
 
 

 

 

  

 

 
 

 

A MAN Truck & Bus é um dos principais fabricantes de veículos comerciais e fornecedor de soluções de transporte da 

Europa, com receitas de, aproximadamente, 9 mil milhões de euros por ano (2015). O portfólio de produtos inclui 

camiões, autocarros e motores a diesel, bem como serviços relacionados com o transporte de passageiros e 

mercadorias. A MAN Truck & Bus emprega mais de 35,500 pessoas em todo o mundo.  
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100 autocarros de turismo NEOPLAN Skyliner para 

Roma 

A empresa de transportes sedeada em Roma Cotral Spa e a 

MAN Truck & Bus Itália assinaram um acordo para a entrega de 

100 autocarros de turismo NEOPLAN Skyliner ao longo dos 

próximos quatro anos. 

 

Os autocarros de dois pisos de classe II – aprovados para utilização em 

percursos intercidades – irão fortalecer a frota de transportes públicos em 

Roma, onde está sedeada a Cotral Spa. O director geral da Cotral, Arrigo 

Giana, assinou o acordo para a aquisição de 100 autocarros de turismo 

NEOPLAN Skyliner em meados de Outubro na MAN Truck & Bus Itália. A 

entrega das primeiras unidades está agendada para o final deste ano. 

O contrato, que é o maior já assinado para este tipo de autocarro em Itália, 

confirma a entrega da versão de longo-curso deste autocarro de dois 

pisos, com 90 lugares sentados, e que inclui cabine de motorista protegida 

e CCTV. O excelente desempenho e baixas emissões são garantidas 

graças à cadeia cinemática, que consiste num motor de seis cilindros MAN 

D26 com 500 CV (368 kW) em conjunto com uma caixa de velocidades 

automática de 12 mudanças MAN TipMatic. 

 “Estamos muito satisfeitos com o resultado da negociação”, afirmou o 

Director Geral da Cotral Arrigo Giana, aquando da assinatura do contrato. 

“Acreditamos que esta parceria com a MAN será uma mais-valia para o 

nosso negócio, e vai ajudar-nos a melhorar a qualidade do nosso serviço, 

e assim criar mais benefícios para os nossos clientes.” “Os passageiros 

valorizam o nível elevado de conforto que estes veículos garantem, 

semelhante ao encontrado no sector do turismo”, garantiu Franco Pedrotti, 

Director de Vendas e de Produtos de Autocarros da MAN Truck & Bus 

Itália.  

O pacote de serviços representa ainda uma parte importante do contrato. 

Foi acordado um contrato de manutenção para todos os veículos, ao longo 
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dos próximos dez anos, pelo que a Cotral Spa poderá tirar partido da rede 

de serviços em Roma e arredores, assegurando assim que a frota está 

sempre totalmente disponível.  

 

 


