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Το νέο ΜΑΝ Lion’s Coach κερδίζει το iF Design
Αward
Για τρίτη συνεχόμενη φορά, μετά το MAN Lion’s Intercity
(2016) και το NEOPLAN Tourliner (2017), η σχεδιαστική ομάδα
της ΜΑΝ κερδίζει και πάλι το iF Design Award στην
κατηγορία «Αυτοκίνητο/Όχημα/Ποδήλατο».
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Μια επιτροπή από 63 ειδικούς στη σχεδίαση, είχε να επιλέξει από
6.402 συμμετοχές από 54 χώρες. Χάρη στην πετυχημένη του
σχεδίαση, το νέο τουριστικό λεωφορείο της ΜΑΝ κέρδισε το iF
Design Award 2018, σε μια τελετή που έλαβε χώρα στο Μόναχο
στις 9 Μαρτίου.
Η νέα, μοντέρνα σχεδίαση της ΜΑΝ στο μπροστινό μέρος, το
χαρακτηριστικό
πίσω
μέρος
που
θυμίζει
κινητό
τηλέφωνο/ταμπλέτα και η πλαϊνή σχεδίαση που αναδεικνύει
ξεκάθαρα τα ξεχωριστά τμήματα του λεωφορείου (χώρος οδηγού,
επιβατών, αποσκευών και κινητήρα) δίνουν στο νέο Lion’s Coach
μια ιδιαίτερη εμφάνιση. Πολύ ξεχωριστός είναι και ο φωτισμός του,
τόσο εξωτερικά με τους χαρακτηριστικούς μπροστινούς προβολείς
LED και τα φώτα ημέρας LED που λειτουργούν και ως φλας, αλλά
και εσωτερικά με τον λευκό LED φωτισμό κατά μήκος της οροφής
αλλά και τα ζωντανά χρώματα που έχουν επιλεχθεί και
δημιουργούν μια υψηλής αισθητικής και ταυτόχρονα ζεστή
ατμόσφαιρα. Οι επιβάτες του επωφελούνται από την αυξημένη
ευρυχωρία,
προϊόν
της
επέκτασης
των
εσωτερικών
αποσκευοθηκών προς το μπροστινό παρμπρίζ και της αύξησης
του διαθέσιμου ύψους στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου.
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Το νέο MAN Lion’s Coach, που παρουσιάστηκε πρώτη φορά το
2017 στην έκθεση Busworld στο Kortrijk του Βελγίου, δεν έχει να
επιδείξει μόνο βραβευμένη σχεδίαση. Χάρη σε πολλαπλά
συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδηγού, προσφέρει
αυξημένη ασφάλεια και άνεση στον οδηγό και τους επιβάτες του,
ενώ είναι και εξαιρετικά οικονομικό λόγω καλύτερης κατά 20%
αεροδυναμικής σε σχέση με τον προκάτοχό του.
Το βραβείο iF Design έχει καθιερωθεί από το 1953 και απονέμεται
με κριτήρια που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την εμφάνιση και το
σχήμα του οχήματος, αλλά και με το βαθμό καινοτομίας,
εργονομίας, λειτουργικότητας και περιβαλλοντικής του μέριμνας.
Το γεγονός ότι η ΜΑΝ κέρδισε το συγκεκριμένο βραβείο για 3 η
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συνεχόμενη χρονιά, μετά το 2016 (MAN Lion’s Intercity) και το
2017 (NEOPLAN Tourliner), αποδεικνύει την προσήλωση της
ΜΑΝ στην κατασκευή καινοτόμων λεωφορείων υψηλής ποιότητας
και αισθητικής.

Επισυνάπτονται τρεις (3) σχετικές φωτογραφίες.
Φωτό 1: To νέο MAN Lion’s Coach.
Φωτό 2: Μέλη της κριτικής επιτροπής του iF Design Award μπροστά στο νικητή του
βραβείου για το 2018, το νέο MAN Lion’s Coach.
Φωτό 3: Η σχεδιαστική προσέγγιση του MAN Lion’s Coach.
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