
MAN Kamion és Busz  

Kereskedelmi Kft. 

2330 Dunaharaszti 

Csonka J. u. 2.  

Tel: 24/520-321 

 

Ujcz Ibolya 

Marketingvezető 

 

www.mantruckandbus.hu 

 

Dunaharaszti 
2017. 02. 07. 

 
 

Sajtóinformáció 

MAN Truck & Bus 

 

  

 
 

Európa egyik vezető vállalata az MAN Truck & Bus a haszonjárműgyártás és a szállítási megoldások terén, 

éves forgalma körülbelül 9 milliárd euró (2015-ös adat). Termékkínálatában tehergépjárművek, autóbuszok 

és dízelmotorok is szerepelnek, emellett a személy- és az áruszállításhoz kapcsolódó különböző 

szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a Volkswagen Truck & Bus GmbH leányvállalata, világszerte 

több mint 35 500 munkatársat foglalkoztat.  
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Hazánkba is megérkezett a NEOPLAN Tourliner 

 

Február 6-án a zsámbéki drivingcamp vezetéstechnikai központban 
mutatkozott be a vadonatúj NEOPLAN Tourliner a magyarországi 
ügyfeleknek és a szaksajtó képviselőinek. A vendégek vezetőként 
és utasként is kipróbálhatták a prémiumkategóriájú turistabuszt, 
amely a legkorszerűbb műszaki színvonalat képviseli.  

 

Tavaly ősszel a hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon az MAN standjának 
autóbuszokat felvonultató részén a világpremierjét ünneplő NEOPLAN 
Tourliner állt a figyelem középpontjában. 

Az új típus esetében a márka aktuális formai arculatába tökéletesen illeszkedő, 
elegáns külső megjelenés mögött csupán 0,36-os légellenállási együttható áll, 
amely a több ponton csökkentett tömeggel együtt kedvezően befolyásolja az 
üzemanyag-fogyasztást. Ugyanakkor a megerősített vázszerkezet már az 
ENSZ-EGB 66.02 sz. rendeletben rögzített borulási szabványnak is megfelel. 
A maximális biztonság érdekében a Tourlinerhez az összes létező 
vezetéstámogató rendszer elérhető, beleértve az éberségfigyelőt és az álló 
akadályokra is reagáló automatikus vészfékrendszert is. Szintén teljesen 
megújult a hajtáslánc, az Euro 6c normának megfelelő D26-os motor 420, 460 
és a háromtengelyes modellekhez 500 lóerős változatban is rendelkezésre áll. 
A GPS-adatok alapján a domborzathoz előrelátóan alkalmazkodó 
EfficientCruise sebességtartó automatika pedig már az EfficientRoll szabadon 
gurítást is vezérli. Mindez az új, minden eddiginél hosszabb hátsó hídáttétellel 
jelentős üzemanyag-megtakarítást eredményez. A belsőtér kialakításánál 
szintén az elegáns, könnyed formák, az igényes anyagok, illetve az ízléses 
színek kapták a főszerepet, továbbá fontos újítás, hogy teljesen sík az utastér 
padlója, azaz a közlekedőfolyosó nincs besüllyesztve. A vezetőállás pedig 
ergonomikus kialakításával, praktikus tárolóhelyeivel, valamint a legkorszerűbb 
színvonalat képviselő MMC Advanced információs és szórakoztató 
rendszerével tűnik ki. 

A bemutató rendezvényen mindezekről Kardos András, az MAN Kamion és 
Busz Kereskedelmi Kft. autóbuszos üzletágának értékesítési mérnöke számolt 
be részletesen az érdeklődőknek. Sulyok Tamás, az MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft. vevőszolgálati vezetője a rendkívül széles körű 
szolgáltatásokat ismertette, köztük a nagy rugalmasságot és biztonságot 
nyújtó MAN Mobilitás kártyát, a garancia kiterjesztési lehetőségeit, valamint a 
különböző szintű Comfort javítási és karbantartási szerződéseket.  
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Végül Szöllősi Tibor, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. műszaki 
oktatója az új Tourliner fejlett aktív és passzív biztonsági rendszereit, illetve 
megoldásait mutatta be, külön kitérve arra a fedélzeti videóra, amely a 
repülőgépeken megszokott eljáráshoz hasonlóan ismerteti az utasokkal a 
biztonsági intézkedéseket, tudnivalókat. 

A zsámbéki drivingcamp ezenkívül az új Tourliner kipróbálására is jó 
lehetőséget nyújtott. A vendégek először utasként élhették át a rántópados, 
vizes műgyantapályán, hogy a prémiumbusz elektronikus segédrendszereinek 
támogatásával egy megfelelően képzett járművezető mennyire biztonságosan 
tudja megoldani csúszós úton a különböző vészhelyzeteket. Majd saját maguk 
is vezethették a korszerű hajtásláncú buszt. Így mindenki alapos ismeretséget 
köthetett a NEOPLAN kínálatának új ékességével az este folyamán. 

 

Képaláírás: 

170206_NEOPLAN_Tourliner_bemutato_01: 

A drivingcamp országúti modulján utasként és sofőrként is ízelítőt kaphattak az 
érdeklődők az új Tourliner viselkedéséből 

 

170206_NEOPLAN_Tourliner_bemutato_02: 

Az új Tourliner formavilága eleganciát és prémiumszínvonalat tükröz 

 

170206_NEOPLAN_Tourliner_bemutato_03: 

A vendégek a rántópados műgyantapályán különféle vezetéstechnikai 
manőverek biztonságos végrehajtását is átélhették a fedélzeten 

 

170206_NEOPLAN_Tourliner_bemutato_04: 

Február 6-án a drivingcamp területén az új NEOPLAN Tourliner állt 
reflektorfényben 

 

170206_NEOPLAN_Tourliner_bemutato_05: 

A meghívott ügyfelek nagy szakmai kíváncsisággal és igen alaposan 
ismerkedtek meg az új Tourliner turistabusszal 

 

 

 


