Nieuwe MAN Lion’s Intercity voor de gemeente
Asse. Focus op veiligheid.
De scholengroep Asse (Vlaams-Brabant), bestaande uit om en
bij de 10 scholen, omvat zowel staatscholen, gemeentescholen,
vrije scholen als katholieke scholen en beschikt tevens over de
nodige faciliteiten voor kinderopvang. Met haast 3000 kinderen
in het kleuter- en lager onderwijs is er een duidelijke nood aan
betrouwbaar en veilig vervoer in functie van schooltransport en
diverse uitstappen naar onder meer het zwembad, culturele
centra en de bibliotheek.
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Net hierom was het voor de Gemeente Asse al snel duidelijk dat de nieuwe
MAN Lion’s Intercity perfect kon beantwoorden aan de gestelde vereisten
wanneer één van de oudere voertuigen (daterende van 1996) aan
vervanging toe was. De MAN Lion’s Intercity beschikt immers over de
nodige veiligheidsvoorzieningen en biedt zowel de chauffeur als de
passagiers een comfort dat zijn gelijke niet kent. Zo voldoet de MAN Lion's
Intercity reeds aan de vanaf 2017 geldende norm ECE R66.02 die bijzonder
strenge eisen stelt aan de stevigheid van de carrosserie van bussen.
De chauffeur kan bijvoorbeeld terugvallen op een volautomatische
versnellingsbak en een multifunctioneel stuurwiel waarbij alle essentiële
handelingen kunnen worden uitgevoerd zonder de blik van het verkeer te
hoeven afwenden. Zo kan de chauffeur zich te allen tijde concentreren op
de baan en wordt hij niet afgeleid door allerlei manipulaties, een gegeven
dat de veiligheid sowieso ten goede komt. Een comfortabele
chauffeurszetel maakt het plaatje compleet en zorgt voor een goede en
functionele zithouding waarbij de zichtbaarheid verder wordt
geoptimaliseerd door de grote panoramische voorruit. Aan de passagiers
wordt gedacht met onder meer beweegbare armsteunen, een volledig
vlakke vloer en de nodige zijruiten en dakluiken, aangevuld met airco, voor
een optimaal en gezond binnenklimaat.
MAN Truck & Bus is een van Europa's grootste fabrikanten van bedrijfsvoertuigen en een leverancier van
vervoersoplossingen met een omzet van ongeveer € 9 miljard per jaar (2015). Het leveringsprogramma omvat
vrachtwagens, bussen, dieselmotoren en diensten in verband met personen- en goederenvervoer. Als
dochteronderneming van Volkswagen Truck & Bus GmbH heeft MAN Truck & Bus wereldwijd meer dan 35.500
medewerkers.
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Op het vlak van veiligheid, uiteraard van primordiaal belang in het
schoolvervoer, wordt eveneens niets aan het toeval overgelaten. Een hele
resem aan veiligheidssystemen is voorhanden om alle situaties de baas te
kunnen. Zo is er een akoestisch waarschuwingssysteem inclusief camera
bij achteruitrijden. Vooral de beschikbaarheid van een Lane Guard System
was een belangrijke optie voor de Gemeente Asse, waarbij het systeem de
bestuurder waarschuwt met een duidelijk geluidssignaal als de bus over een
wegmarkering rijdt zonder dat de richtingaanwijzers worden gebruikt.
Tempomat cruise control met snelheidsbegrenzing, ABS, anti-slip regeling
ASR, ESP én automatische noodremassistentie (AEB) met radar,
cameradetectie en noodremsignaal voor de remlichten achteraan behoren
tevens tot de gekozen veiligheidsvoorzieningen.
Met de aankoop van deze MAN Lion’s Intercity beschikt de gemeente over
een vloot van 4 bussen waarbij de MAN een voortrekkersrol inneemt. Niet
alleen is hij de veiligste en meest efficiënte, ook biedt hij met zijn 55
zitplaatsen en 26 staanplaatsen en zijn lengte van 12,28 meter een grotere
zitcapaciteit dan de andere voertuigen. Zo wordt het veel makkelijker om
schooluitstappen te organiseren aangezien vanaf nu meestal 1 bus volstaat
om de scholieren naar hun bestemming te brengen.

Pagina 2/2

