Lisboa, 11 de Abril de 2018

Primeiro MAN Lion’s Coach de 13 metros e 2 eixos
entregue em Portugal
A empresa de transportes LP Tours reforçou a sua frota com o
autocarro de turismo da MAN

MAN Truck & Bus Portugal
Edifício MAN Truck & Bus Portugal,

Foi entregue no início de Abril o primeiro autocarro MAN Lion’s Coach a
ser vendido em Portugal, à LP Tours, empresa de transporte de
passageiros sedeada em Gondomar. O veículo com 13,1 metros de
comprimento e 2 eixos tem capacidade máxima para entre 51 a 59
passageiros.

2º andar

O Lion’s Coach é um autocarro de turismo que proporciona o máximo de
conforto possível tanto aos passageiros como ao motorista: os bancos são
de elevado conforto, e incluem entradas USB, mesa, porta-revistas e
repousa pés. O cockpit do motorista é um exemplo de ergonomia,
segurança e conforto, pensado para facilitar ao máximo a tarefa do
motorista; todos os botões de controlo são de fácil acesso, e o volante
multifunções permite o controlo do rádio, telemóvel e sistemas de
segurança e controlo do autocarro. A qualidade topo e design premium
continuam no exterior, com os vidros laterais extra escuros e as jantes
especiais.
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O autocarro inclui ainda de série aquecimento de parque, sistema
multimédia composto por 3 câmaras (na traseira, para facilitar as
manobras; 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
respectivas antenas.
A segurança do motorista e passageiros é assegurada pelos mais
inovadores sistemas de segurança: Programa Electrónico de Estabilidade
(ESP), Sistema de manutenção na faixa de rodagem (LGS) e Sistema de
assistência à travagem de emergência (EBA).
Ao apostar na eficiência e qualidade MAN, a LP Tours garante assim
viagens com o máximo conforto e segurança a todos os seus passageiros.

A MAN Truck & Bus é uma das principais empresas da Europa no fabrico de veículos comerciais e no fornecimento de
soluções de transporte, com uma facturação anual de cerca de 10 mil milhões de euros (2017). O portfólio de
produtos inclui carrinhas, camiões, autocarros e motores a diesel e a gás, assim como serviços no âmbito do
transporte de passageiros e de mercadorias. A MAN Truck & Bus é uma empresa da Volkswagen Truck & Bus GmbH
e emprega em todo o mundo mais de 36.000 colaboradores.
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