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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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Elsöprő győzelmet aratott a Busworld Awards 
Competition díjkiosztóján az új MAN Lion’s Coach 

 

Hagyományosan a Busworld Europe szakkiállítás előtt rendezik 
meg a Busworld Awards Competition versenyt. A megmérettetést 
korábban az European Coach Week (ECW) névvel illették. Idén az 
új MAN Lion’s Coach az összesen hat kategóriából háromban 
megszerezte az elsőséget. 

 

 Összesen 11 vetélytárssal szemben győzött az MAN Lion’s 
Coach, elnyerte a Grand Coach Award (turistabusznagydíj) díjat 

 További elismerésként megszerezte a Comfort Label 
(kényelmi kitüntetés) és a Design Label (formatervezési 
kitüntetés) címeket 

 

Szakértőkből, valamint közösségi közlekedési és távolsági buszüzemeltetőkből 

álló nemzetközi zsűri választott győztest hat különböző kategóriában. A 

szakvásáron kiállított bármelyik busz indulhatott a megmérettetésen. Az új 

MAN Lion’s Coach, amely éppen a Busworld Europe kiállításon tartja 

világpremierjét, igazán előkelő pozícióból rajtolt a versenyben: az új nemzedék 

esetében nemcsak a formatervet dolgozták át alaposan, hanem olyan 

meggyőző funkciókat is bevett a jármű a kelléktárába, mint például a LED-

technikájú fényszórók és hátsó lámpatestek, a továbbfejlesztett hajtáslánc és 

biztonsági jellemzők. Természetesen teljesíti többek között az ENSZ-EGB 

66.02. sz. rendelet szigorúbb borulásvédelmi előírásait is. 

Ennek megfelelően komoly elvárások előzték meg a Busworld hivatalos 

megnyitóünnepségét, amelyen a győzteseket kihirdették. Az összesen hat 

kategóriából nem kevesebb, mint háromban hódította el az első helyet az 

MAN: megszerezte a Grand Award Coach (turistabusznagydíj), a Comfort 

Label (kényelmi kitüntetés), valamint a Design Label (formatervezési  
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kitüntetés) díjakat. Különösen a távolsági buszok nagydíja esetében kellett 

igazán kemény kihívással szembenéznie az MAN Lion’s Coach típusnak. 

Rekordmennyiségű, 12 induló küzdött az elismerésért, ám az egyhangú 

vélemény szerint a zsűrit lenyűgözte az MAN Lion’s Coach hatékonyságból, 

biztonságból és látványos formatervből álló harmonikus összkoncepciója. 

A díjátadó az MAN számára igencsak sikeres nyitányt jelentett az idei 

Busworld Europe kiállításhoz. Az MAN Lion’s Coach premierje mellett a 2-es 

csarnok 1600 négyzetméter területű standján négy további járművet 

tekinthetnek meg a látogatók. Ezek között megtalálható a NEOPLAN Skyliner 

típus is, amely idén ünnepli 50 éves jubileumát. 

 

Képaláírások: 
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Az új MAN Lion’s Coach típus a Busworld Awards Competition verseny hat 

kategóriájából háromban megszerezte az első helyet, többek között elhódította 

a Grand Award Coach (turistabusznagydíj) kitüntetést is 
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A zsűrit lenyűgözte az MAN Lion’s Coach hatékonyságból, biztonságból és 

látványos formatervből álló harmonikus összkoncepciója 


