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MAN Lion's Coach – 100 Years Edition 

Spoločnosť MAN uviedla na trh špeciálnu edíciu zájazdových 

autobusov Lion's Coach venovanú 100. výročiu spustenia výroby 

úžitkových vozidiel. Autokar „100 Years Edition“ je k dispozícii 

v limitovanej sérii 100 kusov. 

Zájazdový autobus s vysokou podlahou MAN Lion's Coach je naslovovzatý 

špecialista na diaľkové trasy, ktorý poskytuje operátorom kvalitu a cestujúcim 

vysokú úroveň komfortu. Limitovaná séria „100 Years Edition“ sa predáva v 

celej Európe a reprezentuje skutočný výstavný exemplár navrhnutý 

predovšetkým pre zákazníkov s emocionálnym vzťahom k produktu. 

Jubilejná edícia autobusov MAN Lion's Coach EfficientLine má motor D26 

s výkonom 440 k a automatizovanú prevodovku MAN TipMatic. Konfigurácia 

prvkov aktívnej bezpečnosti a asistenčných systémov vychádza v ústrety 

mnohým klientom – obsahuje prediktívny tempomat EfficientCruise a tiež 

systémy ako EBA (asistent núdzového brzdenia) a LDWS (varovanie pri 

mimovoľnom vybočení z jazdného pruhu). Špeciálne pre tento model 

dizajnéri pripravili čalúnenie s levom MAN a metalizovaný lak „šedá Texas“. 

Jubilejná séria „100 Years Edition“ autokarov MAN Lion's Coach sa predstaví 

v októbri návštevníkom autobusového veľtrhu Busworld 2015. Pre 

zákazníkov bude v ponuke so špecifickou výbavou a s vybranou paletou 

voliteľných prvkov do 31. decembra 2015. 

 

 

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 
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Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2014 obrat 14,3 miliárd 

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

Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 55 900 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 

 


