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

éves forgalma körülbelül 9 milliárd euró (2016-os adat). Termékkínálatában tehergépjárművek, autóbuszok, 

dízel- és gázmotorok 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 35 000 munkatársat foglalkoztat.  

 

  1. / 3. oldal 
 

MAN Lion’s City: 

egy új korszak kezdete 

 

Alapjaitól újratervezett városi busz költözik be a belvárosainkba a 
jövőben az MAN Lion’s City új generációjával. Számos külső és 
belső műszaki újdonság, valamint az MAN buszainak új formai 
nyelvezete talál egymásra az újdonságban. 

 

 Az MAN városi autóbuszok teljesen új generációjának 
fókuszában a gazdaságosság, a kényelem és az ergonómia 
áll, ezen erényeket az MAN autóbuszok új formai 
nyelvezetével ötvözi 

 A fényszóró, valamint a hátsó lámpatestek első ízben teljes 
egészében LED-technikájú kivitelben is 

 Gyakorlati tesztek kiválasztott üzemeltetőknél 2017 
szeptemberétől 

 A hivatalos piacai bevezetés tervezett kezdete: 2018 tavasza 

 

Korábban csak vastagon álcázva közlekedett tesztüzemben az új MAN Lion’s 

City, ám most fokozatosan fellebben a lepel. Előbukkan egy teljesen új 

fejlesztésű városi autóbusz, amely a korábbi MAN buszok jó génjeit mind 

örökölte. Fejlesztői egyértelműen a gazdaságosság, a kényelem és az 

ergonómia témáira fókuszáltak, minden komponens esetében új mércéket 

állítottak fel, például a teljes élettartamra vetített költségek, a vezetői 

munkakörnyezet és a világítás terén. Ennek köszönhetően az új MAN Lion’s 

City minden jelenlegi és belátható időn belül érkező törvényi előírásnak 

megfelel. 
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Kívülről egyértelmű, hogy az új városi busz az MAN új buszos formai 

nyelvezetének képviselője. A LED-technikájú csíkként kialakított nappali 

menetvilágítással rendelkező markáns fényszórók, valamint a jellegzetes és 

igényes hatású fekete MAN homlokfali díszbetét, illetve krómdíszléc mellett 

különösen szembeötlő az oldalüvegek alacsonyra húzott alsó vonala. Ez 

nemcsak dinamizmussal ruházza fel a járművet, hanem a sok részre osztott 

külső burkolatok jóvoltából az élettartamra vetített költségek csökkentéséhez is 

hozzájárul. Az új MAN Lion’s City hátulja is összetéveszthetetlen 

ismertetőjegy. Letisztult és lényegre törő, időtlen módon tagolt, és tökéletes 

hozzáférhetőséget biztosít a különböző komponensekhez. Ebben is tisztán és 

egyértelműen megmutatkozik az MAN könnyen felismerhető, új formai 

nyelvezete. 

Jó példáját jelentik ennek a fényszórók és a hátsó lámpatestek. Ugyanis nem 

csupán a nappali menetvilágítás esetében alkalmaz LED-technikát az új MAN 

Lion’s City. Első ízben elérhetők a fényszórók is teljes egészében LED-

technikájú kivitelben. Az MAN új hátsó lámpatestei már alapkivitelben teljes 

egészében LED-technikájúak. Az utastérben is fénykibocsátó diódákat 

alkalmaz a gyártó, az indirekt és átfogó világítás, valamint az opcionális 

hangulatvilágítás egyenletes, modern és dinamikus fénydizájnt eredményez. 

Ezenkívül e fényforrások további meggyőző tulajdonsága a hosszú, akár 

10 000 üzemórás élettartam, a kiemelkedő megbízhatóság és az 

energiahatékonyság. 

Az átfogó szín- és anyagkoncepció az utastérben rendkívül modern, vizuálisan 

rendezett és barátságos benyomást eredményez. A világos és sötét színeket 

tudatosan úgy válogatták össze, hogy azok támogassák a különböző területek 

funkcionalitását. 

A járművezetőre is egy átdolgozott, optimalizált munkahely vár az új MAN 

Lion’s City fedélzetén. Az ergonómiára, kényelemre és biztonságra 

összpontosító tervezés nyomán a kezelőszervek és a műszerek 

áthelyezésével sikerült többek között fokozni a műszerfal felhasználóbarát 

kezelhetőségét. A magasra húzott fülkeajtó és a megemelt vezetőülés 

jóvoltából jobb a vezető pozíciója egy beszálló utashoz viszonyítva. 
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Az új MAN Lion’s City első közúti bevetésére szeptembertől több európai 

nagyvárosban is sor kerül üzemeltetői tesztek keretében. A városi buszok új 

generációját 2018 márciusában exkluzív közönségnek mutatják majd be. 


