
 
 

 

 

  

 

 
 

 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 11 mil milhões de euros (2018). 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 TRATON SE, e emprega em todo o mundo mais 

de 36.000 colaboradores. 

MAN Truck & Bus Portugal 

Edifício MAN Truck & Bus Portugal, 

2º andar 

Quinta das Cotovias 

2615-365 Alverca do Ribatejo 

 

Responsável Marketing 

Luis Pereira 

 

 

Tel.: +351 21 420 0343 

Email: marketing@pt.man-mn.com 

http://www.truck.man.eu/pt/pt/mund

o-man/man-em-portugal/imprensa-

e-media/press_overview.jsp 

 

Lisboa, 09 de Abril de 2019 
 
 

Página 1/3 Página 1/3 

BMC transforma o NEOPLAN Tourliner numa casa 
móvel de primeira classe  

Um sonho sobre rodas: viajar assume uma nova dimensão neste 

NEOPLAN Tourliner. O high-decker foi transformado numa 

luxuosa casa móvel pelos especialistas do MAN Bus Modification 

Center. 

 

• Relaxe e descontraia na sala de estar, cozinha, casa de banho e 

quarto – tal como estar em casa 

• A iluminação personalizada cria uma sensação de bem-estar 

• Foco em soluções e materiais de alta qualidade 

 

Com recursos como um edredom ao invés de um saco-cama e uma cozinha 

de luxo em vez de um fogão a gás, os especialistas do MAN Bus Modification 

Center (BMC) transformaram o NEOPLAN Tourliner numa casa móvel 

pensada ao pormenor. “Damos um novo significado ao conceito viajar com 

conforto. Projetamos e construímos o interior do veículo especificamente 

para atender às necessidades individuais dos clientes, não deixando 

escapar nada, desde a disposição do espaço até a iluminação”, diz Heinz 

Kiess, diretor de vendas e marketing da BMC. “O nosso objetivo é garantir 

que os passageiros não sintam falta de nada. É por isso que fizemos 

materiais de alta qualidade, considerámos cuidadosamente todas as 

soluções e projetámos as prioridades.” 

 

Ao entrar na luxuosa casa móvel, passamos pelo espaço do motorista para 

sermos recebidos por uma espaçosa área de estar de canto, composta por 

quatro cadeiras confortáveis, uma mesa e um banco. A sala de estar flui 

através da grande cozinha. "Com os seus acessórios de alta qualidade, a 

cozinha é um lugar confortável para cozinhar e viver - com um fogão de 

indução e forno moderno, juntamente com unidades de base e armários 

montados na parede que oferecem muito espaço de armazenamento", 

explica Kiess. As frágeis almofadas brancas contrastam com o acabamento 

natural em madeira das superfícies de trabalho e das unidades montadas 
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na parede para realmente chamar à atenção. Os passageiros podem 

também desfrutar do conforto do quarto, onde duas camas confortáveis 

garantem que dormirão bem. 

 

“Nenhum dos espaços interiores parece de uma casa móvel, mas é no 

quarto em particular que os passageiros se esquecem que estão realmente 

num autocarro. A nossa equipa criou uma verdadeira casa sobre rodas”, diz 

Kiess. Os equipamentos sanitários, na casa de banho, ganham pontos com 

a iluminação ambiente e um chuveiro com porta de vidro e painéis laterais 

feitos de plástico mineral. “A luz foi uma consideração importante. A 

iluminação indireta também cria uma sensação especial de bem-estar na 

cozinha e na área de convivência. ”Isso é reforçado pelo piso de madeira e 

revestimentos especiais para as paredes laterais e para os tetos, nos quais 

três escotilhas, ventiladores de teto e sistemas de ar condicionado foram 

integrados. O equipamento HVAC garante um clima interior agradável a 

temperaturas muito quentes e muito frias. 

 

O autocarro também é equipado com três inversores de energia de 5 kW, 

quatro baterias de íons de lítio, um sistema de gestão de bateria, um 

poderoso alternador, WiFi, o sistema de câmeras BirdView, um sistema de 

satélite e um compartimento para esquis. Um tanque de água doce com 

capacidade para 920 litros e um tanque de água cinza com capacidade para 

520 litros foram construídos especificamente para atender os requisitos de 

suprimento de água a bordo. "Os nossos especialistas também modificaram 

a estrutura do autocarro para atender aos requisitos estruturais aprimorados 

para o teto e para o compartimento de bagagem", diz Kiess. 

 

Com mais de 12 metros de comprimento, o NEOPLAN Tourliner oferece 

espaço mais que suficiente para os seus luxuosos acessórios 

personalizados. Com 460 CV, o veículo de 2 eixos torna os locais remotos 

fáceis de aceder. A transmissão automática de 12 velocidades MAN 

TipMatic permite um funcionamento incrivelmente suave. As características 

de segurança e conforto incluem o sistema de travagem eletrónico EBS com 

ABS e ASR, bem como ESP para estabilidade eletrónica. 
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Legenda: 

Apenas um vislumbre do interior de luxo, deixa absolutamente claro que o 

NEOPLAN Tourliner transformado pelo BMC tem tudo pensado ao 

pormenor. 

  


