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Efficiënte MAN’s TGL Euro 6 voor HANOS  

Betaalbare kwaliteit voor (én van) horecagroothandel 

 

Leusden, 8 juli 2013 – Horecagroothandel HANOS kijkt altijd vooruit, zo 

ook op het gebied van zijn wagenpark. Met het oog op de Euro 6-

verplichting vanaf 2014 en in de wetenschap dat MAN de enige fabrikant is 

die Euro 6-motoren in het 12-tonssegment aanbiedt, was de keuze voor 

nieuw vervoer dan ook snel gemaakt. De eerste twee MAN’s TGL Euro 6 

met TipMatic-versnellingsbak zijn onlangs afgeleverd, de overige drie 

volgen gefaseerd. 

 

Voor het bevoorraden van Nederlandse horecaondernemingen en andere 

bedrijven gebruikt HANOS trucks uit het 12-tonssegment. Toen een deel van 

het wagenpark moest worden vervangen, had de horecagroothandel al snel de 

MAN TGL Euro 6 op het oog. “De belangrijkste reden om voor MAN te kiezen, 

was simpel: het is de enige fabrikant die Euro 6-motoren in dit segment 

aanbiedt. De Euro 6-trucks zijn niet alleen interessant vanwege hun zuinige en 

schonere motoren, je laat als bedrijf bovendien zien dat je maatschappelijk 

verantwoord en duurzaam onderneemt”, aldus Nico Visser, manager Marketing 

en Communicatie bij HANOS.  

 

Euro 6-subsidie 

Doordat de eerste twee MAN’s worden ingezet bij de vestiging in Amsterd am 

kon HANOS optimaal profiteren van de Euro 6-subsidieregeling in de 

hoofdstad. De gemeente Amsterdam verdubbelt, bij inzet van de voertuigen in 

de regio Amsterdam, namelijk het subsidiebedrag van  4.500 naar 9.000 euro.  

 

Betaalbare kwaliteit 

Uiteraard waren er meer elementen die een rol speelden bij de keuze voor 

MAN. Nico Visser: “Een van HANOS’ kernwaarden is het leveren van 

betaalbare kwaliteit, in de breedste zin van het woord. Dat is ook precies waar 

MAN voor staat. Niet alleen de aanschafprijs van de MAN’s TGL Euro 6 is 

interessant, ook de TCO is laag vanwege de grote betrouwbaarheid. Die 

betrouwbaarheid zorgt er tevens voor dat de trucks minder vaak in de 

werkplaats staan en ons daardoor geen tijd- en geldverlies opleveren.”  
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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, N ederlands  grootste onderneming in de automoti ve branche. MAN Truck & Bus wer kt in Nederland 

nauw samen met een dealerapparaat van 12 deal ers 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.  
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