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Η MAN στην Έκθεση Busworld 2015 
 

 

H MAN θα συμμετέχει στην φετινή  διεθνή έκθεση Busworld 2015, η 

οποία θα  πραγματοποιηθεί από 16 - 21 Οκτωβρίου 2015, στο Kortrijk 

Βελγίου και θα παρουσιάσει την ολοκληρωμένη σειρά λεωφορείων.    

Είτε πρόκειται για ένα πολυτελές τουριστικό λεωφορείο σε έκδοση 

μπιστρό,  είτε για ένα πελατοκεντρικό αστικό λεωφορείο και υπεραστικό  

λεωφορείο – η μοναδικότητα, η καινοτομία και η διαδραστικότητα, 

αντικατοπτρίζονται σε όλη τη σειρά προϊόντων ΜΑΝ. Στο περίπτερο 204 

στην αίθουσα 2, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά 

την ολοκληρωμένη σειρά λεωφορείων της εταιρίας ΜΑΝ Truck and Bus, 

η οποία διαθέτει πληθώρα καινοτομιών . Τα βασικά θέματα που θα 

παρουσιαστούν, είναι η ασφάλεια και η χαμηλή κατανάλωση καυσίμων . 

 

Τα αστικά λεωφορεία MAN – ασφαλή, αποδοτικά, άνετα 
 
Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, υπήρξε συνεχής βελτίωση 
στο λεωφορείο Lion’s City, ώστε οι πελάτες να απολαμβάνουν την 
καλύτερη δυνατή ποιότητα με το μέγιστο όφελος. Τα βασικά μέτρα που 
υλοποιήθηκαν είναι η βελτιστοποίηση βάρους, η βελτιωμένη 
λειτουργικότητα, η μεγαλύτερη χωρητικότητα σε επιβάτες, καθώς και η 
σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.  
 
Εκτός από την μείωση του βάρους και την τεχνολογία καυσαερίων Euro 
6, υπάρχουν πρόσθετα χαρακτηριστικά: το νέο λογισμικό στο αυτόματο 
κιβώτιο της ZF EcoLife Step 3, ένας νέος συμπιεστής αέρα δύο σταδίων, 
το νέο λογισμικό λειτουργίας κινητήρα, οι νέες στιβαρές θύρες αστικών 
λεωφορείων της ΜΑΝ, χωρίς ανάγκη συντήρησης. 
 
Εκτός από τα μέτρα για την αύξηση της αποδοτικότητας, η ΜΑΝ δίνει 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην άνεση του οδηγού. Η ΜΑΝ είναι μια από τις 
πρώτες κατασκευάστριες εταιρίες λεωφορείων που προσφέρουν το νέο 
κάθισμα οδηγού ISRI NTS2, στον βασικό εξοπλισμό του οχήματος, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση και την εργονομία του χώρου 
εργασίας του οδηγού. Κύρια χαρακτηριστικά του νέου καθίσματος, 
αποτελούν η οσφυϊκή υποστήριξη, η ρύθμισή του σε 3 διαστάσεις και ο 
κλιματισμός του. 
 

 

 

 

 
 
Ασπρόπυργος, 24 Σεπτεμβρίου 2015 
 

 

 

 

MAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Λ. Ειρήνης 23 (πρώην ΝΑΤΟ)  

19300 Ασπρόπυργος-Αττικής 

 
 

Marketing  & PR  

Αφροδίτη Φουσκαρή 

 

Tηλ.  +30 210 6194815 

afroditi.fouskari@man.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presse-Information 

Το λεωφορείο Lion’s κάνει το «ντεμπούτο» του στην έκθεση 

Busworld  

 
To MAN Lion’s Intercity θα παρουσιαστεί σε διεθνή έκθεση λεωφορείου, 
για πρώτη φορά στο Kortrijk. Είναι σχεδιασμένο ειδικά για χρήση 
υπεραστικών αποστάσεων, σαν λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού, 
καθώς και για χρήση ως ένα πολυτελές σχολικό λεωφορείο, και 
συνδυάζει πρώτης τάξεως άνεση, με υψηλή λειτουργικότητα και 
ασφάλεια σε συνδυασμό με την κορυφαία ποιότητα ΜΑΝ. Το όχημα θέτει 
τα πρότυπα με την εντυπωσιακή, αεροδυναμικά βελτιστοποιημένη 
σχεδίασή του και την εξαιρετική οδική του συμπεριφορά, αλλά κυρίως με 
τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και το χαμηλό κόστος του κύκλου 
ζωής του. Κεντρική ιδέα πίσω από το χαμηλό συνολικό κόστος οχήματος 
(TCO) είναι η ελαφριά κατασκευή του. Ακόμη, η εξελιγμένη 
αεροδυναμική του και η μεγάλη ευκολία συντήρησης και επισκευής του 
συμβάλουν στο χαμηλό λειτουργικό του κόστος. 
 

Τα πούλμαν MAN και NEOPLAN – με επιπρόσθετες βελτιώσεις 

κατά παραγγελία 

 
Στο Kortrijk , η MAN θα παρουσιάσει επιλεκτικά και κάποιες ειδικές 
εκδόσεις  λεωφορείων και πούλμαν, από  το Κέντρο Τροποποίησης 
Λεωφορείων (Bus Modification Center - BMC), οι οποίες έχουν 
κατασκευαστεί βάσει των ειδικών απαιτήσεων των πελατών.  
Το NEOPLAN Cityliner διαθέτει ένα ατομικό εσωτερικό σαλόνι 
σχεδιασμένο από την BMC , στο οποίο περιλαμβάνεται ένα ειδικό φως 
και οπτικοακουστικό σύστημα επικοινωνίας εν κινήσει, ειδικά 
σχεδιασμένα για αυτό το πούλμαν. 
 
Το διώροφο πούλμαν NEOPLAN Skyliner συνδυάζει δύο λειτουργίες σε 
ένα μόνο όχημα: στο κάτω επίπεδο, υπάρχει ένα μπιστρό , όπου οι 
επιβάτες μπορούν να κοινωνικοποιούνται  σ’ έναν  ευρύχωρο χώρο  
σχήματος L, οποίος περιλαμβάνει μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, 18 
καθίσματα Exclussivo - Plus και δύο σαλόνια συνεργασίας με 
ρυθμιζόμενα τραπέζια.  
 


