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Bratislava 
7. 4. 2016 Kvarteto s logom SAD Prievidza 

Prievidzský autobusový dopravca si prevzal 4 autokary MAN 

Lion´s Coach 

 

V posledný marcový deň si reprezentanti SAD Prievidza a.s. prevzali 4 

zájazdové autobusy MAN Lion´s Coach. Kvarteto pozostáva z dvoch rôznych 

verzií: trojnápravový model s dĺžkou 13,8 m a prepravnou kapacitou 59 + 1 + 

1 plus tri 12-metrové autokary s konfiguráciou sedadiel 49 + 1 + 1. 

Dvojnápravové vozidlá poháňa 6-valcový 10,5-litrový motor D2066 Euro 6 s 

výkonom 294 kW/400 k v kombinácii s manuálne ovládanou 6-stupňvou 

prevodovou EcoShift s integrovaným retardérom a intardérom ZF. Lion´s 

Coach L je vybavený 6-valcovým motorom D2676 so zdvihovým objemom 

12,4 litra vo výkonovej modifikácii 353 kW/480 k a automatizovanou 12-

stupňovou prevodovkou TipMatic s asistentom rozjazdu MAN EasyStart, 

intardér ZF. Obidva motory poskytujú veľký maximálny krútiaci moment 2300 

Nm alebo 1900 Nm v širokom rozsahu otáčok 930 – 1400 min-1. Samozrejme 

vo výbave okrem ESP vrátane funkcie ABS/ASR sú už aj najnovšie prvky 

aktívnej bezpečnosti a asistenčné systémy (asistent núdzového brzdenia 

EBA a signalizácia núdzového brzdenia, akustická výstraha pri mimovoľnom 

vybočení z jazdného pruhu LGS), nechýba kamera pre cúvanie či tempomat.  

Pracovisko vodiča zahŕňa kožou potiahnutý multifunkčný volant a komfortné, 

všestranne nastaviteľné, vyhrievané sedadlo Grammer Pro s bedrovou 

opierkou a bočnými oporami i lakťovými opierkami. Pre pohodlie cestujúcich 

je pripravená palubná kuchynka s kávovarom, WC a video sústava s dvoma 

22-palcovými monitormi, príjemnú teplotu v interiéri zabezpečuje klimatizácia 

Spheros (maximálny chladiaci výkon 38 kW). Nad každou dvojicou sedadiel 

sú 2 LED lampy na čítanie a tlačidlo na privolanie hostesky. Bezpečné 

nastupovanie/vystupovanie podporuje LED osvetlenie zabudované v 

schodíkoch. Autobusy majú objemné batožinové priestory – pri dlhej verzii 

9,3 m3 a 2,1 m3 na policiach pod stropom, v 12 metrových modeloch sú tieto 

hodnoty 8,0 a 2,0 m3. 

Akciová spoločnosť SAD Prievidza patrí k stredne veľkým autobusovým 

dopravcom na Slovensku. Poskytuje služby v oblasti linkovej a prímestskej 

dopravy v regióne (Prievidza, Handlová, Partizánske, Bojnice, Bánovce nad 

Bebravou), ale aktívny je tiež v segmente zájazdovej a zmluvnej dopravy. V 

súčasnosti prevádzkuje flotilu 280 autobusov, z toho je 15 autokarov, ktoré 
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zabezpečujú prepravu turistických zájazdov v zahraničí. Prievidzská SAD 

zamestnáva 380 vodičov a jej autobusy najazdia ročne celkove 15,5 milióna 

km. Štyri nové autokary Lion´s Coach rozšíria zastúpenie značky MAN v jej 

flotile, v ktorej už jazdí jeden 12-metrový zájazdový autobus z tohto 

modelového radu a vlani pribudol do vozidlového parku aj 13,8-metrový 

model.  

 

Na snímke:  

Odovzdávanie autobusov prebehlo v priestoroch firmy HRABÁRIK v Seredi, 

významného dodávateľa rôznych špeciálnych autobusových príslušenstiev 

a domontáží. Zúčastnili sa ho Ing. Alžbeta Vicianová, manažérka klientskych 

vzťahov VÚB Leasing, a.s., Mgr. Štefan Straka, manažér zahraničnej 

dopravy SAD Prievidza a.s., Ing. Michal Danko, generálny riaditeľ SAD 

Prievidza a.s., Pavel Pospíšil, vedúci predaja autobusov v spoločnosti MAN 

Truck & Bus pre ČR a SR a Ing. Juraj Halász, predajca autobusov v MAN 

Truck & Bus Slovakia s.r.o. (zľava doprava). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAN Truck & Bus, jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení, dosiahol v roku 2015 

obrat približne 9 miliárd eur. Jeho produktové portfólio obsahuje nákladné vozidlá, autobusy a vznetové motory, a tiež služby súvisiace 

s nákladnou dopravou a prepravou osôb.  Spoločnosť MAN Truck & Bus zamestnáva celosvetovo vyše 35 500 pracovníkov. 


