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MAN na Busworld 2015
A MAN estará presente, com a sua vasta experiência em autocarros, na feira “Busworld
2015”, que terá lugar entre 16 e 21 de Outubro em Kortrijk, na Bélgica. Seja um autocarro de
turismo de luxo com upgrade de bar, ou um autocarro urbano ou intercidades optimizado,
individualidade, inovação e interactividade estão sempre presentes na gama de produtos
MAN. No stand 204 no Hall 2, os visitantes poderão encontrar toda a gama de autocarros da
MAN Truck & Bus, com diversas inovações. Os temas principais serão a eficiência e a
segurança.

Autocarros urbanos MAN – seguros, eficientes, confortáveis
Nos últimos três anos, o Lion’s City foi consistentemente optimizado, de modo a oferecer
aos clientes a melhoria qualidade possível e o máximo benefício. As principais medidas
implementadas foram: optimização do peso, maior facilidade de manutenção, maior
capacidade de passageiros e redução significativa do consumo de combustível. Foi dada
particular atenção à eficiência e optimização do consumo de combustível. Além das várias
medidas para redução de peso e da tecnologia de escape Euro 6, existem novas
funcionalidades, como o Idle Shutdown e o novo software de transmissão automática ZF
EcoLife Step 3, bem como um novo compressor de ar de dois estágios. Outro destaque na
feira serão as novas portas dos autocarros urbanos MAN, uma solução robusta e livre de
manutenção para as duras condições do dia-a-dia.
Além das medidas para incrementar da eficiência, a MAN também melhorou bastante o seu
portfólio de autocarros urbanos em termos do conforto do motorista. Por exemplo, a MAN é
um dos primeiros fabricantes de autocarros urbanos a oferecer a nova geração de bancos
de condutor ISRI NTS2 de fábrica, com a MAN a colocar uma ênfase particular no conforto e
ergonomia do cockpit, o local de trabalho do motorista. As principais características são o
apoio lombar, o banco ajustável 3D e o ar condicionado do banco.

Lion’s Intercity faz a sua estreia em feiras
O MAN Lion’s Intercity será exibido numa feira internacional de autocarros pela primeira vez
em Kortrijk. Foi especialmente pensado para utilizações em longa distância, ou como
shuttle, e também para utilização como autocarro escolar, e combina o conforto de primeira
classe com grande funcionalidade e segurança superior, juntamente com a qualidade de
topo MAN. O veículo não só desafia os padrões devido ao seu impressionante,
aerodinâmico e optimizado design e excelentes características de condução, mas também,
e acima de tudo, devido ao seu eficiente consumo de combustível e baixos custos ao longo
do período de vida. O conceito por detrás do baixo TCO: construção leve consistente. Além
disso, a aerodinâmica sofisticada e a grande facilidade de manutenção e reparação também
contribuem para os baixo custo operacional.

Vencedor de prémios NEOPLAN Tourliner
No Busworld 2015 em Kortrijk, um painel internacional de juízes irá premiar o NEOPLAN
Tourliner com o IBC Comfort Award 2015, pelo seu excepcional conforto. Na área exterior
do Xpo Centre em Kortrijk, será possível andar neste luxuoso autocarro de turismo, um
veículo 5 estrelas, com lugares VIP para 32 passageiros. As filas de bancos à esquerda têm
bancos individuais, ao passo que as filas à direita têm dois bancos. O interior inclui ainda
monitores fáceis de visualizar, um frigorífico com capacidade de 56 litros e uma cozinha a
bordo.

Autocarros de turismo MAN e NEOPLAN – com melhorias adicionadas a pedido
Em Kortrijk, a MAN irá também apresentar os destaques do seu Bus Modification Center
(BMC) para autocarros e autocarros de turismo, que dá resposta aos pedidos especiais dos
clientes, dando o retoque final aos seus autocarros. O NEOPLAN Cityliner tem um lounge
interior individual, desenhado pelo BMC, que dá apoio à comunicação na estrada. Isto inclui
um sistema de iluminação e de som especial, especificamente desenhado para este
autocarro.
O NEOPLAN Skyliner de dois andares combina duas funções num único veículo: no piso de
baixo, existe um café onde os passageiros podem socializar, com uma cozinha totalmente

equipada, em forma de L, 18 bancos Exclussivo-Plus e dois grupos de bancos duplos, com
disposição frente-a-frente, como mesas de altura ajustável.

Citações:

Rudi Kuchta, Vice Presidente, Bus Sales na MAN Truck & Bus AG

"O Busworld é a feira de autocarros da Europa, e atrai profissionais da indústria de todo o
mundo. É a plataforma ideal para exibir a vasta gama de autocarros da MAN e da
NEOPLAN, e para informar os visitantes sobre os nossos serviços orientados para o cliente.
Também valorizamos o contacto pessoal com os nossos clientes.”

Heinz Kiess, gestor do stand MAN em Kortrijk 2015, Head of High Floor Product Marketing

"O Busworld em Kortrijk é a maior feira de autocarros do mundo. É aqui que os mais
importantes fabricantes de autocarros, construtores e fornecedores se encontram. O foco
não está apenas nos países da Benelux e França, como mercados de exportação. Os
clientes da Alemanha e de todo o mundo dirigem-se a Kortrijk, motivo pelo qual esta feira se
estabeleceu numa posição de liderança. A MAN vai estar presente para revelar as suas
estreias, inovações e ideias relativamente a todos os assuntos importantes relacionados
com a indústria profissional dos autocarros, para falar com os clientes e com os
especialistas, e para vender autocarros, é claro.”

