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Česká premiéra autobusu NEOPLAN Jetliner 

 

Na Výstavisku v pražských Holešoviciach sa v dňoch 15. – 17. novembra konal 

2. ročník špecializovaného veľtrhu CZECHBUS. Na zaujímavej veľtržnej akcii sa 

prezentovalo celkove 56 vystavovateľov vrátane tradičných domácich a 

renomovaných zahraničných autobusových značiek. Odborní návštevníci a v 

sobotu aj verejnosť si mohli prezrieť celkove 31 autobusov rôznych kategórií, ale 

tiež diagnostickú a servisnú techniku.  

 

Spoločnosť MAN Truck & Bus Czech Republic sa na veľtrhu CZECHBUS 2012 

prezentovala dvoma autobusmi: V českej premiére sa predstavila novinka 

tohoročnej jesene NEOPLAN Jetliner a značku MAN reprezentoval 12-metrový 

Lion´s City. 

 

Prostredníctvom modelu Jetliner rozširuje NEOPLAN svoju ponuku o prémiový 

autobus vhodný pre zájazdovú dopravu aj na pravidelné linky. Novinka dokáže 

poskytnúť skutočný komfort autokaru s veľkými batožinovými priestormi, 

príkladné jazdné vlastnosti a paletu vysokokvalitných materiálov pre interiér. 

Výška podlahy 1070 mm je základom pre univerzálne použitie autobusu. 

Ponúka plnú flexibilnosť pri voľbe sedadiel, až 8 m3 priestoru pre batožiny a 

súčasne výšku nastupovania vhodnú pre prevádzku v roli linkového autobusu. 

Rozsiahla výbava bezpečnostného balíka garantuje istú jazdu za každých 

podmienok. 

Meno „Jetliner“ má v spoločnosti NEOPLAN takmer 40-ročnú tradíciu. Teraz sa 

predstavuje nová generácia s týmto názvom, ktorá stelesňuje myšlienku 

kompaktného viacúčelového autobusu s dizajnom „Sharp Cut“ známeho z top 

modelov značky NEOPLAN. Tieto črty Jetliner kombinuje s kompaktnými 

vonkajšími parametrami – výškou 3,40 m a priemerom otáčania iba 21 m (12-

metrový variant), takže mu nebudú prekážať ani úzke ulice či nízke mestské 

brány v historických štvrtiach. Táto výnimočná kombináciu posúva Jetliner do 

samostatnej triedy, pretože ponúka operátorom veľkú mieru flexibilnosti. 

 

Široký modelový rad mestských nízkopodlažných autobusov MAN na veľtrhu 

CZECHBUS 2012 reprezentovalo zákaznícke vozidlo: Celkove siedmy mestský 
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autobus Lion´s City dodaný jednému z najväčších a najmodernejších 

európskych dopravných operátorov – skupine ICOM transport. Vo všetkých 

prípadoch ide o verzie Lion´s City s dĺžkou 11,98 m, s vertikálne uloženým 

motorom a vybavené okrem iného klimatizáciou pre cestujúcich.   

V septembri pri príležitosti prestížneho medzinárodného veľtrhu IAA 2012 

uviedol MAN viaceré inovácie aj v modelovom rade Lion´s City. Nové riešenia 

garantujú väčšiu efektívnosť, vyššiu bezpečnosť a ešte viac komfortu. Technické 

vylepšenia znova redukujú spotrebu paliva mestských autobusov a prispievajú 

tým k znižovaniu CO2. Úspora v spotrebe paliva sa pri všetkých variantoch 

motorizácie pohybuje medzi 3 až 5 percentami. 

 

Za prvých 10 mesiacov roku 2012 bolo v Českej republike zaregistrovaných 29 

nových autobusov značky MAN. Vyše polovicu z toho tvorili zájazdové autobusy 

Lion´s Coach, ktorých sa predalo 16. V štatistike nových registrácií však na 

konto spoločnosti MAN Truck & Bus Czech Republic pribudli aj 4 autobusy 

NEOPLAN, konkrétne Tourliner, Tourliner L, Cityliner a Cityliner L. 

 

2966 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 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. 

 

 

 

MAN Truck & Bus AG so sídlom v nemeckom Mníchove je najväčšou spoločnosťou v rámci MAN Group a popredným svetovým 

dodávateľom efektívnych úžitkových vozidiel a inovatívnych dopravných riešení. Vo fiškálnom roku 2011, kedy zamestnával okolo 

34 000 pracovníkov, dosiahol predaj vyše 77 600 truckov a viac než 5700 autobusov a autobusových podvozkov značky MAN 

a NEOPLAN v hodnote 9 miliárd eur. 


