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Dubbel feest voor Technische Unie in Lelystad 

Aflevering eerste MAN TGL met Euro 6-motor gecombineerd 

met chauffeursdag  

 

Leusden, 7 juni 2013 – Voor Technische Unie, groothandel in sanitair en  

verwarmings- en installatiemateriaal, stond 1 juni in het teken van twee 

gebeurtenissen: de chauffeursdag waarop 260 chauffeurs in Lelystad een 

intensief trainingsprogramma volgden én de aflevering van de eerste MAN 

TGL met Euro 6-motor. 

 

“We hebben al enkele jaren MAN’s in onze vloot en hebben nog nooit klachten 

van onze chauffeurs ontvangen. Zou dat wel het geval zijn, dan switchen we 

meteen naar een ander merk, want het zijn ‘de jongens’ die achter het stuur 

zitten”, vertelt wagenparkbeheerder Willem Kooijman van Technische Unie.   

 

Eerste met Euro 6 

De goede ervaringen met de MAN trucks en het feit dat MAN als eerste Euro 6-

motoren in het 10-tonssegment aanbiedt, hebben ervoor gezorgd dat 

Technische Unie opnieuw voor MAN heeft gekozen. Kooijman: “We 

transporteren sanitair en verwarmings- en installatiemateriaal en hebben zelden 

een vracht die meer weegt dan 2,5 ton. Daarom bestaat ons wagenpark louter 

uit trucks uit het 10-tonssegment. Met het oog op de Euro 6-verplichting vanaf 

2014 was de keuze dus snel gemaakt.”  

De cabine van de MAN TGL is voorzien van een zogenoemd Aeropakket, en 

aan de achterzijde is een diffuser gemonteerd voor een optimale luchtgeleiding. 

“Deze voorzieningen reduceren het brandstofverbruik met 3 procent, een niet te 

verwaarlozen percentage”, aldus Kooijman. Dagelijks doet Technische Unie in 

Nederland gemiddeld 10.000 leveringen.  

 

 

Nuttig en aangenaam   

Het ANWB Test- en Trainingscentrum in Lelystad was niet alleen het decor voor 

de aflevering van de MAN TGL met Euro 6-motor, hier vond ook de 

chauffeursdag van Technische Unie plaats. Kooijman: “Het is heel belangrijk 

dat onze chauffeurs over een optimale rijvaardigheid beschikken. Daarom laten 

we nu voor de zesde keer 260 chauffeurs een training volgen op het ANWB 

Test- en Trainingscentrum en het naastgelegen PVI-terrein, waar politie, KLPD, 

ambulancepersoneel en brandweerkorpsen trainen. De training bestaat uit 
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onder meer manoeuvreren, een slalom, een uitwijkproef (op nat wegdek) en 

een theoriegedeelte over Het Nieuwe Rijden. Behalve dat deze dag leuk en 

leerzaam is, telt deze training ook mee voor Code 95: de verplichte nascholing 

voor chauffeurs.” 

 
Noot voor redactie: 
 

Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl. 
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CONSEQUENT EFFICIËNT: bedrijfswagens van MAN 

De transport- en verkeersdichtheid op het Europese wegennet neemt verder 

toe. Tegelijkertijd maken de schaarser wordende energiebronnen vervoer 

duurder. Als een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van vrachtauto’s 

en bussen levert MAN Truck & Bus AG een wezenlijke bijdrage aan de 

voortdurende stijging van de transport-efficiency. MAN biedt daarvoor een 

omvangrijk programma aan dat de exploitatiekosten (Total Cost of Ownership) 

vermindert. Transport-efficiency ontziet het milieu en is een meerwaarde voor 

onze klanten. 

 

 

 

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 BusPartners vestigingen. MAN bedrijfswagens en 

-bussen voor Nederland worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op verschillende locaties in Europa. 
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