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Vanwege duurzaamheid en kostenefficiëntie 

 

Containervervoerder BCTN kiest voor MAN met Euro 6 

 

Vianen, 30 november -  BCTN (Binnenlandse Container Terminals 

Nederland) uit Nijmegen heeft voor MAN gekozen vanwege de 

milieuprestatie en de zuinigheid. De onderneming heeft onlangs vijf TGS-

trekkers besteld, die MAN Nederland Dealer Zuid in Eindhoven in 2013 aan 

het eind van het eerste kwartaal zal afleveren. Het gaat om trucks met Euro 

6-motoren en een EfficientLine-pakket.  

 

Vanwege de groene bedrijfsfilosofie zocht BCTN trekkers waarmee het bedrijf 

zijn milieuprestatie verder kan verbeteren. De onderneming is een van de 

koplopers van de Lean & Green award, een stimuleringsprogramma voor 

bedrijven en overheden om duurzaamheid te verbeteren. Door hieraan deel te 

nemen heeft BCTN zich gecommitteerd aan het streven om binnen vijf jaar tijd de 

CO2-uitstoot met 20 procent terug te brengen. Wim Busser, operationeel 

directeur van BCTN: “Met de vijf nieuwe trucks gaan we gedurende acht jaar 

90.000 kilometer per jaar rijden. Omdat duurzaamheid en kostenefficiëntie bij ons 

hoog in het vaandel staan, hebben we ons dan ook goed georiënteerd. De trucks 

van MAN kwamen dankzij hun schone en zuinige techniek het best uit onze 

vergelijkingen. Ze voldoen aan de Euro 6-norm, waardoor we ook in de toekomst 

op de twee Maasvlaktes 1 en 2  mogen blijven rijden. De trekkers hebben ook 

MAN EfficientLine. Dat betekent een pakket aan brandstof- en 

gewichtsbesparende technieken en componenten, waardoor we tot wel drie liter 

brandstof per 100 kilometer besparen en dat scheelt ook in de uitstoot van CO2.” 

 

Logistieke dienstverlening  

De vijf nieuwe MAN's van het type TGS 18.400 BLS LX cabine gaan deel 

uitmaken van een wagenpark van bijna twintig trekkers. De MAN's gaan 

containers vervoeren van en naar de drie containerterminals van BCTN in 

Nijmegen, Venray en Den Bosch. Het bedrijf specialiseert zich in intermodaal 

containervervoer per barge, omdat daarmee de hoogste graad van efficiency en 

duurzaamheid kan worden behaald. Het totale vervoersvolume bedraagt 350.000 

ton, ongeveer tien procent van het totale Nederlandse containervolume.   
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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. 
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