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Maximálna efektívnosť na dvoch nápravách 

Svoj oceňovaný linkový a školský autobus teraz MAN Truck & 

Bus ponúka aj vo verzii s optimalizovanou obsaditeľnosťou. 

 Dvojnápravový MAN Lion’s Intercity C s dĺžkou 13,25 m po-

skytuje 63 miest na sedenie  

 Medzimestský model disponuje množstvom asistenčných 

systémov a spĺňa normu  ECE R66.02 

 Vyznamenaný ocenením iF Gold Award 

 

Na veľtrhu IAA 2016 sa prvý raz predstavil MAN Lion’s Intercity C s novou 

dĺžkou 13 250 mm, a tak popri známych verziách dlhých 12 280 mm a 13 

050 mm prichádza na trh s ďalším atraktívnym variantom, ktorý je optima-

lizovaný z hľadiska prepravnej kapacity. Hoci na pohľad to nevyzerá na 

veľkú zmenu, podľa počtu sedadiel je prínos zrejmý: v medzimestskom či 

školskom autobuse sa usadí až 63 cestujúcich (resp. 59 a jeden vozíčkar). 

Z hľadiska bezpečnosti ide o zrelý produkt, pretože MAN Lion’s Intercity 

má napríklad v sériovej výbave elektronický stabilizačný program ESP. Na 

prianie je k dispozícii asistent núdzového brzdenia EBA, asistent jazdy v 

pruhu LGS a adaptívny tempomat ACC. Navyše MAN Lion’s Intercity už 

dnes vyhovuje európskej smernici ECE R66.02, ktorá definuje povinnú 

odolnosť skeletu autobusu pri prevrátení a vstúpi do platnosti v roku 2017.           

Vývoj modelu Intercity sa sústredil na priebežné zlepšovanie celkových 

prevádzkových nákladov prostredníctvom konštrukcie uľahčujúcej údržbu 

a na nízku spotrebu paliva pri rôznych riešeniach pohonného reťazca. 

Ďalším cieľom vývojárov bola vysoká spoľahlivosť – zabezpečuje ju vyni-

kajúca kvalita výroby. K tomu okrem iného prispieva i ochrana proti korózii 

pomocou štandardného ponorného lakovania (KTL). Vďaka optimálnemu 

tvaru karosérie dosiahol MAN Lion’s Intercity najlepšie hodnoty v oblasti 

aerodynamiky, čo sa pozitívne prejavilo na spotrebe paliva. V kombinácii 

s veľkým počtom sedadiel dosahuje tento autobus mimoriadne nízke hod-

noty emisií CO2 na jedného cestujúceho.     

Ocenený design 

MAN Lion’s Intercity sa verejnosti prvý raz predstavil na veľtrhu Busworld 

2015. Tento rok na jar dostal medzinárodne uznávané ocenenie iF Gold 
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Award a získal tiež nomináciu na German Design Award. „Porotu si získal 

svojím nadčasovým spracovaním, jasnými líniami a dobre vyváženými 

proporciami. Všetky detaily sú perfektne prepracované: vnútrajšok ladí s 

vonkajškom a naopak, okná i dvere sú pôsobivo integrované do celku a 

perfektný je tiež farebný koncept, výber materiálov a tvar vonkajších 

plôch.“ Takto odôvodnila svoje rozhodnutie porota. Linkový autobus MAN 

dokázal, že aj štandardné zadanie v oblasti dizajnu môže byť vyriešené 

spôsobom, ktorý nadchne. 

Ku kritériám renomovaného ocenenia, ktoré od roku 1953 každoročne 

udeľuje iF International Forum Design, patrí okrem vonkajšej podoby a 

formy produktu aj stupeň inovácie, ergonómie, funkčnosť a vplyv na ži-

votné prostredie. Tentoraz udelili zlaté ocenenie iba 75 výrobkom a  MAN 

Lion’s Intercity sa vo svojej kategórii „Automobily/Vozidlá/Motocykle“ do-

kázal presadiť medzi 5295 uchádzačmi, dokonca i pred chýrnymi výrob-

cami športových vozidiel a motocyklov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


