Komfortný autobus MAN pre spoločnosť VIP line

Bratislava
11. 1. 2017

Pasažierov spoločnosti VIP line bude voziť moderný autobus
MAN Lion´s Coach. Pôjde najmä o dopravu pre ŠKODA Auto.
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V období predvianočného zhonu si zástupcovia MAN a VIP line vyhradili
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čas a usporiadali malý ceremoniál, počas ktorého bol odovzdaný nový

V prípade potreby bližších

zájazdový autobus Lion´s Coach. Tým odštartovala vzájomná spolupráca

informácií kontaktujte:

medzi oboma obchodnými partnermi. Ide o vôbec prvý autobus značky

Michal.Jedlicka@man.eu

Ing. Michal Jedlička

MAN vo vozidlovom parku spoločnosti VIP line, ktorá poskytuje komplexné
služby v oblasti osobnej dopravy na území hlavného mesta Prahy a v

www.mantruckandbus.sk

rámci Stredočeského, Libereckého, Královohradeckého a Ústeckého
kraja. „Chceme byť špičkovým dopravcom pre jednotlivcov aj pre malé i
veľké skupiny. Doposiaľ sme sa špecializovali na prepravy menších
skupín, ale to sa s nákupom tohto autobusu mení,“ povedal Tomáš
Roubiček, konateľ spoločnosti VIP line.
Autobus MAN Lion´s Coach je určený pre široké spektrum využitia.
Dvojnápravové vozidlo s dĺžkou 12 m odvezie vo svojom komfortnom
interiéri 49 sediacich cestujúcich a poskytne im celkove 10 m3 priestoru na
uloženie kufrov a tašiek v batožinovom priestore a na policiach nad
sedadlami. Motor MAN Common-Rail D2676 Euro 6 s výkonom 324
kW/440 k využíva na splnenie emisnej normy kombináciu systémov EGR
a SCR. K jeho hlavným charakteristikám patrí sila, dynamický nástup,
kultivovaný chod a nízka spotreba pohonných látok. Autobus je vybavený
12-stupňovou automatizovanou prevodovkou TipMatic. Na výborných
jazdných vlastnostiach autokaru MAN Lion´s Coach sa podieľa hypoidná
hnacia náprava a vpredu nezávislé zavesenie kolies so stabilizátorom.
Súčasťou bezpečnostnej výbavy je ESP, elektronický brzdový systém
MAN BrakeMatic s EBS, retardérom, brzdovým asistentom, ABS a ASR.
V autobuse pre VIP line nechýba systém varovania pri mimovoľnom
vybočení z jazdného pruhu LGS ani asistent núdzového brzdenia EBA.
Systém sledovania tlaku vzduchu v pneumatikách prispieva k bezpečnosti
aj hospodárnosti prevádzky. Ďalšie plus v otázke bezpečnosti si pripisuje
za automatické signalizovanie požiaru v motorovom priestore, resp. v
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priestore prídavného kúrenia a spoľahlivé kotúčové brzdy na všetkých
kolesách.
Vyhotovenie interiéru sa vyznačuje vysokokvalitnými materiálmi. Cestujúci
majú k dispozícii priestranné odkladacie priestory, lampičky na čítanie,
nastaviteľnú ventiláciu, reproduktory a tlačidlá pre kontakt s obsluhou.
Zábavu na palube poskytuje multimediálny systém MMC Advanced, ktorý
umožňuje prenos dát navigácie na dva monitory pre pasažierov a DVD
prehrávač. Príjemnú atmosféru vo vnútri autobusu v každom ročnom
období zabezpečuje výkonné klimatizačné zariadenie umiestnené na
streche v prednej časti vozidla.
VIP line pôsobí na českom trhu od roku 2014 a v súčasnosti disponuje 16
luxusnými autobusmi. Spoločnosť si zakladá na celkovej kvalite
poskytovaných služieb, osobnom prístupe k zákazníkom a modernom
vozidlovom parku, ktorý prispieva k maximálnej bezpečnosti cestujúcich.
Medzi významných klientov VIP line patrí aj spoločnosť ŠKODA Auto – na
novom autobuse MAN Lion´s Coach je už jej logo.
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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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