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Meer dan 700 bezoekers naar MAN Euro 6-daagse  
Groots opgezette presentatie bij nieuw pand MAN-importeur in Leusden 

 

Leusden, 15 mei 2013 – De Euro 6-daagse van MAN Tru ck & Bus, die 

afgelopen maandag van start is gegaan, oogst buiten gewoon veel 

belangstelling. De manifestatie loopt nog tot en me t aanstaande zaterdag. 

In totaal worden maar liefst meer dan zevenhonderd relaties, chauffeurs 

en belangstellenden verwacht voor de groots opgezet te presentatie, 

waarvoor zelfs de complete Trucknology Roadshow van  de MAN-fabriek is 

uitgerukt. De grote interesse in de Euro 6-trucks e n -bussen sterkt MAN 

Truck & Bus in het vertrouwen in haar ambities voor  de toekomst.  

 

Tijdens de Euro 6-daagse staan drie zaken centraal. “In de eerste plaats willen 

we laten zien dat al onze voertuigen nu al voldoen aan de emissienorm Euro 6”, 

aldus Edwin Meijerman, algemeen directeur MAN Truck & Bus. “Tegelijk zijn we 

er trots op en willen we vieren dat onze trucks als meest betrouwbaar uit de verf 

zijn gekomen in een groot onderzoek van de TÜV. Verder presenteren we onze 

nieuwe huisvesting en ons nieuwe Technisch Trainingscentrum. Sinds 1 april 

zijn we namelijk met de importorganisatie van MAN gevestigd in een nieuw 

pand op de Pon Campus in Leusden.” 

 

Programma 

Bezoekers krijgen een rondleiding over het terrein van Pon. Ook is het mogelijk 

om te rijden met de nieuwe truckmodellen TGL, TGM, TGS en TGX en met de 

busmodellen Lion’s City, Lion’s Regio en Lion’s Coach. Uiteraard allemaal stuk 

voor stuk voorzien van een Euro 6-motor. Inclusief de demovloot van de 

Trucknology Roadshow staan er vijftien verschillende modellen klaar voor ritten. 

 

Ook kunnen bezoekers hun licht opsteken over de uitgebreide serviceformules, 

waaronder Mobile24, MAN FleetCare en MAN Express Delivery Service (ook 

voor zelf-sleutelende bedrijven). De chauffeurstraining MAN ProfiDrive wordt 

belicht, net als MAN TeleMatics® – een efficiënt hulpmiddel voor reductie van 

het brandstofverbruik. Online is daarmee te zien wanneer de retarder en de 

cruisecontrol worden gebruikt en of op het optimale toerental wordt gereden. 

Met een app is MAN TeleMatics® ook toegankelijk via een smartphone of tablet, 

zodat ook buiten kantooruren inzicht is te verkrijgen in het brandstofverbruik. 
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Informatie inwinnen 

Onder de bezoekers aan de Euro 6-daagse klinken enthousiaste reacties op het 

gevarieerde en informatieve programma. “In eerste instantie kom je om 

informatie in te winnen over de auto’s en de diensten, maar het gaat toch vooral 

om het ontmoeten van andere mensen en dat lukt prima”, aldus één van de 

deelnemers. Een andere bezoeker vult aan: “Ik ben vooral benieuwd wat er 

anders is aan de Euro 6 voertuigen en wat dat voor ons als bedrijf betekent.” 

Ook oogsten de nieuwe trucks van MAN lof. “De eerste indruk is goed, maar 

uiteindelijk maakt niet het product maar de aftersales het verschil. De support en 

service bepalen welk merk je kiest en wat dat betreft zijn we tevreden over de 

manier waarop MAN het aanpakt.” 
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Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl. 
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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 BusPartners-vestigingen. MAN-bedrijfswagens en 

-bussen voor Nederland worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op verschillende locaties in Europa. 

 


