
 
 

 

 

  

 

 
 

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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Primeiros NEOPLAN Tourliner entregues ao Grupo 

Barraqueiro. 

Empresa de transportes de passageiros adquiriu diversas uni-

dades para renovação da frota. 

O Grupo Barraqueiro adquiriu alguns dos primeiros NEOPLAN Tourliner a 

ser vendidos na Europa. O modelo renovado em 2018 apresenta pela pri-

meira vez 13 metros em 2 eixos, e a lotação máxima varia de 51 a 59 pas-

sageiros. 

A segurança do motorista e passageiros é assegurada pelos mais inovado-

res sistemas de segurança: Programa Electrónico de Estabilidade (ESP), 

Sistema de manutenção na faixa de rodagem (LGS) e Sistema de assis-

tência à travagem de emergência (EBA), incluídos em todos os autocarros.  

A qualidade premium é visível por dentro e por fora. No exterior, os vidros 

laterais extra escuros, as jantes especiais e a Gestão da Pressão de 

Pneus (TPM) evidenciam a máxima qualidade, que continua no interior, 

com bancos de elevado conforto, que incluem entradas USB, mesa, porta-

revista e repousa pés, porporcionando o máximo conforto possível a todos 

os passageiros. 

O ergonómico cockpit do motorista confere também toda a segurança e 

conforto: todos os botões de controlo são de fácil acesso, e o volante multi-

funções permite o controlo do rádio, telemóvel e sistemas de segurança e 

controlo do autocarro. 

O NEOPLAN Tourliner inclui ainda de série aquecimento de parque, siste-

ma multimédia composto por 3 câmaras (na traseira, para facilitar as ma-

nobras; da porta traseira, o que permite controlar entradas e saídas; e vista 

do motorista), GPS com visualização do trajecto nos monitores, kit mãos-

livres para dois telemóveis e pré-instalação do router Wifi com as respecti-

vas antenas. 

O Grupo Barraqueiro confia assim novamente na qualidade NEOPLAN 

para proporcionar aos seus passageiros viagens de luxo, com toda a fiabi-

lidade, conforto e segurança desejáveis. 
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