
 

 

Najnovejša člana družine vozil Ljubljanskega potniškega prometa za občasne prevoze sta 

avtobusa »NEOPLAN TOURLINER« podjetja MAN. Oba se ponašata s prostornostjo in 
udobjem ter z domiselnim pristopom k učinkovitosti in varnosti. Moderna oblika, skladna 

notranjost in prvorazredna oprema omogočajo potnikom sproščeno in umirjeno potovanje. 
Omenjena avtobusa sta prva tovrstna v Sloveniji zaradi posebnega dvigala, ki zagotovi 

potniku z invalidskim vozičkom udoben vstop na avtobus. Na enem avtobusu lahko hkrati 
potujeta dve osebi na invalidskih vozičkih.  

 

LED razsvetljava 
Prijetno harmonično okolje tako pri potnikih kot tudi pri vozniku vzpostavlja v vozilih najnovejša LED 

razsvetljava. Prostor je izrazitejši in daje občutek prostornosti in zračnosti ter posledično udobja. 
 

Posamično nastavljiva klimatska naprava 

Klimatsko napravo lahko potniki enostavno nadzorujejo sami, in sicer tako, da lopute zaprejo ali odprejo. 
Temperatura v vozilu je uravnavana elektronsko in s pomočjo prilagoditev voznika. 

 
Mobilnost brez preprek 

Vozili sta primerni za potovanje oseb s posebnimi potrebami na invalidskih vozičkih saj povsem ravna tla 
brez podestov in dvigalo za prestop potnika v invalidskem vozičku v potniški prostor ter dva prostora za 

invalidska vozička zagotavljajo mobilnost brez ovir. 

 
Več prostora za prtljago  

Praktično oblikovane police so lepe na pogled in istočasno prepričajo s skladno umeščenostjo v prostor in 
z lahkim dostopom.  

 

Udobje 
Usklajene barve in oblike ter kakovostna oprema dajo potniku harmoničen občutek miru in vselej možnost 

počitka. Govorna naprava omogoča stalno komunikacijo voznika oziroma njegovega asistenta ali 
turističnega vodiča s potniki. K udobju pripomorejo nastavljiva naslonjala za roke in hrbet, opore za noge, 

pomični sedeži ob prehodu ter tonirana bočna stekla. Kompleti šob z bralnimi lučkami in priklicem hostese 
potniku, kavni avtomat ter nočna osvetlitev odlagališča za prtljago pa omogočajo udobje tudi ponoči. 

 

WIFI, LCD zaslon, USB, 12V in 220V vtičnice 
V obeh avtobusih imajo potniki možnost ogleda video vsebin s pomočjo DVD prikazovalnikov in na dveh 

LCD zaslonih v vsakem avtobusu. Na vsaka dva sedeža sta na voljo tudi USB priključka za polnjenje 
telefona. Zložljive mizice za računalnike omogočajo delo ali zabavo med vožnjo ali postankom, prav tako 

bo v avtobusih kmalu na voljo WIFI. Voznik in druga spremljevalna oseba imata v obeh vozilih na voljo 

tudi po dve 12V in 220V vtičnici.  
 

Dovršena tehnologija 
Avtobusa »Neoplan Tourliner« Ljubljanskega potniškega prometa sta močna, varčna in izpolnjujeta 

najstrožje standarde na področju varnosti in varčnosti, saj imata celo do več kot 10% manjšo porabo 

goriva, prav tako so zaradi tehničnih sprememb in optimizacije šasije stroški vzdrževanja in popravil 
znatno manjši. Ročno aktiviranje retarderja preko tipke na volanskem drogu in brezstopenjsko nožno 
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sproženje retarderja preko zavorne stopalke in Paket Efficeny še dodatno omogočajo manjšo porabo 
goriva in obrabo vozila.  

 

Sistemi za varnost 
Sistemi za varnost in pomoč so ustrezno preizkušeni in standardno vgrajeni v avtobus. Loputi za zasilni 

izhod, dimni alarm v prostoru za prtljago, sistem za prerez oken in dvotočkovni pasovi na sedežih 
omogočajo varnost potnika ob izrednih dogodkih. Optimizacijo voznikove vožnje omogočajo LED 

meglenke, kamera za vzvratno vožnjo, regulator za preprečevanje zdrsa, zavorni asistent, sistem za 

zaviranje v sili, elektronski zavorni sistem, program za zagotavljanje dinamične stabilnosti, sistem za 
vzdrževanje smeri vožnje, avtomatiziran sistem zaviranja, s sistemom GPS podprt tempomat, nadzor 

najvišje hitrosti, sistem za preprečevanje prevračanja in nadzor tlaka v pnevmatikah. Za varno vožnje je 
pomembno tudi ogrevano vetrobransko steklo, ki tudi ob najnižjih temperaturah vzdržuje dobro vidljivost 

iz vozniške kabine. Voznik lahko nadzoruje vrata s pomočjo kamere ter jih radijsko daljinsko upravlja. 
 

Potniški sedeži 

V enem avtobusu se lahko udobno namesti 55 potnikov in en voznik s spremljevalcem, na voljo pa sta 
tudi dva prostora za invalidska vozička. V primeru aktivacije obeh prostorov za invalidske vozičke, se 

število sedežev zmanjša na 45. 
 

 

 
Pošljite vašo prošnjo za izračun za najem avtobusa na: 

 

Ljubljanski potniški promet 
avtobus@lpp.si 

01 58 22 400 

 

 
 

Splošne tehnične karakteristike avtobusa 
Avtobus meri dobrih 13  in pol m in ima 6-valjni dizelski motor s 368 kW, ki ustreza standardu Euro VI. 

Avtomatiziran ročni menjalnik je prilagojen s sistemom Easy-Start. Rezervoar goriva je 525 litrski. 

 
Oba avtobusa Ljubljanskega potniškega prometa sodita med vrhunska tovrstna vozila in brez izjeme 

zagotavljata prijetno, varno in udobno potovanje.  
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