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MAN bereikt mijlpaal met Euro 6-trucks
Transportbedrijf Jan Dohmen tekent order voor de 500e
MAN Truck & Bu s b.v.

Leusden, 3 september 2013 – MAN maakt in Nederland grote stappen met
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Euro 6. Sinds de verkoopstart eind vorig jaar werd eind juli de 500 MAN
Voor meer informatie:

vrachtauto met Euro 6 be steld. Deze maakt deel uit van een levering van
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23 MAN’ s TGX 18.440 4x2 en 2 MAN’ s TGX 24. 440 6x2/2 trekkers aan Jan
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“We voelen ons vereerd dat de 500 truck met Euro 6 in onz e order zat”,
reageert directeur Roel van Heugten. “De k euze voor MA N is gemaakt op basis
van economische factoren, zoals de gunstige gebruikskosten, het lage eigen
gewic ht van de trekkers en niet te vergeten: de t evredenheid van de chauffeurs
over de rijeigenschappen, het soepele schakelen van de automatische
transmissie en de geluidsarme, ruime cabine.”

Volledig aanbod Euro 6
Het zijn argumenten die MA N dealers dit jaar vaker hebben gehoord van
klanten die een Euro 6-truck hebben gekozen – factoren die sterk bijdragen aan
het verkoopsucces met Euro 6. B ovendien was MAN al vroeg dit jaar de eerste
die zijn volledige truckgamma met motoren aanbood die aan deze toekomstige
emissie-eis voldoen. Met de TGL Euro 6, di e bijzonder populair is voor
distributiewerk, was MA N lange tijd zelfs de enige in het segment.

Betrouwbaar
Anderzijds blinkt MA N uit in bet rouwbaarheid. Uit een eind 2012 gepubliceerd
onderzoek van de Duitse TÜV kwam het merk als betrouwbaarste uit de bus.
Die ervaring hebben veel gebruikers in Nederland ook, waaronder Jan Dohmen
BV. Zo’n vijf jaar geleden deed het merk zijn intrede in het bedrijf. Van Heugt en:
“We schaften toen drie MAN’s TGX E uro 5 aan. Die bevielen zo goed qua
efficiency en betrouwbaarheid, dat we bij de selectie voor de overstap naar
Euro 6 dit merk ook in onze vergelijking mee hebben genomen om in één keer
maar liefst 25 trekkers uit onze vloot te vervangen. ”
Jan Dohmen BV is een gerenommeerde naam in het tanktransport en dan
vooral voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Van Heugten: “We rijden door
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vrijwel geheel Europa. We hebben zo’n 75 trailers en nog eens 650
tankcontainers. Die gaan per schip ook naar andere werelddelen. Onze
bedrijfsnaam is inmiddels over de hele wereld te vinden.”

Noot voor redactie:
Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl.

MAN Truck & Bus b.v.
Public Relations MAN
Tel. +31 33 4949987

CONSEQUENT EFFICI ËNT: bedrijfswagens van MAN
De transport- en verkeersdichtheid op het E uropese wegennet neemt verder
toe. Tegelijkertijd maken de schaarser wordende energiebronnen vervoer
duurder. Als een van ’s werelds toonaangevende fabrikant en van vracht auto’s
en bussen levert MAN Truck & B us 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 Truc k & Bus is een
dochteronderneming van Pon, Nederlands grootste onder neming in de automotivebranche. MAN Truc k & Bus wer kt i n Nederland
nauw samen met een dealerapparaat van 12 dealers met 35 ves tigingen en 2 Bus Partners-vestigingen. MAN bedrijfs wagens en
bussen voor Nederland worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op verschillende loc aties i n Europa.

