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Autobusy MAN na výstave CZECHBUS 2014 

Štvrtý ročník Stredoeurópskeho veľtrhu autobusovej dopravy CZECHBUS 

2014 (19. – 21. novembra) na tri dni zmenil Výstavisko v pražských 

Holešoviciach na pestré autobusové depo. V našom regióne je to jediná 

výstava špecializovaná na sektor autobusov, hromadnej dopravy 

a špecifickej garážovej, resp. servisnej techniky, na ktorej sa tentoraz 

predstavilo 67 vozidiel, z nich 15 v českej premiére. Na výstavnej ploche 10 

000 m2 malo svoj stánok 18 značiek autobusov od domácich i svetových 

výrobcov. Predstavili sa produkty všetkých kategórií: Minibusy, rozmanité 

mestské autobusy aj luxusné autokary.  

Samozrejme, svoj stánok na veľtrhu mal aj MAN Truck & Bus Czech 

Republic. Prezentoval modely z produkcie MAN určené pre mestskú 

hromadnú dopravu, pravidelné linky a zájazdy. Dva exponáty vystavené 

v hlavnej hale doplnil autobus na voľnej ploche pred pavilónmi. 

MAN Lion´s City CNG 

Priamy príbuzný autobusu oceneného na nedávnom veľtrhu úžitkových 

vozidiel IAA v Hannoveri titulom „Bus of the Year 2015“ vo verzii s dĺžkou 12 

metrov reprezentoval kompetentnosť MAN v oblasti pohonu na CNG. 

Vystavený autobus sa hodí na mestskú aj prímestskú prevádzku. Praktické 

čalúnené sedadlá poskytujú pasažierom zvýšené pohodlie pri dlhších 

cestách. Plynový pohon je alternatívou konvenčného vznetového motora, 

ktorá bez akýchkoľvek dodatočných filtrov či prídavných látok s rezervou plní 

aktuálnu najprísnejšiu emisnú normu. 

MAN Lion´s Coach L 

Zájazdový autobus Lion´s Coach L charakterizuje vysoká miera komfortu a 

nadštandardná bezpečnostná výbava. Na stánku MAN bol vystavený variant 

s hospodárnym šesťvalcovým 353-kilowattovým motorom Euro 6, s ktorým 

prepraví cestujúcich do cieľa maximálne pohodlne a efektívne. V spolupráci 
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s automatizovanou 12-stupňovou prevodovkou MAN TipMatic s funkciou 

EasyStart garantuje nízku spotrebu pohonných hmôt a vynikajúce jazdné 

vlastnosti. Dostatok miesta pre nohy, optimálne dimenzované odkladacie 

priestory pre batožiny a vysoko kvalitný interiér poskytujú špičkový komfort, 

na aký sú zákazníci MAN zvyknutí. Vystavený Lion´s Coach L mal špeciálnu 

konfiguráciu inšpirovanú novým klubovým autobusom FC Bayern Mníchov: 

Čalúnenie luxusnej triedy, konferenčné usporiadanie sedadiel v zadnej časti 

s dvoma stolíkmi, kuchynka s kávovarom Espresso Point a prvotriedna 

zábavná elektronika premení cestovanie na zážitok. Vyspelé elektronické 

asistenčné systémy podporujú vodiča v jeho zodpovednej práci a výrazne 

znižujú riziko nehody.  

MAN Lion´s Regio 

Tento model s výškou podlahy 860 mm a celkovou výškou 3,4 m je 

predstaviteľom vysokopodlažného autobusu v rámci segmentu regionálnej 

dopravy, ktorý môže byť príležitostne nasadený aj na kratšie zájazdy. So 

sedadlami zájazdového typu, kuchynkou a toaletou sa dá Lion´s Regio úplne 

prispôsobiť na výletný typ. Keďže počas všedných dni pracuje na 

pravidelných linkách a cez víkendy sa dá využiť na zájazdy, s obľubou ho 

označujú ako „autobus, ktorý dokáže zarábať dvakrát“ alebo za „to najlepšie 

z dvoch rôznych svetov“. V čitateľskej ankete „Najlepšie úžitkové vozidlá“, 

ktorú vyhlasuje nemecká vydavateľská skupina, model MAN Lion´s Regio už 

osem razy zvíťazil v kategórii „medzimestské autobusy“. 

 

Na snímkach: 

1. Stánok spoločnosti MAN Truck & Bus Czech Republic na veľtrhu 

CZECHBUS. 

2. Všestranný MAN Lion´s Regio. 

3. Atraktívne vyhotovenie zájazdového autobusu Lion´s Coach L. 

4. Pracovisko vodiča autokaru MAN Lion´s Coach poskytuje maximálnu 

pohodu pri jazde. 
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5. Nadštandardná konfigurácia interiéru vystaveného autokaru Lion´s Coach 

L: Konferenčné usporiadanie sedadiel, luxusné čalúnenie. 

6. Dvanásťmetrový MAN Lion´s City CNG. 

 

Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus 

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému 

ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných 

výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu 

efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových 

nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a 

ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 

www.blog.transport-efficiency.com 

 

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2013 obrat 15,7 miliárd 

eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení. 

Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 53 000 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 


