NEOPLAN Tourliner vyznamenaný za najlepší
komfort cestovania
V

porovnávacom

teste

IBC,

ktorý

každoročne

organizujú

Bratislava
22. 10. 2015

novinári

špecializovaní na autobusový sektor (International Bus & Coach of the Year

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.
Rožňavská 24/A
821 04 Bratislava

Jury), bol NEOPLAN Tourliner vyznamenaný cenou za mimoriadne pohodlie
vozidla. Ocenenie mu udelili v rámci veľtrhu Busworld 2015 v Kortrijku.

V prípade potreby bližších informácií kontaktujte:
Ing. Michal Jedlička

Autokar s dĺžkou 13,8 m, ktorý má ambície pozdvihnúť úroveň komfortu na

Michal.Jedlicka@man.eu

trhu diaľkových autobusov, presvedčil porotu svojou neobvyklou výbavou.

www.mantruckandbus.sk

NEOPLAN Tourliner 2+1 je päťhviezdičkový model s VIP sedadlami s
prepravnou kapacitou 33 osôb. Na ľavej strane sa nachádzajú samostatné
sedadlá, pravá strana je osadená dvojsedadlami. Takéto usporiadanie je už
v praxi veľmi úspešné na diaľkových linkách triedy business v Turecku.
Okrem toho sú perličkou aj samotné sedadlá cestujúcich –

veľkoryso

tvarované a čalúnené, disponujúce nastaviteľnými lakťovými opierkami na
oboch stranách, aké sa používajú iba v lietadlách.
Už v sériovom vyhotovení má flexibilný Tourliner atribúty komfortného
zájazdového autobusu. Pasažier sa tu cíti takmer ako doma vďaka dobrému
výhľadu na monitory, 56-litrovej chladničke a praktickej kuchynke. V každej
dĺžke karosérie poskytuje Tourliner dostatok odkladacích priestorov pre
všetko, čo si cestujúci vezmú so sebou. Mimoriadne efektívne sú paralelne
výkyvné veká batožinových priestorov, takže rýchle nakladanie i vykladanie
kufrov je možné i v úzkych uličkách.
Okrem toho Tourliner do detailu zohľadňuje potreby šoféra. Pracovisko
vodiča je priestranné, ergonomické a disponuje individuálne nastaviteľným
sedadlom so všetkými doplnkami, ktoré ho zaraďujú do kategórie zvýšeného
komfortu. Ľahko nastaviteľný multifunkčný volant je perfektne prispôsobený
pre ovládanie rôznych funkcií. Tourliner ponúka veľa i pre odpočinok, na
prianie sa dodáva napríklad extra veľká spálňa vodiča. Výbava autobusu
obsahuje všetky bezpečnostné a asistenčné systémy najnovšej generácie:
adaptívny tempomat ACC, sledovanie jazdného pruhu LGS, asistent
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núdzového brzdenia EBA, brzdový asistent BA, EfficientCruise a Maximum
Speed Control MSC.

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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