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Jubilejný autobus v jubilejnom roku obchodného 

partnerstva  

Na veľtrhu úžitkových vozidiel IAA 2016 odovzdal MAN Truck & 

Bus už 7500. autobus MAN Lion’s Coach. 

 

Dvadsaťročný obchodný vzťah autobusového dopravcu „Der Krostitzer“ a 

značky MAN, resp. NEOPLAN korunovalo jubilejné vozidlo: v rámci veľtrhu 

úžitkových vozidiel IAA prevzal Lars Tscheschke, riaditeľ firmy „Der Kros-

titzer“, symbolický kľúč od celkove 7500. predaného autobusu MAN Lion’s Co-

ach. 

Už pri obstarávaní svojho prvého autobusu v roku 1996 sa majiteľ firmy Maik 

Eckinger rozhodol pre NEOPLAN Cityliner. Odvtedy sa vozidlový park spoloč-

nosti „Krostitzers“ rozrástol na 12 zájazdových autobusov, z toho osem je z 

produkcie MAN a NEOPLAN. „Okrem veľmi ústretovej a odbornej starostlivosti 

autobusového predajcu i od servisného strediska MAN v Lipsku majú pre naše 

podnikanie veľký význam ekonomicky efektívne a komfortné zájazdové auto-

busy MAN/NEOPLAN,“ povedal pri preberaní vozidla Lars Tscheschke. 

A teraz je tu ďalší prírastok. Jubilejný 7500. autobus je trojnápravový variant 

modelu Lion’s Coach s dĺžkou 13 260 mm. Bude jazdiť pre spoločnosť Polster 

& Pohl, najväčšieho poskytovateľa zájazdov v strednom Nemecku. Autokar 

boduje vďaka batožinovému priestoru s objemom 10,7 m3, ale tiež zásluhou 

silnej zostavy asistenčných systémov zaručujúcich bezpečnú a komfortnú 

jazdu. K tomu prispieva okrem iného aj dvojhmotový zotrvačník v pohonnom 

reťazci, ktorý sa stará o ešte pokojnejší chod. Autobus poháňa šesťvalcový 

motor MAN D2676 s výkonom 324 kW (440 k) pri otáčkach 1800 min-1. Odve-

zie až 52 cestujúcich.  

Moderný zájazdový autobus s rozšírenou výbavou bezpečnostných prvkov 

„Safety Pack“ má  asistenčný systém LGS s vibračným varovaním vodiča pri 

mimovoľnom vybočení z jazdného pruhu a adaptívny tempomat MAN Adap-

tive Cruise Control (ACC). Asistent núdzového brzdenia EBA najnovšej gene-

rácie sa dodáva sériovo. K celkovej bezpečnosti prispieva, že priestor nastu-

povania cez druhé dvere je osvetlený a monitorovaný kamerou.  
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Prvý Lion’s Coach uviedol MAN na trh roku 1996. Už vtedy to bol autobus z 

tureckej produkcie a uvedenie zrealizovala dcérska spoločnosť MAN AS. Z 

autobusu, ktorý bol pôvodne koncipovaný ako cenovo priaznivejšia alternatíva 

autokaru MAN Lion’s Star, sa vyvinul samostatný zájazdový model. V roku 

2002 prišla na scénu druhá generácia. Dnes majú zákazníci na výber tri va-

rianty motora s výkonom od 400 do 480 k alebo s novými motormi D26 v roz-

sahu 420 až 500 k. K dispozícii sú dĺžky od 12 000 mm do 13 800 mm.  

„MAN Lion´s Coach sa vyprofiloval na skutočného vytrvalca a myslím si, že 

zaslúžene. On jednoducho presvedčí v oblasti hospodárnosti, bezpečnosti i 

komfortu,“ vyjadril svoju radosť pri odovzdávaní 7500. autobusu Heiko Hau-

mer, viceprezident MAN Truck & Bus pre regionálny predaj a kľúčových zá-

kazníkov.   

Na snímkach: 

1 – Oficiálne odovzdávanie 7500. predaného autobusu MAN Lion’s Coach: 

zľava Steffen Elmer, regionálny vedúci predaja autobusov, Lars Tscheschke, 

riaditeľ firmy „Der Krostitzer“, Heiko Haumer, viceprezident MAN Truck & Bus 

pre regionálny predaj a kľúčových zákazníkov a predajca Peter Boche. 

2 – MAN Lion’s Coach uviedol MAN Truck & Bus na trh v roku 1996 prostred-

níctvom dcérskej spoločnosti MAN AS; už vtedy bol z tureckej produkcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAN Truck & Bus, jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení, dosiahol v roku 2015 

obrat približne 9 miliárd eur. Jeho produktové portfólio obsahuje nákladné vozidlá, autobusy a vznetové motory, a tiež služby súvisiace 

s nákladnou dopravou a prepravou osôb.  Spoločnosť MAN Truck & Bus zamestnáva celosvetovo vyše 35 500 pracovníkov. 


