
 
 

 

 

  

 

 
 

 

O Grupo MAN é um dos principais intervenientes industriais da Europa em engenharia relacionada com transportes, 

com receitas de, aproximadamente, 15,7 mil milhões de euros em 2013. A MAN é fabricante de camiões, autocarros, 

motores diesel, turbomáquinas e transmissões especiais e emprega cerca de 53.500 pessoas em todo o mundo. As 

áreas de negócio da MAN ocupam posições de liderança nos respectivos mercados. 

MAN Truck & Bus 

Dachauer Straße 667 

D-80995 Munique 

 

 

Director de 

comunicações corporativas 

Andreas Lampersbach 

 

 

Tel.: +49 89 1580-2001 

Andreas.Lampersbach@man.eu 

www.man.eu/presse 

 

Hanover, 24.09.2014 
 
 

Página 1/3 

 

Para chegar ao seu destino com conforto, 

eficiência e segurança  

 

Autocarros MAN e NEOPLAN na feira de Veículos Comerciais 

IAA 2014 

 

Os autocarros de longa distância são um elemento estabelecido e 

permanente no cenário de transportes em inúmeros países. Como meio de 

transporte económico e ecológico, estão a tornar-se cada vez mais 

importantes. A feira de Veículos Comerciais IAA 2014, entre os dias 25 de 

Setembro e 2 de Outubro, terá a apresentação das marcas MAN e 

NEOPLAN com autocarros eficientes e com economia de combustível que 

oferecem aos passageiros e motoristas os mais altos níveis de conforto e 

segurança. Pela primeira vez, a MAN, fabricante de veículos comerciais, 

apresentará seu sistema de controlo GPS de cruzeiro MAN EfficientCruise 

para autocarros. O sistema de assistência à travagem de emergência (EBA 

na sigla em inglês) também está disponível para todos os autocarros MAN 

e NEOPLAN. Os novos assentos e a nova tapeçaria do MAN Lion’s Coach 

são económicos e proporcionam uma sensação ainda maior de conforto. A 

MAN também apresenta o NEOPLAN Skyliner, que estará novamente 

disponível a partir de Junho de 2015. A gama no stand da MAN na feira 

será complementada pelo NEOPLAN Cityliner com a sua configuração 

NEOPLAN especial, e pelo NEOPLAN Jetliner, uma combinação de 

autocarro para longa distância e transporte de turistas. 

  

MAN EfficientCruise: sistema de controlo GPS de cruzeiro para maior 

eficiência 

A MAN oferece um sistema de assistência com EfficientCruise que ajuda o 

motorista a obter um estilo de condução defensivo e económico. O controlo 

GPS de cruzeiro analisa as zonas em subida e declive ao logo da estrada 

e ajusta a velocidade do veículo a fim de optimizar o consumo de 

combustível. O sinal GPS é usado para determinar a posição e a direcção 

da viagem do autocarro nos mapas topográficos registados. Assim, o 

sistema EfficientCruise reconhece o perfil de elevação da rota à frente. A 
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velocidade pode ser adaptada de maneira apropriada: o momentum é 

especificamente construído antes de uma subida e, no fim, o veículo roda 

em velocidade reduzida sobre o topo. O uso do EfficientCruise durante 

uma viagem pode reduzir o consumo de combustível em até 6%. 

 

NEOPLAN Skyliner: o carro principal do portfólio de autocarros está 

de volta 

A MAN vai dar continuidade à sua história de 40 anos de sucesso com o 

NEOPLAN Skyliner. Este dois-andares classe Premium estará também 

disponível de acordo com a norma Euro 6 a partir de Junho de 2015. O 

veículo impressiona devido à óptima combinação de eficiência, 

desempenho ambiental e conforto exclusivo. O premiado "Sharp Cut 

design" traz linhas claras e consistentes, garantindo o melhor em termos 

de aerodinâmica. Economias de combustível de até 5% podem ser obtidas 

em relação aos dois-andares sem projectos aerodinâmicos. Ao mesmo 

tempo, o NEOPLAN Skyliner, com a menor emissão de CO2 por 

passageiro, classifica-se muito bem neste segmento. O generoso design 

interior oferece a máxima liberdade de movimento no autocarro dois-

andares. Com até 83 assentos, este autocarro é perfeitamente adequado 

para viagens de longa distância. Passageiros e motoristas podem desfrutar 

do maior conforto graças aos acessórios para autocarros de longa 

distância que incluem apresentação do destino e tomadas de 230V em 

todos os assentos, além de um novo assento para o motorista, com 

posição optimizada. Na IAA, a MAN terá em exposição um modelo sem 

obstáculos com porta extralarga e até dois lugares para cadeiras de rodas 

no piso inferior, accessível por uma rampa dobrável na segunda porta.  

 

Maior segurança: sistema de assistência à travagem de emergência 

disponível em todos os autocarros 

O sistema de assistência à travagem de emergência (EBA na sigla em 

inglês para Emergency Brake Assistant) da MAN está disponível para 

todos os autocarros MAN e NEOPLAN, suplementando os sistemas 

assistentes já disponíveis: o MAN BrakeMatic coordena a implantação do 

serviço ABS e ASR e dos sistemas de travagem contínua. O assistente de 

travagem MAN reconhece o accionamento do travão de emergência 

directamente pelo motorista e activa a máxima potência de travagem 

quando necessária. Se o motorista não for capaz de reagir, o EBA inicia 
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independentemente a travagem de emergência. Esta acção evita ou reduz 

o impacto de colisões traseiras.  

 

 

MAN Lion’s Coach: novos assentos e estofos  

A MAN está a apresentar o MAN Lion's Coach com a sua configuração 

EfficientLine na IAA: a combinação de tecnologia eficiente, motoristas 

treinados e serviços seleccionados assegura um consumo de combustível 

particularmente económico. O veículo é também equipado com assentos 

com estofos duradouros, resistentes ao uso intensivo e de limpeza muito 

fácil. O couro sintético respirável garante grande conforto para sentar. O 

material é aproximadamente 40% mais leve que o couro, tornando o 

veículo ainda mais económico. Um novo modelo de poltrona com cabeça 

ajustável, almofada de assento e suporte para iPad proporciona mais 

conforto ao passageiro. O veículo vem também com WC maior e 

equipamentos para longa distância. O elevador de cadeira de rodas facilita 

a entrada e saída do autocarro a passageiros com mobilidade limitada. 

Dois lugares para cadeiras de rodas e o piso plano permitem um 

movimento sem obstáculos no interior do veículo. 

 

#MANiaa – O social stream da MAN para a IAA 

 


