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Vo vozidlovom parku SAD Žilina pribudli tri autobusy

Rožňavská 24/A
821 04 Bratislava

MAM Lion´s Regio

V prípade potreb y bližších
informácií kontaktujte:
Ing. Michal Jed lička

Prepravné kapacity žilinskej spoločnosti Slovenská autobusová doprava posilnili

Michal.Jedlicka@man.eu

tri autobusy z modelového radu MAN Lion´s Regio. Vozidlá s celkovou dĺžkou
13 010 mm poháňajú identické prepĺňané šesťvalc ové motory D 2066 LUH 34
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(Euro 5) so zdvihovým objemom 10 518 cm s výkonom 294 kW (400 k) pri
1900 ot/min a maximálnym krútiacom momentom 1900 Nm v rozsahu 1000 až
1400 ot/min. Vodič má v rámci systémov aktívnej bezpečnosti podporu
elektronického stabilizačného programu ESP a funkciu EasyStart (asistent pre
rozbiehanie do kopca); elektronický brzdový systém zahŕňa okrem ABS aj ASR.
Vysoký komfort ovládania vozidla poskytuje 12-stupňová aut omatizovaná
prevodovka MAN TipMatic, tempomat, cúvacia kamera, vy hrievané čelné sklo
aj vyhrievanie sedadla vodiča. Autobusy Lion´s Regio, ktoré už začali jazdiť vo
flotile žilinskej SAD, majú 57 pohodlných sedadiel zájazdového typu. Súčasťou
vý bavy klimatizovaného interiéru je DV D sústava s pevne zabudovanými
monitormi v prednej časti a so sklápateľným monitorom pred druhým dverami.
Prvé dva aut obusy pre žilinského zákazníka vy expedovali z Bratislavy v januári
a vo februári 2012. Tret í Lion´s Regio si 16. marca prevzal osobne Ing. Marián
Valica, konateľ spoločnosti Slovenská aut obusová doprava (na snímke vpravo)
od Ing. Juraja Halásza z MAN Truck & Bus Slovakia.

1387 znakov (vrátane medzier)

Ďalšie informácie nájdete na www. mantruckandbus.sk

Program efektívneho transportu od MAN Truck & Bus
Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale
súčasne k vôli dlhodobému ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia.
MAN Truck & Bus ako jeden z popredných výrobcov autobusov a nákladných
vozidiel vý raznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu efektívnosti
dopravy.

MAN ponúka komplexný
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celkových nákladov na vlastníct vo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca
technológiu, servis, vodiča a ďalšie expertízy – chráni život né prostredie a je
pridanou hodnotou pre našich zákazníkov.

MAN Truck & Bus AG so sídl om v nemec kom Mníchove je naj väčš ou spoloč nosťou v rámci MAN Group a popredný m svetovým
dodávateľom efektívnych úžitkových vozi diel a inovatívnyc h dopr avnýc h riešení. Vo fiškálnom roku 2011, kedy zamestnával okolo
34 000 pr acovníkov, dosiahol predaj vyš e 77 600 tr uc kov a viac než 5700 autobus ov a autobus ových podvoz kov z nač ky MAN
a NEOPLAN v hodnote 9 miliárd eur.

