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Bratislava 
27. 11. 2017 Autokary z produkcie MAN Truck & Bus na výstave 

Czechbus 2017 

 Premiéra v ČR: nový MAN Lion’s Coach 

 Najlepší v triede: NEOPLAN Tourliner 

 

Na veľtrhu Czechbus, ktorý sa konal 21. – 23. novembra v Prahe, 

prezentoval MAN Truck & Bus Czech Republic čerstvé novinky 

obidvoch značiek – MAN i NEOPLAN. Vystavované autokary 

vzbudili zaslúženú pozornosť dopravcov operujúcich 

predovšetkým v segmente zájazdovej dopravy a diaľkových 

liniek.  

 

Premiéru v Českej republike absolvoval nový MAN Lion’s Coach. Je to 

autobus, ktorý môže byť okrem bezpečnosti vzorom aj v otázkach 

hospodárnosti a spoľahlivosti. Jeho nový dynamický, nadčasový dizajn 

zaujme a príjemne prekvapí hneď na prvý pohľad. Autokar bol uvedený na 

trh v troch dĺžkach: 12 101 mm, 13 361 mm a 13 901 mm s dvoma, resp. 

troma nápravami. Na nedávnom veľtrhu Busworld 2017 v belgickom Kortrijku 

pribudol štvrtý variant – dvojnápravový model dlhý 13 091 mm. 

Pozornosť okamžite upútajú nové reflektory. Po prvýkrát môžu mať 

technológiou LED – podobne ako štandardne dodávané zadné LED 

osvetlenie. Stretávacie aj diaľkové svetlá s využitím technológie LED sú 

približne o 50 % jasnejšie ako halogénové žiarovky. Veľmi pôsobivým 

štylistickým prvkom v nových reflektoroch je pre značku MAN typické 

dynamicky pôsobiace denné svietenie vo forme prúžku, ktorý plní aj funkciu 

ukazovateľa smeru. 

Nový MAN Lion´s Coach je taký hospodárny ako vždy, pretože v ňom pracuje 

optimalizovaný pohonný reťazec Euro 6. Autokar profituje okrem iného z 

dlhého stáleho prevodu a zo zvýšeného výkonu motora. Okrem toho sú 

dostupné aj početné asistenčné systémy, ako je topografický tempomat MAN 

EfficientCruise s funkciou „plachtenia“ EfficientRoll, odaptívny tempomat 

ACC, asistent jazdy v pruhoch LGS či MAN Attention Guard. O pohodlie 

cestovania, lepšie jazdné vlastnosti i vyššie bezpečnostné parametre sa 
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starajú tlmiče pruženia novej generácie spolu s optimálnym nastavením 

podvozka.  

 

Ako druhý exponát v stánku MAN Truck & Bus sa na veľtrhu Czechbus 

predstavil nový NEOPLAN Tourliner. Charakterizuje ho vysoká úroveň 

komfort pre cestujúcich, moderná technika, riešenia pre hospodárnu 

prevádzku a výrazný aerodynamický dizajn. Príslušnosť novinky k rodine 

NEOPLAN je zrejmá: čelná kupola sa vzletne dvíha až do strechy, výrazné 

reflektory a viackrát ocenený „sharp cut design“ s ostro rezanými krivkami.  

Vo farebne zladenom interiéri čaká na cestujúcich dostatok svetla a pocit 

priestrannosti. Koncept použitých farieb zámerne stavia na silných 

kontrastoch sivých a béžových tónov a vytvára tým príjemné, pohodové 

prostredie. 

Vodič nájde v novom autokare NEOPLAN Tourliner ergonomicky 

optimalizované pracovisko, ktoré sa celkove vyznačuje mimoriadnou kvalitou 

materiálov i spracovania. Rolu zábavného spolucestujúceho plní druhá 

generácia informačného systému Multi Media Coach (MMC) v dvoch 

voliteľných vyhotoveniach MMC Basic alebo MMC Advanced. 

 

Na snímkach 

Obr. 1 – MAN Lion´s Coach novej generácie mal v Prahe českú premiéru. 

Obr. 2 – Originálne stvárnenie symbolu značky na vystavenom autokare. 

Obr. 3 – Zmeny zahŕňajú optimalizovanie pozícií spínačov a ďalšie 

odkladacie možnosti vľavo od vodiča. 

Obr. 4 – Aj police na batožiny majú nový dizajn. 

Obr. 5 – Preštylizovaná zadná časť so štandardne dodávaným LED 

koncovými svetlami. 

Obr. 6 – Nový NEOPLAN Tourliner je k dispozícii s 2 alebo 3 nápravami. 

Obr. 7 – Tourliner má od tohto roku aj 13-metrovú verziu s troma nápravami. 

Obr. 8 – Vodiči dostali ergonomicky zdokonalené pracovisko. 

Obr. 9 – Farebný koncept interiéru prispieva k príjemnému cestovaniu. 

Obr. 10 – Pre NEOPLAN sú typické ostro rezané línie – „sharp cut design“. 

 



 
 

 

 

  

 

 

  Strana 3/3 

 

 

 

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

v roku 2016 obrat približne 9 miliárd eur. Jeho produktové portfólio obsahuje vany, nákladné vozidlá, autobusy a vznetové 

motory, a tiež služby súvisiace s nákladnou dopravou a prepravou osôb. MAN Truck & Bus je súčasťou spoločnosti 

Volkswagen Truck & Bus a zamestnáva celosvetovo vyše 35 500 pracovníkov. 


