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MAN Nederland Dealer West levert zes trucks af aan Amsterdam Airport
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Zes MAN-trucks voor sneeuwvloot van Schiphol
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MAN Nederland Dealer West heeft op 1 oktober zes MAN-trucks afgeleverd aan
Amsterdam Airport Schiphol. De trucks gaan deel uitmaken van de sneeuwvloot
van de luchthaven.

Schiphol heeft gekozen voor MAN's TGS 18.320 4x2 en 28.320 6x2. Als
onderdeel van de sneeuwvloot kunnen de zes trucks worden

ingezet om

(rand)wegen sneeuw- en ijsvrij te maken. Achterop hebben de MAN's een grote
strooi-installatie om de (rand)wegen zo snel en lang mogelijk ijsvrij te houden.
Verder zijn de MAN’s uitgerust met de meest geavanceerde optische- en
verlichtingsapparatuur. Zij kunnen daardoor veilig hun werk doen onder barre
omstandigheden.

Comfort
“De exploitatiekosten en het comfort van de sneeuwvloot voertuigen zijn voor
Schiphol uiterst belangrijk”, vertelt Richard Buijs, directeur van MAN-dealer West.
“Dankzij de moderne motortechnieken en het lage eigen gewicht zijn MAN-trucks
toonaangevend op het gebied van zuinigheid. Daarbij komt dat de Schiphol grote
waarde hecht aan het comfort – in het bijzonder als het gaat om de voertuigen in
de sneeuwvloot. Die zorgen er bij sneeuwval voor dat de luchthaven zo snel
mogelijk sneeuwvrij is. De bestuurders van de sneeuwvloot moeten onder
extreme omstandigheden hun werk doen en zitten soms lange tijd achter het
stuur, dus stelt de luchthaven ook eisen aan de instaphoogte, de ruimte en het
geluidsniveau in de cabine en de gebruiksvriendelijkheid van de voertuigen.”

Betrouwbaar
Een andere belangrijke eis voor de voertuigen van de sneeuwvloot is de
betrouwbaarheid. Om de operatie en veiligheid op een luchthaven te garanderen,
moet 95 procent van de vloot te allen tijde inzetbaar zijn. Een eis waaraan de
trucks van MAN eveneens moeiteloos kunnen voldoen.
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AirportPartners
De business unit AirportPartners is een onderdeel van de mantelovereenkomst van
Pon's Automobielhandel met Amsterdam Airport Schiphol. De luchthaven schreef in
2011 een tender uit voor het uitbesteden van alle mobiliteitstaken aan een externe partij.
Pon heeft die tender gewonnen en AirportPartners opgericht voor het beheer van de
mobiliteit op de luchthaven. Onder het beheer van de mobiliteit vallen het materieel, de
medewerkers en de infrastructuur.
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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 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.

