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Március elején újraindul a gyártás a NABI kaposvári üzemében, ugyanis a kaliforniai Los Angeles
közlekedési vállalata újabb, 150 darabos megrendelést hív le a NABI-val 2008-ban megkötött
keretszerződésből.
Kapcsolódó cikkek:
The Blaze of Sirius [2]
Bemutatkozik a magyar autóbuszgyártás új reménysége [3]
Tücsökbusz hegedűvel [4]
A nagy volumenű megrendelésnek köszönhetően az üzem a teljes kapacitás elérését követően
mintegy 200 főnek biztosít munkát. A NABI örömmel fogadta az amerikai nagyváros megrendelését,
ugyanakkor reméli, hogy hamarosan a magyarországi közlekedési vállalatok megrendelései is
hozzájárulnak a hazai munkahelyek megteremtéséhez és megőrzéséhez.
A 2011-es év derekán Kalifornia állam pénzügyi nehézségei miatt Los Angeles szüneteltette
autóbuszflottájának megújítását, ezért a NABI a kaposvári üzem termelésének felfüggesztésére
kényszerült. Az amerikai nagyváros az idei év elején azonban forrásokhoz jutva tovább folytatja
tömegközlekedési rendszerének fejlesztését, és ismét a világon egyedülálló NABI CompoBus®
autóbuszok mellett tette le voksát. Az amerikai fél elégedettségét jól mutatja, hogy immár negyedik
alkalommal él opciós megrendeléseinek lehívásával. Ezzel együtt már összesen közel kétezer
kompozit, valamint a cég budapesti üzemében készülő acélvázas NABI autóbuszt működtet a Los
Angeles-i közlekedési vállalat. A most megrendelt autóbuszok 45 láb (azaz 13,7 méter) hosszúak
lesznek, és városi - elővárosi viszonylatban teljesítenek majd szolgálatot.
A NABI kaposvári üzemében készül a világ egyetlen teljesen kompozit vázszerkezetű autóbusza, a
NABI CompoBus®. A kaposvári üzem alapkövét zöldmezős beruházás keretében 2000-ben tették le,
és 2002-ben indult meg a különleges, és rendkívül üzemanyag-takarékos autóbuszok gyártása. A
NABI eddig több mint 5 milliárd forintot fordított a kaposvári üzem elindítására, és különböző
fejlesztésekre, melyek eredményeképp több mint 500 kompozit autóbusz-karosszériát gyártott és
szállított le megrendelőinek. A kaposvári üzem tartós és sikeres működésének érdekében a NABI
további típusfejlesztéseket valósított meg 2011 során.
Tech:
Haszonjármű [5]
Forrás webcím: https://www.melano.hu/ujra_gyartanak_autobuszt_kaposvaron
Hivatkozások

[1] https://www.melano.hu/sites/default/files/articles/nabi_sirius_1.jpg
[2] https://www.melano.hu/the_blaze_of_sirius
[3] https://www.melano.hu/bemutatkozik_a_magyar_autobuszgyartas_uj_remenysege
[4] https://www.melano.hu/tucsokbusz_hegeduvel
[5] https://www.melano.hu/tech/haszonjarmu

