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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.  
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Kétszintes kényelem az FC Porto játékosai 
számára 

 

Különleges komfortot nyújt az MAN Bus Modification Center 
átalakításai nyomán az FC Porto labdarúgócsapat új busza. A 
NEOPLAN Skyliner fedélzetén a játékosok nemcsak nagy 
kényelemben utazhatnak a meccsekre, hanem ezt az időt 
kikapcsolódásra vagy felkészülésre is használhatják. 

 

 A Bus Modification Center (BMC) járműátalakítási központ a 
NEOPLAN Skyliner típusból fényűző, egyszemélyes 
ülésezésű csapatbuszt alkotott 

 Az új csapatbusz átadása a 2017–2018-as labdarúgószezon 
kezdetén 

 Utazás biztonságban és kényelemben az automatizált 
váltóval társított 500 lóerős motor és a vezetői 
segédrendszerek jóvoltából 

 

Látványos műsor keretében több ezer rajongó előtt köszöntötte új 

csapatbuszát az FC Porto portugál labdarúgócsapat. A szezon első meccse 

tökéletes alkalmat jelentett a rendkívül igényes kialakítású NEOPLAN Skyliner 

átadására, így a játékosok a jövőben a lehető legkényelmesebben utazhatnak 

a találkozók helyszínére. 

Kívülről az emeletes busz egy teljesen „hétköznapi” NEOPLAN Skyliner 

benyomását kelti. Talán egyedül az egyesület feltűnő matricázásában és a 

sarkok LED-technikájú fényei sejtethetik a belső értékeit. Ám, hogy valójában 

mit is rejt az FC Porto legénységének új tagja, ahhoz egészen közelről kell 

megismerni: az alsó szinten egy igazán jól felszerelt konyhát találunk, amely a 

lehető legjobb ellátást biztosítja a főzőlap, a kerámia mosogató, valamint a  
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hűtő és a fagyasztó jóvoltából. A négyszemélyes klubasztalok kényelmes 

helyszínt biztosítanak az edzők, a technikai személyzet és a játékosok 

megbeszéléseihez. 

Az emeleten még egyértelműbbek a különlegességek: aki felmászik a lépcsőn, 

az két igényes egyszemélyes ülés között találja magát. Az 1+1 üléssoros 

kialakítású szint akár 20 játékos számára jelentheti a pihenés és a feltöltődés 

világát. 

A beépített hang- és multimédia rendszer több képernyővel gondoskodik a 

szórakoztatásról. Teljesen magától értetődő, hogy minden üléshelyhez saját 

elektromos csatlakozó jár, valamint természetesen hűtőszekrényt az alsó és a 

felső szinten egyaránt találunk. Mindig kellemes körülményeket teremt menet 

közben is az utastér kétzónás klímaberendezése – amellyel a két szint külön 

szabályozható –, a konvektoros fűtés és az ajtóknál elhelyezett két fűtőegység. 

A meccsek alatt a kellemes hőmérsékletet az álló helyzeti klímaberendezés 

biztosítja a csomagtérben elhelyezett elektromos kompresszorral. 

Az utazások során a lehető legjobb biztonságról a NEOPLAN Skyliner számos 

vezetői segédrendszere gondoskodik. A felszereltség többek között a 

vészfékasszisztenst (EBA), a távolságtartó sebességszabályozót (ACC) és a 

sávtartót (LGS) is tartalmazza, s ne feledkezzünk meg az MAN 

ComfortDriveSuspension (CDS) lengéscsillapítás-szabályozásról sem. Ezekkel 

tökéletesen felkészült a csapatbusz az FC Porto egész Európát bejáró 

turnéjához. 

A lendületes és kényelemes haladást a modern, Euro 6 minősítésű hajtáslánc 

teszi lehetővé. A 12,5 liter összlökettérfogatú, hathengeres, közös 

nyomócsöves motor 500 lóerő (368 kilowatt) teljesítményével igazán 

kényelmes az utazás. A járművezető munkáját automatizált váltó és a 

domborzati adatok alapján működő MAN EfficientCruise előrelátó 

sebességszabályozó teszi könnyebbé. 

Ezzel a különleges busszal utazik majd az összes meccsére az FC Porto klub 

„A” legénysége. Igazán illő, hogy a csapat is olyan különleges, mint a 

csapatbusz. 
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Képaláírás: 

P_Bus_EOT_Skyliner_FCPorto-01.JPG és  

P_Bus_EOT_Skyliner_FCPorto-02.JPG: 

Az FC Porto az új évad első meccsének apropóján több ezer rajongóval együtt 

üdvözölte az új csapatbuszt 

 

P_Bus_IOD_Skyliner_FCPorto-01.JPG: 

Az egyedi konyában minden adott ahhoz, hogy az FC Porto játékosai menet 

közben is hódolhassanak a kulináris élvezeteknek 

 

P_Bus_IOD_Skyliner_FCPorto-02.JPG: 

Tágas helyet és kényelmes kikapcsolódást kínál akár 20 játékos számára a 

NEOPLAN Skyliner emeletén az 1+1 üléselrendezés 

 

H_Bus_Skyliner_FCPorto.JPG 

Fernando Gomes, az FC Porto ügyvezető igazgatója és igazgatótanácsának 

tagja (jobbról a 6.) vette át az autóbuszt az MAN csapatától 


