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Zbigniew Rusak

Trzecia generacja MAN Lion’s Coach  
i nowy Neoplan tourliner – autobusy pogranicza klas
Niewątpliwie jedną z najważniejszych premier tegorocznych tar-
gów Busworld Europe była nowa generacja autobusu turystycz-
nego MAN Lion’s Coach. Przedpremierowy pokaz tego pojazdu 
miał miejsce w Warszawie i w Starachowicach w lipcu br. Z ko-
lei „bliźniaczy” Neoplan Tourliner miał swoją premierę podczas 
ubiegłorocznych targów IAA w Hanowerze. Należy podkreślić, że 
zmiany stylistyczne i konstrukcyjne, jakie wprowadzono w oby-
dwu modelach autobusów w minionych 20 latach, podobnie jak 
w przypadku ich głównego konkurenta, jakim jest Mercedes-
-Benz Tourismo, w pełni odzwierciedlają trendy, jakie zaszły na 
rynku przewozów dalekobieżnych nie tylko w państwach Europy 
Centralnej i Wschodniej, ale w całej Europie. W niniejszym arty-
kule zaprezentowano rozwiązania techniczne i eksploatacyjne 
w nowych autobusach MAN i Neoplan.

MAN Lion’s Coach
Historia modelu rozpoczęła się w 1995 r., kiedy to po raz pierw-
szy zaprezentowano nowy wysokopokładowy autokar opracowany 
wspólnie z inżynierami z Ankary, który miał stanowić tańszą al-
ternatywę w stosunku do topowego modelu Lion’s Star. Główny-
mi rynkami zbytu miała być Turcja oraz kraje Europy Centralnej 
i Wschodniej. Z biegiem lat MAN Lion’s Coach zaczął zadoma-
wiać się także w krajach Europy Zachodniej, początkowo wśród 

małych prywatnych przewoźników, aby następnie wejść w krąg 
zainteresowania dużych przewoźników flotowych. 

W przypadku autobusów pierwszej generacji linia nowego au-
tobusu w ogóle nie przypominała produktu powstającego w za-

MAN Lion’s Coach pierwszej generacji w wersji dwuosiowej

Premiera nowej generacji MAN-a Lion’s Coacha podczas targów Busworld Europe w Kortrijk
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kładach w Salzgitter. Była bardzo prosta i pozbawiona indywidu-
alnych elementów stylistycznych. Także zakres oferowanych opcji 
wyposażenia był znacznie skromniejszy niż w modelach opusz-
czających niemiecką fabrykę koncernu. Obydwa modele łączyła 
przede wszystkim wspólna konstrukcja podwozia. Początkowo 
Lion’s Coach oferowany był tylko i wyłącznie w wersji dwunasto-
metrowej (model A13). 2 lata przed zmianą modelu rozpoczęto 
produkcję wersji trzyosiowej o długości 13,7 m (model A32), 
który mógł zabrać od 52 do 57 pasażerów i 14 m3 bagażu, czyli 
o 8 pasażerów i 2 m3 bagażu więcej niż w przypadku autobusu 
12-metrowego. W autobusie tym zastosowano po raz pierwszy 
elektroniczny system uruchamiający układ hamulcowy EBS oraz 
skrętną oś tylną, dzięki czemu średnica zawracania wynosiła je-
dynie 21,9 m. 

Ze względu na bardzo dobry stosunek jakości do ceny pojazdy 
te cieszyły się dużą popularnością. W ciągu 7 lat produkcji bramy 
fabryki w Ankarze opuściło ponad 2 300 egzemplarzy modelu 
Lion’s Coach pierwszej generacji, w tym 400 w wersji trzyosiowej.

W 2002 r. MAN Lion’s Coach został poddany istotnej modyfi-
kacji, w ramach której wprowadzono wiele elementów wyposaże-
nia z bardziej luksusowego Lion’s Stara oraz całkowicie zmienio-
no nadwozie, które stylistyką nawiązywało do droższego brata. 
Unifikacji poddano takie elementy, jak silnik, osie, zawieszenie, 
układ kierowniczy, układ hamulcowy oraz konstrukcję szkieletu. 
Podniesienie wielkości produkcji jednolitych komponentów spo-
wodowało obniżenie kosztów ich wytworzenia, a tym samym dało 
możliwość osiągnięcia konkurencyjnej ceny.

Charakterystycznymi elementami nowego nadwozia były prze-
sunięty ponad przednią oś agregat klimatyzacji oraz powiększo-
na szyba przednia, której dolną krawędź obniżono niemal do li-
nii górnej krawędzi luków bagażowych. Przetłoczenie na ścianie 
przedniej z zastosowaniem dwubarwnej kolorystyki optycznie 
jeszcze bardziej powiększyło powierzchnię szyby czołowej. Po-
dobny zabieg wykorzystano w czołowej części dachu pomiędzy 
górną krawędzią szyby a agregatem klimatyzacyjnym. Kolejnym 
elementem była zmiana kształtu słupka „C”, którego wygięcie 
podkreślało przynależność autobusu ze „znakiem lwa”. Słupek 
„C”, oprócz funkcji dekoracyjnych, spełniał istotne funkcje bez-
pieczeństwa, zapewniając odpowiednią sztywność nadwozia 
w przypadku dachowania, zgodnie z wymaganiami normy ECE-
-R66. Zamiast listew ozdobnych, łamiących masywność dużych 
powierzchni, zastosowano na ścianach przedniej i bocznych cha-
rakterystyczną szczelinę kryjącą zawiasy pokryw przeglądowych 
i luków bagażowych. Innymi elementami łączącymi wszystkie au-
tobusy turystyczne MAN-a były m.in. układ przednich reflektorów, 
owalne wloty powietrza, tylna krawędź szyb bocznych i tylna ścia-
na, która w przypadku autobusu z Turcji, w porównaniu z Lion’s 
Starem, została pozbawiona charakterystycznego, zintegrowane-
go spojlera. Wraz ze zmianą generacji autobus urósł o 50 mm 
na szerokość i 282 mm na wysokość. Dzięki tej zmianie udało 
się powiększyć zarówno przestrzeń bagażową, jak i przestrzeń 
przedziału pasażerskiego.  

W ciągu 15 lat produkcji największemu przeobrażeniu uległa 
ściana przednia. Początkowo pas podokienny charakteryzował 
się zupełnie płaską metalową powierzchnią z napisem z gładkiej 
blachy „MAN”. W kolejnych latach element ten został zastąpiony 
charakterystyczną ryflowaną atrapą, która łączyła segment au-
tobusów turystycznych z autobusami regionalnymi Lion’s Regio 
i miejskim Lion’s City. Wraz z zabudową silników Euro-6 pomię-
dzy atrapą a dolną krawędzią szyby przedniej pojawiła się srebr-
na, ozdobna listwa z wkomponowanym logiem koncernu. 2 lata 

Trzyosiowy MAN Lion’s Top Coach

Autobusem, z którego zapożyczono wiele elementów do Lion’s Coacha 
drugiej generacji, był MAN Lion’s Star, nagrodzony m.in. tytułem Interna-
tional Coach of the Year 2004

Dwuosiowy MAN Lion’s Coach R07
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temu pomiędzy przednimi reflektorami wkomponowano czarną 
maskownicę, nawiązującą stylem do wszystkich samochodów 
użytkowych wytwarzanych przez koncern MAN.

Źródłem napędu tureckiego MAN-a drugiej generacji były po-
czątkowo 24-zaworowe silniki D2866 LOH29 lub D2876 LOH02 
o mocy 301 kW (410 KM) lub 338 kW (460 KM), spełniające 
normę Euro 3. Wraz z wprowadzeniem normy Euro 4 silniki serii 
D2866 w wersji dwuosiowej zostały zastąpione silnikami serii 
D2066 o pojemności 10,8 dm3. W większych modelach standar-
dowym silnikiem został silnik D2676 o pojemności 12,4 dm3. 
Podobnie ze skrzyniami biegów. W pierwszych latach produkcji 
standardem była skrzynia mechaniczna o 6 przełożeniach ZF 
6S-180. W ramach kolejnych modernizacji została ona wyparta 
przez nową generację skrzyń ZF Eco-Shift, by w końcu wprowa-
dzić jako wyposażenie podstawowe zautomatyzowaną skrzynię 
MAN TipMatic. Elementy układu napędowego wraz z osprzętem 
zamontowano na specjalnej kołysce, która w przypadku napraw 
umożliwia zdemontowanie całego układu napędowego. Rozwią-
zanie takie w istotny sposób skraca koszt i czas napraw.

Wnętrze Lion’s Coacha drugiej generacji stylistycznie zbliżono 
do modelu Lion’s Star. Jedyną różnicą było zastosowanie mniej 
wyszukanych obić tapicerskich, otwartych półek bagażowych 
i typowych monitorów. Mimo że Lion’s Coach był adresowany do 
mniej zasobnych przewoźników, także i tu klient ma do wyboru 
8 różnych wariantów wykończenia wnętrza. Lion’s Coach drugiej 

generacji oferowany był w wersji 3, 4, a nawet 5-gwiazdkowej. 
Nowe nadwozie otrzymała także dłuższa odmiana autobusu Lio-
n’s Top Coach R08. Dość poważny zakres zmian zastosowany 
w modelach R07 i R08 nie wpłynął istotnie na korzystny wskaź-
nik ceny do oferowanej jakości. W 4 lata po uruchomieniu pro-
dukcji nowej rodziny autobusów rozszerzono ją o trzyosiowy mo-
del R09, sprzedawany jako Lion’s Coach C – autobus o długości 
13,2 m, przystosowany do przewozu od 55 do 57 pasażerów.

Te wszystkie czynniki wpłynęły na dużą popularność nowego 
modelu, który stał się poważnym konkurentem dla takich auto-
busów, jak Volvo 9700, Bova Futura, Setra S 315 GT-HD, Mer-
cedesa Tourismo czy Scania Irizar Century. Pod koniec 2016 r. 
fabrykę w Ankarze opuścił autobus z numerem 7500.

 Duża popularność Lion’s Coacha, przejęcie przez MAN-
-a firmy Neoplan oraz stworzenie w Ankarze centrum kompetencji 
autobusów turystycznych w skali całego koncernu to zjawiska, 
które spowodowały, że wraz z wejściem do życia normy emisji 
spalin Euro-4 podjęto decyzję o zaprzestaniu produkcji mode-
lu Lion’s Star. Jego miejsce zajęła wersja Lion’s Coacha, zwa-
na Supreme. Supreme od wersji podstawowej różnił się m.in. 
zastosowaniem srebrnego, masywnego słupka „C”, lusterek ze-
wnętrznych w kolorze nadwozia, ozdobnych kołpaczków, także 
w kolorze nadwozia, montowanych na sworzniach wycieraczek, 
srebrnej listwy wokół atrapy wlotu powietrza, zamontowaniem 
posrebrzanych kratek wlotu powietrza chłodzącego i pokryw kół 
tylnych poprawiających wskaźnik oporu aerodynamicznego. Po-
nadto elegancję nadwozia podkreślała także owalna szyba ka-

Zmiana wyglądu przedniej ściany na przestrzeni lat 2002–2017

Trzyosiowy MAN Lion’s Top Coach R08 o długości 13,8 m, który póź-
niej otrzymał oznaczenie MAN Lion’s Coach L

Słupek „C” podkreśla 
przynależność autobusu 
do „lwiej” rodziny
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biny sypialnej, zintegrowana z taflą szklaną drzwi pasażerskich. 
W prawym wsporniku lusterka umieszczono halogenowy, punk-
towy reflektor oświetlający przednie drzwi. Tylny spojler – obok 
funkcji poprawy aerodynamiki nadwozia i maskowania kamery 
cofania – zabezpieczał także tylną szybę pojazdu przed zabru-
dzeniem. Także we wnętrzu wprowadzono m.in. drewniane ele-
menty obicia, skórzaną tapicerkę czy zamykane półki bagażowe.

W 2015 r. z okazji stulecia firmy MAN wypuszczono na rynek 
limitowaną serię autobusów „100 Years Edition“ z nadwoziem 
polakierowanym w kolorze Texas-grey, bazującej na wersji MAN 
Lion’s Coach Efficient. Autobus wyposażono w silnik D26 o mocy 
324 kW (440 KM) i automatyczną skrzynię biegów MAN TipMatic 
oraz w system GPS, współpracujący z tempomatem EfficientCru-
ise i systemy bezpieczeństwa EBA i LDW.

Podczas targów IAA w Hanowerze w 2014 r. pokazano po raz 
pierwszy kompaktową wersję autobusu – 10-metrowego Lion’s  
Coacha Midi, opracowanego wspólnie z portugalską firmą  
Caetano. W odróżnieniu od autobusów klasy maxi i mega nadwo-
zie Lion’s Coacha Midi wykonano z aluminium. Autobus zmniej-
szono nie tylko na długość, lecz także na szerokość (-10 cm) 
i wysokość (-31 cm). Dzięki temu charakteryzuje się on wysoką 
zwrotnością przy zachowaniu komfortu podróży porównywalne-
go z pojazdami wyższej klasy pojemnościo-
wej. Źródłem napędu jest stojący silnik MAN 
D0836 o pojemności 6,9 dm3 i mocy 213 kW 
(290 KM). Podobnie jak w innych autobusach 
tej klasy toaletę i barek przeniesiono na zwis 
tylny. Midibus przystosowany jest do przewo-
zu 34 pasażerów i 7 m3 bagażu. Z uwagi na 
niską dopuszczalną masę całkowitą autobus 
wyposażono w ogumienie o średnicy 19,5”.

Po 15 latach zarząd koncernu podjął 
decyzję o wprowadzeniu na rynek kolejnej 
generacji. Tym razem nowa generacja tego 
pojazdu obejmuje aż 4 modele. Nową od-
mianą jest jego dwuosiowa wersja o długo-
ści 13,09 m, oznaczona podobnie jak wersja 
trzyosiowa o tej samej długości symbolem C. 
6 dodatkowych foteli w porównaniu z wersją 
12,1 m sprawia, że to właśnie ten model jest 
szczególnie atrakcyjną opcją dla każdego 
tour-operatora z ekonomicznego punktu wi-
dzenia. Podniesienie maksymalnej dopusz-

czalnej masy całkowitej pojazdu do 19,5 t także przyczyniło się 
do poszerzenia zakresu jego stosowania. Ponadto powiększenie 
rozstawu osi o blisko metr powoduje, że pojemność bagażników 
w odmianie C2 jest największa i wynosi 14,9 m3. Jest o 1,7 m3 
więcej niż w wersji trzyosiowej L, dłuższej od C o 540 mm. W po-
zostałych wersjach poszczególne modele jeszcze bardziej urosły: 
o 101 mm na długość i 58 mm na wysokość. Pozwoliło to zwięk-
szyć pojemność bagażników o około 10%.

Nowy autobus przeszedł istotną metamorfozę, otrzymując 
całkowicie nową przednią i tylną ścianę. Mimo to, patrząc na 
autobus z boku, można dostrzec, że w dalszym ciągu mamy do 
czynienia z autobusem spod znaku lwa. Wpływ na to mają za-
chowane proporcje przeszklenia i oblachowania bocznego, prze-
sunięty do przodu agregat klimatyzacji, masywny słupek „B” 
i srebrne wykończenie słupka „C”, optycznie oddzielające stano-
wisko kierowcy od przestrzeni pasażerskiej. Głównymi zmianami, 
jakie wprowadzono w strefie ścian bocznych, są zmiana kształtu 
srebrnego słupka „C”, kojarzącego się aktualnie z rozwiniętym 
żaglem, głębsze przetłoczenie poprowadzone wzdłuż górnej kra-
wędzi pokryw bagażników i pokryw przeglądowych oraz nowy 
kształt wlotów powietrza chłodzącego do komory silnika. Zmia-
nie uległ także kształt nadkoli. Nadkola i wspomniane wcześniej 

MAN Lion’s Coach „100 Years Edition”

MAN Lion’s Coach w wersji midi o długości 10,2 m i szerokości 2,45 m

MAN Lion’s Coach Supreme
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przetłoczenie to elementy, które łączą najnowszy model MAN-a  
z innymi autobusami turystycznymi koncernu, takimi jak Neoplan 
Tourliner czy Cityliner.

Jak wspomniano wcześniej, największym zmianom poddano 
ścianę przednią i tylną. Całkowicie przeprojektowano pas pod-
okienny, w którym zaokrąglone krawędzie zastąpiono ostrymi 
liniami, nadającymi agresywności całej sylwetce. W porównaniu 
z autobusami poprzedniej generacji znacznie powiększono czar-
ną atrapę, która łączy przednie, zintegrowane reflektory w kształ-
cie odwróconego trapezu prostokątnego. Zgodnie z aktualnymi 
trendami całe oświetlenie zewnętrzne jest wykonane w techno-
logii LED, niemniej diodowe światła drogowe i mijania stanowią 
opcjonalne wyposażenie pojazdu. Linie diod do jazdy dziennej są 
standardem. Zostały one połączone z diodami kierunkowskazów 
i stanowią podstawę zintegrowanych reflektorów. Nowe światła 
drogowe i mijania to element mający istotny wpływ na bezpie-
czeństwo czynne. Oświetlenie LED jest o około 50% jaśniejsze 
niż w przypadku świateł ksenonowych. Ponadto światło LED jest 
bardziej rozproszone i jednocześnie ma znacznie większy zasięg, 
a same elementy świetlne charakteryzują się znacznie dłuższą 

żywotnością. Przednie reflektory zostały tak ukształtowane, że 
łączą się harmonijnie ze ścianą boczną i srebrnym słupkiem „C”. 

Zmianie uległa także tylna ściana pojazdu. Obecnie MAN 
zastosował ciekawy zabieg polakierowania pokrywy silnika na 
czarno. Rozwiązanie to daje wrażenie, jak gdyby w autobusie 
zamontowano dużą, tylną szybę – od górnej krawędzi tylnego 
zderzaka, aż po krawędź dachu. Nadaje to lekkości całej bryle 
pojazdu i uwypukla światła tylne, wykonane także w technologii 
LED. Nowa linia nadwozia została zoptymalizowana pod wzglę-
dem oporów aerodynamicznych. W porównaniu z poprzednią ge-
neracją wskaźnik oporów aerodynamicznych obniżono aż o 20%. 
Ma to bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie zużycie paliwa.

Podobnie jak w autobusach poprzedniej generacji, układ napę-
dowy został zoptymalizowany pod kątem uzyskania jak najlepszych 
parametrów trakcyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu jak najniż-
szego poziomu zużycia paliwa. Nowa jednostka napędowa MAN 
D2676 charakteryzuje się większą o blisko 15 kW mocą maksymal-
ną i wyższym o 200 Nm maksymalnym momentem obrotowym. Mo-
ment napędowy przekazywany jest na hipoidalną oś tylną o przeło-
żeniu równym 2,73. W układzie przeniesienia napędu zastosowano 

Autobus Lion’s Coach L nowej generacji

Tylna ściana z charakterystycznie lakierowaną pokrywą silnikaŚciana czołowa Nowy kształt słupka „C” 
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nowy zwalniacz o maksymalnym momencie obrotowym rzędu 
4 000 Nm, czyli o 20% większym niż w autobusach poprzedniej 
generacji. Zapewnia on znacznie większą rezerwę momentu ha-
mującego, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa. Nowy 
zwalniacz jest elementem elektronicznego układu hamulcowego 
MAN BrakeMatic, w którym zastosowano także nowy, mocniejszy 
hamulec silnikowy EVBec. Elektroniczna regulacja przeciwciśnienia 
spalin pozwala na zwiększenie skuteczności hamowania w całym 
zakresie prędkości roboczych, dzięki czemu osiąga się wysoki po-
ziom hamowania nawet przy niskich prędkościach.

Zautomatyzowana przekładnia MAN TipMatic, będąca stan-
dardowym wyposażeniem autobusów z silnikami o mocy 337 kW 
(460 KM) i większej, wykorzystuje nowe oprogramowanie zmiany 
biegów, optymalnie dopasowane do silników D26. W skrzyni tej 
zastosowano nową funkcję inteligentnego przełączania biegów 
SmartShifting, której zadaniem jest znalezienie optymalnego 
punktu zmiany przełożenia, zapewniającego zarówno utrzymanie 
optymalnego momentu napędowego w określonych warunkach 
trakcyjnych, jak i utrzymanie optymalnej płynności jazdy. Dla po-
trzeb nowej funkcji opracowano procedury szybkiej zmiany bie-
gów dla każdego z 12 przełożeń w powiązaniu z topografią drogi 
i warunkami ruchu. Aby uzyskać określone osiągi przy danym 
nachyleniu drogi i przy określonym obciążeniu, nowy program tak 
dobiera punkt zmiany biegu, aby wystąpił on przy optymalnych 
parametrach pracy silnika. Inną nową funkcją skrzyni biegów jest 
Idle Speed Driving, która umożliwia wolną jazdę autobusu przy 
prędkości obrotowej silnika zbliżonej do obrotów biegu jałowego 
bez konieczności operowania pedałem gazu. Dzięki temu auto-
bus może powoli przemieszczać się z włączonym sprzęgłem. Ma 
to szczególne znaczenie podczas powolnych przejazdów w kor-
kach powstających na autostradzie. 

W nowej skrzyni wprowadzono manualny tryb pracy, który 
umożliwia ręczną zmianę biegu z niższych przełożeń na wyższe. 
Redukcja przełożeń, bez względu na wybrany tryb pracy skrzyni 
biegów, wykonywana jest automatycznie, gdy moment obroto-
wy dla wyższego biegu jest niewystarczający lub gdy kierowca 
rozpoczął proces hamowania. Autobus nasycono szeroką gamą 
systemów bezpieczeństwa, takich jak:
a) adaptacyjny tempomat Adaptive Cruise Control (ACC);
b) Lane Guard System (LGS) zabezpieczający przed niezamie-

rzoną zmianą pasa ruchu;

Nowe reflektory w technologii LED

Podobnie jak w autobusach poprzedniej generacji podstawową jed-
nostką napędową jest stojący silnik common-rail MAN D2676, speł-
niający normę Euro 6

Dwuosiowy Lion’s Coach C z nadwoziem o długości 13 m
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c) MAN Attention Guard, pozwalający na mo-
nitoring zachowań kierowcy i  stanu jego 
koncentracji.  

Współpraca tempomatu EfficientCruise z syste-
mem lokalizacji satelitarnej GPS zapewnia opty-
malny dobór programu przełożeń do aktualnej 

Standardowym wyposażeniem dla każdej pary foteli 
pasażerskich stały się gniazda USB

Otwarte półki bagażowe przedłużono ponad stanowisko 
kierowcy

Tab. 1. Dane techniczne autobusów MAN Lion’s Coach i Lion’s Top Coach
Generacja I II III

Dostępne wersje

Lion’s Coach RH-422
Lion’s Top Coach RH-463

Lion’s Coach Midi (A67)  
(od 2015)
Lion’s Coach (R07)
Lion’s Coach C (R09)  
(od 2007)
Lion’s Coach L (R08)

MAN Lion’s Coach
MAN Lion’s Coach C2
MAN Lion’s Coach C3
MAN Lion’s Coach L

Lata produkcji 1995–2001 2002–2017 2017–

Układ osi 4 x 2 (A13)
6 x 2 (A32)

4 x 2 (A67, R07)
6 x 2 (R08, R09)

4 x 2 (St., C2)
6 x 2 (C3, L)

Długość całkowita 12 000 mm (A13)
13 700 mm (A32)

10 200 mm (A67)
12 000 mm (R07)
13 260 mm (R08)
13 800 mm (R09

12 101 mm (St.) 
13 361 mm (C2, C3)
13 901 mm (L)

Szerokość całkowita 2 500 mm 2 450 mm (A67)
2 550 mm (R07–R09) 2 550 mm

Wysokość całkowita 3 530 mm 3 500 mm (A67)
3 812 mm (R07–R09) 3 870 mm

Rozstaw osi 6 060 mm (A13)
6 500 mm + 1 470 mm (A32)

6 060 mm (R07)
6 060 mm + 1 470 mm (R09)
6 600 mm + 1 470 mm (R08)

6 060 mm (St.)
7 050 mm (C2)
6 060 mm + 1 470 mm (C3)
6 600 mm + 1 470 mm (L)

Układ siedzeń 44–49 + 1 + 1 (A13)
52–57 + 1 + 1 (A32)

34 + 1 + 1 (A67)
44–49 + 1 + 1 (R07)
52–55 + 1 + 1 (R09)
52–57 + 1 + 1 (R08)

53–55 + 1 + 1 (St.)
55–59 + 1 + 1 (C2)
53–57 + 1 + 1 (C3)
57–61 + 1 + 1 (L)

Silnik MAN D2866 LOH
MAN D2876 LOH

MAN D0836 (A6R7)
MAN D2066 LOH 
(R07–R09)
MAN D2866 LOH 
MAN D2676 LOH (R07–R09)

MAN D2676 LOH

Norma czystości 
spalin Euro 2 Euro 3 –Euro 6 Euro 6

Pojemność skokowa 11 967–12 816 6 900 (A67)
10 500– 12 419 12 419

Moc silnika 294 kW (400 KM)
–338 kW (460 KM)

213 kW (290 KM) A67
294 kW (400 KM)  
–338 kW (460 KM)

309 kW (440 KM)  
–368 kW (500 KM)

Max moment 
obrotowy 1 750 Nm–2 100 Nm 1 100 Nm (A67)

1 850–2 300 Nm 2 100-2 500 Nm

Skrzynia biegów Manualna, 8-biegowa,  
ZF 8S 180

Manualna, 6-biegowa,  
ZF 6S 180, 
ZF EcoShift
ZF 6AP1200 (A67)
Automat. 12-biegowa  
MAN TipMatic

Manualna, 6-biegowa,  
ZF EcoShift
Automat. 12-biegowa  
MAN TipMatic

Zbiornik paliwa 400 l 400–525 l 400–525 l
Dodatkowy zbiornika 
paliwa 200 l 185 l 185 l

Zbiornik Ad-blue Nie dotyczy Nie dotyczy
35 dm3 (tylko Euro 6) 35 dm3

Bagażnik 10 m3 (A13)
14 m3 (A32)

7 m3 (A67)
10,7 m3 (R07, R09)
12,1 m3 (R07, R08)

11,7 m3 (St., C3)
14,9 m3 (C2)
13,2 m3 (L)

Koła 6 + 1 szt. (A13)
8 + 1 szt. (A32)

6 + 1 szt. (A67, R07)
8 + 1 szt. (R08, R09)

6 + 1 szt. (St., C2)
8 + 1 szt. (C3, L)

Rozmiar kół 295/80 R 22,5 265/70 R 19,5 (A67)
295/80 R 22,5 (R07–R09) 295/80 R 22,5
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topografii terenu. Nawet na niewielkiej pochyłości przekładnia 
automatycznie przełącza się w pozycję neutralną „N”. Jednak 
dzieje się to tylko wtedy, kiedy pozwoli to uzyskać rzeczywistą 
oszczędność paliwa. W ten sposób pojazd nabiera rozpędu 
i wolniej traci prędkość niż w trybie jazdy z załączonym biegiem. 
Nowa generacja amortyzatorów i ich zoptymalizowana charak-
terystyka zapewniają z jednej strony większy komfort jazdy, 
a z drugiej dają większą tolerancję na ewentualne błędy kierow-
cy i zwiększają czas na zadziałanie elektronicznych systemów 
wspomagających pracę. 

Zmiany w nowym autobusie objęły nie tylko zewnętrzną linię 
nadwozia, lecz również wnętrze pojazdu. Wprowadzono zupełnie 
nowy system oświetlenia wnętrza w technologii LED. Połączenie 
ciepłej bieli oświetlenia z pastelową kolorystyką obić tapicerskich 
nadało wnętrzu nowy charakter. Otwarte półki bagażowe powięk-
szono i przedłużono je ponad stanowisko kierowcy. W przedniej 
części półek wkomponowano zamykane schowki na dokumenty 
i osobiste rzeczy kierowcy. Na nowo zaprojektowano panele ob-
sługowe montowane ponad fotelami pasażerskimi, które swoją 
formą nawiązują do linii zewnętrznej autobusu. Zgodnie z aktu-
alnymi trendami przy każdej parze foteli zamontowano podwójne 
gniazda USB, umożliwiające doładowanie telefonu lub tabletu 
podczas jazdy. 

Dotychczasowe stanowisko kierowcy poddano przeglądowi 
pod względem ergonomii i funkcjonalności. Wygląd deski roz-
dzielczej przestylizowano tak, aby tworzył spójną całość z wnę-
trzem pasażerskim i z zewnętrzną linią nadwozia. Wraz z no-
wym designem zmieniono położenie części przełączników oraz 
przeprojektowano schowki zlokalizowane po lewej stronie deski 
rozdzielczej. Nowe schowki zapewniają teraz więcej miejsca, 
a ich kształt umożliwia swobodne przechowywanie np. tabletu 
lub teczek z dokumentami o formacie A4. W kabinie wkompo-
nowano także specjalne otwory, pozwalające trzymać pod ręką 
duże butelki z napojami. Zoptymalizowano także system elek-
trycznego podgrzewania szyby kierowcy. Druty grzejne lamino-
wane bezpośrednio w szybie wykonanej ze szkła bezpiecznego 
mają zaledwie 0,02 mm średnicy, więc są praktycznie niewi-
doczne. Wszystkie szyby w przedniej części pojazdu posiadają 
specjalny filtr, który sprawia, że tylko 1% promieniowania UV 
przenika do wnętrza. Duży nacisk konstruktorzy położyli także 
na redukcję kosztów eksploatacji poprzez wydłużenie inter-
wałów międzyobsługowych, zwiększenie liczby komponentów 
bezobsługowych, a także montaż elektronicznego kalkulatora 
przeglądów.

Struktura nadwozia, dzięki zastosowaniu nowej konstrukcji 
słupka „B” oraz słupków tylnych, w pełni spełnia nową normę 
sztywności ECE R66.02, która od 9 listopada 2017 r. dotyczy 
wszystkich autobusów klasy II i III. Struktura nośna MAN-a Lion’s 
Coacha trzeciej generacji może teraz pochłonąć o 50% więcej 
energii w przypadku zderzenia w porównaniu z poprzednikiem. 
Pomimo zwiększenia sztywności konstrukcji, masa pojazdu zo-
stała zmniejszona, głównie przez optymalizację szkieletu oraz 
zastosowanie nowych materiałów wykończeniowych. Przykładem 
może być nowa pokrywa silnika, która jest lżejsza o 15 kg. Po-
dobne oszczędności na masie uzyskano dzięki nowym panelom 
ściany przedniej. Jak widać, nowa rodzina autobusów turystycz-
nych – choć w założeniach pozycjonowana w klasie business 
– dzięki poziomowi wyposażenia i nowoczesnej linii nadwozia 
przesuwa się coraz bardziej w kierunku autobusów klasy pre-
mium. W tab. 1 zaprezentowano podstawowe dane techniczne 
rodziny Lion’s Coach wszystkich generacji.

Wnętrze autobusu w dalszym ciągu utrzymano w jasnych, pastelo-
wych kolorach

Nowe stanowisko kierowcy

Nowy MAN Lion’s Coach na pewno wpisze się w krajobraz europej-
skich dróg, podobnie jak jego poprzednik
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Neoplan Tourliner
Bliźniaczą konstrukcją dla autobusów MAN Lion’s Coach była ro-
dzina autobusów Neoplan Tourliner, powstająca na tych samych 
liniach produkcyjnych, co autobusy turystyczne MAN-a. Pojazd 
produkowany w Ankarze został zbudowany na tej samej platfor-
mie co MAN Lion’s Coach z wykorzystaniem tych samych kompo-
nentów i elementów wykończenia wnętrza. Charakterystycznym 
elementem stylistycznym nowego nadwozia jest duża wypukła 
szyba czołowa oraz ostro pochylony do przodu słupek „C”, który 
swoim kształtem nawiązuje do innego pojazdu tej marki – dwupo-
kładowego Neoplana Skylinera. Pierwsza generacja tego autobusu 
została zaprezentowana po raz pierwszy podczas IAA w Hanowerze 
w 2002 r. jako X-liner. W czasie testów prototypu wprowadzono do 
niego kilka istotnych zmian i nadano nową nazwę. W porównaniu 
z Lion’s Coachem drugiej generacji autobus w standardzie ofero-
wano z 12-biegową skrzynią biegów ZF AS-Tronic lub 6-biegową 
DC GO 210-6. We wnętrzu zastosowano bardziej futurystyczne 
elementy wykończeniowe, łącząc tworzywa sztuczne z aluminium 
i stalą nierdzewną. Stanowisko kierowcy było niemal identyczne 
jak w MAN-ie Lion’s Star. Różnice dotyczyły jedynie kolorystyki 

elementów i układu niektórych przełączników. Tourliner, wykorzy-
stując efekt synergii 2 marek, zastąpił wytwarzanego od 1998 r. 
Eurolinera, który adresowany był dla przewoźników obsługujących 
zarówno długie trasy międzynarodowe, jak również krótkie połą-
czenia międzymiastowe. Od samego początku Tourliner oferowa-
ny był w 2 wersjach: dwuosiowej o długości 12 m i trzyosiowej 
o długości 13,7 m. Z biegiem lat wprowadzono także trzyosiowy 
model C o długości 13,2 m. W założeniach autobus miał być pozy-
cjonowany nieco wyżej niż Lion’s Coach. W rzeczywistości obydwa 
autobusy reprezentowały ten sam sektor rynku, co powodowało, 
że z racji nieco wyższej ceny Tourliner w ogóle nie zagościł na 
niektórych rynkach, jak np. w Polsce. 

Sytuacja ma ulec diametralnej zmianie wraz z wprowadze-
niem Tourlinera drugiej generacji. Jego premiera miała miejsce 
podczas targów IAA w Hanowerze w 2016 r. Tourliner w polityce 
marketingowej koncernu awansował o szczebel wyżej i ma wypeł-
nić lukę pomiędzy autobusem klasy premium Neoplan Cityliner 
a opisywanym wyżej MAN-em Lion’s Coach. Nowy Neoplan Tour-
liner produkowany jest w dalszym ciągu w tureckich zakładach 
produkcyjnych MAN-a w Ankarze. W ciągu minionego roku do rąk 
klientów trafiło blisko 370 egzemplarzy tego modelu, głównie na 
rynek niemiecki, turecki i krajów półwyspu iberyjskiego. Dużymi 
odbiorcami były także Węgry (34) i Maroko (60).

Nowy Tourliner, bardziej niż w przypadku pierwszej generacji, 
nawiązuje stylistyką do innych autobusów Neoplana: Cityline-
ra i Jetlinera. W dalszym ciągu charakterystycznymi elementa-
mi stylistycznymi nadwozia jest duża, jednolita, czołowa szyba 
przednia, mocno pochylony ku przodowi słupek „B”, wznoszą-
ca się ku górze oprawa przednich reflektorów oraz bardzo niski 
frontowy pas podokienny. Nadwozie odznacza się bardzo niskim 
współczynnikiem oporów powietrza Cx, wynoszącym 0,35. Orygi-
nalność linii nadwozia została doceniona przez grono stylistów, 
którzy przyznali Tourlinerowi nagrodę iF Award. 

Nowy Tourliner wyróżnia się także oryginalnym designem wnę-
trza. To, co przykuwa uwagę we wnętrzu, to duże otwarte półki na 
podręczny bagaż o łącznej pojemności 2,1 m3, które, mimo swo-
ich gabarytów, w żaden sposób nie utrudniają zajmowania miej-
sca przy oknie. Bardzo oryginalnie ukształtowany został panel 
z indywidualnym oświetleniem, nawiewem i przyciskiem przywo-
łania obsługi. Niewątpliwie jednym z unikalnych elementów wy-
posażenia Neoplana jest system PCV (Premium Comfort Valve), 
zmieniający automatycznie sztywność zawieszenia w zależności 

Wnętrze przestrzeni pasażerskiej z otwartymi półkami bagażowymi

Neoplan Tourliner pierwszej generacji w wersji trzyosiowej

Stanowisko kierowcy z multifunkcyjną kierownicą
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od prędkości, jak i warunków 
ruchowych, co maksymalnie 
poprawia komfort podróży 
przy jednoczesnym zacho-
waniu wysokiej stabilności 
ruchu. Innym wyróżniającym 
elementem jest czołowa szyba 
wykonana w technologii VSG, 
która, mimo swoich wymia-

rów, skutecznie chroni stanowisko kierowcy przed nadmiernym 
nagrzewaniem. 

Tourliner, podobnie jak nowy Lion’s Coach, oferowany jest 
w 4 wersjach nadwoziowych, w tym dwuosiowej o długości 
12,13 m i 13,1 m oraz trzyosiowej C o długości 13,73 m i L 
o długości 13,93 m. Sztywność nadwozia spełnia wymagania 
normy ECE R66.02. Autobus odznacza się budową modułową, 
tak aby było możliwe spełnienie wielu różnorodnych wymagań na 
lokalnych rynkach całej Europy. Przykładem tego mogą być m.in. 
inny układ drzwi we Włoszech, wąska toaleta we Francji, toaleta 
montowana na poziomie pokładu pasażerskiego dla Skandyna-
wii. Atutem pojazdu jest całkowicie płaska podłoga, pozwalająca 
swobodnie kształtować aranżację wnętrza. Tym samym Tourli-
ner jest oferowany zarówno z wnętrzem z fotelami w układzie 
2 + 2, jak i 2 + 1. Ten ostatni układ jest popularny w Turcji, gdzie 
firmy przewozowe oferują superkomfortowe warunki przejazdu 
na regularnych liniach dalekobieżnych. Płaska podłoga pozwa-
la także na montaż stolików i wprowadzenie układu siedzeń  
vis-à-vis w przedniej lub tylnej części pojazdu, a także przygo-
towanie specjalnej strefy do mocowania wózków inwalidzkich, 
wprowadzanych do wnętrza za pomocą dodatkowych drzwi wy-
posażonych w windę.

Podstawową jednostką napędową Tourlinera jest sześcio-
cylindrowy, stojący silnik common-rail MAN D2676 z pakietem 
Efficient Cruise o pojemności 12,4 dm3 i mocy 309 kW (420 KM), 
w którym poziom emisji Euro 6 został osiągnięty poprzez zastoso-
wanie chłodzenia powietrza doładowującego EGR, systemu kata-
litycznego dopalania spalin SCR oraz filtra cząstek stałych DPF, 
współpracujący z dwunastobiegową skrzynią automatyczną MAN 
TipMatic. Optymalizacja bryły nadwozia, jak i układu przeniesie-
nia napędu, zaowocowała dziesięcioprocentowym spadkiem po-
ziomu zużycia paliwa w porównaniu z autobusem poprzedniej 
generacji. Podobnie jak w przypadku Lion’s Coacha Tourliner 
wyposażony jest we wszystkie możliwe systemy bezpieczeństwa, 
które stanowią jego wyposażenie standardowe. Można tu zna-
leźć m.in. adaptacyjny tempomat ACC (Adaptive Cruise Control), 
współpracujący z systemem MAN Attention Guard, ostrzegający 
przed pojawieniem się nieoczkiwanych przeszkód na drodze, sys-
temy wspomagające proces hamowania BA (Brake Assistant), EB 
(Emergency braking system) i MAN BrakeMatic, system stabiliza-

cji jazdy DSP (Dynamic Stability Program), system ostrzegający 
przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu LGS (Lane Guard Sys-
tem), system kontroli prędkości maksymalnej MSC (Maximum 
Speed Control) czy system ciągłej kontroli ciśnienia w ogumieniu 
TPM (Tyre Pressure Monitoring). 

W Tourlinerze drugiej generacji można dostrzec więcej ele-
mentów zarezerwowanych dla autobusów Neoplana. Przykładem 
może być stanowisko kierowcy, przeniesione niemal w stosunku 
1:1 z Citylinera, czy układ świateł przednich i tylnych.

Czy Tourlinerowi uda się pokonać kompleks „brata bliźniaka”? 
Trudno powiedzieć. Dzięki zmianom wprowadzonym w nowym Lio-
n’s Coachu obydwa autobusy w dalszym ciągu zajmują ten sam 
sektor rynkowy, tj. autobusy z pogranicza klasy business i pre-
mium. Na pewno Tourliner może być ciekawszą propozycją dla 
tych tour-operatorów, którzy eksploatują inne modele Neoplana. 
Pozwala to w większym stopniu zachować identyfikowalność dane-
go przewoźnika oraz umożliwia ograniczenie kosztów eksploatacji 
dzięki szerszemu zakresowi unifikacji części zamiennych.
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Neoplan Tourliner nawiązuje stylistyką do autobusu klasy premium 
Neoplana Citylinera

Duża czołowa szyba przednia 
i wąski pas podokienny z wzno-
szącymi się ku górze oprawami 
reflektorów w technologii LED to 
wyróżniające elementy nowego 
Tourlinera


