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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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Új csapatbuszt kapott az FTC labdarúgócsapat 
 

Alig másfél évvel ezelőtt vette birtokba vadonatúj NEOPLAN Tourliner P22 

csapatbuszát a Ferencvárosi Torna Club, ám ezt idén év végén lecserélték egy 

még újabb fejlesztésű, szintén prémiumszínvonalú turistabuszra. Az MAN 

Lion’s Coach R08 modellel a legendás klub más szakosztályai is utaznak majd 

a labdarúgókon kívül. 

„Teljesítőképesség, csapatszellem és hatékonyság. Ezek az erények kiemelik 

az élsportolókat, ugyanakkor magától értetődőek az MAN vállalati 

filozófiájában is. Fontos számunkra, hogy a járműveink ugyanolyan első 

osztályúak legyenek, mint az általunk támogatott sportcsapatok” – mondta 

Martin Strier, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. ügyvezető 

igazgatója. 

„Nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen hosszú távú az együttműködésünk az 

FTC-vel, és ennek keretében már a második csapatbuszt mutathatjuk be. Ez is 

azt tükrözi, hogy vállalatunk és a klub alapértékei megegyeznek. Reméljük, 

hogy a labdarúgócsapat ezzel a busszal utazik majd el a harmincadik bajnoki 

címéért” – tette hozzá Hoyos György, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi 

Kft. autóbuszos üzletágának igazgatója. 

A most átadott háromtengelyes, 13,9 méteres MAN Lion’s Coach L hajtásáról 

D2676 típusú, 460 lóerős motor és MAN TipMatic 12 fokozatú automatizált 

sebességváltó gondoskodik. Felszereltségét többek között LED-es fényszórók, 

hűtőszekrény, WC, 38 kilowattos légkondicionáló, két LCD-képernyő, MMC 

Advanced információs-szórakoztató berendezés, navigációs rendszer, USB-

csatlakozók az ülőhelyeknél, 230 voltos csatlakozó az oldalfalon, 

éberségfigyelő, valamint fény- és esőérzékelő gazdagítja. Az 54 

prémiumszínvonalú utasülés bőr-szövetkárpitozású.  

 


