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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 (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. / 2. oldal 
 

BUSEXPO 2018, Zsámbék:  

Középpontban az MAN és a NEOPLAN  

 

Idén április 25-én hatodik alkalommal rendezték meg a BUSEXPO 
kiállítást a zsámbéki driving camp vezetéstechnikai központban. 
Hazánk legnagyobb autóbuszos szakkiállításán ezúttal már hatezer 
négyzetméteres területen több mint ötven kiállító termékét, illetve 
szolgáltatását közel négyezer szakmai látogató ismerte meg. Ismét 
az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. szerepelt központi 
helyen a legnagyobb standdal és a legtöbb járművel a 
rendezvényen. 
 

Két csapatbusz képviselte a NEOPLAN márkát a standon. Az egyik a 

Ferencvárosi Torna Clubnak tavaly átadott Tourliner P22 típusú, 13,9 méteres, 

háromtengelyes, 460 lóerős busz volt, amelyet többek között 

bixenonfényszórókkal, három hűtőrekesszel, MMC információs-szórakoztató 

rendszerrel, gyári navigációs rendszerrel, 230 voltos aljzatokkal és USB-

csatlakozókkal is felszereltek. 

Emellett egy Tourliner P21 típusú, 12,1 méteres, kéttengelyes, 460 lóerős jármű 

állt, amelybe csak 34 ülést, valamint asztalokat, gardróbot és hűtőket szereltek. 

Ezenkívül MMC információs-szórakoztató rendszerrel, HDMI-csatlakozókkal, 

fényérzékelővel, esőérzékelővel és éberségfigyelővel is ellátták. 

A tatabányai T-Busz Kft.-nek idén leszállított 15 MAN Lion’s City GL A40 

dízelüzemű csuklós busz egyik példányát is megtekinthették a látogatók. A 

18,75 méteres járműben 42 ülés várja az utasokat, 44 kilowattos légkondicionáló 

és tolatássegítő kamera is része a felszereltségnek, a busz hátuljában pedig 

10,5 literes, 360 lóerős D20-as motor, valamint ZF EcoLife automatikus 

sebesség-váltó dolgozik. 
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A vezetéstechnikai pályán egy új generációs, kéttengelyes MAN Lion’s Coach 

turistabusz rótta a köröket egész nap.  

 

 

Képaláírás: 

B_180425_BUSEXPO_1: 

A BUSEXPO kiállítási területén központi helyet foglalt el az MAN Kamion és 
Busz Kereskedelmi Kft. standja 

 

B_180425_BUSEXPO_2: 

A Tatabányán idén forgalomba állt 15 MAN Lion’s City GL csuklós busz egyike 

 

B_180425_BUSEXPO_3: 

A Ferencvárosi Torna Club egyedi kivitelű, gazdagon felszerelt NEOPLAN 
Tourliner csapatbusza 

 

B_180425_BUSEXPO_4: 

Az új generációs MAN Lion’s Coach típust utasként kipróbálhatták a vendégek 
a pályán 

 

B_180425_BUSEXPO_5: 

Ez a NEOPLAN Tourliner is egy egyedi kivitelezésű csapatbusz 

 


