Sezónu odštartovalo 11 000 koní
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16. 9. 2015

MAN a FC Augsburg predstavili nový tímový autobus

V priestoroch továrne MAN Diesel & Turbo v Augsburgu za prítomnosti 150
zamestnancov a tímu profesionálov z futbalovej bundesligy spoločnosť MAN
a FC Augsburg predstavili nový klubový autobus MAN Lion´s Coach L.
V pôsobivom prostredí továrenskej haly sa najprv objavil obrí dieselový lodný
motor a potom na scénu vstúpil nový tímový autobus FCA.
„Toto podujatie znázornilo celú šírku spektra výkonov MAN Group: od

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.
Rožňavská 24/A
821 04 Bratislava
V prípade potreby bližších informácií kontaktujte:
Ing. Michal Jedlička
Michal.Jedlicka@man.eu
www.mantruckandbus.sk

štvortaktového obrieho lodného motora až po klubový autobus,“ komentoval
podujatie Dr. Georg Pachta-Reyhofen, hovorca predstavenstva MAN SE.
Neobyčajným zážitkom bola táto udalosť aj pre vybraných zamestnancov
MAN Diesel & Turbo. „V radoch našich pracovníkov je mnoho fanúšikov
FCA, preto máme veľkú radosť, že sa MAN teraz stal oficiálnym partnerom
FC Augsburg,“ povedal Wilfried von Rath, člen predstavenstva MAN Diesel &
Turbo SE zodpovedný za personalistiku.
V rámci prezentácie bolo predstavené tiež oficiálne meno tímového
autobusu: „Puppenkiste“ (tradičné augsburské bábkové divadlo), ktoré už
predtým vybrali priaznivci futbalového klubu.
„Táto akcia ukazuje úzke prepojenie medzi MAN, klubom FCA a mestom
Augsburg. Ide o emocionálne partnerstvo, ktoré prináša prospech všetkým
zúčastneným,“ poznamenal na margo prezentácie autobusu šéftréner FCA
Markus Weinzierl.
Nový klubový autokar MAN Lion´s Coach L síce neprináša do prevádzky
avizovaných 11 000 koní obrieho dieselového lodného motora, napriek tomu
je so svojím výkonom 480 k dobre pripravený na dlhé jazdy po Európe.
V interiéri bohato vybaveného autobusu je 34 komfortných sedadiel s
elektrickým ovládaním polohy a opierkou nôh, hráči majú k dispozícii štyri
stoly s elektricky nastaviteľnou výškou, prístup k WLAN, satelitný systém,
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kávovar Jura, chladničku, monitory so zariadením na prehrávanie videa... a
na strope žiari hviezdna obloha z LED. Ako talizman pre šťastie je v zadnom
schodíku zabudovaná šiška ručne vyrobená učňami MAN (ide o symbol v
znaku mesta Augsburg). Autobus prevádzkuje firma Ludwig Tours.
Technické údaje vozidla MAN Lion´s Coach L: Dĺžka 13,8 m, šírka 2,5 m,
výška 3,8 m. Motor Euro 6 s výkonom 353 kW/480 k je spriahnutý s
automatizovanou 12-stupňovou prevodovkou TipMatic.

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 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.
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