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Nederlandse primeur: TGX in Euro 6-uitvoering  

 

MAN ‘CONSEQUENT EFFICIËNT’ OP DE CARROSSERIE VAKDAG EN 

VENRAY 

 

Vianen, 5  november 2012 – Tijdens de Carrosserie Vakdagen in Venray 

speelt MAN een prominente rol. MAN toont de nieuwst e ontwikkelingen in 

het kader van het programma ‘Consequent Efficiënt’.  Bovendien is voor het 

eerst in Nederland de TGX-trekker in Euro 6-uitvoer ing te zien. 

 

De MAN-stand op de beurs in de Evenementenhal te Venray staat in het teken 

van ‘Consequent Efficiënt’. Een mooi voorbeeld daarvan is de MAN TGX 

EfficientLine in Euro 6-uitvoering, die voor het eerst in Nederland aan het publiek 

wordt getoond. ‘Consequent Efficiënt’ staat voor slimme totaaloplossingen, 

waarbij duurzaamheid en kostenbesparing hand in hand gaan. Bij de nieuwe 

Euro 6-motor van de TGX-reeks is die visie duidelijk zichtbaar. De motor is 

voorzien van Common Rail-inspuiting, turbo-oplading in twee fasen en gekoelde 

en geregelde uitlaatgasrecirculatie. Deze technieken zorgen voor een optimale 

verbranding, waardoor de motor zeer zuinig en schoon is. De uitlaatgassen 

worden nabehandeld in een geavanceerd systeem dat bestaat uit een SCR-

module met een geïntegreerde oxidatiekatalysator en een CRT-filter, waardoor 

de motor aan de Euro 6-norm voldoet.  

 

Geen compromissen 

Bij de ontwikkeling van de Euro 6-uitvoeringen wilden de ingenieurs van MAN 

geen compromissen sluiten voor wat betreft het brandstofverbruik en de 

onderhoudskosten. Door voor deze varianten de beproefde EGR Euro 5-motoren 

als basis te nemen, zijn brandstofverbruik en onderhoudskosten dan ook identiek 

gebleven. Het verbruik van AdBlue is zelfs gehalveerd ten opzichte van dat van 

de Euro 5-variant.  

Ook in Euro 6-uitvoering is deze truck zeer zuinig. De ‘EfficientLine’ verbruikt ten 

opzichte van een standaard TGX-trekker circa drie liter brandstof minder per 

honderd kilometer. MAN is het eerste merk dat zijn volledige motorenprogramma 

in Euro 6 gerealiseerd heeft. 

Op de MAN-stand toont MAN de D2676 LF 440/480 pk-motor met bijbehorende 

uitlaatgasnabehandelingsinstallatie, deze motor wordt toegepast in de TGS- en 

TGX-range en een D0834 LF 220 pk-motor welke in de TLG-range gebruikt 

wordt. Naast medewerkers van de MAN Zuid Oost Nederland Groep zal ook een 
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technisch specialist aanwezig zijn. Deze geeft desgewenst tekst en uitleg over 

deze motoren en laat bezoekers nader kennismaken met de specifieke 

technische features.  

 

De Carrosserie Vakdagen Venray zijn te bezoeken van 20 tot en met 22 

november in de Evenementenhal aan De Voorde 30 in Venray. 

 
 

________________________________________________________________ 

 
Noot voor redactie: 
MAN Truck & Bus b.v. 

Sandra van der Wurf, Public Relations 

Tel.: (06)  53 18 09 22 

E-mail: sandra.van.der.wurf@pah.nl 

 

Frank Siemerink, Marketing 

Tel.: (0347) 363 312 

E-mail: frank.siemerink@man-trucks.nl 

 

 

 
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. 


