
 
 

 

 

  

 
 

 

 

    Strana 1/2 
 

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. 

Rožňav ská 24/A 

821 04 Bratislav a 

 

V prípade potreby bližších 

informácií kontaktujte: 

Ing. Michal Jedlička 

Michal.Jedlicka@man.eu  

 

www.mantruckandbus.sk 

 

 

Bratislava 

18. 11. 2013 

 

 

MAN a NEOPLAN na veľtrhu CZECHBUS 2013  

 

Na tohtoročnom veľtrhu CZECHBUS, ktorý sa konal od 14. do 16. 

novembra na Výstavisku Praha – Holešovice, sa prezentoval MAN Truck 

& Bus Czech Republic s autobusmi značiek MAN aj NEOPLAN pre 

mestskú, linkovú a kombinovanú prevádzku.  

 

V českej premiére sa predstavil 10,5-metrový mestský nízkopodlahový 

model Lion´s City M spĺňajúci emisnú normu Euro 6. Vozidlo je poháňané 

vznetovým motorom D0836 LOH60 s výkonom 290 k, prevodovka je 

automatická ZF 6 AP EcoLife s integrovaným retardérom. Mestské 

autobusy MAN Lion´s City, ale rovnako ich motory a podvozky z 

produkcie MAN, si dokázali získať svetové renomé. Komponenty, 

pohonné jednotky i kompletné podvozky oceňujú i mnohí iní výrobcovia 

autobusov, ktorí na nich stavajú svoje karosérie.  

 

Kompletná paleta autobusov od MAN Truck & Bus využíva 

najmodernejšie výkonné a čisté motory. Všetky mestské autobusy sú k 

dispozícii vo vyhotovení Euro 6, v ponuke je konvenčný naftový pohon, 

pohon na CNG či bioplyn aj inovatívny dieselelektrický hybridný pohon. 

So svojimi veľkopriestorovými konceptmi – predĺžené kĺbové autobusy, 

alebo najväčší európsky poschodový autobus – MAN významne 

prispieva k znižovaniu emisií CO2 na prepravenú osobu.  

 

Na snímkach: 

Lion´s Regio a vpravo Lion´s City M Euro 6. 

 

NEOPLAN Jetliner C, prémiový autobus vhodný pre linkovú prevádzku aj 

na zájazdy. 
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Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus 

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému 

ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných 

výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu 

efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových 

nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a 

ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 

www.blog.transport-eff iciency.com 

 

Skupina MAN Gr oup, jeden z naj väčších európskych hráčov v odvetví dopravného i nžinierstva, dosiahl a v roku 2012 obrat 15,8 miliárd 

eur. Je výrobcom a dodávateľom nákladných vozidi el, autobusov, vznetových motorov, turbo techni ky i špeciálnych prevodových 

zariadení. Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo 54 300 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície.  


