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MAN opnieuw uitgeroepen tot meest betrouwbare 

truckmerk 

Positie nog verder versterkt ten opzichte van 2012 

 

Leusden, 17 oktober 2013 – MAN blijft koploper op het gebied van 

betrouwbaarheid. In het Duitse TÜV-rapport van 2013 laat het merk de 

minste storingen noteren, net als in 2012. In de categorie van de eenjarige 

trucks heeft MAN zijn positie zelfs nog versterkt: 82 procent van de 

voertuigen in deze categorie is storingsvrij (in 2012 was dat 78 procent). In 

de categorie tot en met vijf jaar is 65 procent van de MAN’s zonder 

problemen en dat is nog altijd bovengemiddeld hoog. De onderzoekers 

van TÜV schrijven het toe aan de beproefde techniek van MAN: “Motoren, 

assen en aandrijflijnen zijn solide en uitgerijpt.”  

 

In de categorie tot en met vijf jaar oud boekt MAN zo’n 3,5 procent minder 

storingen dan de eerste concurrent. Als het gaat om het aandeel voertuigen met 

een serieus mankement scoort MAN beduidend beter dan de concurrentie. Bij 

de eenjarigen is bij slechts 5 procent van de MAN trucks sprake van een 

belangrijke storing en bij de voertuigen tot en met vijf jaar bij ongeveer 18 

procent. 

Dr. Thomas Konert, verantwoordelijk voor kwaliteit bij fabrikant MAN Truck & 

Bus: “Dit is een zeer bemoedigend resultaat, waarop we trots kunnen zijn. Ook 

al is elk technisch mankement er een teveel, omdat dat bij onze klanten uitval 

van een truck kan betekenen. Kwaliteit blijft dan ook onze zorg bij het 

ontwikkelen van nieuwe producten en het trainen van onze monteurs, net als 

het snel en doeltreffend oplossen van technische onvolkomenheden bij 

bestaande voertuigen om de kans op storingen te reduceren.” 

 

TÜV-betrouwbaarheidsrapport  

Volgens de TÜV worden vrachtauto’s bovengemiddeld goed onderhouden. Het 

geeft aan dat de gebruikers zich realiseren dat dit leidt tot minder uitval en dure 

reparaties. Service- en onderhoudscontracten betalen zich dan ook op de lange 

duur uit volgens het rapport. 

Het TÜV-betrouwbaarheidsrapport van vrachtauto’s is in samenwerking van de 

TÜV-teststations met het vaktijdschrift Verkehrsrundschau tot stand gekomen. 
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Het volledige rapport is via deze link te downloaden: 

www.verkehrsrundschau.de/tuev-report 

 

Noot voor redactie: 
 

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 automotivebranche. 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. 

http://www.verkehrsrundschau.de/tuev-report
http://www.ponpersportaal.nl/

