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Ultralage compacte naloopastrekker voor Pol 

Transport te Hoogeveen. 
 

Recentelijk is door MAN dealer Roordink Bedrijfswagens te Coevorden een 

ultralage naloopastrekker geleverd aan Pol Transport uit Hoogeveen. De MAN 

TGX 26.445 6x2 trekker wordt met name ingezet voor transporten met specifieke 

afmetingen. 

 

Pol Transport is al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in het uitvoeren van 

internationale speciale transporten. Lengte-, breedte- en/of hoogte transporten 

zijn dagelijks voorkomende werkzaamheden. Voor al deze toepassingen heeft 

Roordink in samenwerking met een ombouwer een trekker met ultralaag chassis 

ontwikkeld die aan al deze speciale transporteisen voldoet.  

 

Affabriek is het voertuig volluchtgeveerd uitgevoerd en geleverd met een 

hartafstand van 2900 mm tussen as 1 en 2. Met name deze korte asafstand blijft 

de totale combinatielengte binnen de wettelijke lengtemarges, een belangrijke 

voorwaarde bij het transport van containers en portacabins. Om ook binnen de 

wettelijke hoogtes te blijven is vervolgens de chassishoogte door de MAN 

gekwalificeerde ombouwpartner nog eens stevig aangepakt. Het chassis werd 

aan de onder- en bovenzijde plaatselijk verlaagd en voorzien van de benodigde 

versterkingen. In combinatie met de schuifschotel is hierdoor een schotelhoogte 

van slechts 1020 mm gerealiseerd.  

 

Naast de ultralage chassishoogte is de chassisaanbouw ook aangepast. Rechts 

werd een aangepaste brandstoftank met een inhoud van 460 liter diesel en 100 

liter Adblue gerealiseerd. Links is het chassis voorzien van een aangepaste 

accukist, welke gecombineerd is met een gereedschapkist. 

 

MAN Dealer Roordink draait zijn hand niet om voor speciale projecten. Naast het 

brede productgamma dat MAN affabriek levert, beschikt men over een ruime 

ervaring waardoor klantenwensen binnen de Roordink organisatie ruimschoots 

ingevuld kunnen worden. Met vestigingen in Barneveld, Coevorden, Veenendaal 

en Zwolle kunnen klanten goed worden geadviseerd en wordt eigen service in 

een groot rayon gerealiseerd. 
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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 BusPartner vestigingen. MAN bedrijfswagens en bussen voor Nederland 

worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op verschillende locaties in Europa. 

 


