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MAN houdt gemeente Rijswijk schoon 

Gemeente Rijswijk neemt MAN TGM Faun StreamLine ViaJet veeg-

zuigwagen in gebruik 

 

Leusden, 16 januari 2014 - De gemeente Rijswijk heeft het wagenpark 

uitgebreid met een MAN TGM, voorzien van een Faun StreamLine ViaJet 

veeg-/zuigwagenopbouw. Het voertuig wordt vooral ingezet voor het 

reguliere schoonmaakwerk op de asfaltwegen van Rijswijk. De MAN TGM 

met de 250 pk sterke EEV-motor is hiervoor perfect geschikt.  

 

“De hoofd- en snelwegen in en rond Rijswijk moeten vrij van straatvuil zijn, 

maar onze kleinere veegwagens kunnen niet harder dan 35 km/uur en mogen 

dus niet op deze wegen rijden. De MAN is als volwaardige vrachtwagen beter 

geschikt voor dit werk”, vertelt Aad Wubben, Hoofd Uitvoering Stadsbeheer van 

de gemeente Rijswijk. MAN-dealer Van Leeuwen Truckservice in Waddinxveen 

leverde de gemeente Rijswijk het chassis voor de nieuwe MAN-veeg-

/zuigwagen. 

 

Selectiecriteria 

De nieuwste Rijswijkse veegwagen kan via doorgaande wegen en zonder het 

verkeer te hinderen naar de locaties rijden waar moet worden geveegd. Dat 

gebeurt vervolgens wel in een rustig tempo. “De Faun-opbouw heeft genoeg 

capaciteit om al het vuil op te vangen dat tijdens een klus wordt opgeveegd.” 

Om het overige verkeer voor zijn aanwezigheid te waarschuwen is de truck 

uitgerust met zwaailichten.  

Een belangrijk criterium bij de selectie was de ruimte in de cabine en de 

ergonomische inrichting. “Natuurlijk speelden de prijs en de betrouwbaarheid 

van MAN ook een grote rol”, aldus Aad Wubben. 

 

Meer capaciteit  

De twee veegwagens die de gemeente Rijswijk al in gebruik heeft, hebben een 

capaciteit van drie en vier kubieke meter. Met een laadvermogen van zes 

kubieke meter is de MAN-veegwagen dus een belangrijke aanvulling. Een 

hydrostatische veeg-/zuigopbouw van Faun is geleverd door BekkerLaGram. 

De veeg-/zuigwagenopbouw is voorzien van het Faun luchtrecirculatiesysteem, 

hiermee wordt 70% van de lucht teruggevoerd naar de zuigmond. Voordeel: het 
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systeem vraagt minder vermogen en heeft, doordat slechts 30% wordt 

uitgeblazen, geen last van water- en vuiluitstoot. Tevens is vegen bij vorst tot -5 

0    C  mogelijk.  

 
 
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 
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http://www.ponpersportaal.nl/
mailto:lia.herzog@pon.com

