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Wprowadzenie 
Od 1 stycznia 2014 r. kazdy nowy auto

bus sprzedawany w Unii Europejskiej b~dzie 
musia! bye wyposazony w silnik spelniajqcy 
wymogi normy emisji spalin Euro 61. Wi~k
szosc producent6w silnik6w pokazala juz 
nowe jednostki nap~dowe , w kt6rych ostrzej
sze limity emisji spalin spe!niono poprzez 
kombinacj~ recyrkulacji spalin (EGR) oraz 
selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)2. 

Podczas IAA 2012 firma MAN zaprezen
tuje technologi~ Euro 6 dla autokar6w i po
jazd6w ci~:i:arowych. Premiera nowej gene
racji pojazd6w z serii TG oznacza tak:i:e ryn
kowy debiut normy Euro 6. We wszystkich po
jazdach wyposa:i:onych w silniki Diesla, spe!
niajqce norm~ Euro 6 firma MAN konsekwent
nie stawia na wydajnq koncepcj~ opartq na 
regulowanej. stosownie do potrzeb, cyrkula
cji spalin oraz ich oczyszczaniu za pomocq 
systemu SCRT (Selective Catalytic Reduction 
Technology). Podczas IAA 2012 swojq premie
r~ miec b~dzie r6wniez technologia Euro 6 

przeznaczona dla autobus6w CNG (zasila
nych gazem ziemnym i biogazem). Rozwiq
zania te Sq przedmiotem prezentacji w niniej
szym artykule. 

Rozw6j standardu emisji spalin 
Euro 6 w firmie MAN 

W pracach nad rozwojem nowego stan
dardu emisji spalin firma MAN po!qczy!a 
i optymalnie dostosowala zaawansowane 
technologie . Kluczowe technologie AGR 
(system recyrkulacji spa/in) , filtr czqstek sta
!ych i SCR (se/ektywna redukcja katalitycz
na) niezb~dne do spelnienia wymagan Euro 6 
firma MAN z powodzeniem stosuje ju:i: od 
wielu lat w pojazdach uzytkowych. Techni
ka SCR jest stosowana w seryjnej produkcji 
autobus6w i pojazd6w c i~zarowych od 2005 r. , 
a technologie filtr6w czqstek sta!ych MAN 
CRTec oraz AGR od 2002 r. Dalsza redukcja 
zu:i:ycia paliwa by!a dla konstruktor6w ce
lem pierwszoplanowym. Pojazdy klasy Euro 6 
to szczeg61nie efektywne i niezawodne 

srodki transportu, podobnie jak cenione za 
oszcz~dnq prac~ autobusy i ci~zar6wki spel
niajqce standard EEV. Wyra:i:a to has!o przy
gotowane dla nowej generacji pojazd6w fir
my MAN: ,,Euro 6 nadchodzi , efektywnosc 
zostaje". Silniki spe!niajqce wymogi normy 
Euro 6 b~dq mia!y moe i moment obrotowy 
Sq takie same jak w silnikach EEV. 

Najwa:i:niejszym czynnikiem decydujq
cym o sukcesie prac rozwojowych nad Euro 6 
by!o zatem przezwyci~:i:enie zasadniczego 
konfliktu fizycznego mi~dzy redukcjq NOx 
i zmniejszeniem zuzycia paliwa, a tym samym 
emisji C02. W ubieg!ych latach firma MAN 
stale zmniejsza!a zu:i:ycie paliwa w swoich 
silnikach - jednoczesnie dostosowujqc si~ do 
rosnqcych wymagan w zakresie redukcji emi
sji tlenk6w azotu. W celu dokonania przejscia 
z Euro 5/EEV na Euro 6 konstruktorzy firmy 
MAN zoptymalizowali system wtryskiwania 
i spalania w taki spos6b, aby przebiega! on 
najkorzystniej pod wzgl~dem zu:i:ycia paliwa 
i emisji czqstek sta!ych. W ramach test6w 

Podczas wrzesniowych targ6w IM Motor Show w Hanowerze MAN zaprezentuje autobus Lion 's City spelniajEJCY wymogi normy Euro 6 



filtr CRT (Continously Regenerating Trap ). 
Elektroniczne czujniki monitorujq stale zdol
nos6 filtra do wchlaniania czqstek stalych. 
Z systemem SCRT zintegrowane Sq r6wniez 
czujniki do kontrolowania NOx. 

Z uwagi na to, ze norma emisji spalin 
Euro 6 czyni filtr czqstek stalych praktycznie 
nieodzownym, konstruktorzy ponownie majq 
swobod~ w optymalizowaniu przebiegu spa
lania i zui:ycia paliwa. Wtrysk common rail 
pracuje pod cisnieniem do 1800 bar6w. Jest 
on stosowany w firmie MAN seryjnie od 
2002 r. , silniki Euro 5, EEV i Euro 6 wykorzy
stujq juz system CR trzeciej generacji. Dopiero 
obecne systemy CR, z calkowicie zmiennym 
sterowaniem wtryskiem, umozliwiajq zapano
wanie nad tlenkami azotu, czqstkami stalymi 
i zuzyciem w kai:dym momencie pracy. 

Silnik 02066 LUH Euro 6 o mocy 235 kW (320 KM) stosowany m.in. w dwuosiovvych autobu
sach MAN /Jon's City 

W normie Euro 6, od mocy 162 kW 
(220 KM) , znajduje zastosowanie po/qczenie 
dwustopniowego turbodoladowania z po
srednim i g/6wnym ch/odzeniem powietrza 
doladowujqcego. Obie turbospr~zarki dola
dowujqce Sq polqczone z kompaktowym 
modulem doladowania. Oba stopnie majq po 
jednym zaworze kontrolujqcym cisnienie do
ladowania. Dzi~ki temu cisnienie doladowa
nia i podzial na obydwa stopnie mogq bye 
regulowane w taki spos6b, aby energia spa
lin by/a konsekwentnie wykorzystywana. 
Urzqdzenie wysokocisnieniowe, czyli mala 
turbospr~zarka nap~dzana spalinami z zawo
rem kontrolujqcym cisnienie doladowania, za
pewnia w dolnym zakresie obciqi:enia i pr~d 

kosci obrotowej szybkie wytwarzanie cisnie
nia doladowania i tym samym wysoki moment 
rozruchu. Juz przy niskich pr~dkosciach ob
rotowych dost~pny jest konieczny stosunek 
powietrza do spalania z niskq emisjq czqstek 
stalych. W g6rnym zakresie obciqi:enia i pr~d

kosci obrotowej urzqdzenie niskocisnieniowe 
zapewnia koniecznq ilos6 powietrza i charak
teryzuje si~ wyjqtkowo duzym wsp6/czynni
kiem sprawnosci , czego wynikiem Sq bardzo 
korzystne wartosci zui:ycia paliwa i spalan ie 
o znikomej emisji czqstek stalych. Z jednej 
strony taka strategia doladowania zapewnia 
w silnikach Euro 6 typowq dla marki MAN sil~ 

seryjnych i terenowych uzyskiwane byly i Sq 
dokladne dane o zuzyciu paliwa. Pod wzgl~

dem wykorzystania paliwa ci~zar6wki i auto
kary spelniajqce wymogi Euro 6 b~dq tak 
samo wydajnie jak generacja pojazd6w z sil
nikami EEV. Wprowadzenie technologii Euro 6 
w autobusach miejskich, opr6cz wyraznego 
zmniejszenia emisji , pozwoli/o zredukowa6 
zuzycie paliwa przeci~tnie o 3-5% we wszyst
kich wariantach silnika. 

Od 1. stycznia 2014 r. wszystkie nowo 
rejestrowane w Europie pojazdy b~dq mu
sialy spelnia6 wymogi normy czystosci spa
lin Euro 6. W por6wnaniu z normq Euro 5 
norma Euro 6 wymaga redukcji emisji NOx 
o 80% - z 2 g/kWh wg Euro 5 do 0,4 g/kWh 
wg Euro 6. Firma MAN Truck & Bus spelnia 
jui: te wymogi dzi~ki polqczeniu regu lowa
nej recyrkulacji schlodzonych spalin z kata
lizatorem SCR do oczyszczania spalin . Po
dzial zadan pomi~dzy systemy AGR + SCR 
jest optymalnym rozwiqzaniem, jesli chodzi 
o redukcj~ zui:ycia paliwa i AdBiue®. Regu
lowana recyrkulacja spalin umozliwia 
mniejszq emisj~ niefiltrowanych zwiqzk6w 
NOx. Oznacza to niskie zui:ycie AdBiue® 
i redukcj~ zui:ycia NOx w systemie SCR. 
MAN stawia wi~c na niskie zui:ycie paliwa 
i AdBiue® oraz wysokq niezawodnos6 pracy. 

Masa czqstek stalych musi zosta6 zredu
kowana o 66% w por6wnaniu z Euro 5. 
Opr6cz tego dla Euro 6 po raz pierwszy trze
ba zachowa6 wartos6 granicznq liczby czq
stek. Moi na jq osiqgnq6 wylqcznie poprzez 
zastosowanie zamkni~tych filtr6w czqstek sta
lych. Wartos6 graniczna liczby czqstek pro
wadzi do realnej redukcji masy czqstek o 90% 
w por6wnaniu z Euro 5. Konstruktorzy MAN 

po/qczyli zatem katalizator SCR z zamkni~
tym filtrem czqstek stalych, katalizatorem utle
niajqcym oraz odpowiedn imi czujnikami 
w jed en kompaktowy system SCRT, kt6ry mie
sci si~ w tlumiku ukladu wydechowego. 

Sarna redukcja emisji tlenk6w azotu wy
magana w Euro 6 odpowiada mniej wi~cej 
rz~dowi wielkosci wszystkich pi~ciu poprzed
nich wersji Euro razem wzi~tych. Dla Euro 6 
systemy po raz pierwszy muszq monitorowa6 
podczas pracy na biei:qco zachowanie gra
nicznych wartosci (In-Use-Compliance) . Roz
szerzone wymagania co do kontrolowania 
NOx podczas pracy wymagajq nowych, bar
dziej skomplikowanych uklad6w elektronicz
nych i sensorycznych w pojazdach. 

Gfowne komponentv technologii 
Euro 6 

G/6wne komponenty zwiqzane z Euro 6 
od strony silnika to uk/ad wtryskowy common 
rail , regulowana recyrkulacja spalin z ch/odze
niem , dwustopniowe turbodoladowanie, 
oczyszczanie spalin w systemie SCR ze zin
tegrowanym katalizatorem utleniajqcym oraz 
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ciqgu we wszystkich zakresach obrot6w, 
z drugiej zas - swiadomie nadal stawia na 
dwie solidne i niezawodne turbospr~i:arki 
jednostopniowe, zamiast na bardziej zloi:o
ne, ze zmiennq geometriq turbiny. Silniki 
Euro 6 w TGL o mocy 110 kW (150 KM) 
i 132 kW (180 KM) spr~i:ajq jednostopnio
wo z takq samq sprawnosciq. 

G/6wna konstrukcja silnika nie zmienia 
si~ . Recyrkulacja spalin z ch/odzeniem (AGR) 
jest stosowana przez firm~ MAN seryjnie jui: 
od roku 2000. Recyrkulacja schlodzonych 
spalin umoi:liwia osiqgni~cie nii:szej tempe
ratury maksymalnej podczas spalania - dzi~ki 

temu powstaje mniej tlenk6w azotu. Dzi~ki re
gulacji uk/adu recyrkulacji spalin (AGR) sondq 
lambda optymalna wydajnos6 ukladu recyr
kulacji spalin (AGR) jest ustawiana dla kai:
dego punktu pracy silnika r6wniei: w warun
kach dynamicznych. Zapewnia to szczeg61-
nie wysokq sprawnos6 i niskie zui:ycie pali
wa oraz Ad Blue®. 

Nowy system oczyszczania spalin SCRT 
charakteryzuje si~ polqczeniem z katalizato
rem utleniajqcym oraz zamkni~tym , sterowa
nym elektronicznie powierzchniowym filtrem 
czqstek stalych oraz katal izatora SCR z wtry
skiem AdBiue . Filtr czqstek stalych stoso
wany jest przez firm~ MAN jako filtr CRTec 
jui: od 2002 r. 

Temperatura zamarzania AdBiue wyno
si minus 11 ,5°C. Dlatego zbiornik, przewody 
i modul dozowania Ad Blue® posiadajq ogrze
wanie zapewniajqce niezawodnq prac~ sys
temu oczyszczania spalin r6wniei: w niskiej 
temperaturze zewn~trznej. 

Zgodnie z przepisami Euro 6 systemy 
diagnostyki OBD (On-Board Diagnostics) 
realizujq znacznie wi~cej zadan - elektro
niczny system musi teraz stale monitorowa6 

wartosci emisji. System OBD ostrzega kie
rowc~ w przypadku wykrycia bl~du . Dodat
kowo i niezalei:nie od tego, przepisy Euro 6 
wymagajq od pojazd6w systemu kontroli 
NOx (,anti-tampering"). System ten b~dzie 
monitorowa/, czy zgodnie z przepisami sys
tem SCR jest zasilany odpowiedniq ilosciq 
Ad Blue® o odpowiedniej jakosci. W przypad
ku wystqpienia niezgodnosci kierowca naj
pierw otrzyma ostrzei:enie, p6Zniej dojdzie 
do redukcji momentu obrotowego, a wresz
cie nastqpi ograniczenie pr~dkosci. Po raz 
pierwszy muszq bye zachowane wartosci 
graniczne wedlug Worldwide Harmonized 
Duty Cycles , a wi~c r6wniei: przy zimnym 
rozruchu i w trybie malego obciqi:enia. 
Na producent6w naloi:ono taki:e obowiqzek 
stabilnosci emisyjnej przez 700 tys. km lub 
7 lat. Wida6 zatem wyraznie, jak dui:e sq wy
magania Euro 6 w zakresie projektowania 
i wytwarzania pojazd6w. 

W uproszczeniu zasad~ dzialania syste
mu SCRT moi:na opisa6 tak: w strumieniu 
spalin najpierw jeden katalizator utleniajqcy 
z powlokq z metalu szlachetnego zamienia 
limitowane sk/adniki HC i CO na nieszkodli
wy C02 i H20. Wi~kszos6 tlenk6w jest prze
ksztalcana z NO na N02. Powierzchniowy filtr 
czqstek stalych (CRT) wychwytuje do 99% 
masy tych czqsteczek ze strumienia spalin. 
W filtrze CRT nagromadzone czqstki sadzy 
Sq spalane katalitycznie za pomocq wczesniej 
wytworzonego N02 i tym samym zamienia
ne na C02. Stopien zanieczyszczenia filtra 
czqstek stalych jest nadzorowany elektronicz
nie. lnformacje te wysylane Sq do uk/adu ste
rowania regeneracjq filtra czqstek stalych. 
W dalszej cz~sci katalizator SCR za po
mocq wtryskiwanego srodka redukujqcego 
AdBiue® obnii:a zawartos6 tlenk6w azotu 

• 

Przekr6j tlumika wydechowego w autobusie miejskim z SCRT 1 - strumien spa/in, 2- katalizator 
utleniajqcy do silnika wysokopr~znego, 3 - zamkni~ty filtr czqstek stalych CRT, 4 - wtrysk 
AdB/ue®, 5 - przew6d doprowadzajqcy AdB/ue®, 6 - linia przemiany AdB/ue®, 7 - modul 
katalizatora SCR, 8 - katalizator zatrzymujqcy amoniak, 9 - czujniki NOx 
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ponii:ej granicznej wartosci wynikajqcej 
z Euro 6, kt6ra wynosi 0,4 g/kWh. 

Technologia SCR w polqczeniu z AGR 
i turbodoladowaniem umoi:liwia przeksztal
cenie procesu spalania w silniku w spalanie 
o niskiej emisji czqstek stalych. Projektanci 
silnik6w MAN uzyskali spalanie z optymal
nym zui:yciem paliwa. Redukcja powstajq
cych tlenk6w azotu odbywa si~ przez selek
tywnq katalitycznq redukcj~ za pomocq do
datku Ad Blue®, kt6ry w zalei:nosci od zapo
trzebowania wtryskiwany jest przed katali
zator SCR. Ostatnim elementem w strumie
niu spalin jest katalizator zatrzymujqcy amo
niak. Zamienia on ewentualne resztki nie
zb~dnego dla katalizatora SRC srodka re
dukujqcego NH3 (amoniak) w azot i wod~. 

Regeneracja filtra cz~stek 
stalych 

Opracowujqc strategi~ regeneracji filtra 
czqstek stalych, firma MAN sku pi/a si~ przede 
wszystkim na maksymalnej niezawodnosci 
eksploatacji. Regeneracja filtra czqstek sta
lych przebiega w normalnym trybie samo
czynnie, bez ingerencji ze strony kierowcy. 
Ta, przebiegajqca w trybie ciqglym, pasywna 
regeneracja zapewnia zamian~ wychwyco
nych przez material filtrujqcy czqstek w~gla (C) 
w C02, dzi~ki czemu filtr nie zapycha si~. 

W TGX, TGS i w autokarach uk/ad rege
neracji zawiera pasywny system SCRT. W try
bie normalnej jazdy system pracuje w tem
peraturze spalin, w kt6rej regeneracja odby
wa si~ nieprzerwanie. Specjalne lazy regene
racji czy tei dodatkowy wtrysk paliwa nie Sq 
potrzebne podczas normalnej jazdy w celu 
podwyi:szenia temperatury. Jesli pojazd pra
cuje dlugi czas w miejscu lub na kr6tkich tra
sach, system korzysta z innych tryb6w po
zwalajqcych na dokonywanie regeneracji 
podczas jazdy. Tryb ,Soft Active" w razie po
trzeby samoczynnie, bez udzialu kierowcy, 
podnosi temperatur~ spalin poprzez funkcj~ 
dodatkowego wtrysku realizowanego za po
mocq systemu common rail. Kolejnq opcjq 
przewidzianq w systemie jest regeneracja po
stojowa, uruchamiana i wylqczana r~cznie 
przez kierowc~ . Silnik realizuje wtedy pro
gram regeneracyjny, kt6ry wytwarza tempe
ratur~ spalin, niezb~dnq do przeprowadze
nia procesu regeneracji filtra oraz rozk/adu 
czqstek spalin. 

Warianty silnik6w z serii TGL i TGM Sq wy
posai:one standardowo w slui:qcy do rege
neracji filtra czqstek stalych aktywny system 
SCRT. W ten spos6b Sq one optymalnie przy
gotowane do realizacji zadan transportowych 
w ruchu dostawczym. Taki:e i ten system pra
cuje podczas normalnej jazdy bez specjalne
go programu regeneracyjnego, a zatem 



wykorzystujqc dost~pnq temperatur~ spalin 
z silnika. Jesli niezb~dne jest dodatkowe sa
mooczyszczenie, system uruchamia wielo
stopniowy proces podnoszenia temperatury 
spalin. R6wniez w TGL i TGM kierowca moze 
uruchomic regeneracj~ postojowq. 

W autobusach miejskich, ze wzgl~du na 
typowe dla nich cykle jazdy, zastosowano 
calkowicie pasywny system SCRT. Zgodny 
z technologiq Euro 6 filtr czqstek stalych re
generowany jest w calosci poprzez tempe
ratur~ spalin z silnika. W kazdym pojezdzie 
uklady elektroniczne nadzorujq przebieg 
procesu oraz ochron~ silnika i komponen
t6w sluzqcych do oczyszczania spalin. 

W procesie regeneracji prawie wszyst
kie czqstki mogq zostac zredukowane pod
czas jazdy. Resztki pozostale po kilkuset ty
siqcach kilometr6w mozna r6wniez usunqc. 
W tym celu w trybie serwisowym wymienia 
si~ wklad filtracyjny. Komunikat dotyczqcy 
cz~stotliwosci czyszczenia wysylany jest 
przez wskaznik przeglqd6w okresowych 
pojazdu, kt6ry uwzgl~dnia warunki eksplo
atacji i stale nadzoruje podcisnienie spalin. 
Umiejscowienie i konstrukcj~ tlumika zapla
nowano w spos6b pozwalajqcy na oszcz~d 
nosc czasu, a tym samym zoptymalizowa
nie koszt6w demontazu i ponownego mon
tazu w trybie serwisowym. 

Pakiet Euro 6 do autobusow 
miejskich z silnikiem 
wvsokopr~znvm 

Firma MAN jako pierwsza zaprezentowa
la technologi~ Euro 6 w autobusach miejskich 
nap~dzanych silnikami Diesla juz w 2011 r. 
Autobus MAN Lion 's City w wersji Euro 6 do 
silnik6w wysokopr~znych jest dost~pny, jak 
dotychczas, w wersjach o mocy od 184 kW 
(250 KM) do 265 kW (360 KM) Klienci mogq 
zamawiac juz MAN Lion's City w wersji Euro 6 
z silnikiem wysokopr~znym , a dostawy roz
pocznq si~ na poczqtku 2013 r. Firma MAN 
jest wi~c gotowa sprostac zapotrzebowaniu 
uzy1kownik6w autobus6w miejskich , kt6rzy 
chcieliby posiadac autobusy z Euro 6 wcze
sniej , niz jest to wymagane. 

Zaprezentowany podczas sesji przedkon
ferencynej IAA autobus jednoczlonowy Lion's 
City reprezentuje calq rodzin~ autobus6w 
miejskich MAN, dostosowanych do wymo
g6w Euro 6. Spelniajq one najwyzsze wyma
gania w zakresie emisji, obowiqzujqce w przy
padku transportu miejskiego, nie tracqc jed
noczesnie nic ze swych walor6w ekonomicz
nych. Wszystkie zalozenia technologii Euro 6 
Sq zatem zrealizowane w miejskim autobusie 
w taki spos6b, ze w por6wnaniu z autobu
sem z silnikiem wysokopr~znym EEV nie trze
ba rezygnowac z zadnych miejsc siedzqcych. 

Zbiornik na olej napfidowy i zbiornik na AdB/ue® w autobusie MAN Uon's City znajduja, sifi z 
prawej strony pojazdu. Dwudziestolitrowy zbiornik jest umieszczony obok zbiornika na olej 
napfidowy i oznaczony charakterystyczna,, uniemozliwiaja,ca, pomylkfi niebieska, zakrfitka, 

W autobusach miejskich katalizatory CRT 
i SCR Sq umieszczone kolejno w oddziel
nych obudowach. lnzynierom udalo si~ r6w
niez zachowac w znacznym stopniu dotych
czasowq zalet~ autobus6w miejskich MAN 
z technologiC! MAN PURE DIESEL®, czyli ich 
mas~. Dodatkowa masa systemu Euro 6 
w autobusie miejskim wynosi okolo 150 kg 
w por6wnaniu z EEV. Z uwagi nato, ze wi~k
szosc autobus6w miejskich zamawiana jest 
z klimatyzacjq, nowe instalacje klimatyzacyj
ne o zoptymalizowanej masie w znacznym 
stopniu niwelujq ten przyrost. Optymaliza
cja ta ma r6wniez pozy1ywny wplyw na roz
klad masy. 

Oczvszczanie spalin za pomocct 
katalizatora tr6jdroznego 
w pojazdach Euro 6 CNG 

Od 1. stycznia 2014 r. norma Euro 6 b~
dzie obowiqzywac takze w pojazdach CNG. 
Ze wzgl~du na swoje wlasciwosci gaz ziem
ny, w por6wnaniu z paliwami kopalnymi, spala 
si~ bardzo czysto i w znacznym stopniu bez 
wy1warzania sadzy3 . Obecnie silniki CNG fir
my MAN emitujq znacznie mniej zanieczysz
czen, niz dopuszcza to aktualnie ObOWiqZU
jqCa restrykcyjna norma czystosci spalin EEV. 
Wartosci emisji sq niskie zwlaszcza w przy
padku tlenk6w azotu (NOxl i czqstek stalych 
- i to bez kosztownych urzqdzen filtrujqcych 
i drogich dodatk6w do paliwa. 

Silniki CNG firmy MAN uzyskujq warto
sci spalin wymagane dla klasy Euro 6 dzi~ki 
zastosowaniu tr6jdroznego katalizatora 

i regulacji sondq lambda = 1 bez dodatk6w 
i bez filtra czqstek stalych. Now a norma emi
sji spalin Euro 6 dla pojazd6w obejmuje jed
nak, podobnie jak w przypadku pojazd6w 
z silnikiem wysokopr~znym , dodatkowy mo
nitoring in-use-compliance. Aby uzyskac ho
mologacj~ wedlug normy Euro 6, niezb~d
ne jest nadzorowanie czujnik6w, urzqdzen 
wykonawczych i funkcji katalizatora tr6jdroz
nego. Autobusy CNG pojawiq si~ w sprze
dazy w 2013 r. 

Gaz ziemny i biogaz to ekologiczne, przy
szlosciowe alternatywy dla konwencjonalne
go oleju nap~dowego - zwlaszcza w przypad
ku liniowych autobus6w miejskich, kt6re 
mogq korzystac z istniejqcej infrastruktury 
gazowej. Firma MAN oferuje autobusy Lion 's 
City CNG w wariantach jako autobus jedno
czlonowy i przegubowy o dlugosci od 12 do 
18,75 m. Asortyment obejmuje r6wniez pod
wozia autobus6w miejskich i dalekobieznych 
oraz silniki CNG o mocy od 162 do 228 kW 
(od 220 do 310 KM) . 

Silniki CNG i autobusy MAN mogq bye 
zasilane r6wniez uzdatnionym biogazem, 
a wi~c bez emisji C02. Poza tym autobu
sy CNG jezdzq wyjqtkowo cicho, poniewaz 
w silniku na gaz ziemny, podobnie jak sil
niku benzynowym, zaplon jest inicjowany 
przez swiece zaplonowe i odbywa si~ bar
dzo lagodnie. Opr6cz tego silniki MAN na 
gaz ziemny cechujq si~ malq cz~stotliwo

sciq serwisowania, Sq latwe W utrzymaniu 
i nadajq si~ w pelni do diagnozowania za 
pomocq MAN-Cats II. 



Komara silnika autobusu MAN Uon's City CNG 

Pakiet Euro 6 do autobus6w 
dalekobieznych i turvstycznych 

Od premiery technologii Euro 6 do au
tobus6w wycieczkowych marek MAN i 
NEOPLAN podczas IAA 2012 w pojazdach 
tych filtr CRT i system oczyszczania spa
lin SCR stanie sili! wyposai:eniem standar
dowym. Ceramiczne wklady filtracyjne o 
szczeg61nie dui:ej powierzchni przejmq 
funkcjlil oczyszczania z czqstek stalych. 
Regulowana recyrkulacja spalin to tech
nologia obr6bki spalin w silnikach auto
busowych, kt6ra sprawdzila sili! jui: w po
przednich klasach emisji . 

MAN Uon 's Coach 

AUTDBUSV 

Nowy, zgodny z normq Euro 6, system 
oczyszczania spalin wraz z czujnikami NOx, 
temperatury oraz strumienia spalin jest cal
kowicie i kompaktowo zintegrowany z tlumi
kiem koncowym. Maslil dodatkowych kompo
nent6w, umoi:liwiajqcych spelnienie wymo
g6w normy Euro 6, udalo si!i! firmie MAN ogra
niczyc w autokarze do okolo 150-200 kg . 
W autobusach dalekobiei:nych i turystycz
nych ogrzewane zbiorniki na AdBiue® 
o pojemnosci 60 I SCj umieszczone po prawej 
stronie pojazdu w poblii:u zbiornika na olej 
nap!i!dowy przy osi przedniej i dzili!ki temu 
moi:na je latwo napelniac. Wyraznie oznaczo-

gia 

ne, niebieskie korki wlewu wskazujq, i:e nale
i:y do nich tankowac AdBiue®. Zastosowa
nie nowej technologii Euro 6 nie odbilo si li! 
negatywnie na pojemnosci bagai:nika. 

Modele silnik6w Euro 6 do autob~s6w 
miejskich, dalekobiei:nych i wycieczkowych 
majq, analogicznie jak w przypadku EEV, za
kres mocy od 184 kW (250 KM) do 371 kW 
(505 KM) . 
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