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MAN získal zákazku na tri autokary pre Čedok
Známa česká cestovná kancelária sa rozhodla pre autobusy so
100-ročnou tradíciou

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.
Rožňavská 24/A

Cestovná kancelária Čedok – najstaršia značka cestovných služieb na

821 04 Bratislava

českom trhu – zaradila do svojej flotily tri moderné luxusné zájazdové

V prípade potreby bližších in-

autobusy MAN Lion´s Coach. Vozidlá boli klientovi oficiálne odovzdané v

formácií kontaktujte:
Ing. Michal Jedlička

zákazníckom centre spoločnosti MAN Truck & Bus AG v Mníchove.

Michal.Jedlicka@man.eu

Symbolický kľúč si prevzal Karel Toman, riaditeľ SBU Autodoprava

www.mantruckandbus.sk

spoločnosti ČEDOK a.s. (na snímke druhý zľava), trio autokarov odovzdával
Stanislav Střeštík, predajca autobusov MAN a NEOPLAN.
Autobusy MAN Lion´s Coach sú vhodné pre široké spektrum uplatnenia.
Dvojnápravové modely s dĺžkou 12 m odvezú vo svojom komfortnom interiéri
49 sediacich cestujúcich a poskytujú celkove 10 m3 na uloženie batožín v
batožinovom priestore a na policiach nad sedadlami. Pohon zabezpečujú
výkonné 324-kilowattové motory MAN Common-Rail D2676 Euro 6
využívajúce kombináciu recirkulácie výfukových plynov EGR a selektívnej
katalytickej redukcie SCR. Vyznačujú sa silou, dynamickým nástupom,
kultivovaným chodom a nízkou spotrebou paliva. Autobusy sú vybavené 12stupňovou automatizovanou prevodovkou MAN TipMatic. K špičkovým
jazdným vlastnostiam prispieva hypoidná hnacia náprava a vpredu nezávislé
zavesenie kolies so stabilizátorom.
Súčasťou bezpečnostnej výbavy je elektronický stabilizačný program ESP a
samozrejme

elektronický

brzdný

systém

MAN

BrakeMatic

s

EBS,

retardérom, s brzdovým asistentom, ABS a reguláciu prekĺzavania ASR. V
autobusoch pre Čedok nechýba automatická signalizácia prípadného požiaru
v priestore motora a prídavného kúrenia. Na všetkých kolesách sú spoľahlivé
kotúčové brzdy.
Vyhotovenie interiéru charakterizujú vysokokvalitné materiály, cestujúci majú
k

dispozícii

priestranné

odkladacie

priestory,

lampičku

na

čítanie,
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nastaviteľné výduchy ventilácie a tlačidlá pre kontakt s obsluhou. Zábavu na
palube zabezpečuje multimediálny systém MMC Advanced, ktorý umožňuje
prenos dát navigácie na dva monitory cestujúcich a DVD prehrávač. O
príjemnú atmosféru v interiéri v každom ročnom období sa stará výkonné
klimatizačné zariadenie, ktoré je umiestnené na streche v prednej časti
vozidla.
Čedok

je

dnes

moderná

cestovná

kancelária.

Skratku

Čedok

(Československá cestovná a dopravná kancelária) spoločnosť prvýkrát
použila v roku 1926. Už v 20. rokoch minulého storočia založila tradíciu
cestovania českých turistov na pobrežie Dalmácie. V nasledujúcej dekáde si
vytvorila silnú pozíciu na domácom trhu cestovných služieb ako spoľahlivý
partner pre zahraničných turistov smerujúcich do Československej republiky
a poskytovala zmenárenské služby aj predaj všetkých typov cestovných
lístkov. Od znárodnenia v roku 1948 až do roku 1989 bol Čedok budovaný
ako štátny monopol cestovného ruchu. Od konca roku 2007 je v CK Čedok
majoritným akcionárom ODIEN Group, silný investor z USA.

Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus
Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému
ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných
výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu
efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových
nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a
ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov.
www.blog.transport-efficiency.com

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2014 obrat 14,3 miliárd
eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení.
Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 55 900 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva
vedúce pozície.
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