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MAN toont uitgebreide range bouwvoertuigen in Wezep  

MAN PROMINENT AANWEZIG OP TECHNISCHE KONTAKTDAGEN  

 
Vianen 4 juni 1012 - In de bouwsector is MAN al jarenlang een gevestigde 

waarde. Met zijn TGL- en TGM-trucks biedt MAN dan ook een zeer gevarieerd 

gamma transportoplossingen voor toepassingen van 7 tot 26 ton GVW. De 

TGS, de krachtpatser voor bouw en tractie, maakt zelfs GVW’s van 18 tot 41 

ton mogelijk. Om het publiek te laten kennismaken met het uitgebreide 

gamma, zal MAN een brede selectie bouwvoertuigen demonstreren tijdens de 

Technische Kontakt Dagen, die van 7 tot en met 9 juni  plaatsvinden op het 

terrein van de Prinses Margriet Kazerne te Wezep. 

 

Voor nog zwaardere toepassingen biedt MAN samen met Wierda Voertuig 

Techniek speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkelde ombouwen met 

asbijplaatsingen en wide-spread asconfiguraties, waarmee het GVW van de MAN-

trucks nog eens aanzienlijk kan worden verhoogd, tot 50 ton totaal.  

 

Technisch hoogwaardig 

Een van de grote pluspunten van MAN-trucks is hun bijzonder lage eigen gewicht. 

Het gevolg daarvan is dat MAN laadvermogens biedt die toonaangevend zijn voor 

deze sector. Ook zijn MAN-trucks voorzien van technisch hoogwaardige en 

innovatieve aandrijflijnen. Daarin zijn de zeer stille, zuinige, schone en krachtige 

d20/26 Common Rail-motoren gekoppeld aan geavanceerde transmissies, zoals de 

TipMatic-offroadtransmissie of de unieke, inschakelbare HydroDrive
®
-

voorwielaandrijving. Voor de eindaandrijving biedt MAN een brede keuze aan 

hypoid- en naafreductieassen. En natuurlijk wordt ook de chauffeur niet vergeten: 

met de M-cabine beschikt die over een hoogwaardige en ergonomisch 

verantwoorde werkplek. 

 

20 MAN’s 

Op de Technische Kontakt Dagen (TKD) te Wezep komen maar liefst 13 

binnenexposanten en 160 buitenexposanten op het gebied van 

grondverzetmaterieel en aanverwante specialismen bij elkaar. Tijdens de TKD zijn 

een buitenterrein van 9 hectare en een demobaan op zandgrond beschikbaar, waar 

fabrikanten en importeurs hun specialismen in praktijk kunnen demonstreren. 
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MAN pakt op de TKD groots uit met stand van 1.200 m
2
, waarop 20 voertuigen uit 

het bouwprogramma staan opgesteld. Het getoonde gamma laat compleet 

opgebouwde trucks met diverse asconfiguraties zien, variërend van de lichtste 4 x 4 

tot de zwaarste 10 x 8. Behalve de verschillende opbouwen – zoals kippers, kranen 

en afzetsystemen – worden ook enkele speciale voertuigen getoond. Daaronder is 

ook de unieke hybride betonmixer, die MAN gecertificeerde ombouwer Wierda 

Voertuig Techniek heeft ontwikkeld.  

 

Technische Kontakt Dagen 

De Technische Kontakt Dagen in Wezep zijn te bereiken via de A28, afrit 17 of de 

A50, afrit 30. De route naar de TKD-parkeerplaats aan de Klimaatstraat (postcode 

9094 AW) wordt met borden aangegeven. Van de parkeerplaats worden bezoekers 

met een pendelbus naar het kazerneterrein gebracht. De toegang tot de TKD is 

gratis. U vindt MAN op standnummer 2. 
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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 twaalf dealers met 35 vestigingen en twee BusPartner-vestigingen. MAN-bedrijfswagens en      

-bussen voor Nederland worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op diverse locaties in 

Europa. 
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