S. L. Benfica abre época 2018/2019 a bordo de um
novo NEOPLAN Skyliner
O Sport Lisboa e Benfica começa a nova temporada com uma
última aquisição de luxo para a equipa de futebol principal: um
novo autocarro NEOPLAN Skyliner

Lisboa, 20 de Agosto de 2018
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Eficiência máxima e excelente desempenho. É isso que se espera de
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qualquer membro de uma equipa de futebol como o S. L. Benfica, e o novo
autocarro adquirido à MAN Truck & Bus Portugal cumpre estes requisitos
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em toda a linha, aliando ainda extremo conforto e diversas funcionalidades
que irão proporcionar momentos de muito entretenimento e bem-estar a todo
o plantel e equipa técnica.
O NEOPLAN Skyliner foi personalizado até ao mais ínfimo detalhe, tendo
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em conta as necessidades da equipa, no MAN Bus Modification Center, que
se encarregou de equipar o novo veículo de deslocação da equipa de futebol
com a mais inovadora tecnologia. O piso inferior está dividido entre uma
zona de trabalho, com mesa de reuniões e um total de 16 confortáveis
assentos, que permite aos jogadores, treinador e equipa técnica ultimarem
os últimos detalhes de cada jogo usufruindo de máximo conforto, num
ambiente sofisticado; existe ainda uma cozinha topo de gama, com frigorífico
e placa vitrocerâmica, onde poderão ser cozinhadas refeições da mesma
forma que seriam feitas numa cozinha de restaurante de luxo.
No piso superior também não foi descurado nenhum pormenor: este espaço
foi construído para proporcionar aos jogadores os essenciais momentos de
relaxamento e concentração antes de cada jogo. Ao longo do corredor
central estão colocados 24 assentos individuais de máxima qualidade, com
ligações USB, tomadas e monitores em cada um.

A MAN Truck & Bus é uma das principais empresas da Europa no fabrico de veículos comerciais e no fornecimento de
soluções de transporte, com uma facturação anual de cerca de 10 mil milhões de euros (2017). O portfólio de produtos
inclui carrinhas, camiões, autocarros e motores a diesel e a gás, assim como serviços no âmbito do transporte de
passageiros e de mercadorias. A MAN Truck & Bus é uma empresa da Volkswagen Truck & Bus AG, em breve TRATON
AG, e emprega em todo o mundo mais de 36.000 colaboradores.
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A atmosfera de descontração é completada pelo equipamento hi-fi integrado
e o sistema multimédia. O clima ideal é assegurado pelo sistema de ar
condicionado de duas zonas, que pode ser regulado para os dois pisos
individualmente, um aquecedor convector e unidades de aquecimento de
dois passos. No fim de cada jogo, a equipa pode regressar ao autocarro
segura de que encontrará o mesmo ambiente, graças ao sistema de ar
condicionado estacionário com um compressor eléctrico de ar condicionado
alojado no compartimento de bagagens.
Para assegurar a máxima segurança na estrada, o autocarro está equipado
com os mais recentes e inovadores sistemas de assistência, incluindo
sistema de assistência à travagem de emergência (EBA), controlo dinâmico
de condução (ESP), sistema de manutenção na faixa de rodagem (LGS), e
ainda os absorventes de impacto controlados electronicamente MAN
ComfortDriveSuspension (CDS). Todos estes sistemas ajudam a garantir
que este autocarro de dois pisos está perfeitamente equipado para as suas
viagens pela Europa.
Além de todo este equipamento, de forma a assegurar viagens rápidas e
confortáveis, o autocarro depende de um motor poderoso e ecológico, que
cumpre com a norma Euro 6. O motor common-rail a diesel de 6 cilindros,
com 12.5 litros e 500 CV, garante que todas as estradas são facilmente
percorridas. Além do motor, a caixa de velocidades automática com controlo
de velocidade cruzeiro topográfico tornam a tarefa do motorista mais
simples.
A equipa principal de futebol do Sport Lisboa e Benfica conta assim desde
o início da época com este valioso trunfo antes de cada jogo: um novo
NEOPLAN Skyliner que será certamente um ponto de conforto e apoio antes
de cada pontapé de saída.
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