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Emons Group neemt 34 MAN TGS TS trekkers in 

gebruik  
 

Nijmegen, april 2012 -  De Emons Group in het Limbu rgse Milsbeek breidt 

haar voertuigpark uit met 34 Euro 5 MAN TGS 18.440 4x2 BLS TS trekkers 

met LX cabine, PriTarder, TipMatic Fleet en alumini um velgen. MAN 

Nederland Dealer ZuidOost uit Nijmegen levert 10 va n deze MAN TGS 

trekkers af met Super Single banden in plaats van d e gebruikelijke 

dubbellucht montage op de achteras. Bepalend voor d e Emons Group, die 

deze lichtgewicht TGS trekkers inzet voor het inter nationaal transport van 

vlakglas bij dochter Van Huët Glastransport, is de complete MAN 

serviceorganisatie in de vier Europese landen waar de voertuigen actief 

zijn.  

 

“Met name de internationale verkoop- en serviceactiviteiten van MAN zijn voor 

ons bepalend geweest bij deze aanschaf”, legt Roger Reiniers uit. Als Manager 

Operation Support binnen de Emons Group Holding is hij ondermeer 

verantwoordelijk voor het materieel. “Een trekker koop je niet alleen om de auto, 

maar ook om de organisatie die er achter staat. Voor ons is belangrijk dat MAN 

internationaal actief is en dat zij de trucks kunnen leveren en onderhouden via 

MAN dealers in Duitsland, Polen, Tsjechië en Nederland. Landen waar deze 

voertuigen ook aan het werk gaan. Naast de zorg voor levering, financiering en 

onderhoud biedt MAN ons de juiste trekker aan. Het eigen gewicht van het 

voertuig was niet hoogst bepalend maar speelde wel mee. Door de inzet van een 

nieuw ontwikkelde glastrailer en in combinatie met deze MAN trekker kunnen wij 

12,5 procent meer lading per rit meenemen. Wat wij er mee vervoeren zijn op 

bokken geplaatste vlakglasplaten met een afmeting van 6,00 bij 3,21. Die bokken 

passen in speciale binnenladeropleggers waarmee wij het transport van fabrikant 

naar verwerker verzorgen. Vanwege de vele internationale ritten door glooiende 

gebieden is er verder ondermeer gekozen voor een PriTarder. Voor het overige 

heeft MAN de trekkers ‘turn key’ en keurig in de huiskleuren afgeleverd.”  

 

De meer dan zes decennia bestaande Emons Group telt in Europa elf eigen 

vestigingen waarvan het hoofdkantoor zetelt in het Limburgse Milsbeek. Naast 

Van Huët Glastransport telt het bedrijf nog drie andere divisies, met ieder een 

eigen specialisme. Daarmee onderscheidt de Emons Group zich binnen de 

transport- en logistiek markt. Een van de andere divisies is 2WIN Cargo met de 
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bekende 2WIN trailers en de beide andere zijn: Emons Recycling Logistics en 

TWO Chemical Logistics.  

 
 

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. 


