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31 NEOPLAN Tourliner távolsági autóbuszt szerzett
be a Volán Buszpark Kft.
Jelentős mérföldkőnek számít a Volán Buszpark Kft. flottájának
korszerűsítési folyamatában a 31 új NEOPLAN Tourliner távolsági
autóbusz beszerzése. Ezekkel ugyanis csúcsszínvonalú, azaz
megbízható, kényelmes, biztonságos és környezetkímélő
szolgáltatást nyújthatnak a regionális közlekedési központok,
illetve a Volánbusz Zrt.

Dunaharaszti, 2018. november
26.

MAN Kamion és Busz
Kereskedelmi Kft.
2330 Dunaharaszti
Csonka J. u. 2.
Tel.: +36-24-520-321
Ujcz Ibolya
Marketingvezető

•
•

Nagyszabású járműbeszerzések a Volán Buszpark Kft.-nél
Az átadott NEOPLAN Tourliner buszok főbb jellemzői

www.mantruckandbus.hu

November 23-án a Népliget autóbusz-pályaudvaron Dávid Ilona, a Volánbusz
Zrt. elnök-vezérigazgatója ünnepélyes keretek között, sajtótájékoztatóval
egybekötve vette át a 31 új NEOPLAN Tourliner távolsági autóbuszt Martin
Striertől, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatójától.
A sajtótájékoztatón Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter
kihangsúlyozta az autóbuszok szerepének fontosságát a közösségi
közlekedésben. Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy a most átadott
NEOPLAN Tourliner buszokban sok magyar alkatrész, illetve részegység is
megtalálható. Dávid Ilona, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója kiemelte,
hogy a Volánbusz Zrt. és a közlekedési központok legfontosabb feladata, hogy
az utasokat kiszámíthatóan, kényelmesen és biztonságosan eljutassák a
kiválasztott célállomásukra. Az utak zsúfoltsága miatt pedig egyre nagyobb
szerepet kap a közösségi közlekedésnek ez az ága. Mint elhangzott, a 21.
században alapvető elvárás a korszerű utastájékoztatás, a légkondicionáló
berendezés, a hűtőszekrény, az akadálymentesség és a fedélzeti WiFikapcsolat. Fontos továbbá a gépkocsivezetők munkakörülményeinek javítása
és a környezeti terhelés csökkentése. Ehhez pedig a legkorszerűbb technikára
van szükség. Ennek tükrében különösen lényeges a mostani járműátadás,
amely az elmúlt hónapokban a Volán Buszpark Kft. által 17 milliárd forint
Európa egyik vezető vállalata az MAN Truck & Bus a haszonjárműgyártás és a szállítási megoldások terén,
éves forgalma körülbelül 10 milliárd euró (2017-es adat). Termékkínálatában kishaszongépjárművek,
tehergépjárművek, autóbuszok, dízel- és gázmotorok is szerepelnek, emellett a személy- és az
áruszállításhoz kapcsolódó különböző szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a TRATON AG
leányvállalata, és világszerte több mint 36 000 munkatársat foglalkoztat.
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értékben lebonyolított járműbeszerzések része. Ennek eredményeként ugyanis
összesen 201 új, korszerű autóbusz áll forgalomba a Volánbusz Zrt. és a
közlekedési központok szolgálatában 2019. április végéig. A 31 NEOPLAN
Tourliner autóbusz közül 16 a Dél-dunántúli, az Észak-magyarországi és a
Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. viszonylatain közlekedik,
míg 15 a Volánbusz Zrt. flottájába kerül. Utóbbiak a főváros és több hazai
nagyváros között biztosítják a kapcsolatot. A tervek szerint pedig a jövő év
harmadik negyedétől újabb jelentős állományfrissítés várható.
Csúcsszínvonalú autóbuszok
A Volán Buszpark Kft. által most beszerzett 31 NEOPLAN Tourliner P22
prémiumszínvonalú távolsági autóbusz a típus 2016-ban bemutatott teljesen új
generációját képviseli. Elegáns külső megjelenésükhöz csupán 0,36-os
légellenállási együttható társul, amely a csökkentett tömeggel együtt hozzájárul
a kiváló üzemanyag-hatékonysághoz. A 13,91 méter hosszú, háromtengelyes
járművek vázszerkezete már az ENSZ-EGB 66.02 számú rendeletben
meghatározott borulási szabványt is teljesíti. Hajtásukról Euro VIc minősítésű,
460 lóerős, D26-os motor gondoskodik, a gazdaságos üzemelést pedig a
GPS-adatok alapján a domborzathoz előrelátóan alkalmazkodó EfficientCruise
sebességtartó automatika, az EfficientRoll szabadon gurítás és a minden
eddiginél hosszabb hátsó hídáttétel segíti. Az elegáns, ízléses színvilágú
belsőtérben fontos újítás a teljesen sík padló. Az utasok kényelmét két LCDképernyő,
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utastájékoztató rendszer és nagy teljesítményű légkondicionáló szolgálja. A
járművek felszereltségét ezenkívül LED-es fényszórók, tolatássegítő kamera
és MMC Advanced információs-szórakoztató rendszer gyarapítja.
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A képen balról jobbra: Dr. Palkovics László innovációs és technológiai
miniszter, Dávid Ilona, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója és Martin Strier,
az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója.
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Az új NEOPLAN Tourliner P22 távolsági autóbuszok prémiumszínvonalú
utazási körülményeket biztosítanak az utasoknak.
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