Tímové autobusy MAN na Africa Cup v Gabone
Počas futbalového turnaja Africa Cup 2017 v Gabone bolo
nasadených 16 autokarov MAN Lion‘s Coach, ktoré
prepravovali jednotlivé tímy. Autobusy disponujú množstvom
prvkov aktívnej bezpečnosti ako EBS, ABS, ASR, ESP, hlásič
dymu či požiaru. Vodiči absolvovali školenie od MAN
ProfiDrive.
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Africa Cup alebo Africký turnaj národov je napínavý pre všetkých: pre

www.mantruckandbus.sk

fanúšikov, ktorí prežívajú futbalovú horúčku so svojimi mužstvami aj pre
hráčov, ktorí zo seba vydávajú to najlepšie. Vydýchnuť a uvoľniť v
komfortnom prostredí si mohli športovci cestou na štadióny, vozidlo ich
totiž 16 autokarov MAN Lion’s Coach.
Prvý zápas Africa Cup 2017 otvoril hvizd píšťalky 14. januára a stretnutia
sa konali na štadiónoch v mestách Libreville, Franceville, Oyem a PortGentil až do 5. februára. Aby reprezentanti 16 krajín, ktorí sa prebojovali
na turnaj, dorazili na trávnik vždy maximálne relaxovaní a mohli podávať
špičkové výkony, Africký futbalový zväz (CAF) objednal 16 autokarov MAN
Lion’s Coach. Luxusné zájazdové autobusy vozili futbalistov na zápasy a
potom naspäť na miesta, kde mali ubytovanie. „Táto mimoriadna
objednávka vznikla vďaka úspešnej spolupráci importéra MAN v Gabone,
SODIM TP a MAN Center Importeur NWC Africa,“ vysvetľuje súvislosti
Burak Keskinkilic, vedúci predaja autobusov MAN.
MAN Lion's Coach je vybavený početnými modernými systémami, ktoré
garantujú bezpečnú jazdu i v náročných dopravných situáciách. Autobusy
dlhé 12 metrov disponujú okrem iného elektronickým brzdovým systémom
EBS vrátane ABS, ASR, elektronickým stabilizačným programom ESP,
tempomatom i obmedzovačom rýchlosti, a tiež zariadením, ktoré
signalizuje dym či požiar v priestore motora. Takáto výbava garantovala
hráčom, trénerom, masérom i vodičom maximálne bezpečnú prepravu.
Zelené tónované okná z dvojitého skla sa starali o kľud a súkromie v
interiéri a umožnili futbalistom, aby sa pred zápasom nerušene
koncentrovali. Na komforte cestovania sa veľkou mierou podieľala
vysokovýkonná klimatizácia do tropického podnebia. Tímové autobusy na
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Africa Cup 2017 boli vybavené aj DVD prehrávačom a dvoma LCD
monitormi, kuchynkou, toaletou a dvoma chladničkami.
Autokary MAN Lion’s Coach z tejto flotily majú dieselový motor s výkonom
294 kW/400 vo vyhotovení Euro 4. Prevodovka MAN TipMatic znižuje
spotrebu paliva a zvyšuje komfort jazdy podobne ako praktický kokpit
vodiča s prehľadnými prístrojmi a intuitívne rozmiestnenými ovládacími
prvkami. Aby boli šoféri ideálne pripravení na svoje úlohy, školitelia
ProfiDrive Jimmy El-Khoury a Denis Rigot zorganizovali päťdenný tréning
v oblasti bezpečnosti, hospodárnosti, predpisov a nových technológií
vozidla. „Okrem teoretických vedomostí sme kládli dôraz na praktickú
prípravu. Každý z 32 vodičov, ktorí vozili tímy počas Africa Cup, sedel
minimálne dve hodiny samostatne za volantom. Nielen futbalisti podstúpili
pred turnajom intenzívny tréning,“ komentoval akciu Denis Rigot,
autobusový expert z MAN Truck & Bus France. „Vodiči boli skutočne
nadšení, aký tichý je autobus vnútri. A multifunkčný volant, ktorý prispieva
k bezpečnosti a ku komfortu jazdy sa im tiež veľmi páčil,“ tvrdí Jimmy ElKhoury, produktový manažér a školiteľ ProfiDrive spoločnosti Centers
Importeur NWC Africa.
Africa Cup sa hrá už od roku 1957 a doposiaľ najúspešnejší je Egypt, ktorý
získal 7 titulov. Do tohto ročníka turnaja sa kvalifikovali tímy Gabonu,
Alžírska, Kamerunu, Egypta, Ghany, Rovníkovej Guinei, Mali, Maroka,
Senegalu, Zimbabwe, Tuniska, Toga, Konga, Pobrežia slonoviny, Ugandy
a Burkiny Faso. Vo finále sa stretol Egypt s Kamerunom a zápas skončil
víťazstvom kamerunských futbalistov 2:1.

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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