-
rachowicach opuszczać będzie około 1,6 tys. pojazdów. Także 
w Starachowicach powstawać będą nowe autobusy elektryczne.
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