OTL cauta solu?ii ecologice pentru transportul public l
ocal, testand un nou autobuz hibrid Joi , 9 August 2018,
15:33
Azi, 9 august, conducerea OTL a sus?inut o conferin?a de presa pe platoul din fa?a Pri
mariei Oradea, in care a prezentat noul autobuz urban MB Citaro Hybrid. La conferin?a a
u participat directorul general Viorel Pop, impreuna cu directorul de vanzari autobuze
?i autocare Mercedes-Benz, dl. Bogdan Aldea
Viceprimarul Florin Birta a intat in noul autobuz urban MB Citaro Hybrid ?i a analizat d
otarile vehiculului prezentat.
Prezentarea autobuzului a inclus ?i un drive test facut de reprezentantii companiei M
ercedes-Benz Romania. Aceasta prezentare vine in intampinarea incercarilor
administra?iei locale de a gasi solu?ii ecologice pentru transportul public local.
În deschiderea conferin?ei de presa, directorul Viorel Pop a precizat: "Avantajul acestui au
tobuz consta in fapul ca recupereaza energie, iar consumul de carburant este mult mai
mic decat la autobuzele normale, cu cel pu?in 8,5 -10%. Acest autobuz are cca 100 de l
ocuri, din care 40 pe scaune ?i restul in picioare. Ca ?i pre? se incadreaza undeva intre 350
.000 euro ?i 380.000 de euro. Inten?ia OTL-ului este sa achizi?ioneze o flota de aut
obuze, momentan cautandu-se sursele de finan?are, speram noi din fonduri europene. C
ele mai avantajoase, care ar face cel mai bine fa?a sunt autobuzele hibrid, care sunt o c
ombina?ie intre electric ?i motorul diesel."
Reprezentantul Mercedes-Benz, dl. Bogdan Aldea a men?ionat ca evenimentul de azi f
ace parte dintr-o campanie de promovare care este in desf?surare in mai multe ora?e din ?a
ra: "Punctul de plecare este conferin?a de la Paris din anul 2015 in care toate ?arile lu
mii ?i-au luat angajamente ferme pentru reducerea poluarii cu 40% pana in anul 2030. Î
n aces context au aparut tot felul de tendin?e menite sa reduca nivelul dioxidului de c
arbon. Cele trei solu?ii sunt: solu?ia full electric, solu?ia pe gaz natural comprimat ?i moto
rul hibrid. Autobuzul cu motor hibrid este momentan solu?ia cea mai eficienta de a i
nvesti intr-un vehicol care reduce poluarea, acest mijlocul de transport fiind eligibil
pentru achizi?ia prin fonduri europene".
În ata?ament gasi?i o galerie foto.

