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tworzenia autobus6w przez firMAN Truck & Bus doskonale odzwierciedla sentencja najwybitniejszego niemieckiego poety przelomu XVIII i XIX wieku Johanna Wolfganga von Goethe ,Czlowiek podr6zuje nie po to, aby dotrzee do
celu , ale po to, zeby bye w podr6zy". Jej
potwierdzeniem moze bye prezentacja aktualnej oferty autobus6w MAN i NEOPLAN,
kt6ra odbyla si~ podczas marcowych Bus
Days 2012 w Monachium . W wydarzeniu
tym uczestniczyl autor niniejszego artykulu, jako przedstawiciel czasopisma Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy
Transportowe. lmpreza ta byla doskonalq
okazjq do pbznania oferty firmy MAN, jej
wynik6w finansowych oraz perspektyw
m~

rozwoju . Stanowila takze mozliwose do
rozm6w z ekspertami oraz jazd pr6bnych
wszystkimi typami autobus6w produkowanych przez firm~ z Monachium.

Udanv rok 2011 dla firmy
MAN Truck & Bus
MAN SE zamknql rok finansowy 2011
z bardzo dobrym i wynikam i. Przychody
ze sprzedai:y koncernu , kt6rego cz~sci q
jest firma MAN Truck & Bus produkujqca
pojazdy uzytkowe, osiqgn~ly rekordowy
poziom 16,5 mid euro i byly o 12% wyzsze niz w 201 or. Zysk z dzialalnosci operacyjnej wyni6sl1 ,5 mid euro i by! wyzszy
o 43% niz w 201 0 r. Rentownose sprzedazy w tym okresie wzrosla z 7,1 do 9,0%,

a wskaznik rentownosci zaangazowanego kapitalu z 17,4 do 24,4%.
Gl6wnym filarem rekordowych obrot6w Grupy MAN by! przede wszystkim
sektor pojazd6w uzytkowych (MAN
Truck & Bus i MAN Latin America) . Dzial
ten odnotowal wzrost obrot6w o 19% do
poziomu 12,6 mid euro. tqcznie MAN
sprzedal155,5 tys. pojazd6w ci~zarowych
i autobus6w. Rentownose ze sprzedazy
wyniosla 7,7%.
W roku finansowym 2011 dobre trendy rozwojowe z poprzedniego roku kontynuowala firma MAN Truck & Bus. Wartose zam6wien wyniosla 9,5 mid euro
(o 19% w i~cej niz w 2010 r.), a sprzedazy
9,0 mid euro (o 21 % wi~cej niz w 2010 r.).

Zesp61 pracownik6w MAN Truck & Bus zaprezentowal z duzym zaangal.owaniem nowe innowacyjne pojazdy, przekazujqc informacje o szczeg61ach konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
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Struktura obrotow MANSE wedlug segmentu rynku ["Zrodlo: Opracowanie w/asne na podstawie materia/ow zrodlowych firmy MAN}

Pozwolilo to na ponad trzykrotne zwiEilkszenie zysku operacyjnego w stosunku
do roku poprzedzajqcego. Zysk te wyni6sl
5565 min euro.
W 2011 roku na rynku europejskim
sprzedano 28,5 tys. autobus6w (w 2010 r.
- 28,0 tys.) . Firma MAN Truck & Bus zwiEilkszyla udzial w rynku z 13,3 do 13,8%. Wartos6 zam6wien w sektorze autobus6w
wzrosla z 1,16 mid euro do 1,28 mid euro.
tqcznie w firmie MAN zam6wiono 5814
autobus6w (w 201 0 r. - 5459) . Podczas
gdy rynek autobus6w miejskich w Europie nieznacznie siEil skurczyl, rynek autokar6w nieco siEil wzr6sl , a najwiEilkszy
wzrost odnotowano w segmencie autobus6w dalekobieznych.
Firma MAN Latin America osiqgnEilla
w 2011 roku rekordowe obroty na poziomie 3,6 mid euro i jednoczesnie najwyzszy dotychczas wynik operacyjny w swojej historii (400 min euro) . Na rozwijajqcym siEil rynku brazylijskim liczba rejestracji nowych autobus6w wzrosla o 22% do
34,6 tys. pojazd6w. MAN Latin America
miala znaczny udzial w rozwoju tego rynku . Firma sprzedala 10 573 podwozi autobusowych (w 201 0 r. - 8691). W rezultacie MAN Latin America zwiEilkszyla udzial
w rynku o ponad 5 punkt6w procentowych do 32,2% i umocnila swojq pozycjEil
na lokalnym rynku autobus6w. Ponadto
udzial eksportu podwozi autobusowych
wzr6sl do 13,1%. Stworzony w polowie
201 0 r. dzial rozwoju autobus6w umozliwil wprowadzenie licznych modyfikacji
technicznych zgodnie z indywidualnymi
potrzebami poszczeg61nych klient6w oraz
poprawEil istniejqcych linii produkcyjnych,
szczeg61nie w zakresie silnik6w i skrzyn
bieg6w. Zmiany te umozliwily dalsze
zwiEilkszenie udzial6w rynkowych przez
MAN Latin America.

Struktura obrotow wedlug regionow [Zrodlo: Opracowanie wlasne na
podstawie materia/ow zrod/owych firmy MAN}

Bardzo dobre wyniki w 2011 r. uzyskal
Dzial NapEild6w (MAN Diesel & Turbo
i Renk). Niewielki spadek (ok. 4%) odnotowano w zakresie przychod6w, kt6re wyniosly 4,0 mid euro. Odnotowano jednak
wzrost wartosci otrzymanych zam6wien
(z 4,0 mid euro w 2010 r. do 4,1 mid euro
w 2011 r.). Rentownos6 sprzedazy wyniosla 12,8%.
Dobre wyniki firmy MAN , osiqgniEilte
w nie!atwym dla swiatowej gospodarki czasie,
Sq wynikiem wdrazania perspektywicznej
wizji rozwoju firmy, konsekwentnie realizowanej poprzez wprowadzanie na rynek nowych,
innowacyjnych produkt6w, kt6re spelniajq
oczekiwania klient6w. Cala gama autobus6w
poczqwszy od miejskich MAN Lion's po dlugodystansowe autokary Neoplan Skyliner to
pojazdy, kt6rych konstrukcja oparta jest na
nowoczesnych technologiach. W ich produkcji wykorzystuje SiEil najnowsze materialy oraz
rozwiqzania, charakteryzujqce siEil wysokim
poziomem niezawodnosci.

Alternatywne
MAN

nap~dy

firmv

Autobus MAN Lion 's City Hybrid po
swym rynkowym debiucie podczas IAA
201 0 jest juz stosowany w ruchu liniowym
15 miast Europy. NapEild hybrydowy z modulami Ultracap magazynujqcymi energiEil
hamowania sprawdzil siEil w trudnych warunkach ruchu miejskiego. Autobus osiqga nawet o 30% mniejsze zuzycie paliwa,
co analogicznie odpowiada obnizeniu emisji C0 2 w takim samym wymiarze procentowym, dziEilki czemu Lion 's City Hybrid stal
siEil autobusem roku 2011 w Hiszpanii. Flota tych pojazd6w w eksploatowanych Hiszpanii rozrasta siEil. Barcelona wdrozyla 10
nowych pojazd6w. W Saksonii znanej
z duzego otwarcia na nowe technologie,
zwlaszcza zwiqzane z napEildami elektrycznymi, jezdzq juz 24 no we Lion's City Hybrid ,
a w Lubece 5 takich pojazd6w obsluguje
wyspEil staromiejskq zaliczanq do swiatowego dziedzictwa kultury.

MAN Lion's City Hybrid jest przykladem innowacyjnych technologii wprowadzanych na
europejski rynek
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Alternatyw17 dla autobus6w ze standardowym silnikiem diesla stanowiq autobusy CNG . Po pomyslnych testach, na rynku brytyjskim MAN oferuje autobus z kierownicq po prawej stronie o nazwie MAN
EcoCity. Oferta ta zostanie poszerzona
o wariant autobusu Low-Entry. Jako trzeci wariant planowany jest midibus o dlugosci 10,8 m, kt6ry na rynek wejdzie
w 2012 r. W Rosji, w pa.Zdzierniku i listopadzie 2011 r. , w ramach akcji , Blue Corridor
2011 East", liczqcej ponad 3570 km trasy
przez 11 rosyjskich miast, z powodzeniem
wprowadzono MAN Lion's City CNG na ten
wa.Zny dla firmy, rozwojowy rynek.

Autobusv MAN dla svstemow
BRT {Bus Rapid Transit)
MAN Lion 's City Hybrid w Barcelonie

W ramach europejskiego projektu badawczego , European Bus System of the
Future" (EBSF) firma MAN Truck & Bus
pod koniec 2011 roku zakonczyla w Budapeszcie testy pi17ciodrzwiowego autobusu MAN Lion's City GL BRT.
Projekt Komisji Europejskiej , European
Bus System of the Future" ma na celu
wspieranie planowania i rozwoju innowacyjnego, atrakcyjnego, wysokiej jakosci
systemu autobusowego na potrzeby miejskiego transportu publicznego. Projekt
ten, realizowany pod kierownictwem Mi<?dzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Publicznego (UITP) , podzielony zostal na r6zne projekty czqstkowe, w ramach kt6rych w siedmiu europejskich
miastach testowane SC\ rozwiqzania i opcje
rozwojowe w realnym zastosowaniu praktycznym. Wymieni6 nalezy w tym kontekscie optymalizacj<? miejsca pracy kierowcy, implementacj<? nowych system6w kierowania ruchem i informowania pasaier6w,
zwi<7kszenie liczby i przeplywu pasazer6w

... i na rynku w Monachium

MAN Lion 's City CNG w Oxfordzie

AUTOBUSV

... i na rosyjskiej drodze

Skladane siedzenia ulatwiajEJ przemieszczanie
pasaier6w w okresie szczyt6w przewozowych a duza liczba drql.k6w w kolorze zielonym ulatwia poruszanie si~ po autobusie

Kierowca oceniajqc aktualnie zapelnienie autobusu, maze zablokowac mozliwosc rozlozenia
siedzen - informuje o tym lampka nad siedzeniem

oraz ochron~ srodowiska naturalnego
i oszcz~dzanie zasob6w energii.
Firma MAN Truck & Bus, zaangazowana w projekty czqstkowe dotyczqce
usprawnienia przeplywu duzej liczby pasazer6w, przedstawila ofert~ autobusu
przegubowego MAN Lion 's City GL o dlugosci 18,7 m. Na potrzeby projektu badawczego autobus zostal wyposazony
w sumie w pi~cioro drzwi calkowicie przeszklonych, dwuskrzydlowych uchylnych,
otwierajqcych si~ do srodka o szerokosci
1,25 m. W autobusach przegubowych zazwyczaj stosowane SCI 3 lub 4 wejscia.
W autobusie EBSF przetestowana zostanie nowa generacja drzwi, kt6ra posiada
zoptymalizowany silnik elektryczny
umieszczony w glow icy slupka obrotowego. Takie rozwiqzanie montazowe nie zajmuje wiele miejsca, pozwala uniknqc
skomplikowanej mechaniki , a tym samym
redukuje ci~zar oraz zmniejsza naklad
pracy zwiqzany z konserwacjq systemu.
Kr6tkie czasy otwierania i zamykania modulu drzwiowego przyczyniajq si~ do
skr6cenia postoj6w na przystankach.
Przestrzen pasazerska autobusu EBSF
zostala konsekwentnie zaprojektowana
z uwzgl~dnieniem potrzeb optymalnej
liczby pasazer6w, elastycznosci i komfortu podr6znych. Podstaw~ projektu stanowily badania naukowe w formie symulacji, kt6re dostarczyly hiszpanskie , Centro
de Estudios e lnvestigationes Tecnicas
de Gipuzkoa" oraz niemiecki ,Fraunhofer

lnstitut fUr Verkehrs- und lnfrastruktursysteme". Auto bus EBSF oferuje 39 miejsc
siedzqcych i maksymalnie 118 miejsc stojqcych, a tym samym 12 miejsc wi~cej niz
konwencjonalnie wyposaiony MAN Lion's
City GL. Aby m6c elastycznie dopasowywac

si~

zdo lnosci przewozowe pojazdu do faktycznej liczby przewozonych pasazer6w,
w sekcji A umieszczono 7 skladanych siedzen , kt6re kierowca moze wcisni~ciem
guzika na tablicy przyrzqd6w zwolnic lub
zablokowac, w zaleznosci od aktualnej

Tab. 1. Parametry technlczne MAN Lion's City dla systemu BRT
Dlugosc [mm[
Szerokosc [mmJ
Wysokosc [mmJ
Kolo skretu [mmj
Rozstaw osi [mm j
sekcja A
sekcja B
Wysokosc podlogi [mml
miedzy drzwiami 1 i 5
w przegubie obrotowym
Odstep miedzy podlozem
a stopniem wejsciowym [mmj
Silnik

18 750
2 500
2 880
24 428
5 875
6 770
370
425

320
MAN 020 Common Rail wykonany w technologii MAN PURE DIESEL® z ukladem re·
cyrkulacji spalin, podw6jnym turbodoladowaniem, posrednim ukladem chlodzenia
i elektronicznie monitorowanym filtrem cz~steczek stalych CRTec®
z tylu po lewej stronie
Montaz silnika
Pojemnosc skokowa silnika [cm 3J 10 518
Moe silnika przy 1900 obr/ min
253 (320)
[kW(KM)J
Maksymalny moment obrotowy 1 600
przy 1000·1400 obr/ min [Nmj
Skrzynia bieg6w
czterobiegowa automatyczna przekladnia Voith D864,5 z optymalizuj~cym efek·
tywnosc dzialania oprogramowaniem SensoTop i wbudowanym retarderem
Os napedzana
portalowa MAN ZF z wysunietvm w lewo napedem srodkowym
Amortyzacja
pneumatyczna z 2 miechami (na osi przedmej) i 4 m1echam1 (na osi srodkoweJ
i na osi tylnej).
Funkcja przykleku jednostronnego opuszczania podwozia o 80 mm
Ogumienie
275/ 70 R22,5
Ogrzewanie
5 umieszczonych pod siedzeniami dmuchaw grzewczych o mocy 4,9 kW
1 scienna dmuchawa grzewcza o mocy 7,5 kW
Zbiornik paliwa [II
350
Pojemnosc
39 siedzeli + 1 kierowca
7 siedzen skladanych
max 118 miejsc stojgcych
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Pifjciodrzwiowy autobus MAN Lion 's City GL umozliwia plynna, wymianfi pasazer6w

liczby pasa:Zer6w. Dzi~ki takiemu rozwiqzaniu moze on stworzyc duzq przestrzen
dla miejsc stojqcych, kt6ra umozliwi sprawny przeptyw pasa:Zer6w na przystankach.
Sygnat optyczny na siedzeniu informuje
pasa:Zera, czy siedzenie jest obecnie wolne, czy tez zablokowane. Sekcja B oferuje
w duzej mierze tradycyjny uktad siedzen
po 4 w rz~dzie . W przedniej cz~sci pojazdu, naprzeciwko srodkowych drzwi jest
miejsce dla os6b na w6zkach inwalidzkich
lub na w6zki dzieci~ce . Wyscietane oparcia gwarantujq osobom towarzyszqcym

cy

Pifjciodrzwiowy MAN Lion 's City GL BRT w czasie test6w na Bus
Days 2012

wygodne miejsca stojqce. Aby m6c tatwiej
dotrzec do tej strefy, kierowca moze przy
naprzeciwlegtych drzwiach mechanicznie
wysunqc ramp~ . kt6ra niweluje r6znice
poziom6w oraz pozwala bezpiecznie przejechac nad szczelinq dzielqcq autobus od
przystanku. Ponadto MAN Lion 's City GL
posiada funkcj~ przykl~ku , przy pomocy
kt6rej prawa strona pojazdu moze zostac
pneumatycznie opuszczona z 32 do 24 em.
Rozwiqzanie takie znacznie utatwia wejscie
szczeg61nie osobom majqcym trudnosci
w poruszaniu si~.

Wersja autobusu na podwoziu MAN dla BRD w Haifie i Tel Awiwie

AUTOBUSV
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Pifjciodrzwiowy autobus MAN Lion 's
City GL pozwala na znaczqce skr6cenie
czasu wsiadania i wysiadania w por6wnaniu z czterodrzwiowym autobusem
przegubowym . Z test6w na wybranej linii komunikacyjnej wynika, ze sredni czas
wymiany 40 pasazer6w zmniejsza si~
z 26 sekund w autobusie czterodrzwiowym do 16 sekund w pi~ciodrzwiowym .
Wraz ze zwi~kszaniem si~ liczby pasazer6w srednia oszcz~dnosc czasu wzrasta. Jest to szczeg61nie istotne przy duzej
cz ~stosci podjezdzania autobus6w na

przystanki. Pozwala bowiem na znaczne
plynnosci ruchu .
Wyniki test6w terenowych potwierdzajq
opinie pasazer6w. Z przeprowadzonych
badan ankietowych wynika, ze doceniajq oni
w pi~ciodrzwiowym autobusie firmy MAN
kr6tkq drog~ do nast~pnych otwartych drzwi
i odczuwalnie lepsze rozmieszczenie pasazer6w podczas wsiadania i wysiadania
w godzinach szczytu. Szczeg61nie pozytywnie oceniono jasne i przyjazne wn~trze autobusu, podzial przestrzeni, wygodne siedziska oraz niewielki halas podczas jazdy itemperatur~ . T~ wyjqtkowq atmosfer~ zapewnia
przezroczysta oponcza przegubu. Pasa:Zerowie uznali oponcz~ oraz uporzqdkowane
wn~trze i dobrze widoczne por~cze za najciekawsze rozwiqzania.
System BRT jest obecnie wdrazany
w dw6ch izraelskich metropoliach - Hajfie
i Tel Awiwie. MAN Truck & Bus ma dostarczyc dla dw6ch sieci komunikacji miejskiej
- Metronit i Red Line, 172 podwozia do autobus6w przegubowych z silnikami EEV.
Pierwsze z tych autobus6w zaprezentowala
firma DAN Society for Public Transport - jeden z najwi~kszych przewoznik6w w lzraelu. Firma ta kladzie szczeg61ny nacisk na
wykorzystanie pojazd6w wyposazonych
w silniki o bardzo niskiej emisji spalin i ciekawq
zwi~kszenie

Autobus MAN na linii BRD w Sao Paulo

stylistyk~

produktu. Nowoczesny design ma
pokazywac dbalosc o wdra:Zanie innowacyjnych rozwiqzan dla komunikacji publicznej.
Futurystyczne nadwozia autobus6w, wyposazone w wydajnq klimatyzacj~ specjalnie
dla kraj6w o gorqcym klimacie, produkuje
na miejscu w lzraelu firma Ha'argaz.

Neap/an Skyliner to efektowna i elegancka konstrukcja

NEOPLAN Travelution - nowa
wizja podrozowania
Wizj~ nowoczesnego, przyszlosciowego podr6zowania, zaprezentowanego
podczas Bus Days 2012 w Monachium,
odzwierciedla linia NEOPLAN Individual ,
kladqca nacisk na komfort, w kt6rym
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kuchnia na poktadzie autokaru odgrywa bardzo waznq rol~ . ,Travelution " to przysztosciowa koncepcja podr6zowania marki NEOPLAN ,
dzi~ki kt6rej przewoznicy m_ogq
spetnia6 najwyzsze oczekiwania
swoich klient6w, oferujqc im nowy
wymiar podr6zy.
Dwa oparte na modelach NEOPLAN Starliner i Cityliner pojazdy
koncepcyjne prezentujq w tylnej
CZf?SCi catkowicie nowe rozwiqzanie kuchni , kt6re na nowo definiuje
poj~cie gastronomii na poktadzie.
Dobrq rozrywk~ podczas jazdy
zapewnia nowoczesny system Infotainment. Program telewizyjny za
posrednictwem DVB-T, filmy DVD
lub aktualnq pozycj~ autokaru podr6zni mogq obserwowa6 na dw6ch
monitorach . Ponadto wszystkie
miejsca siedzqce wyposazone SCI
w gniazda 230 V, z kt6rych mozna
zasi la6 laptopy, palmtopy itp . lub
tadowa6 baterie telefon6w kom6rkowych i smartfon6w.

Program zwi~kszania
efektywnosci transportu
firmy MAN Truck & Bus

Wnfilrze autobusu Neoplan Skyliner zaprezentowanego na Bus Days 2012

Zasilany gazem ziemnym silnik E2876

AUTOBUSV

Transport i ruch na drogach europejskich b~dC! w przysztosci nadal wzrasta6. Jednoczesnie malejqce zasoby energii sprawiajq, ze
transport w dalszej perspektywie
b~dzie coraz drozszy. Jako jeden
z czotowych producent6w samochod6w ci~zarowych i autobus6w
na swiecie, firma MAN Truck & Bus
wnosi istotny wktad w ciqgte zwi~k
szanie efektywnosci transportu.
Z myslq o przysztosci firma rozwija produkowane przez siebie autobusy, dostosowujqc je do wymagan rynku . Nowe uktady nap~do
we w tym uktad hybrydowy oraz
silniki wysokopr~zne i zasilane paliwem gazowym o zaptonie iskrowym spetniajqce standardy Euro 6
SCI tego najlepszym przyktadem .
MAN oferuje szeroki program obnizania og61nych koszt6w eks ploatacji (Total Costs of Ownership) . Efektywnos6 transportu
w powiqzaniu z takimi czynnikami ,
jak: innowacyjna technolog ia,
sprawny serwis , skupienie uwagi na
potrzebach pasazera i kierowcy,
przyczynia si~ do ochrony srodowiska i stanowi wartos6 dodanq dla
klient6w firmy MAN Truck & Bus.

