100x NEOPLAN Skyliner pre Rím
Rímska dopravná spoločnosť Cotral Spa podpísala s MAN
Truck & Bus Italia rámcovú zmluvu na dodanie 100 autobusov
NEOPLAN Skyliner v priebehu nasledujúcich štyroch rokov.
Double deckery triedy II registrované ako linkové autobusy posilnia v
budúcnosti flotilu vozidiel pre mestskú hromadnú dopravu v Ríme:
dopravná spoločnosť Cotral Spa, ktorá sídli v talianskej metropole, v
polovici októbra podpísala s MAN Truck & Bus Italia rámcovú zmluvu na
100 poschodových autobusov NEOPLAN Skyliner. Prvé vozidlá si klient
prevezme už koncom tohto roka.
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Najväčší kontrakt, aký bol kedy v Taliansku na tento typ autobusov
podpísaný, sa týka poschodových NEOPLANOV Skyliner vo vyhotovení
pre diaľkové linky s 90 miestami na sedenie, s chránenou kabínou vodiča
a kamerovým dohľadom. Veľký výkon a nízke emisie garantuje osvedčený
pohonný reťazec, ktorý tvorí 6-valcový motor MAN D26 s výkonom 368
kW/500 k v kombinácii s automatizovanou 12-stupňovou prevodovkou
MAN TipMatic.
„Výsledok výberového konania nám urobil radosť,“ povedal pri príležitosti
podpisu zmluvy Arrigo Giana, konateľ spoločnosti Cotral. „Očakávame, že
plodné partnerstvo s MAN pomôže nášmu podniku zvýšiť kvalitu služieb,
a tak dosiahneme pridanú hodnotu pre našich klientov.“ „Cestujúci ocenia
vysokú úroveň komfortu, ktorú budú tieto vozidlá poskytovať – podobne,
ako je to pri zájazdových autobusoch,“ sľúbil Franco Pedrotti, vedúci
predaja a produktu Bus v spoločnosti MAN Truck & Bus Italia.
Ďalšiu dôležitú súčasť kontraktu tvorí servis: pre všetky vozidlá bola
uzavretá zmluva o údržbe na 10 rokov, ktorá bude využívať výhody
servisnej siete v okolí Ríma a zabezpečovať plnú disponibilitu autobusov.

Na snímkach
Zmluvu podpísali (zľava): Amalia Colaceci, prezidentka Cotral Spa, Arrigo
Giana, konateľ Cotral Spa, Franco Pedrotti, produktový manažér pre
autobusy v Truck & Bus Italia a Tizian Gavardini, manažér predaja
autobusov spoločnosti MAN Truck & Bus Italia.
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V najbližších 4 rokoch spoločnosť Cotral Spa nasadí do prevádzky celkove
100 nových autobusov NEOPLAN Skyliner.

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.
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