A paixão duradoura pela NEOPLAN que começou há
40 anos

Lisboa, 9 de Maio de 2016

Biendl Reisen recebeu o seu 75º NEOPLAN no ano do
aniversário
MAN Truck & Bus Portugal

Iniciada devido à proximidade entre a sede da empresa em Straubing e a
fábrica da NEOPLAN em Pilsting, a relação entre Biendl Reisen e o
fabricante de autocarros, que faz parte da MAN Truck & Bus desde 2001,
não tem parado de evoluir. Richard Gsottberger Sr. adquiriu o seu primeiro
NEOPLAN, um Jetliner, em 1976. No ano do 40º aniversário, recebeu um
novo NEOPLAN - desta vez um Skyliner. Este impressionante autocarro
vermelho de dois andares é o 75º NEOPLAN da empresa.
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“Ao longo dos anos, sempre estivemos satisfeitos com os autocarros
NEOPLAN. Tendo isto em conta, porque é que haveríamos de querer
outros?” – é assim que Richard Gsottberger Jr. explica a forte lealdade da
empresa à marca. Como resultado, 23 dos 25 veículos da frota da Biendl
Reisen revelam o logótipo NEOPLAN. “Além disso, temos uma boa oficina
perto de nós. Isto significa que estamos perfeitamente servidos tanto pela
MAN como pela NEOPLAN em todos os aspectos.”

http://www.entry.man.eu/pt/pt/impre
nsa-e-media/man-truck-ebus/press_overview_mtb.jsp

O veículo de celebração do aniversário é um NEOPLAN Skyliner
completamente equipado. Entre outras características, dispõe de tomadas
em diversos assentos, o que permite o uso de aparelhos electrónicos. O
veículo inclui ainda o sistema de travagem ABS anti-bloqueio, o sistema
antipatinagem ASR e o sistema de travagem electrónica EBS, bem como
um indicador electrónico de desgaste dos travões. Os amortecedores MAN
CDS (ComfortDriveSuspension) controlados electronicamente fornecem
conforto excepcional. Graças aos 505 CV (371 kW), o motor a diesel de 6
cilindros Euro 6 D2676 providencia uma potência excelente para viagens
rápidas.
Juntamente com o NEOPLAN Skyliner, Richard Gsottberger Jr. and Sr.
receberam também um NEOPLAN Cityliner, entregue pelo vendedor Edgar
Binder, que tem gerido a conta desta empresa desde o início. Ambos os
veículos serão usados para as excursões que a empresa realiza, para
viagens internacionais e para o transporte de empregados da BMW entre
A MAN Truck & Bus é um dos principais fabricantes de veículos comerciais e fornecedor de soluções de transporte da
Europa, com receitas de, aproximadamente, 9 mil milhões de euros por ano (2015). O portfólio de produtos inclui
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mercadorias. A MAN Truck & Bus emprega mais de 35,500 pessoas em todo o mundo.
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Munique e Dingolfing. Além disso, a Biendl Reisen também oferece serviços
de transporte para muitas organizações desportivas, como a equipa de
hóquei no gelo Straubing Tigers.
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