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Koploper met ‘Lean & Green’ kiest bewust voor MAN TGS EfficientLine  

‘DUURZAME’ CONTAINERVERVOERDER BCTN ZET  IN OP EURO 6   

 

Leusden, 28 mei 2013 – Duurzaam transport over weg en water staat bij 

containervervoerder BCTN, met binnenlandse container terminals in 

Nijmegen, Venray en Den Bosch, voorop. Daarom nam het bedrijf vijf 

MAN-trekkers in gebruik die voldoen aan de emissienorm Euro 6, die pas 

per 1 januari 2014 van kracht wordt. Het gaat om trucks van het type TGS 

18.400 4x2 BLS EfficientLine. Ze voldoen volledig aan de verwachtingen: 

de lage verbruikscijfers worden waargemaakt en de chauffeurs zijn uiterst 

tevreden over het rijgedrag en het comfort van de MAN-trekkers.  

 

De inzet van de vijf MAN’s is een welove rwogen keuze. Operationeel directeur 

Wim Busser van BCTN (Binnenlandse Container Terminals Nederland): “In de 

eerste plaats omdat we trekkers nodig hebben die aan de Euro 6-norm voldoen.  

Met de auto’s rijden we namelijk ook op de Maasvlakte in Rotterdam en daar 

mogen vanaf 1 januari 2014 (met uitstel tot juli 2014) alleen nog vrachtauto’s  

komen die voldoen aan de emissienorm Euro 6 of Euro 5, maar die moeten dan 

wel voor eind december 2012 zijn afgeleverd.”  

 

Lean & Green 

Koploper zijn met Euro 6-trucks past ook in de bedrij fsvoering van BCTN. 

Duurzaamheid staat daarin al jaren voorop. De onderneming behoort tot de 

koplopers van Lean & Green, een stimuleringsprogramma voor bedrijven en 

overheden om de duurzaamheid te verbeteren.  Door hieraan deel te nemen 

heeft BCTN zich gecommitteerd aan het streven om binnen vij f jaar de CO2-

uitstoot met 20 procent te reduceren.  

De verplichting om de uitstoot terug te dringen vormde een reden voor BCTN 

om te kiezen voor de EfficientLine-uitvoering van de MAN TGS 18.400 Euro 6,  

die zijn afgeleverd door MAN Nederland Dealer Zuid. Een lager verbruik leidt  

immers tot een lagere CO2-uitstoot. Busser: “Met het gebruik van zuinige 

vrachtauto’s is nog winst te boeken. Met de vij f nieuwe trucks rijden we 

gedurende acht jaar 90.000 kilometer per jaar. Omdat duurzaamheid en 

kostenefficiëntie bij  ons hoog in het vaandel staan, hebben we ons dan ook 

goed georiënteerd. De trucks van MAN kwamen dankzij hun schone en zuinige 

techniek het best uit onze vergelijkingen. EfficientLine omvat een pakket aan 

brandstof- en gewichtbesparende technieken en componenten, waardoor we tot  

wel drie liter brandstof per honderd kilometer besparen en dat scheelt in de 
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uitstoot van CO2. En ze voldoen aan de Euro 6-norm, waardoor we ook in de 

toekomst op de twee Maasvlaktes mogen blijven rijden.”  

 

 

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, N ederlands grootste onderneming in de automoti ve branche. MAN Truck & Bus werkt in Nederland 

nauw samen met een deal erapparaat van twaalf  dealers met 35 vestigingen en twee BusPartner-vestigingen. MAN bedrijfswagens en 

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