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I Neoplan Starliner dla Mistrza Polski 
Luksusowy autobus jest wainym ele- 

mentem w dziatalnosci klubu pitkarskie- 
go. Przejazdy na mecze wyjazdowe 
muszq byttak zorganizowane, aby w jak 
najmniejszym stopniu mgczyc zawodni- 
kow. Z drugiej strony, kilkugodzinnq pod- 
r o i  kierownictwo klubu moie wykorzy- 
stac do przedmeczowych odpraw i usta- 
lenia taktyki na najbliiszy mecz przy wy- 
korzystaniu techniki audio-wideo. Oczy- 
wiscie obok komfortu podroiy, bardzo 
wainym czynnikiem jest takie bezpie- 
czehstwo, dlatego kluby inwestujq w po- 
jazdy wykorzystujqce najnowsze rozwiq- 
zania w tym zakresie. Z drugiej strony, 
nowoczesny autobus to takie wizytbw- 
ka klubu. Du iy kilkunastometrowy po- 
jazd w oryginalnym, klubowym malowa- 
niu, zawsze przykuwa wzrok innych kie- 
rowcbw i przechodniow na ulicy. Nic wiw 
dziwnego, i e  w catej Europie renomo- 
wane kluby pitkarskie kupujq najno- 
woczesniejsze, luksusowe autobusy 

turystyczne. Podobnie jest i w naszym 
kraju. W polowie maja, obecny Mistrz 
Polski w pilce noinej, poznahski KKS 
Lech podpisat umowe z MAN Pojazdy 
Uzytkowe Polska, na mocy ktorej pitka- 
rzy wozic bgdzie jeden z najnowocze- 
Sniejszych autobusow Neoplan Starliner C 
drugiej generacji. 

wswraca MAN 
z poznairskim klubem 

WspMpraca koncernu MAN z pitkar- 
skim klubem trwa od wielu lat. 25 maja 
2007 roku doszto do podpisania umo- 
wy, na mocy ktorej MAN zostat Oficjal- 
nym Partnerem Transportu piikarskiej 
druiyny KKS Lech Poznah. Przez kolej- 
ne trzy lata zawodnicy Lecha Poznah 
podroiowali autokarem MAN Lion's 
Coach RHC404. Podpisanie umowy byb 
jednym z elementow strategii koncernu 
w skali globalnej, gdyi MAN od wielu lat 
aktywnie wspiera sport wyczynowy. 

Warto wspomniek o takich imprezach jak 
Rajd Dakar, wyScigi cigiarowek Truck 
Race, czy te i  wyscigi Formuly 1. Autoka- 
rami MAN i Neoplan jeidiqtakie niemiec- 
kie dru iyny pitkarskie jak: FC Bayern 
Mhchen, TSV 1860 Monachium, HSV 
Hamburg, Hansa Rostock, Borussia Do- 
rtmund, FC Koln, FC Schalke 04. Klubo- 
wy autokar MAN Lion's City RHC 404 
przystosowano do przewozu 49 pasaie- 
row w komfortowych warunkach. Wypo- 
saiono go dodatkowo w barek, lodow- 
ke, maszyng do robienia lodu, niezwykle 
przydatmq przy pomenowych kontuzjach 
i urazach oraz w telewizje satelitarnq. 
0 wsparciu poznanskiego klubu zadecy- 
dowata stata wsp6lpraca koncernu z lo- 
kalnymi wtadzami i organizacjami spo- 
tecznymi. MAN juiod ponad osiemnastu 
lat jest obecny w Polsce. Na terenie Po- 
znania znajduje sig fabryka autobusow 
MAN Bus oraz centrum finansowo - ksiq 
gowe MAN Accounting Center. 

Neopian Stari~ner il w barwach Mistrza Poiski KKS Lech Poznan 1 ~ . u m u w  



Gwiezdny liniowec dla 
pilkarskich gwiazcl .= ,. 

Neoplan Starliner jest przedstawicie- . 

lem najbardziej luksusowych autobusow - 
turystycznych. W zatozeniach koncernu 
ma konkurowac z takimi konstrukcjami, 
jak Setra S 417 HDH, Mercedes-Benz 
Travego, Scania lrizar PB czy Volvo 9900. 
Dzigki oryginalnej stylistyce w stylu 

i 
.sharpcut" i zastosowaniu najnowszych 
romi@zah technicznych, Starliner, mimo 
wysokiej ceny, jest jednym z lider6w 

I w swoim segmencie. W 2006 mku auto- 
a busowi przyznano tytul "International 

Coach Of The Year 2006". Starliner II 
to takie laureat prestiiowej nagrody 
.red-dot", za wzorowy design. 

Do 2009 mku Starliner II, z uwagl na 
ceng, nie byi osiqgalny w naszym kraju. P W F C  Koln wozi Neoplan Cityliner (fot MAN) 
Pielwszy autobus tego typu, przerobiony 
naambulans do poboru ktwi zakupitafun- 
dacja .Krewniacy". D ~ g i  egzemplarz tra. 
fi i do KKS Lech. 14 maja br. wiceprezes 
KKS Lech Pornah - Arkadiuu Kaspmk 
i dr Christian Schaeder - prezes MAN 
Accounting Center podpisali umowg na 
hiadczenie uslug transpottowych. 

Klubowq kolorystyke Mistlza Polski 
umiejetnie po+@czono z oiyginalna. liniq 
nadwozia. Przednia czgSC z charaktery- 
stycznq panoramicznq szybq i mocno 
pochylonym slupkiem "8" zoskdazacho- 
wana w kolorze biaiym. Sprawia to, ie 
autobus jest doskonale widocmy dla in- 
nych uiytkownik6w drogi. Idqc wzdlut 
nadwozia, jego kolor zmienia sig plynnie 

; w ciemny granat. W jego tylnej czgsci 
umieszczono duie logo klubu na calq 
wysokoSC pojazdu, l iczqq 3,8 m. Na 
bocznych scianach wkomponowano tak- 
i e  logo koncernu MAN oraz biura pod& 
iy Fanclub, More obsluguje klub. 

Nowa kolorystyka o zmiennych bar- 
wach doskonale podkrdla linig nadwo- 
zia k o j q q s i g  z oszl'hwanym diamen- 
tem. Najbardziej charakteryslycznym ele 
menternnowego Starlinem jestgomaszy- 
baczolowa, pochylonapod d a m  k w m  
i zachodqca na boki nadwozia, jeszcze 
bardziej uwypuklona jbgo biatq barwq. 
Ostre kqky trapezow obudowy przednich 
reflektorow, lamp tylnych, szyby tylnej 
i pokrywy silnika nadajq sylwetce agre- ' sywny charakter. Przednie retlektoiy wy- 

I posa2ono w nowe M w k i  biksenonowe 
Hi  1,  charakteyzujqcesig lepszym rozWa- 

j dem strumienia hiatla. Zewnqtrzne lam- 
i py d&wietlaj@ pobocze, a pizy pokony- 
, waniu zakrr$bskrqcaja. sig w zaleindci 
! od skretu k6t, kietujqc stlumieh $Math na 

drogq. Podczas postoju i prry otwarlych 

Autokar MAN Lfon's C m h  RHC 404 w Wubowych barwach Lecha Poinah (fot MMAN) 

Wyrniana podpiw~ych egzernplarzy urnowy pomi& d~ Christianem Shaedemm, a a- 
diuszem ffisprmkiem 



Duia panoramiczna L~- ~ l o w a  z mocno pot, .., ,m sslpMem .B" Chromowane aplikacje nadvozia podkreslajq prestiz pojazdu 

drzwiach przednich, prawa zewngtrzna 
lampa oSwietla powierzchnig drogi lub 
chodnika pny dolnej krawgdzi drzwi. Dwa 
zespdy czterech okrqglych lamp kseno- 
nowych wznoszqcych sig ku bocznej linii 
nadwozia sq charakterystycznym elemen- 
tem stylistycznym dlawszystkich nowych 
konstrukcji Neoplana - autobudw klasy 
kombi Trendliner oraz miejskich Centroli- 
ner. Kaidy zesp6l lamp wyposaiony jest 
w dysze czyszczqce, ktore wysuwajq sig 
ze zderzaka automatycznie pod wplywem 
cisnienia cieczy. Lusterka boczne osadzo- 
no na aiurowych ramionach wykonanych 
ze stopow lekkich, More w iaden sposab 
nie zakt6cajq nowej linii nadwozia. Tym 
samym wyeliminowano, tak charaktery- 
styczne dla dzisiejszych autobus6w, dute 
masywne oslony luster. 

Na scianie przedniej i tylnej pojawily 
sig chromowane plyty z logo firmy, kt6re 
podkreslajq elegancje nadwozia i jego luk- 
susowy charakter. Podobnq funkcjg sp& 
niajq chromowane wloty powietrza do sil- 
nika, w tylnej czgsci pojazdu. Wtylny eie- 
ment dekoracyjny harmonijnie wkompo- 
nowano kamerg cofania. 

Wycieraczki szyby czdowej umiesz- 
czono za specjalnq oslonq, ktora otwiera 
sig pneumatycznie przy ich Mczeniu. 
Ostonata zabezpiecza piora wycieraczek 
p m d  ptzymarzaniem oraz chroni elemen- 
ty gumowe przed dziataniem sniegu 
i slonca. Elemenly podgrzewajqce zabez- 
pieczajq niezawodnq pracg wycieraczek 
w okresie zimowym. 

Nadwozie z zapasem spetnia wyma- 
gania bezpieczenstwa okreslone w regu- 

laminie ECE R66. Cata przestrzen pasa- 
ierska otoczona jest sztywnq klatkq, 
chroniqcq pasaierow przed skutkami 
przewrocenia sig autobusu lub zderzeh 
bocznych. Elementami tej klatki sq two- 
rzqce charakterystyczne patqki: mocno 
pochylony dupek .B" zlokalizowany nad 
przedniq osiq i tylna przestrzenna kon- 
strukcja stupka .C" oraz specjalnie 
wzmocnione wgzty tqczenia stupkow 
migdzyokiennych i podlutnic pdoionych 
wzdtui podbgi. Dolna czgsc pilaru ,,B" 
harmonijnie tqczy sig z liniq podziatu po- 
kryw przestrzeni bagaiowej i ptynnie 
przechodzi w ostrq krawgdf lamp tyl- 
nych. Spojler zabezpieczajqcy przed za- 
brudzeniem tylnej szyby stanowi jednq 
catooSCz obudowqagregatu klimatyzacji. 
BezpoSrednio pod nim umieszczono 

Logo Wubu liczqce niemal4 m wysokoSci Lampy ksenonowe z funkcjq doswietlania Aiurowe wspomiki lusterek to jeden z ele- 
zakptow mentow wyroiniajqcych nadwozie Starlinefa 
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I 
Stanowisko kierowcy z rnultifunkcyjn~ kierowniq 

autobusu,.przejScie wewnafrz pojazdu 
w strefie Srodkowych drzwi obniiono 
o 150 mm. Odpowiednie warunki ter- 
miczne w przestrzeni pasaierskiej re- 
alizowane sq za pomocq grzejnikow 
konwektorowych lub nawiewu z agre- 

I 
gatu klimatyzacyjnego o mocy 42 k ~ ,  
zamontowanego na dachu pojazdu. 

Obok bogatego standardowego wy- 
posaieniawngtrza, w autobusie dla pit- 
karzy Lecha, zamontowano takie: 

I O system nawigacji satelitarnej Blau- 
punkt z moiliwoSciq wyswietlania 
trasy przejazdu na monitorach 

kaidym rzgdem siedzeh zabudowano 
indvwidualne lam~ki  w ~ostaci ~ iec iu  

powietrza w przestrzeni pasaierskiej. sq catkowicie zamykane, a ich pokry- 
Nowa konstrukcja uktadu wentylacji wy odchylane w dM o kqt 450 pozwa- 
umoiliwita likwidacie znad foteli charak- laia na tatwe umieszczenie w ich wne 
terystycznych kan&w klyjqcych wso- t&, nawet spolych rozmiarow nesesi- 
bie indvwidualne nawiewv. dzieki cze- N. OSwietlenie wnetrza realizowane iest .. . 
mu zwigkszono pojemnosi: bagaini- przy pomocy dw&h linii Swietlnych.wy- 
k6w wewnetrznvch i wvsokoSCwnetrza. posaionych w niebieskie lampy typu . . .. 
Teraz pas&er &jmujicy miej~ce'~rzy LED or& lamp jarzeniowych zamonto- 
oknie moie swobodnie wstaC bez oba- wanych na belce dzielqcei szyby bocz- 
wy uderzeniagbwqw p&g bagaiowq. ne. ~trumien Swietlny, odbijaJ& sig od 
WysokoSc pomigdzy dolnq ptasz- powierzchni p6iek bagaiowych daje 
czyznqschowkow bagaiowych, a pod- rozproszone Swiatto, ukierunkowane 
togq wynosi 1,8 m. Schowki na pod- podobnie jak swiatb dzienne wpada- 
rgczny bagai, wzorem samolotow, jqce przez szyby. Dodatkowo ponad 

w przestrzeni pasaierskiej; 
0 system audio-video z pigcioma rno- 

nitorami LCD o przekqtnej 15"; czte- 
ry z nich chowane q automatycz- 
nie ze stanowiska kierowcy; 

O tuner TVanalogowej i cyfrowej umoi- 
liwiajqcy odbior TV podczas jazdy; 

O dwa homologowane stoliki Frenzel, 
montowane ponad przedniq i tylnq 
osiqz miejscami vis-a-vis, umoiliwia- 
jqce przeprowadzenie narad pod- 
czas jazdy; 

O przetwornicg 241230 V, 3500 W, 
umoiliwiajqcq zasilanie sprzgtu 
komputerowego z gniazd elektlycz- 
nych zlokalizowanych przy stoli- 
kach i na szafce t u i  przy Srodkowych 
drzwiach; 

P bezprzewodowy Internet WiFi; 
Q kuchenk? mikrofalowq Frenzel24 V; 
O kuchnig Frenzel z przeptywowym 

podgrzewaczem wody, urzqdzeniem 
do podgrzewania kietbasek i ekspre- 
sem do parzenia kawy; 

O dodatkowq lod6wke firmy Frenzel 
typ FOK 120 o pojemnosci 64 1, 
umieszczonq pomigdzy dwoma od- 
wroconymi fotelami pasaierskimi 
w przedniej czgsci autobusu; 

P kostkarke do lodu, typ ACM 25 AE, 
przydatnq szczegolnie po meczu, 
w Wtym zawodnicy odnidli ko-. 
Duia przestrzeli bagaiowa o po- 

jemnosci l l ,4 m3 umoiliwia swobod- 
ny przewoz sporej ilosci wyposaienia. 
Dostep do niej umoiliwiajq 4 pokrywy 
zamykane centralnym zamkiem, uno- 
szone pneumatvcznie z mieisca kierow- 

-....-..-..-., ..-11-1 -.1-.-1- rl. . .-. . . 1. ..1 

~rodiu napedu stanowisilnik MAN02676 LOH 04zzasilaniem typu common-mil (fot Z. Rusak) na wqskich ulicach lub na parkingu. 



Uklad jezdny 
 rodt to napgdu Starlinera C, stano- 

wi szeSciocylindrowy, 24-zaworowy 
silnik z zasilaniem typu common-rail 
MAN D-2676 LOH 04 o pojemnoSci 
12,42 dm3 i mocy 353 kW (480 KM), 
spdniajqcy normg emisji spalin E N .  
Moment obrotowy 2300 Nm przeno- 
szony jest na kota hipoidalnej osi na- 
pgdowej MAN HY-1336 za potednic- 
twem dwunastobiegowej automatycz- 
nej, mechanicznej skrzyni biegow 
MAN TipMatic wyposaionej wfunkcjg 

I 
Easy Start zabezpieczajqcej pojazd 
przed stoczeniem sig podczas rusza- 
nia pod gore. Istotq dziatania tego 
mechanizmu jest utrzymanie wyisze- 
go cisnienia w uktadzie hamulcowym, 
przez dwie sekundy od chwili zdjgcia 
nogi z pedatu hamulca. Podczas ha- 
mowania dodatkowy moment hamu- 
~ C Y  cyarzanyiest za Pomoca mal- Tylna s lqtna 05 (z. Rusak) 
niacza hydraulicznego ZF Intarder. Au- 
tobus wyposaiono w elektroniczny 
system uruchamiania hamuldw EBS2 

Tab. 1. Dane technlunea~~~su~veoplsnn S f a d h p "  
rlb KKS Lrrh 

m tvlna: 

ABS / ASR / ESP 
Reatrder (dla skwni mech 
mzmiar m: 
Pojemnoit lbiomika Idmy 

Dwustrefowa lmatyacja. system audio-wow z uVD 
p, tuner rv anaiogo~ 
we1 i cvfmwej, ~ w i a c z a  220V. be.-. Internet MFi. - 
kuchenka mikmfalowa. urzadz do padgrzewania W s e k .  
ekspres do parzenia kawy, 2 lodowk o pojemnoici 64+60 1. 
koMGlrka do lodu, chemiczna toaleta, miejsce do spania 
dla kierowcy -- 

Neophvl Stadiner I1 w b m c h  W(S Lech pcdczas d m ;  otwartych MAN w Sadach k. Poznania 

firmy Bosch, wsp6ipracujqcyzasysten- 
tern hamowania, precyzyjnie dobierajq- 
cym sily hamowania na poszczegolnych 
khch.  Standardem jest take elektro- 
niczny system stabilizacji jazdy ESF: kt& 
ty zapewnia uttzymanie prawidbwego 
kierunku jazdy w przypadku wyiconywa- 
nia nagtych manewrow zwiwanych 
z omijaniem przeszkody znajdujqcej 
sig na drodze. Niezaleine zawieszenie 
MAN VOS-08-8-01 zapewnia wysoki 
komfort, stabilnoSC jazdy i minimalizu- 
je zuiycie opon podczas pokonywa- 
nia zakrgtow. 

Konstrukcja ta pozwolita takie na 
uzyskanie duiego kqta skrgtu wyno- 
szqcego 560. Trzecia oS zostala 
wyposaiona w elektrohydrauliczny 
rnechanizm kierowniczy EHLA, 
dzigki czemu promien skrgtu ogra- 
niczono do 21,49 m. System EHLA 
utatwia manewrowanie na parkin- 
gach, migksza stabilnoSC jazdy przy 
duiych prgdkoSciach oraz zwigksza 
trwatoSc ogumienia. 

Pozostafe fotografie: 
Wojciech Miechowicz 


