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Elegantní karoserie a ještě mnohem více 

 

• MAN Lion's Coach je vylepšen v oblasti pevnosti skeletu, 

pohonného řetězce i vlastního designu 

• Hlavní reflektory i zadní světla jsou poprvé k dispozici v úplném 

provedení s technologií LED 

• Premiéra na mezinárodní výstavě v Kortrijku  

 

Norma ECE R66.02, která stanovuje odolnost konstrukce při převrácení 

autobusů a autokarů, a která vstoupila v platnost v říjnu 2017, byla normou 

pro modernizaci autobusu MAN Lion's Coach. Nejde však pouze o 

zpevnění vlastního skeletu. Nový Lion’s Coach bude oficiálně představen 

na podzimním mezinárodním veletrhu Busworld 2017. 

Na první pohled je zřejmé, že jde o výrobek značky MAN. Moderním a 

současně nadčasovým způsobem přepracovaný Lion's Coach zosobňuje 

začátek nové éry designu předních partií, zadní části i boků autobusu. 

Designéři přitom kladli velký důraz na jasné oddělení funkčních částí: 

pracoviště řidiče a prostoru pro cestující, zavazadlového prostoru, prostoru 

pohonné jednotky. Do oka ihned padnou nová přední světla, která poprvé 

mohou být kompletně v provedení LED (podobně i zadní skupinové 

svítilny). Tlumená i dálková světla využívající technologii LED svítí zhruba   

o 50 % jasnější než halogenové reflektory. Navíc světlo z LED se lépe 

rozšiřuje a má také větší dosah. Mimořádně výrazné na nových světlech je 

pro značku typické denní svícení ve formě proužku LED. Zajímavé              

a osvěžující jsou také inovace v interiéru. 

To, že autokar v novém hávu je hospodárný, jak bývá u něj zvykem, avizuje 

pohled do motorového prostoru. V novém modelu Lion's Coach pracuje 

optimalizovaná pohonná soustava Euro 6, ale autokar profituje                      

i z „dlouhého“ stálého převodu a ze zvýšeného výkonu motoru. Kromě toho 

je k dispozici množství asistenčních systémů, například GPS tempomat 

MAN EfficientCruise s funkcí "plachtění" EfficientRoll, adaptivní tempomat 

ACC, výstraha při samovolném vybočení z jízdního pruhu LGS či 

monitorování pozornosti řidiče Attention Guard. Navíc se o vysoký komfort 

cestování, lepší jízdní vlastnosti a zdokonalené bezpečnostní parametry 
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starají tlumiče odpružení nové generace, společně s optimálním naladěním 

podvozku. 

Nový MAN Lion's Coach bude veřejnosti poprvé představen na letošním 

podzimním veletrhu Busworld v belgickém Kortrijku. 

 

Na fotografii: 

Nový MAN Lion 's Coach znamená začátek nové éry designu rodiny 

autobusů MAN. 

 

Další informace na www.mantruckandbus.cz 

 

 

Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus 

Objem dopravy na evropských silnicích neustále roste. Současně však v důsledku 

ubývání zdrojů energie je doprava stále dražší. MAN Truck & Bus jako jeden 

z předních výrobců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá 

k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabízí komplexní program 

snižování celkových nákladů vlastnictví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující 

technologii, servis, náklady na řidiče a další expertizy – chrání životní prostředí a je 

přidanou hodnotou pro naše zákazníky. 

 
 

 
 
MAN Truck & Bus, jeden z největších evropských výrobců dodávkových, nákladních a užitkových vozidel a poskytovatel dopravních řešení 

dosáhl v roce 2016 obratu 9 miliard Eur. Je výrobcem a dodavatelem dodávkových automobilů, nákladních vozidel, autobusů, vznětových 

a plynových motorů stejně jako služeb spojených s dopravou pasažerů a transportem zboží. MAN Truck & Bus je společností Volkswagen 

truck and Bus GmbH a zaměstnává celosvětově 35 000 zaměstnanců.  


