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NEDERLANDSE PREMIÈRE VAN MAN TGL MET EURO 6 OP 

CARROSSERIE VAKDAGEN 

 

Vianen, 15 maart 2013 – MAN presenteert op de Carrosserie Vakdagen in 

Hardenberg (9-11 april) het volledige truckgamma met Euro 6. De nieuwe 

MAN TGL beleeft er zelfs zijn nationale première. In zijn segment is dat 

momenteel de eerste truck op de Nederlandse markt met Euro 6. MAN heeft 

bovendien in Hardenberg een nieuwe stand, waardoor de nieuwe trucks 

extra goed tot hun recht komen. 

 

“Het stand-concept en de inrichting sluiten perfect aan bij de look and feel van 

ons vernieuwde gamma trucks, die eind vorig jaar zijn gepresenteerd op de IAA 

in Hannover”, aldus Frank Siemerink, Marketing Manager bij MAN Truck & Bus in 

Nederland. “De strakke lijnen die de cabines van onze jongste generatie TGL, 

TGS en TGX kenmerken, zijn ook terug te vinden in standontwerp.” 

 

Euro 6 centraal 

Euro 6 staat als thema centraal op de MAN-stand in Hardenberg. Siemerink: 

“MAN heeft als enige truckfabrikant een compleet gamma dat leverbaar is met 

Euro 6-motoren. Ook dus een lichte truck als de TGL die geschikt is voor 

nationale distributiewerk. Stadsbesturen stellen steeds strengere eisen aan de 

uitstoot en het is dan ook te verwachten dat in de nabije toekomst binnensteden 

gesloten gebied worden voor trucks die niet aan Euro 6 beantwoorden, zodra die 

norm volgend jaar verplicht is. En de binnenstad is juist het werkterrein voor 

trucks van het formaat van de MAN TGL.” 

 

MAN TeleMatics
®
-app 

In Hardenberg is ook de onlangs bekroonde MAN TeleMatics
®
-app voor de 

iPhone en de iPad te zien. Die app kreeg vorige maand een iF Design Award 

2013 in het kader van de ‘Munich Creative Business Week’ in München. De 

onderscheiding is een erkenning voor producten die een meerwaarde bieden 

dankzij de doordachte manier van communicatie. MAN TeleMatics
®
 voorziet 

transportbedrijven van alle relevante gegevens die nodig zijn om een compleet 

wagenpark op efficiënte, snelle, overzichtelijke en brandstofbesparende wijze te 

beheren. Verder biedt de app diverse functies waarmee chauffeurs en operators 

onderling kunnen communiceren. Om de bezoekers van de Carrosserie 
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Vakdagen de enorme veelzijdigheid van de TeleMatics
®
-app te laten ervaren, is 

een speciale demo met een gesimuleerde vloot ontwikkeld. 

 

 

Noot voor redactie: 
 

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 automotivebranche. 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. 
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