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Speciale demonstratie op 23 augustus 2012 van 16.30 tot 20.00 uur 

ZEER ZUINIGE MAN KOEL-/VRIESCOMBINATIE  

BIJ VAN LEEUWEN TRUCKSERVICE IN MAASDIJK 

  

Maasdijk, 15 augustus 2012 – Van Leeuwen Truckservice Maasdijk en Heiwo 

presenteren 23 augustus aanstaande een nieuwe, zeer zuinige koel-

/vriescombinatie op basis van een MAN TGX 26.480 6x2 LL. Op die 

donderdag vindt bij de MAN-dealer in Maasdijk een uitgebreide demonstratie 

plaats voor bedrijven en transporteurs in koeltransport. 

  

De MAN TGX 26.480 6x2 LL is een zogenoemde EfficientLine-uitvoering. Door het 

lage eigen gewicht en het lage brandstofverbruik is deze versie koploper in 

efficiency. Een door tal van aerodynamische componenten verder verlaagde 

luchtweerstand en slimme technologie verminderen het verbruik. De aandrijving 

van de compressor voor de remlucht stopt bijvoorbeeld automatisch als de ketels 

zijn gevuld. Ook de Euro 5 -motor is geprogrammeerd voor een zo gunstig mogelijk 

verbruik en de auto is voorzien van Continental HD Hybrid 265/70 R 19,5-banden 

met een zeer lage rolweerstand. Thermo King heeft zijn nieuwste koelmotor – de 

UT-1200 – geleverd voor deze koel-/vriescombinatie. Deze koelmotor is voorzien 

van een volledig van aluminium gemaakte condensorbuis met microkanalen en 

weegt 20 kg minder dan zijn voorganger. Hij is ook 19 centimeter korter en dus 

compacter en lichter. Er is 28 procent minder koudemiddel nodig en de koelmotor 

is daarmee milieuvriendelijker. Een lagere bedrijfstemperatuur komt ook de 

levensduur ten  goede. 

 

Doorlaadsysteem 

De carrosserieopbouw van Heiwo valt op door het doorlaadsysteem met een 

harmonicadeur en een vaste, scharnierende overrijplaat tussen voorwagen en 

aanhanger. In één handeling kan de lading van de aanhangwagen richting de 

voorwagen verplaatst worden. Dit betekent tijdsbesparing, omdat de 

aanhangwagen niet afgekoppeld hoeft te worden voor het laden en lossen. Voor 

de handpompkar is een speciale ‘kist’ aangebracht. De assen zijn afkomstig van 

SAF Benelux, een gerenommeerde naam als het gaat om betrouwbaarheid en 

duurzaamheid. Dat geldt ook voor de onderschuivende laadklep van leverancier 

Dhollandia, met een hefvermogen van twee ton en een lengte van 1,70 meter. De 

belettering is verzorgd door Reclameburo Tanco. 
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Shell FuelSave 

In de MAN is bovendien het Shell FuelSave-brandstofmanagement gemonteerd. In 

aanvulling op de toch al tot tien procent mogelijke brandstofbesparing van de MAN 

TGX EfficientLine-technolgie is ook nog winst te boeken met Shell FuelSave. Het 

systeem werkt met een OnBoard-unit en analyseert brandstof-, voertuig- en 

chauffeursgegevens en brengt op basis daarvan een begrijpelijke rapportage uit 

die wagenparkbeheerders online kunnen bekijken.  

 

Geïnteresseerden kunnen op 23 augustus bij Van Leeuwen Truckservice terecht 

voor een uitgebreide demonstratie op een zelf te kiezen tijdstip tussen 16.30 uur 

en 20.00 uur. Vertegenwoordigers van de diverse leveranciers zijn aanwezig om 

meer informatie te geven. Ook is een afspraak te maken om de koel-

/vriescombinatie op een ander moment in bedrijf te testen. Van Leeuwen 

Truckservice is gevestigd aan de Transportweg 16 in Maasdijk. 

_________________________________________________________________ 
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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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