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Groenen Groep Veldhoven neemt drie nieuwe EURO 5 

MAN TGS/TGX voertuigen in gebruik  

 

De Groenen Groep in Veldhoven vond bij MAN precies de voertuigconfiguraties 

die zij zocht om meerdere bestaande modellen uit het wagenpark te vervangen. 

MAN Dealer Zuid Nederland leverde in de afgelopen periode een MAN TGX 

18.440 BLS 4H4. Een 2-assige trekker met de gepatenteerde HydroDrive 

inschakelbare hydrostatische voorwielaandrijving. Een MAN TGS 37.400 BL 

tridem in een 8x4-4 uitvoering en voorzien van een autolaadkraan en 

haakarmsysteem en een 5-assige TGS 49.480 BB met een 10x8 aandrijflijn. Al 

deze voertuigen zijn door de genoemde dealer in de fraai blauwe huiskleur van 

het bedrijf gespoten en bedrijfsklaar afgeleverd. Het onderhoud heeft de Groenen 

Groep uitbesteed aan de MAN dealer in Eindhoven.    

 

Bij bedrijfsleider Pieter Vossen van de Groenen Groep was het merk MAN zeker 

bekend. “Wij kochten al eerder een gebruikte 12-tons MAN voor het vervoer van 

onze machines. Die voldeed goed en nu wij voor de vervanging van ons zwaar 

materieel stonden, zochten wij zoveel mogelijk naar fabrieksgebouwde 

oplossingen die aan onze wensen konden voldoen. Bij MAN konden wij die vraag 

volledig invullen met de nu in gebruik genomen auto’s. Een trekker hadden wij niet 

eerder en nadat wij overtuigd waren van de HydroDrive aandrijftechniek met de 

inschakelbare hydrostatische voorwielaandrijving hebben wij voor deze MAN TGX 

18.440 4H4 gekozen. Achter deze trekker past zowel onze nieuwe dieplader als 

een (eveneens nieuwe) kippende zandoplegger van ATM. Ik moet zeggen dat de 

eerste ervaringen met deze auto fantastisch zijn. Ook in het onverharde terrein 

doet hij het prima en blijkt de HydroDrive een uitkomst. De MAN TGS 37.400 BL 

tridem zetten wij in voor tal van werkzaamheden binnen onze bedrijven. Hij is 

voorzien van een zware VDL haakarminstallatie om daarmee verschillende 

soorten bakken te laden en te lossen. Verder is er een MKG autolaadkraan van 

het type HLK 201 (driemaal uitschuifbaar) gemonteerd om op locatie te laden en 

lossen. Er is hier bewust gekozen voor een tridem assenstel, met een hefbare 

derde as,  omdat je daarmee ook een zware lading binnen de huidige aslasten 

kunt vervoeren. Een vijfassige kipper is nieuw voor ons. Hij vervangt  een 8x8 

wide spread van een ander merk. Wij hebben bij de MAN niet voor een wide-

spread gekozen maar voor een reguliere vijfasser. Daarvan is het chassis lichter, 

kunnen wij meer lading per rit vervoeren, de auto op zich is ook nog eens  
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goedkoper, het brandstofverbruik lager en het onderhoud zal naar verwachting 

minder kostbaar zijn. Als mogelijk nadeel geldt dat de draaicirkel wat groter is, 

maar in het werk dat wij er mee doen telt dat niet echt zwaar mee. De overige 

genoemde aspecten wel! “ Alle drie de MAN’s zijn voorzien van de nodige extra 

verlichting en een overdrukcabine. Voor de Groenen Groep gelden deze auto’s 

als het visitekaartje van het bedrijf en wie de auto’s ziet rijden kan dat alleen maar 

beamen.  

 

De Groenen Groep in Veldhoven bestaat uit de bedrijfsonderdelen: Groenen 

Grond- en Sloopwerken, Wegenbouw Veldhoven, Groenen Infratechniek, Schots 

Renovatie Sloopwerken en Groenen BVBA Grond-, Afbraak- en Wegeniswerken. 

Binnen deze bedrijven ontwikkelt men tal van activiteiten waarvoor men naast 

eigen vrachtauto’s ook ander eigen equipment inzet.   

 

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. 

 


