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MAN test extra lange vrachtwagen
MAN neemt deel aan het praktijkonderzoek naar extra lange vrachtwagens
dat in heel Duitsland wordt uitgevoerd. Sinds begin oktober pendelt een
25,25 meter lange MAN aanhangwagencombinatie tussen de logistieke
centra van MAN in Dachau en Salzgitter om reserveonderdelen voor
vrachtwagens en bussen te vervoeren. MAN zet een extra lange
vrachtwagen op dit traject van bijna 600 kilometer in om het commerciële,
verkeers- en milieueffect van langere voertuigcombinaties bij het vervoer
van goederen over de weg te bestuderen.
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Het laadvolume van de extra lange vrachtwagen is ongeveer 40 procent
groter dan dat van een conventionele aanhangwagencombinatie zonder
dat het maximaal toelaatbare totaalgewicht van 40 ton wordt overschreden.
Omdat twee extra lange vrachtwagens evenveel kunnen vervoeren als drie
conventionele aanhangwagencombinaties, is het mogelijk om brandstof te
besparen en de CO2-uitstoot te verlagen. De extra lange vrachtwagen zorgt
bovendien voor minder verkeer en helpt om de belasting van de wegen
enigszins te verminderen doordat het gewicht van het voertuig over een
groter aantal assen wordt verdeeld.
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MAN’s extra lange vrachtwagen bestaat uit een drieassig truckchassis met
afzetsysteem,
een
dolly
(d.w.z.
een
aanhangwagen
met
opleggerkoppeling) en een conventionele oplegger. De 440 pk sterke MAN
TGX is uitgerust met alle veiligheidssystemen die momenteel beschikbaar
zijn. Naast ABS, ESP (Electronic Stability Program) en adaptieve
cruisecontrol zijn LaneGuard en CDC (Continuous Damping Control) in de
truck aanwezig.
Deze door MAN geleverde extra lange vrachtwagen wordt ingezet door
vervoersbedrijf Große-Vehne, dat zijn hoofdkantoor in Marsberg (NoordrijnWestfalen) heeft. De bestuurder is van tevoren speciaal voor dit werk
getraind door instructeurs van MAN ProfiDrive.
Voor meer informatie
http://www.mantruckandbus.be/nl/press___media/presse.jsp
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Het vervoersefficiëntieprogramma van MAN Truck & Bus
Op onze Europese wegen blijft de transport- en verkeersstroom
onafgebroken stijgen. Tegelijk zal de toenemende schaarste aan
energiehulpbronnen op lange termijn leiden tot duurder vervoer. Onder de
internationaal actieve constructeurs van vrachtwagens en bussen levert
MAN Truck & Bus een substantiële bijdrage om de vervoersefficiëntie te
verhogen. Om deze uitdagingen aan te gaan zette MAN een grootschalig
programma op om de totale exploitatiekosten (TCO) terug te dringen.
Efficiënter vervoer, gekoppeld aan geavanceerde technologie, een
uitstekende service, goed opgeleide chauffeurs en een expertise inzake de
aandrijftechnieken van morgen sparen het milieu en leveren onze klanten
een belangrijke meerwaarde op.

De MAN Group is een van Europa’s toonaangevende industriële spelers voor transportengineering, met een omzet
van ongeveer €16,5 miljard in 2011. MAN produceert vrachtwagens, bussen, dieselmotoren, turbomachines en
speciale aandrijfsystemen en telt wereldwijd ongeveer 52.500 werknemers. De bedrijfsdomeinen van MAN nemen
leidinggevende posities in op hun respectievelijke marktsegmenten.
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