Sajtóinformáció

MAN Truck & Bus
Látványos külső, gazdag belső:
az új MAN Lion’s Coach
Idén októberben lép életbe az ENSZ-EGB 66.02. sz. rendeletben
meghatározott borulásvédelmi szabvány, ez adta az apropót az
MAN Lion’s Coach típus megújulásához. Ám a változások közel
sem merülnek ki a merevebb karosszériaszerkezetben! Az új MAN
Lion’s Coach távolsági autóbusz a Busworld Europe 2017
szakvásáron mutatkozik be Kortrijkban.
 Merevebb karosszériaszerkezet, átdolgozott hajtáslánc és új
formai nyelvezet
 Első ízben elérhető teljes egészében LED-technikájú
kivitelben mind a fényszóró, mind a hátsó lámpatestek
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 Premier a Busworld Europe 2017 kiállításon Kortrijkban
Első pillantásra feltűnik: egy vérbeli MAN érkezik. Modern és egyúttal időtlen
formájával az átdolgozott MAN Lion’s Coach egy új formai nyelvezet kezdetét
jelzi az MAN termékek homlokfalának, hátsó részének és profiljának
tekintetében. Nagy hangsúlyt fektettek a tervezők a vezetőtér, az utastér, a
csomagtér és a gépészet, mint funkcionális területek, egyértelmű vizuális
elválasztására. Egyből szembetűnnek az új fényszórók, amelyek – a hátsó
lámpatestekhez hasonlóan – első ízben akár teljes egészében LEDtechnikájúak is lehetnek. Mind a tompított fényszóró, mind a távolsági
fényszóró a halogénizzós kivitelnél körülbelül 50 százalékkal nagyobb fényerőt
nyújt LED fényforrásként. Ezenkívül a LED-technikájú fényszórók szélesebb és
lényegesen távolabbra ható fénykévét biztosítanak. Különösen markáns
részlete az új fényszóróknak a márkára jellemző módon fénycsíkként kialakított
nappali menetvilágítás. A belső térben is izgalmas és vonzó újdonságok
találhatók.
Szép új ruhájában is gazdaságos – erről könnyedén meggyőződhetünk a
motortérbe bepillantva. Mivel az új MAN Lion’s Coach típusban az optimalizált,
Euro 6 minősítésű hajtáslánc dolgozik, így az új távolsági autóbusz is profitál
többek között a hosszú hídáttétel és a nagyobb teljesítmény jelentette
előnyökből. Emellett számos vezetői segédrendszert kínál:
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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ilyen például a domborzati adatok alapján szabályozott MAN EfficientCruise
előrelátó hajtásláncvezérlés, amely az EfficientRoll kigurítás jóvoltából
„vitorlázó” funkcióval is rendelkezik, valamint az ACC adaptív
sebességszabályzó, az LGS sávtartó és az MAN AttentionGuard
éberségfigyelő is. Ráadásul új generációs lengéscsillapítók és optimalizált
futóműhangolás gondoskodik a nagyobb menetkényelemről, a jobb
kezelhetőségről és a nagyobb biztonsági tartalékokról.
Az új MAN Lion’s Coach az idei Busworld Europe kiállításon Kortrijkban
mutatkozik majd be a nagyközönségnek.
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Képaláírás:
Az új MAN Lion’s Coach az MAN buszcsalád új formai nyelvezetének első
képviselője
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