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

éves forgalma több mint 9,5 milliárd euró (2020-as adat). Termékkínálatában kishaszongépjárművek, teher-

gépjárművek, autóbuszok, dízel- és gázmotorok is szerepelnek, emellett a személy- és az áruszállításhoz 

kapcsolódó különböző szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a TRATON SE leányvállalata, és világ-

szerte több mint 37 000 munkatársat foglalkoztat. 
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Jóval határidő előtt, zökkenőmentesen befejeződött a 

204 új MAN Lion’s City G A23 csuklós autóbusz 

átadása a Volánbusznak 

Még tavaly év végén kötött megállapodást a Volánbusz Zrt., a Volán 

Buszpark Kft. és az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 

összesen 204 új csuklós autóbusz leszállításáról egy sikeresen 

zárult közbeszerzési pályázat eredményeként. A korszerű járművek 

átadása már május végén megkezdődött és a gördülékeny 

szállítási, illetve forgalomba helyezési folyamatnak köszönhetően 

bőven a szerződésben rögzített novemberi határidő előtt, 

augusztus közepén sikeresen befejeződött. 

 

• Nem mindennapos járműbeszerzési projekt: több mint 

kétszáz új csuklós autóbusz 

• Még a tervezettnél is jobban haladt az átadási folyamat 

• Korszerű, kényelmes és biztonságos autóbuszok 
 

Mindkét fél számára kiemelt projektet jelentett a 204 új MAN busz leszállítása, 

ugyanis a Volánbusznál az elmúlt 15 évben nem valósult meg ennél nagyobb 

csuklósbusz-beszerzés, míg az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 

életében ez tekinthető az eddigi legjelentősebb buszmegrendelésnek. A 

közlekedési vállalat ezzel a beszerzéssel együtt 2018 óta összesen 310 csuklós 

autóbuszt cserélt le, így csuklósjármű-állományának egyharmada megújult, 

járműveinek átlagos életkora pedig 15,5-ről 9,5 évre csökkent. 

Gördülékeny átadás 

Habár a gépjárműipar szinte minden szereplője a félvezetőhiány miatti gyártási 

nehézségekkel küzd, az MAN jóval a vállalt novemberi határidő előtt, rendben 

leszállította a 204 új csuklós autóbuszt a Volánbusznak. A járművek tervszerű 

ütemezéssel érkeztek az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. fóti 

telephelyére, ahol a Volánbusz munkatársai május vége és augusztus közepe 
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között heti rendszerességgel vehették át a forgalomba helyezett és azonnali 

üzembe állásra felkészített buszokat. Az átadási folyamat részeként a 

Volánbusz gépkocsivezetői minden esetben kétórás elméleti és gyakorlati 

típusismertető oktatásban részesültek az MAN ProfiDrive oktatócsapatának 

köszönhetően. 

Elővárosi feladatokra optimalizálva 

A most átadott MAN Lion’s City G A23 csuklós autóbuszok minden tekintetben 

megfelelnek az elővárosi felhasználás követelményeinek. A 18 méter hosszú, 2-

2-2-0 ajtóképletű, végig alacsonypadlós járművek 50+1 ülő- és 55 állóhelyet 

kínálnak Az automatikus térdeplési funkcióval ellátott buszokat a második 

ajtónál kihajtható rámpával szerelték fel az akadálymentesség biztosításához. 

Az utasok kényelmét nagy teljesítményű légkondicionáló és kiegészítő fűtés, 

valamint négy üvegezett tetőszellőző szolgálja, a megfelelő utastájékoztatásról 

pedig két beltéri TFT-monitor gondoskodik. A járművek hátuljában MAN D2066 

LUH típusú, 10,5 literes, soros, hathengeres, Euro VId környezetvédelmi 

minősítésű dízelmotor dolgozik. A 265 kilowatt, azaz 360 lóerő legnagyobb 

teljesítményű erőforráshoz ZF EcoLife hatfokozatú, automatikus sebességváltó 

kapcsolódik. A járművek legnagyobb sebességét 90 kilométer/órára korlátozták. 

Mindezek alapján a Volánbusz Zrt. új MAN csuklós autóbuszai jelentősen 

hozzájárulnak az európai színvonalú utazási körülmények megteremtéséhez 

országszerte számos járaton. 

 

 

Képaláírások: 
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Három kivétellel az ország összes megyéjébe került az új MAN Lion’s City G 

csuklós buszokból. 

Forrás: Volánbusz Zrt. 
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Összesen 204 új MAN Lion’s City G autóbuszt vett át a Volánbusz Zrt. május és 

augusztus között. 

Forrás: Volánbusz Zrt. 
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Minden városban örömmel, ünnepélyes keretek között fogadták az új MAN 

csuklós buszokat. 

Forrás: Volánbusz Zrt. 
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Az új MAN csuklós buszok a kor színvonalának megfelelő, kényelmes és 

biztonságos körülményeket nyújtanak az utasoknak és a járművezetőknek 

egyaránt. 

Forrás: Volánbusz Zrt. 

 


