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MAN na výstave Busworld 2015 

 

Na veľtrhu „Busworld 2015“, ktorý sa koná 16. – 21. 10. 2015 v 

belgickom meste Kortrijk, bude MAN prezentovať svoju rozsiahlu 

kompetentnosť v sektore autobusov.  

 

Produktové portfólio MAN Truck & Bus odzrkadľuje individualitu, inovácie a 

interaktivitu – či už ide o luxusný autokar upravený na bistro alebo mestský, 

resp. linkový autobus optimalizovaný presne pre konkrétny typ prevádzky. 

Veľkolepá rozmanitosť modelov spoločnosti MAN s mnohými novinkami čaká 

na návštevníkov v hale 2 na stánku č. 204. Hlavnými témami bude efektívna 

spotreba a bezpečnosť.   

Mestské autobusy MAN – bezpečné, efektívne, pohodlné 

Lion´s City bol v priebehu uplynulých troch rokoch neustále vylepšovaný, aby 

mohol zákazníkom ponúknuť najlepšiu kvalitu a maximálny efekt. Medzi 

podstatné oparenia patrí: optimalizovanie hmotnosti, znížená náročnosť 

údržby, väčšia kapacita cestujúcich a ďalej redukovaná spotreba pohonných 

hmôt. Mimoriadna pozornosť bola venovaná efektívnosti a zlepšeniu 

spotreby. Okrem opatrení zacielených na zníženie hmotnosti či dosiahnutie 

hodnôt emisií Euro 6 pribudlo napríklad vypnutie motora pri voľnobehu, nový 

softvér automatickej prevodovky ZF EcoLife Step 3 či dvojstupňový 

vzduchový kompresor. Ďalšou novinkou na veľtrhu sú nové dvere mestských 

autobusov MAN – robustné a bezúdržbové riešenie pre tvrdú každodennú 

prevádzku. 

Popri opatreniach, ktoré podporujú efektívnosť, prešlo portfólio mestských 

autobusov rozsiahlymi vylepšeniami v oblasti pohodlia šoférov. Napríklad 

MAN ako jeden z prvých výrobcov ponúka vo svojich mestských modeloch v 

sériovom vyhotovení novú generáciu sedadiel ISRI NTS2, čím zdôrazňuje 

mimoriadny význam ergonómie a komfortu vodičovho pracoviska. Dôležitými 

prvkami výbavy sedadla je opierka chrbtice, nastavovanie polohy v troch 

rovinách a funkcia klimatizovania.  
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Lion’s Intercity prvý raz na veľtrhu  

V Kortrijku sa po prvýkrát predstaví na medzinárodnom autobusovom veľtrhu 

MAN Lion’s Intercity. Ide o model bez kompromisov prispôsobený nasadeniu 

v regionálnej doprave, ako kyvadlový spoj alebo ako odolný školský autobus 

a spája v sebe komfort s vysokou funkčnosťou a vynikajúcu bezpečnosť s 

osvedčenou kvalitou MAN. Vozidlo sa stáva vzorom nielen vďaka svojmu 

výraznému aerodynamickému vzhľadu či excelentným jazdným vlastnostiam, 

ale predovšetkým zásluhou priaznivej spotreby a nízkym nákladom počas 

životného cyklu (Life-Cycle-Cost). Za nízkymi celkovými nákladmi na 

vlastníctvo (TCO) stojí hlavne dôsledne znížená hmotnosť. Okrem toho k 

nízkym prevádzkovým nákladom prispieva výborná aerodynamika a 

nenáročnosť pri údržbe a opravách.  

Ocenenie pre NEOPLAN Tourliner 

Na veľtrhu Busworld 2015 v Kortrijku získa NEOPLAN Tourliner od 

medzinárodnej poroty cenu IBC Comfort Award 2015 za svoje mimoriadne 

pohodlie. Luxusný zájazdový autobus konfigurovaný ako 5-hviezdičkový 

autokar s VIP sedadlami pre 32 cestujúcich bude na vonkajšej ploche k 

dispozícii na skúšobné jazdy. Na ľavej strane sa nachádzajú jednotlivé 

sedadlá, pravá strana je osadená dvojsedadlami. K výbave interiéru patria 

napríklad dobre viditeľné monitory, 56-litrová chladnička či praktická 

kuchynka.     

Zájazdové autobusy MAN a NEOPLAN – interiéry na zákazku 

MAN v Kortrijku ukáže tiež to najlepšie zo svojho strediska Bus Modification 

Center (BMC) pre linkové a zájazdové autobusy, kde sa realizujú špeciálne 

priania zákazníkov týkajúce sa konečnej výbavy. Vystavený NEOPLAN 

Cityliner má individuálne vytvorený interiér v štýle salónika, ktorý podporuje 

komunikáciu cestujúcich počas jazdy. Autobus disponuje mimo iného aj 

systémom osvetlenia a ozvučenia koncipovaným špeciálne pre toto vozidlo.   

Zájazdový poschodový NEOPLAN Skyliner spája v jednom autobuse hneď 

dve funkcie, pretože okrem cestovania pozýva na spoločenské stretnutie do 

útulného bistra s perfektne navrhnutou a plne vybavenou kuchyňou v tvare L, 

ktoré je na dolnom podlaží. Kapacita tejto časti autokaru je 18 sedadiel 
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Exclussivo-Plus a dve skupiny dvojsedadiel usporiadaných proti sebe s 

výškovo nastaviteľnými stolíkmi.  

Kortrijk očami top-manažérov 

Rudi Kuchta, senior viceprezident Sales Bus spoločnosti MAN Truck & Bus 

AG: „Busworld je autobusový veľtrh v Európe, ktorý však pritiahne odborné 

publikum z celého sveta. Je to ideálna platforma na predstavenie našej 

širokej palety autobusov značiek MAN a NEOPLAN i na informovanie 

návštevníkov o našich službách orientovaných na zákazníkov. Okrem toho si 

vážime osobné stretnutia s našimi klientmi.“ 

Heinz Kiess, vedúci expozície MAN v Kortrijku, vedúci produktového 

marketingu High Floor: „Busworld v Kortrijku je najväčším odborným 

autobusovým veľtrhom na svete. Stretávajú sa tu najvýznamnejší výrobcovia 

autobusov, nadstavbári a dodávatelia. V centre záujmu nie sú iba cieľové 

trhy Beneluxu a Francúzska, do Kortrijku prichádzajú tiež zákazníci z 

Nemecka a celého sveta, a preto sa táto výstava etablovala ako líder medzi 

veľtrhmi. My ako MAN tu budeme prítomní, aby sme tunajšiemu odbornému 

publiku predviedli naše premiéry, inovácie a myšlienky, týkajúce sa 

autobusov, aby sme hovorili so zákazníkmi a, prirodzene, aby sme predávali 

autobusy.“ 

 

Schéma expozície: 01 – MAN Lion’s Intercity, 02 – MAN Lion’s Coach „100 

Years Edition“, 03 – MAN Lion’s City, 04 – Individuálne riešenia autobusov 

 

 

 

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 
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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. 


