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GVB Amsterdam schaft uniek bergingsvoertuig aan 

MAN als pechhulp voor gestrande trams in Amsterdam 

 

Trams kunnen uitvallen en zelfs ontsporen, maar binnenkort zorgt een uniek 

bergingsvoertuig van MAN in Amsterdam voor snelle en effectieve hulp. Het 

hoofdstedelijke openbaarvervoerbedrijf GVB zet daarvoor een MAN TGS 18.320 

BB 4x2 in, die is uitgerust met een volautomatische versnellingsbak met 

koppelomvormer. Het is een unieke creatie, die in staat is om trams met een 

gewicht van 37 ton te verslepen tegen een helling van 4 procent. 

 

Truck speciaal aangepast 

“Dankzij zijn onderstel dat voor het rijden op rails geschikt is gemaakt, is de MAN 

TGS geëquipeerd om het bergingswerk op tramrails en in tramtunnels snel uit te 

voeren. Ook is de truck slechts 2.30 meter breed in plaats van de gebruikelijke 

2.50 meter, zodat tegemoetkomende trams ongehinderd kunnen passeren”, 

aldus Ben van der Heijden, projectleider bij het GVB. 

 

Vervanging bergingsvoertuigen 

De MAN TGS staat paraat voor 216 trams die in Amsterdam rondrijden over 213 

kilometer spoor (peildatum 1 januari 2012). Het nieuwe sleepvoertuig neemt de 

taken over die tot dusver door twee bergingsvoertuigen werden uitgevoerd. “De 

MAN vervangt een 29 jaar oude DAF-takelwagen en een Mercedes-Benz 

Unimog van 26 jaar”, aldus van der Heijden. “Niet alleen het slepen gaat nu 

sneller, ook een ontspoorde tram hebben we snel weer in de rails. Daarbij liften 

we de tram eerst met behulp van vijzels, zodat we stalen platen onder de wielen 

kunnen schuiven. Vervolgens trekken we hem met de MAN weer in de rails.” 
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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 
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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. 


