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MAN Truck & Bus Czech Republic na veľtrhu 

CZECHBUS 2015  

• Česká výstavná premiéra MAN Lion´s Intercity 

• Luxusný VIP dvojpodlažný autokar NEOPLAN Skyliner 

 

Na tohtoročnom veľtrhu CZECHBUS (24. – 26. novembra) vystavil MAN 

Truck & Bus Czech Republic autobusy obidvoch svojich značiek určené pre 

linkovú a zájazdovú prevádzku. Dva exponáty v hlavnej hale výstaviska 

v pražských Holešoviciach reprezentovali to najaktuálnejšie z ponuky 

autobusov koncernu MAN.  

 

MAN Lion’s Intercity po prvý raz na veľtrhu v ČR  

Na českom autobusovom veľtrhu mal MAN Lion’s Intercity premiéru. Nový 

model koncipovaný pre regionálnu dopravu, ako kyvadlový či robustný 

školský autobus kombinuje prvotriedny komfort s vysokou funkčnosťou a 

vynikajúcou bezpečnosťou s osvedčenou kvalitou MAN. Vozidlo sa stáva 

vzorom nielen vďaka výraznému aerodynamickému vzhľadu či excelentný 

jazdným vlastnostiam, ale predovšetkým zásluhou priaznivej spotreby a 

nízkych nákladov počas životného cyklu. Za nízkymi celkovými nákladmi na 

vlastnenie vozidla (TCO) stojí najmä dôsledne zredukovaná hmotnosť, ale 

tiež výborná aerodynamika a nenáročnosť pri údržbe a opravách.   

 

NEOPLAN Skyliner L: Vlajková loď rodiny autokarov sa vracia  

Na veľtrhu Busworld 2011 v belgickom Kortrijku oslávil NEOPLAN Skyliner 

novej generácie svoju oficiálnu svetovú premiéru. Vo vyhotovení Euro 6 a 

vyrobený vo vlastnom závode MAN bol prvýkrát predstavený na IAA 2014. 

Od roku 2015 je tento dvojpodlažný autobus opätovne v predaji. S 

neobyčajným autokarom Skyliner píše MAN Truck & Bus ďalšiu kapitolu vyše 

štyridsaťročného príbehu úspechu poschodových autokarov NEOPLAN. 
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Skyliner v sebe spája celý rad špičkových prvkov: žiaden iný poschodový 

autobus neponúka taký pozoruhodný výhľad z horného panoramatického 

podlažia, nové dvojzónové klimatizačné zariadenie temperuje obe podlažia 

oddelene, o prvotriednu bezpečnosť sa stará aktívny podvozok (Comfort 

Drive Suspension) a komplexná zostava bezpečnostných prvkov a 

asistenčných systémov. Hodnoty spotreby nových Skylinerov ukazujú, že je 

možné spojiť exkluzívny komfort cestovania s vynikajúcou hospodárnosťou: 

prémiový double-decker vykazuje na zájazdový poschodový autobus veľmi 

efektívne hodnoty spotreby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


