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MAN Lion’s Coach získal v Rusku titul najlepšieho 

autokaru 
 

Ruskí odborní novinári vymenovali nový MAN Lion’s Coach za 

„Turistický/medzinárodný  autokar roka 2018“. Na porotu 

zapôsobil dôslednými a komplexnými riešeniami v oblasti 

ekonomiky prevádzky, bezpečnosti a komfortu.  

 

 Ocenenie bolo odovzdané na 2. ročníku výstavy Busworld 

Russia v Moskve 

 MAN Lion’s Coach predstihol svojich súperov a udelili mu 

cenu pre najlepší autokar roku 2018 na ruskom trhu  

 Jednomyseľné rozhodnutie jury ocenilo efektívnosť, 

bezpečnosť a komfort    

 

Skvelé! Nový MAN Lion’s Coach v rámci súťaže „Najlepšie úžitkové vozidlo 

v Rusku“ získal trofej „Turistický/medzinárodný  autokar roka“. Ocenenie bolo 

odovzdané reprezentantom značky MAN počas 2. ročníka veľtrhu Busworld 

Russia v Moskve. „Sme neuveriteľne hrdí na tento úspech hlavne preto, že 

MAN Lion’s Coach jednoznačne predstihol svojich súperov,“ povedal Peter 

Andersson, generálny riaditeľ MAN Truck & Bus Russia. „Ocenenie jasne 

ukazuje, že sme lídri vo vývoji nových výrobkov a technológií. Zákazníci aj 

odborníci pozitívne vnímajú, že pre tieto aspekty bolo novému modelu MAN 

Lion’s Coach udelených už množstvo medzinárodných cien. Celkom 

oprávnene, je to celosvetovo najviac oceňovaný autobus MAN,“ podotkol 

Rudi Kuchta, vedúci manažér pre produkt a predaj autobusov v MAN Truck 

& Bus. 

Cena pre MAN Lion’s Coach hovorí nielen o inovatívnom potenciáli MAN 

Truck & Bus, ale tiež o ekonomickej efektívnosti a spoľahlivosti tohto modelu. 

Autokar zapôsobil na porotu svojou optimalizovanou pohonnou sústavou, 

zlepšenou účinnosťou vďaka vylepšenej aerodynamike a vysokou úrovňou 

bezpečnosti i komfortu pre vodiča aj cestujúcich. V hodnotení bodovali 

mnohé asistenčné systémy podobne ako komponenty z vysokopevnostnej 

ocele integrované do rámu vozidla a patentovaná technológia uplatnená pri 

výrobe ochranného oblúka v oblasti stĺpika B aj v zadnej časti karosérie. 



 
 

 

 

  

 

 

  Strana 2/2 

 

Vďaka pevnejšiemu rámu nový MAN Lion’s Coach dokáže absorbovať o 50 

percent viac nárazovej energie.  

Nezávislá jury zložená z nezávislých ruských odborných novinárov vyberá 

najlepšie autobusy a nákladné vozidlá do súťaže „Najlepšie úžitkové vozidlo 

v Rusku“ od roku 2001. Členovia poroty testovali MAN Lion’s Coach koncom 

mája tohto roku v rámci turné „Cesta v znamení leva“ z Moskvy do St. 

Peterburgu. „Po testovacích jazdách jury spomedzi všetkých autobusov 

prihlásených do súťaže jednomyseľne zvolila za víťaza MAN Lion's Coach,“ 

povedal Peter Andersson. 

Odovzdanie ocenenia bolo pre MAN výnimočnou udalosťou na Busworld 

Russia 2018 – medzinárodnej výstave autobusového priemyslu v Moskve, 

na ktorej spoločnosť MAN Truck & Bus Russia vo vlastnej expozícii 

predstavila širokej verejnosti svoje výrobky a služby.  

 

Na snímkach: 

MAN Lion’s Coach vyhral kategóriu Turistický/medzinárodný  autokar roka“ 

v rámci súťaže „Najlepšie úžitkové vozidlá v Rusku“.  

Cenu na 2. ročníku výstavy Busworld Russia v Moskve prevzal Pavel Selev, 

obchodný riaditeľ MAN Truck & Bus Russia a Peter Andersson, generálny 

riaditeľ MAN Truck & Bus Russia (vpravo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAN Truck & Bus je jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení 

s ročným obratom približne 10 miliárd eur (2017). Produktové portfólio spoločnosti obsahuje vany, nákladné vozidlá, 

autobusy/autokary a vznetové aj plynové motory, a tiež služby súvisiace s nákladnou dopravou a prepravou osôb. MAN 

Truck & Bus je súčasťou spoločnosti TRATON AG a zamestnáva celosvetovo vyše 36 000 pracovníkov. 


