SOR dodá 42 elektrobusů SOR NS 12 do
Rumunska
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Společnost SOR Libchavy uspěla v tendru na dodávku celkem 32 elektrobusů typu SOR NS 12
electric pro rumunské město Brašov. Mimoto dodá ještě dvacet vozů do města Zalău, přičemž zde se
jedná o kombinaci vozů SOR NS 12 electric a SOR EBN 9.
Pro SOR nejde o první úspěch na poli dodávek elektrobusů do Rumunska. Již v loňském roce firma
uspěla v zakázce na 20 vozů pro město Turda, kam by měly být dodány do konce letošního roku vozy
SOR EBN 9 (10 ks) a EBN 11 (10 ks), přičemž dodávky byly v létě 2019 již zahájeny. V listopadu
2018, když byl tendr uzavřen, šlo o první zakázku na elektrobusy z evropských peněz pro Rumunsko.
V letošním roce si český výrobce úspěch na rumunském trhu hned dvakrát zopakoval. Již v červenci
2019 byla podepsána smlouva na dodání celkem 32 elektrobusů pro Brašov. Také tato vozidla jsou
financována z větší části z prostředků EU (80 %) a cena jednoho vozu se pohybuje okolo 14 mil. Kč.
Součástí dodávky má být také nabíjecí infrastruktura. Vozidla by měla být nasazena do provozu
na linky čísel 9, 15, 22, 23B, 29, 32, 34, 36 a 53. Město se navíc snaží získat prostředky na dalších
dvacet elektrobusů, přičemž SOR by mohl mít v případě vypsání takového tendru určitou výhodu,
neboť jedním z požadavků bude kompatibilita s nabíjecími stanicemi, jež SOR do města dodá.
O velkém úspěchu na rumunském trhu výrobce s ohledem na absenci čehokoli, coby alespoň
vzdáleně připomínalo PR/tiskové oddělení, samostatně neinformoval. Zmínka o dodávkách pro
Brašov se neobjevila ani v tiskové zprávě královéhradeckého DP, který se pochlubil v srpnu tím, že
jej navštívila osmičlenná delegace z Brašova, aby se seznámila právě s provozem elektrobusů SOR
NS 12 electric.
Dne 30. 9. 2019 byla také podepsána smlouva na dodávku 20 elektrobusů pro města Zalău
v Sedmihradsku. Součástí dodávky je šest rychlonabíjecích stanic, 20 stanic s pomalým nabíjením a
také dodávka 2 transformátorů pro stanice. Navíc výrobce poskytne i systém monitorování pro
stávající flotilu (celkem včetně elektrobusů půjde o 65 vozů) a systém elektronického odbavování
pasažérů. Celková hodnota kontraktu je cca 316 mil. Kč. 10 vozů by mělo odpovídat provedení SOR
EBN 9, dalších deset modernější verzi SOR NS 12 electric.
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