
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 (2016). O portfólio de produtos inclui 

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

mercadorias. A MAN Truck & Bus é uma empresa da Volkswagen Truck & Bus GmbH e emprega mais de 35.000 

colaboradores em todo o mundo. 
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Lisboa, 10 de Abril de 2017 
 

 

Exterior inteligente com muito a descobrir no 

interior: o novo MAN Lion's Coach  

O início da norma ECE R66.02 em Outubro de 2017 foi o 

incentivo para a actualização do MAN Lion’s Coach. O resultado 

é muito mais do que uma carroçaria fortalecida. O novo MAN 

Lion’s Coach será oficialmente lançado no Busworld 2017 em 

Kortrijk. 

 

 MAN Lion’s Coach actualizado em termos de rigidez da 

carroçaria, cadeia cinemática e design 

 Luzes dianteiras e traseiras pela primeira vez disponíveis 

em LED 

 Apresentação na Busworld 2017 em Kortrijk 

 

À primeira vista é óbvio que este é um verdadeiro MAN. Moderno e ainda 

assim intemporal, o MAN Lion’s Coach actualizado marca o lançamento de 

uma nova linguagem de design MAN na frente, traseira e laterais. Os 

designers focaram-se em separar claramente as áreas funcionais do 

cockpit do motorista e do compartimento dos passageiros, do 

compartimento de bagagem e da cadeia cinemática. Os novos faróis 

chamam imediatamente a atenção. E pela primeira vez – tal como as luzes 

traseiras – podem ser totalmente em LED. Faróis e piscas em LED 

iluminam cerca de 50% mais do que as luzes de halogéneo. Além disso, o 

LED é mais difuso e tem um alcance muito maior. Uma característica 

particularmente distintiva dos novos faróis é a luz diurnal específica da 

marca, em forma de tira. O interior também inclui novas características 

atractivas. 

Apenas uma vista de olhos para o interior do capot indica que o MAN 

Lion’s Coach é mais económico do que nunca. Além do seu motor Euro 6 
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optimizado, inclui ainda os benefícios de um raio de eixos aumentado e 

maior potência. Estão também disponíveis diversos sistemas de 

assistência, como o sistema de controlo de velocidade de cruzeiro 

baseado na topografia, MAN EfficientCruise, com a função de rolamento 

livre EfficientRoll, Cruise Control Adaptativo (ACC), o Sistema de 

Manutenção na Faixa de Rodagem (LGS) e o MAN Attention Guard. Uma 

nova geração de amortecedores e chassi optimizado aumentam o conforto 

de condução e a segurança e melhoram a manobrabilidade. 

O novo MAN Lion’s Coach será lançado no Busworld 2017 em Kortrijk. 

 

 
 
 
 


