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Tweede MAN TGS in halfjaar tijd 

ROSIERVANDENBOSCH levert MAN TGS aan Recycling 

Centrale Korevaar BV 

  

Gorinchem, 10 oktober 2012 - Begin juni leverde ROSIERVANDENBOSCH 

een nieuwe MAN TGS 35.440 BL 8x4-4 af aan  Recycling Centrale Korevaar 

BV te Groot-Ammers. De MAN TGS wordt ingezet voor de inzameling van 

glas en is daarvoor uitgerust met een speciale laadkraan.  

 

De truck is een zogenoemde triple, waarvan de achterste drie assen vlak bij 

elkaar staan. Daarbij zijn de middelste assen aangedreven en de voorste en de 

achterste as stuurbaar. Dit maakt de MAN TGS een korte, wendbare truck die 

bovendien beschikt over een groot laadvermogen.  

 

Wendbaar en stil 

Ben Jansens, wagenparkbeheerder bij  Recycling Centrale Korevaar BV is 

tevreden over de nieuwste aanwinst. “De goede wendbaarheid van de triple is 

heel praktisch in de soms bochtige straten in de diverse steden. En dankzij de 

afwerking is de MAN TGS stil, wat ervoor zorgt dat een chauffeur een prettige 

werkplek heeft.” In december 2011 werd al een MAN TGS 28.440 FNL 6x2 BL 

aan Recycling Centrale Korevaar BV geleverd. 

 

Recycling Centrale Korevaar BV 

Recycling Centrale Korevaar BV is sinds 2003 een bedrijfsactiviteit van de 

Korevaar Groep. Het ingezamelde afval wordt op milieuverantwoorde wijze 

gerecycled bij KoreNet BV te Groot-Ammers, een samenwerkingsverband tussen 

de bedrijven  Recycling Centrale Korevaar BV  en HVC NV (voorheen Netwerk 

NV). Behalve glas wordt onder meer ook bedrijfsafval, groenafval, bouw en sloop 

afval, puin, hout, papier, kunststoffen en asfalt ingezameld en verwerkt. 
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Noot voor redactie: 
 

Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl. 
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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 

verschillende locaties in Europa. 
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