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TRANSPORTBEDRIJF KUYPERS KIEST VOOR ZUINIGE MAN 

TGX 24.400 MOTORWAGEN 

 

Kessel, 15 augustus 2012 - Bij Transportbedrijf Kuypers uit het Limburgse 

Neer rijdt sinds kort een eerste MAN TGX 24.400 motorwagen. Opvallend 

zijn nu al de gunstige brandstofverbruikcijfers van de moderne Euro5 

dieselmotor met TipMatic.  

  

Bedrijfsleider Fernando Kuypers: “Bij onze combi’s staat hij zelfs boven aan de 

lijst met  laagste verbruikscijfers. Heel eerlijk gezegd hadden wij dat niet direct 

verwacht, maar wel gehoopt. De keus voor deze MAN TGX is zeker ingegeven 

door dat brandstofverbruik, de lage kosten en geringe CO2 uitstoot.” 

 

Ecocombi 

Kuypers reed tot nu met DAF, Mercedes en Volvo. MAN is daar nu als vierde 

merk aan toegevoegd. Kuypers: “Een belangrijke bijkomende reden ligt voor ons 

ook in de goede serviceverlening die wij bij de MAN-dealer in Kessel krijgen. Ook 

toen wij nog geen MAN reden, hielpen zij ons altijd prima. In principe 

onderhouden wij onze trucks en getrokken materiaal zelf, maar je hebt af en toe 

een garagebedrijf nodig voor een stukje extra ondersteuning. In Kessel boden ze 

ons die service, voor al onze merken. Dat bracht ons ook op de keus voor MAN. 

Deze bakwagen, met TipMatic en slaapcabine is voorzien van een EMS 

wissellaadbakkensysteem (de 7,80 meter oude Philips-bak) en rijdt als 

motorwagen afwisselend met een middenasaanhanger of dolly-oplegger van de 

LZV volume-combinatie.”  

 

Benelux 

Voor Kuypers betekent de ingebruikname van deze MAN een uitbreiding op het 

bestaande wagenpark dat nu 41 voertuigen telt, waaronder de nodige LZV of 

Ecocombi’s. “Voor de inzet van die langere en zwaardere combi’s ontvingen wij al 

eerder een Lean & Grean Award. Uiteraard streven wij naar een verdere 

verbetering van onze goede (milieu)prestaties en verwachten met deze MAN 

daar een volgende stap mee te zetten. Naast het vervoer van isolatiematerialen 

transporteren wij tijdelijke gebouwen, bouwmaterialen, maar bijvoorbeeld ook 

schoenen en pallets in de hele Benelux”, besluit Fernando Kuypers.   
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Lange historie 

Kuijpers in Neer bestaat sinds 1927, werd opgericht door de grootvader van 

Fernando Kuijpers en maakt sinds 1984 deel uit van de Kooiker Groep in het 

Friese Grou. Een bedrijf waar ondermeer ook Althuisius Logistics en LSCK toe 

behoren. Bedrijven met in totaal 135 voertuigen, waaronder nu de eerste MAN. 

Een truck waarvan de ontwikkelingen intern met grote belangstelling worden 

gevolgd.         

_________________________________________________________________ 

 
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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