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MAN opremlja dvanajst klubov Bundeslige   

Obnovljeno sodelovanje z FC Bayern München 

MAN je svoje uspešno sodelovanje z FC Bayern München podaljšal 

do leta 2016.  Nemški proizvajalec tovornih vozil MAN, ki je v lasti 

koncerna Volkswagen, z nogometnim klubom sodeluje od leta 2008, 

s košarkarsko ekipo iz Münchna pa od leta 2011. Avtobuse MAN 

uporablja dvanajst klubov Bundeslige.  

 

"FC Bayern je izjemen klub s številnimi privrženci iz vsega sveta. Kljub 

pooseblja moštveni hud, tradicijo in uspeh prav tako kot MAN.” je dejal 

Anders Nielsen, predsednik uprave MAN Truck & Bus AG. "Ponosni smo, 

da bo trikratne zmagovalce na poti do novih uspehov še naprej prevažal 

naš premium avtobus. Prav tako kot FC Bayern nogomet premika ljudi po 

vsem svetu jih tudi MAN in to je ključ našega uspešnega sodelovanja."  

 

Karl-Heinz Rummenigge, izvršni director FC Bayern Munich AG pa 

dodaja: "Zelo smo veseli našega tesnega sodelovanja s skupino MAN. 

Obe znamki predstavljata najvišjo kvaliteto in zasedata vodilno mesto v 

http://bildarchiv.man.de/index.php/detail?assetId=82186
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mednarodnih vodah. In prav to je temelj na katerem bomo krepili 

sodelovanje v prihodnje. Naši igralci lahko dosegajo izjemne rezultate 

samo, če prispejo na cilj varno in sproščeno.“  

 

Klubski avtobus FB Bayern   

Klubski avtobus je dolg 13,8 metra in izhaja iz modela lion's coach L. 

Poganja ga 12,4-litrski šestvaljni dizelski motor z normativi Euro 6, ki 

zmore 353 kilovatov in 2.300 njutonmetrov navora, moč se na kolesa 

prenaša prek 12-stopenjskega avtomatiziranega ročnega menjalnika 

MAN tipmatic. Voznik avtobusa po avtocesti vozi s hitrostjo 100 

kilometrov na uro, za lažje parkiranje avtobusa z obračalnim krogom nad 

20 metrov pa uporablja tudi vzvratno kamero. Avtobus je opremljen z 

modernim avdiosistemom, subwooferjem, videorekorderjem in DVD-

predvajalnikom. Zvezdnikom nudi vso udobje usnjenih sedežev, zložljivih 

miz, petih velikih zaslonov in čisto prave kuhinje. 

 

Zvezdnike Bayerna vozi tudi ženska  

Zvezdnike Bayerna na tekme z uradnim avtobusom vozi Sandra König, ki 

si volan deli z Michaelom Lauerbachom. "Vožnja klubskega avtobusa 

pogosto ni rutinska. Navijači z avtomobilom zapeljejo pred avtobus, 

upočasnijo vožnjo, nas fotografirajo ipd. Okrog avtobusa se vedno 

dogaja, še posebej na mestnih ulicah," pravi Königova.  

 

Več informacij na www.manschaftsbus.de  

Fotogalerija  

 

www.blog.transport-efficiency.com  

 

Skupina MAN je eno izmed vodilnih evropskih podjetij na področju transportnega inženiringa. Letno ustvari približno 15,7 milijard EUR 

dobička (2013). MAN kot ponudnik tovornjakov, avtobusov, dizelskih motorjev, turbinskih strojev in posebnih menjalnikov zaposluje 

okrog 53.500 ljudi po vsem svetu. Prav tako je znotraj svojih poslovnih področij v samem svetovnem vrhu.   

http://www.manschaftsbus.de/
http://bildarchiv.man.de/index.php/main?level=0&catId=784&mainCatId=529&catName=MANschaftsbus
http://www.blog.transport-efficiency.com/

