
 

MAN Truck & Bus b.v. 

Zuiderinslag 14 

3833 BP Leusden 

 

Voor meer informatie: 

Public Relations MAN 

Tel. +31 33 4949987 

 

Frank Siemerink 

Marketing 

Tel. +31 6 10708220 

frank.siemerink@man-trucks.nl 

 
www.man-trucks.nl  

 

 

 

 

Leusden, 2 december 2013 

 

Persinformatie 
MAN Truck & Bus b.v.  

 

 
 

 

Paauw & Van Egmond kiest voor MAN TGS Euro 6 

Schoon transport voor bloemen en planten vanaf de v eiling  

 
Leusden, 2 december 2013 - Bloemen en planten flore ren in een 

goed leefmilieu. Groothandel Paauw & Van Egmond B.V . investeert 

daarin. Het bedrijf heeft een MAN TGS 18.320 BLS me t automaat en 

EfficientLine-pakket in gebruik genomen. Het is een  van de eerste 

trucks op het Flora Holland-terrein in Rijnsburg di e voldoet aan de 

strenge Euro 6  emissie-eisen. 

 

“We hebben diverse aanbiedingen naast elkaar gelegd en MAN kwam met de 

prijs-kwaliteitsverhouding als beste uit de bus”, stelt Niels van Egmond, 

directeur van Paauw & Van Egmond. Het bedrijf gebruikt de TGS voor het 

vervoer van bloemen en planten tussen de Flora Holland-veilingen in Aalsmeer, 

Naaldwijk en Rijnsburg. Vanuit de eigen permanente dealingroom in Rijnsburg 

koopt Paauw & Van Egmond de bloemen en planten op alle vestigingen van 

Flora Holland-veilingen en vervoert deze naar het eigen pand en de cash and 

carry in Rijnsburg.  

 

Duurzaam karakter 

Het is de eerste MAN in het wagenpark van dit bedrijf, dat in totaal uit zes 

trekker-opleggercombinaties en een bakwagen bestaat. Van Egmond: “Het 

duurzame karakter past bij de producten die we vervoeren, maar we zien het 

toch vooral als een goede bedrijfsinvestering. We pakken nu nog een stukje 

terug in de vorm van Euro 6-subsidie en we hebben een trekker die aan de 

laatste eisen voldoet. Dat is altijd gunstig voor de inruilwaarde in de toekomst.”   

 

Eerste ervaringen 

De eerste ervaringen met de MAN TGS zijn goed. Verschillende chauffeurs 

gebruiken de auto. “Eigenlijk horen we alleen maar tevreden reacties”, aldus 

Van Egmond. “Dat moet ook, want we gaan ervan uit dat we de auto nog heel 

wat jaren in bedrijf hebben.” 

 

MAN Nederland Dealer West in Sassenheim heeft de TGS afgeleverd en 

verzorgt ook het onderhoud.  
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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 automotivebranche. MAN Truck & Bus werkt in Nederland 

nauw samen met een dealerapparaat van 12 dealers met 35 vestigingen en 2 BusPartners-vestigingen. MAN bedrijfswagens en 

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

 


