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WEMMERS TANKTRANSPORT PAKT CO2-REDUCTIE
EFFICIËNT AAN MET MAN
De Meern, 12 juni 2012 – Lean and Green Award winnaar Wemmers
Tanktransport uit Bleskensgraaf nam onlangs 14 MAN TGX en
TGS trucks in gebruik. Met deze schone en lichte voertuigen pakt
het bedrijf de CO2-reductie efficiënt aan en zet de koers op ‘groen
rendement’ richting de toekomst.

Efficiënt transport
De zeven MAN TGX 18.400 4X2 BLS EfficientLine XLX trekkers en zeven
MAN TGS 18.400 4X2 BLS-TS LX tanksilo trekkers worden ingezet om
vloeibare levensmiddelen voor diverse opdrachtgevers door heel Europa te
transporteren. De MAN EfficientLine trucks kenmerken zich door een
lichtgewicht constructie, een laag brandstofverbruik en een vermindering
van de rol- en luchtweerstand. Daarnaast levert MAN ProfiDrive een
passende chauffeurstraining bij deze voertuigen, waarmee tot 10%
brandstofbesparing kan worden gerealiseerd. De tanksilo trekkers hebben
een extreem laag eigen gewicht: 7.000 kilo bij volle tank, inclusief het
gewicht van de compressor, tankverwarming en appendage kast. Het
onderhoud van de voertuigen is eveneens efficiënt geregeld en volledig
uitbesteed aan MAN-dealer ROSIERVANDENBOSCH Gorinchem.
Lean and Green Award
De MAN-trucks passen niet alleen bij de nieuwe, krachtige huisstijl van
Wemmers Tanktransport, maar ook binnen de Lean and Green-filosofie
van directeur Paul van den Nieuwenhuizen. Het bedrijf zet zich actief in om
de CO2-uitstoot binnen vijf jaar met minimaal 20% te reduceren en
tegelijkertijd het rendement van de organisatie te verhogen. Op 10
november 2011 ontving het bedrijf hiervoor de Lean and Green Award. Al
eerder investeerde zij in een voertuig met een speciale, door Prins
geleverde, CNG opbouw. Inmiddels staan nog eens 20 schone MAN-trucks
bij MAN-dealer ROSIERVANDENBOSCH Gorinchem in bestelling.
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Naast het reduceren van de CO2-uitstoot, houdt het bedrijf graag het
kwaliteitsniveau van haar chauffeurs hoog. Om die reden besloot zij een
professionele rij-instructeur in dienst te nemen die de eigen chauffeurs
bewust maakt van het rijgedrag en inzoomt op veilig rijden.
Wemmers Tanktransport
Sinds 1948 is het bedrijf actief binnen de levensmiddelengrondstoffen-,
zuivel-, chocolade- en zoetwarenindustrie. Het totale wagenpark bestaat uit
bijna 200 trucks. Kijk voor meer informatie op www.wemmers.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 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.

