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MAN TGM bakwagens en trekkers
Ter vervanging van een gelijk aantal oudere vrachtauto’s heeft De
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veertien nieuwe MAN TGM trucks. Naast zeven MAN TGM 18.340 4x2 BLS
trekkers gaat het om een gelijk aantal MAN TGM 15.250 4x2 BL bakwagens.
De dealer, MAN Maasbracht, verzorgde in samenwerking met KBK in Venlo
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de volledige opbouw van de PIEK-stille laadbakken met laadklep en leverde
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eveneens vijf nieuwe opleggers. Leasing en onderhoud zijn ondergebracht
bij MAN.
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Aan de aanschaf van de MAN’s ging een selectieprocedure met meerdere merken
vooraf. Directeur Hans Hutten daarover: “Van de zestien auto’s die wij hebben
rijden moesten er veertien vervangen worden. Het is uiteindelijk MAN geworden
vanwege de professionele uitstraling van de truck. Een uitstraling die past bij de
professionaliteit van onze bakkerij. Verder telde voor ons de goede relatie met de
verkoopadviseur en het feit dat dit de enige vrachtauto van de door ons
geselecteerde modellen was die zonder AdBlue zijn milieuprestaties levert. Dat
laatste spreekt ons ook bijzonder aan. Daarbij verzorgde de MAN-dealer samen
met een locale carrosseriebouwer de laadbakken en de laadklep die beide voldoen
aan de PIEK-norm. Wij zijn met deze auto’s vaak vroeg onderweg en dan wil je de
bewoners in het aflevergebied geen geluidsoverlast bezorgen. Deze MAN’s
voldoen daar prima aan. Wij bezorgen dagverse broodproducten in de meest
brede zin van het woord bij alle EMTÉ supermarkten in Nederland en de Sligro
zelfbedienings groothandels. Dit betekent dat wij bij een storing moeten kunnen
terugvallen op een goed opererend dealernetwerk. MAN heeft dat prima voor
elkaar. Op nog geen drie kilometer bij ons vandaan is de MAN dealer gevestigd
waar wij altijd terechtkunnen. Onze bakwagens zetten wij op de kortere afstanden
in, de trekker/opleggers maken de langere ritten. Inmiddels zijn er al de eerste
ervaringen met de geleverde MAN’s opgedaan en die zijn absoluut positief.
Chauffeurs zijn er prima over te spreken en de brandstofcijfers zijn keurig voor
elkaar.”

De nieuwe MAN TGM trucks zijn allemaal in het wit uitgevoerd en vallen op door
de aansprekende reclame-uitingen op de zijkanten van de laadbak. Alle auto’s zijn
strak en doelmatig uitgevoerd en voorzien van een TipMatic automatisch
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schakelende bak. Vanwege een hogere isolatiewaarde zijn de 8,60 meter lange
laadbakken opgebouwd met dikkere plywood wanden en het geïsoleerd dak. Door
op twee hoogten de bindrails in de wanden te frezen is het mogelijk om vijf rijen
broodkarren naast elkaar te plaatsen. Lift en vloeren zijn geluidgedempt en
voldoen aan de PIEK normering.

De Verwenbakker bestaat in 2012 precies een kwart eeuw. Huidig directeur Hans
Hutten leidt het bedrijf sinds begin 2009 en sindsdien is er sprake van een
spectaculaire groei. Dat bracht het bedrijf eerder al in aanmerking voor de FD
Gazelle Award voor het snelst groeiende bedrijf in Limburg en bracht een derde
plaats in de categorie bedrijven met een omzet tussen de 2 en 30 miljoen euro.
Momenteel werken er 140 medewerkers in de dagelijkse productie van verse
brood- en banketproducten voor de supermarkten en de foodservice. De
Verwenbakker heeft ook een eigen opleidingscentrum waar medewerkers van de
broodafdelingen van EMTÉ supermarkten worden opgeleid en getraind. In deze tijd
zijn dat naast brood en banket ook oliebollen, appelbeignets en kerststollen.

CONSEQUENT EFFICIËNT: bedrijfswagens van MAN
De transport- en verkeersdichtheid op het Europese wegennet neemt verder toe.
Tegelijkertijd maken de schaarser wordende energiebronnen vervoer duurder. Als
een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van vrachtauto’s en bussen levert
MAN Truck & Bus AG. een wezenlijke bijdrage aan de voortdurende stijging van de
transport-efficiency. MAN biedt daarvoor een omvangrijk programma aan dat de
exploitatiekosten (Total Cost of Ownership) vermindert. Transport-efficiency ontziet
het milieu en is een meerwaarde voor onze klanten.

MAN Truck & Bus b.v. is de Nederlandse importeur van MAN bedrijfswagens en bussen. MAN Truck & Bus is een dochteronderneming
van Pon, Nederlands grootste onderneming in de automotive branche. MAN Truck & Bus werkt in Nederland nauw samen met een
dealerapparaat van 12 dealers met 35 vestigingen en 2 BusPartner vestigingen. MAN bedrijfswagens en bussen voor Nederland worden
gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op verschillende locaties in Europa.

