
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 (2016). O portfólio de produtos inclui 

carrinhas, camiões, autocarros e motores a diesel e a gás, bem como serviços relacionados com o transporte de 

passageiros e de mercadorias. A MAN Truck & Bus é uma empresa da Volkswagen Truck & Bus GmbH e emprega 

mais de 35.000 colaboradores em todo o mundo. 
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Novo MAN Lion’s Coach é o grande vencedor da 

Busworld Awards Competition 

A Busworld Awards Competition é tradicionalmente organizada antes 

da feira de autocarros Busworld. Esta competição costumava deno-

minar-se European Coach Week (ECW). Este ano o MAN Lion’s Coach 

saíu vencedor em três das seis categorias. 

 

 MAN Lion’s Coach vence “Grand Coach Award” contra 

onze concorrentes  

 Premiado também com a “Comfort Label” e a “Design 

Label” 

 

O júri é constituído por especialistas internacionais de diversas áreas, bem 

como operadores de autocarros. Qualquer veículo exibido na feira pode 

competir para os seis prémios. 

No caso da MAN Truck & Bus, o novo MAN Lion’s Coach disputou os luga-

res de pódio. Com o lançamento deste novo modelo, que foi apresentado 

pela primeira vez no Busworld, o MAN Lion’s Coach – já visto como um 

marco no seu segmento – alcançou um nível superior. Este autocarro des-

taca-se não só pelo seu design, com características que incluem faróis 

LED dianteiros e traseiro, mas também pela sua cadeia cinemática (com o 

motor D26 mais potente e eficiente) e segurança. Além disso, o autocarro 

cumpre com a norma ECE R66.02, referente à resistência ao capotamento. 

Deste modo, as expectativas eram elevadas quando os vencedores foram 

anunciados na cerimónia de abertura oficial do Busworld. E com razão, já 

que o novo MAN Lion’s Coach foi o grande vencedor da noite, arrecadando 

três dos seis prémio atribuídos: o “Grand Award Coach”, e os prémios 

“Comfort Label” e “Design Label”. Para o “Grand Coach Award”, a concor-

rência era forte, com um recorde de 12 nomeados. 
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Contudo, o júri ficou unanimemente impressionado com o pacote total que 

o MAN Lion’s Coach oferece, e que combina eficiência, segurança e de-

sign numa única unidade. 

Foi assim um excelente pontapé de partida para o sucesso da MAN na 

feira, onde está em exibição não só o MAN Lion’s Coach, mas também 

outros veículos, incluindo o NEOPLAN Skyliner, que celebra o seu 50º ani-

versário. O stand da MAN esteve colocado no Hall 2 ao longo de todos os 

dias do Busworld.  

 
 

P_Bus_EOT_Coach_Busworld_Awards.jpg 

Legenda: 

O novo MAN Lion’s Coach ganhou três das seis categorias da Busworld 

Awards Competition, incluindo o “Grand Coach Award”. 
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Legenda: 

O novo MAN Lion’s Coach impressiona como um todo, ao combinar 

eficiência, segurança e design numa única unidade. 

 


