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Na een krachtige recessie bevindt de internationale bedrijfswagenindustrie zich 

momenteel in rustiger vaarwater. In de drie grote markten VS, Europa en Japan 

neemt het aantal ontvangen orders langzamerhand weer toe en in de 

zogenaamde BRIC-landen komt, na een korte adempauze, de boom weer op 

gang. MAN Nutzfahrzeuge zal zijn marktaandeel in de belangrijke Europese 

markt verder vergroten en meeprofiteren van de groei in de jonge 

industrielanden. 

 

De consequente voortzetting van de succesvolle internationale groeistrategie 

klinkt ook door in de manier waarop MAN Nutzfahrzeuge zich dit jaar op de IAA 

presenteert. Voor het eerst zullen de twee sterke bedrijfswagenmerken MAN en 

Volkswagen op een gezamenlijke IAA-stand staan. “More you don’t need. Less 

you don’t want” – onder deze slogan laten de actuele VW-vrachtauto’s en          -

bussen van MAN Latin America in Hannover zien wat ze in huis hebben. 
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“Consequent efficiënt” is de vlag waaronder de bedrijfswagens, motoren en 

diensten van MAN zich presenteren. Eén van de showhoogtepunten van MAN, 

de nieuwe Lion’s City Hybride, onderstreept het streven van het merk naar een 

grotere efficiency: de innovatieve hybridebus van MAN verbruikt tot 30 procent 

minder diesel en stoot zo tot 30 procent minder CO2 uit dan een conventionele 

stadsbus. Met de nieuwe TGS WW, een degelijke premium truck voor het 

zwaarste werk, en de al langer bestaande CLA, uit onze Indiase joint venture 

MAN FORCE Trucks Ltd., bedient MAN de uiteenlopende klantenwensen in de 

markten buiten Europa. 

 

NEOPLAN, het premium touringcar-merk van het MAN-concern, rijdt nu al 75 

jaar van mijlpaal naar mijlpaal en stimuleert met innovatieve ideeën de 

vooruitgang - of het nu is als uitvinder van de dubbeldeks touringcar, als 

voorloper op het gebied van de ondervloertechnologie of als ontwikkelaar van de 

15-meterklasse. In september kunnen NEOPLAN-fans op de IAA een eerste blik 

werpen op de nieuwe Skyliner, waarmee een nieuw hoofdstuk geschreven wordt 

in de succesvolle geschiedenis van de dubbeldeks touringcar. 

 

Tevens presenteert MAN een uitgebreid aanbod van diensten waarmee onze 

klanten consequent efficiënt de exploitatiekosten van hun wagenpark omlaag 

kunnen brengen en de inzetbaarheid van hun voertuigen kunnen garanderen. 

Met MAN Finance kunnen ondernemers de financiering van hun vloot een 

betrouwbare basis geven en MAN Rental helpt pieken in de werklast op te 

vangen, bijvoorbeeld met kortetermijnhuur. 

 

Dr. Georg Pachta-Reyhofen 

woordvoerder van de directie van MAN Nutzfahrzeuge Groep 

woordvoerder van de directie van MAN SE 
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Transport-efficiency van MAN  

� Consequent efficiënt: MAN biedt een uitgebreid 

programma voor efficiënte en duurzame mobiliteit 

 

� De MAN TGL en TGM: transport-efficiency in het 

lichte en middelzware distributieverkeer 

 

� De MAN TGS: transport-efficiency in het zware 

distributieverkeer en op het bouwterrein 

 

� De MAN TGX: transport-efficiency in het 

langeafstandsvervoer, met minimale 

kilometerkosten 

 

� MAN Modification Competence Center: speciale 

opbouwen, op maat gemaakt door MAN 

 

� Aftersales van MAN: efficiënte dienstverlening voor 

ondernemers 

 

� Hybride-technologie voor vrachtauto’s en bussen 

van MAN: consequent efficiënte oplossingen voor 

de markt, toevoegen nederlandse ontwikkelingen 

dual fuel en elektrisch 

 

� Hulpsystemen: AKTIV en MAN presenteren 

onderzoeksresultaten, bestaat reeds NL 

 

MAN modellen voor een wereldwijde inzet  

� Wereldwijde groei: de 

internationaliseringsstrategie van MAN  

 

Portret van een onderneming: MAN  

Nutzfahrzeuge Groep 
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Consequent efficiënt: MAN biedt een uitgebreid 

programma voor efficiënte en duurzame mobiliteit 

 

Centrale thema’s: zuinige oplossingen voor ondernemers en CO2-

reductie 

 

Voor een sterke economie is een soepel functionerende mobiliteit onontbeerlijk. 

En dan hebben we het niet alleen over de vele tonnen zuidvruchten die elke 

nacht in de zeehavens voor vervoer naar de supermarkten overgeladen worden 

in vrachtauto’s, om precies dan in het schap te liggen als de vruchten rijp zijn. 

Ook de talrijke bestellingen via internet, van boeken tot huishoudelijke apparaten, 

worden door logistiek dienstverleners dagelijks tot aan de huisdeur bezorgd. En 

in het stads- en streekvervoer zorgen lijnbussen voor een dicht net van 

verbindingen.  

 

Het aanbod van verkeer en transport zal in de toekomst nog verder stijgen. 

Experts verwachten dat het goederenverkeer in Duitsland tot het jaar 2030 met 

bijna 70 procent1 zal toenemen; in Europa als geheel zo’n 50 procent2. 

Langetermijnprognoses gaan zowel voor weg als spoorweg uit van een 

verdubbeling van de transportcapaciteit tot 20503. Tegelijkertijd maken op de 

lange termijn schaarser wordende energiebronnen transport steeds duurder. Het 

flexibele, snelle en betrouwbare goederentransport over de weg moet, net als het 

stedelijk en regionaal busverkeer, zo efficiënt mogelijk worden. Het toenemende 

verkeer, de schaarser wordende grondstoffen, de strengere veiligheidseisen en 

de bescherming van het milieu, dat zijn de uitdagingen waar we ons voor 

geplaatst zien.  

 

MAN: consequent efficiënt 

Als een van de wereldwijd toonaangevende fabrikanten levert MAN 

Nutzfahrzeuge een belangrijke bijdrage aan de voortdurende stijging van de 

transport-efficiency. MAN heeft de grootste posten binnen de exploitatiekosten 

geanalyseerd en biedt zijn klanten nu al een uitgebreid programma om de Total 

Costs of Ownership (TCO) te verlagen. “Consequent efficiënt” omvat de 

vrachtauto’s en bussen van het merk MAN en branchespecifieke diensten. 

                                                
1 Shell Lkw-Studie. Fakten, Trends und Perspektiven im Straßengüterverkehr bis 2030. 

Hamburg/Berlin 2010. Pag. 14. 
2  zie: Morton Steen Petersen et al. TRANSvisions. Report on Transport Scenarios with  a 

20 and 40 Year Horizon. Final Report, Kopenhagen 2009. Pag. 113. 
3  zie: Progtrans.  Abschätzung der langfristigen Entwicklung des Güterverkehrs in 

Deutschland bis 2050. Schlussbericht, Basel 2007. 
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Samen resulteert dit in een bijzonder efficiënte exploitatie gedurende de 

volledige levensduur van het voertuig. “Consequent efficiënt” omvat ook 

onderzoeks- en ontwikkelingsmaatregelen die toekomstige efficiency-

verbeteringen van de producten en van de weg als verkeerssysteem mogelijk 

maken. De strategische insteek van MAN gaat dus veel verder dan alleen het 

besparen van brandstof. 

 

In alle modellijnen verlagen brandstofbesparende technologieën de exploitatie-

kosten en de CO2-emissie. Diensten als onderhoudscontracten die onderhouds-

termijnen economisch organiseren, of contracten die het kostenmanagement 

voor hele wagenparken overnemen, resulteren in een doelgerichte kosten-

verlaging voor de ondernemer. Omdat de chauffeur een sleutelrol speelt bij het 

succesvol afhandelen van transportdiensten, richt MAN zich in het bijzonder op 

de ergonomie en het comfort van de chauffeurswerkplek. Zo wordt de chauffeur 

optimaal ondersteund op zijn werkplek en kan hij zich volledig concentreren op 

het rijden. Het doel van MAN’s “Consequent efficiënt”-programma is om de klant 

een maximaal efficiënt pakket te bieden, dat bestaat uit een voertuig, onderhoud 

en dienstverlening en flexibele huur-, lease- en financieringsopties. 

 

 Meer vracht per vrachtauto dankzij een lager eigen gewicht en dus een 

hoger nuttig laadvermogen 

 Meer kilometers per liter diesel dankzij brandstofbesparende 

technologieën betekent minder CO2 en een zuiniger gebruik van 

waardevolle grondstoffen 

 Meer comfort voor de chauffeur op zijn werkplek resulteert in een 

hogere concentratie en een betere conditie 

 Meer verkeersveiligheid dankzij elektronische hulpsystemen voorkomt 

ongevallen en vermijdt files 

 Meer onderhoud zorgt voor betrouwbare, efficiënt onderhouden 

vrachtauto’s en bussen. Daarmee komen passagiers en lading op tijd op 

hun bestemming aan. 

 

Deze kenmerken van het “Consequent efficiënt”-programma komen terug in alle 

vrachtautoseries van de MAN TrucknologyGeneration® en in alle bussen van het 

merk. 

 

Het energieverbruik voortdurend verlagen – 

technologieën van MAN 

“Consequent efficiënt” transporteren betekent het verlagen van de totale 

exploitatiekosten, dus ook het verlagen van het brandstofverbruik, om minder 

brandstof per vervoerde ton te verbruiken. Alle dieselmotoren in vrachtauto’s en 
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bussen van MAN, van alle vermogensklassen, werken met de modernste 

Common-Rail-inspuiting. Dit is een van de sleuteltechnologieën om overtuigend 

te voldoen aan actuele en toekomstige uitlaatgasnormen. Bovendien maken 

Common-Rail-dieselmotoren de voertuigen stiller, dankzij hun geringe 

verbrandingsgeluid. De meerfasige turbo-oplading zorgt al bij lage, economische 

toerentallen voor een hoog koppel. Dankzij een intelligente schakelstrategie 

verlaagt de geautomatiseerde MAN TipMatic® versnellingsbak het 

brandstofverbruik aanzienlijk: een vrachtauto voor langeafstandsvervoer kan 

daarmee jaarlijks tot 2250 liter diesel besparen. Dat betekent 5,9 ton minder 

CO2-emissie4. De beslissende procenten brandstofbesparing bereikt MAN door 

een perfect afgestelde aandrijflijn, die de vermogenskarakteristiek van de motor, 

de schakelstrategie en de eindoverbrenging optimaal omzet in aandrijfkracht, 

zowel op de vlakke weg, als bij het beklimmen en afdalen van hellingen. Daarom 

bevestigen vergelijkende tests van de internationale vakpers dat MAN trekkers 

een uitstekende efficiency hebben. 

 

Een consequent lichte constructiemethode geeft vrachtauto’s een hoger nuttig 

laadvermogen. Zo kan op elke rit meer lading vervoerd worden en zijn er in totaal 

minder ritten nodig. Dat ontlast het wegennet. Voor het vervoer van dezelfde 

hoeveelheid lading wordt bovendien minder energie verbruikt en minder CO2 

uitgestoten. 

 

Voor transportbedrijven is het van doorslaggevend belang dat ze veilig en zonder 

vertraging aankomen, ook als de toestand van de wegen niet optimaal is. MAN is 

met de inschakelbare voorwielaandrijving HydroDrive® voor wegvoertuigen al 

jaren succesvol in de markt. Deze hydrostatische voorasaandrijving stelt op het 

juiste moment extra tractie beschikbaar en werkt zonder extra verdeelbak. In 

vergelijking met een voertuig met conventionele aandrijving op alle wielen weegt 

het HydroDrive®-systeem tot 400 kilogram minder en verbruikt het minder 

brandstof. 

 

Meer service en flexibiliteit – diensten van MAN 

Het zorgvuldige advies aan klanten – de experts in de transport- en 

logistiekbranche – staat voor MAN centraal, want een precies op de 

transportbehoefte toegesneden voertuig verlaagt over zijn volledige levensduur 

de brandstof-, onderhouds- en reparatiekosten. 

 

                                                
4 Bij een gemiddeld jaarkilometrage van 150.000 km en een 

verbruiksvermindering van 1,5 liter per 100 km. 
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MAN biedt transportbedrijven een breed scala van diensten, om hun wagenpark 

optimaal te beheren: op de doelgroep afgestemde onderhoudscontracten maken 

kosten transparant, tot op de cent per kilometer nauwkeurig. Perfect 

onderhouden voertuigen garanderen de snelle afhandeling van 

transportopdrachten en verhogen de inruilwaarde. Wereldwijd telt MAN ruim 

1650 steunpunten voor service en onderhoud. Wereldwijd aangeboden 

koopgaranties voor wegvoertuigen en op alle wielen aangedreven voertuigen 

met looptijden tot 60 maanden bieden zekerheid voor de calculatie.  

 

Efficiënte werkplek: de chauffeur in het middelpunt 

In de efficiency van het transport speelt de chauffeur een belangrijke rol: bussen 

en vrachtauto’s van MAN ondersteunen hem met een werkplek die hem een zeer 

goede ergonomie biedt en een comfortabele cabine om in te werken en te 

wonen. Dankzij bijzonder gemakkelijk afleesbare instrumenten, het ruimste 

interieur op de markt en een zeer goede airconditioning kan de chauffeur 

ontspannen rijden en tijdens de belangrijke rustpauzes optimaal herstellen. 

Elektronische hulp- en telematicasystemen zorgen ervoor dat de chauffeur zijn 

beroep efficiënt kan uitoefenen en altijd geconcentreerd en productief achter het 

stuur zit. 

 

Praktijkgeoriënteerde chauffeurstrainingen van MAN ProfiDrive helpen 

brandstof te besparen. Zelfs ervaren beroepschauffeurs kunnen zo hun  

brandstofverbruik met soms wel 10 procent verlagen. Bij een vrachtauto voor 

langeafstandsvervoer betekent dat bij een gemiddeld jaarkilometrage van 

150.000 kilometer een jaarlijkse besparing van bijna 5000 liter diesel en 13 ton 

CO2. 

 

Met het productierijp maken van actieve veiligheidssystemen voor bussen en 

vrachtauto’s levert MAN een belangrijke bijdrage aan de verhoging van de 

verkeersveiligheid. MAN biedt voor alle voertuigklassen elektronische 

hulpsystemen aan die ongevallen helpen te voorkomen. De door MAN 

aangeboden afstandstempomaat (ACC) zou bij grootschalig gebruik in de Duitse 

vrachtautovloot het aantal zware kop-staartbotsingen op snelwegen met ruim 70 

procent kunnen verminderen. Als alle vrachtauto’s hun chauffeur met behulp van 

het door MAN aangeboden Lane Guard System (LGS) voor het onbedoeld 

verlaten van de rijstrook zouden waarschuwen, zou 49 procent van deze 

ongevallen kunnen worden voorkomen5. 
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Onderzoek en ontwikkeling voor morgen 

Onderzoek en ontwikkeling wijzen de weg naar een duurzame mobiliteit in de 

21e eeuw. Met nieuwe technologieën zullen bedrijfswagens in de toekomst met 

minder energie meer lading en personen kunnen vervoeren en daarbij de wegen 

nog intelligenter kunnen gebruiken, om ze filevrij en veilig naar hun bestemming 

te brengen. De efficiency van bedrijfswagens zal een sleutelrol spelen in de 

economische balans. MAN werkt consequent aan de doorontwikkeling van zijn 

duurzame programma ter vergroting van de transport-efficiency en geeft 

daarmee een antwoord op deze uitdaging. 

MAN ontwikkelt technologieën die de CO2-balans van bedrijfswagens duidelijk 

verbeteren: van hybrideaandrijving in stadsbussen, die momenteel al aan de 

markt aangeboden wordt en tot 30 procent diesel bespaart, tot motoren die lopen 

op de 2e en 3e generatie biobrandstoffen en zodoende tot 90 procent CO2-

besparing mogelijk maken. 

 

MAN Nutzfahrzeuge werkt ook actief mee aan de ontwikkeling van de mobiliteit. 

Daartoe onderzoekt de bedrijfswagenfabrikant samen met partners uit 

wetenschap en industrie nieuwe hulp- en informatiesystemen om verkeers-

wegen intelligenter en veiliger te gebruiken. Actief verkeersstroom-

management6, bijvoorbeeld door tijdige filewaarschuwingen over het 

mobilofoonnetwerk, verhoogt de verkeersveiligheid. In het EU-project Freight 

Transport FORESIGHT 2050 werkt MAN Nutzfahrzeuge aan een 

langetermijnvisie en een actieplan voor het duurzaam transporteren van 

goederen7. Oplossingen voor het stads- en streekvervoer van de toekomst 

ontwikkelt MAN gezamenlijk met de UITP8. 

Meer informatie en actuele efficiency-thema’s biedt MAN op de website 

www.transport-efficiency.com 

                                                                                                                                                       
5 Studie Allianz Zentrum für Technik, in samenwerking met MAN Nutzfahrzeuge, 

2006 
6 Project AKTIV / deelproject CoCar, in samenwerking met mobilofoonaanbieders 
7 Project Freight Transport FORESIGHT 2050 
8 Project European Bus of the Future, in samenwerking met de UITP 

(International Association of Public Transport) 
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De MAN TGL en TGM: transport-efficiency in het 

lichte en middelzware distributieverkeer 

 

MAN PURE DIESEL® voor bijzonder schoon en eenvoudig gebruik; 

TipMatic® voor meer efficiency; ESP voor meer verkeersveiligheid in 

de lichte serie. 

 

De TGL- en TGM-series zijn ontworpen voor het stedelijk en regionaal 

distributieverkeer. Vooral voor deze voertuigklasse is het van cruciaal belang dat 

ze mogen rijden in stedelijke milieuzones die hoge eisen stellen aan de 

uitlaatgassen. De TGL- en TGM-motoren bieden in alle vermogens naar keuze 

de bijzonder schone uitlaatgasnorm EEV aan en zijn daarmee ook in de 

toekomst verzekerd van een vrije toegang tot de steden. 

 

Dankzij hun wendbaarheid en hun ongecompliceerde bediening, die het rijden 

vergemakkelijkt, voldoen de beide MAN-series van 7,5 tot 18 ton totaalgewicht 

aan de belangrijke eisen die aan een vrachtauto voor dit gebruik gesteld worden. 

Ook het goede uitzicht rondom en de geautomatiseerde versnellingsbak MAN 

TipMatic® dragen daaraan bij. 

 

Met de TGL- en TGM-series biedt MAN bijzonder efficiënte voertuigen aan voor 

het lichte en middelzware distributieverkeer. De consequente oriëntatie op 

transport-efficiency resulteert in zeer lage exploitatiekosten per kilometer. Voor 

de dagelijkse inzet als efficiënt transportmiddel in een wagenpark zijn ook een 

lage laadvloer hoogte, een hoog nuttig laadvermogen en een hoge 

betrouwbaarheid doorslaggevend. Ook geoptimaliseerde onderhoudstermijnen 

dragen bij aan lagere exploitatiekosten. Met onderhoudscontracten van MAN 

laten de onderhoudskosten zich tot op de cent per kilometer nauwkeurig 

berekenen. Chauffeurstrainingen van MAN ProfiDrive® resulteren in een 

brandstofbesparing tot 10 procent.  

 

Op de IAA toont MAN de volledige omvang van deze serie met twee modellen 

die een bijzonder hoog nuttig laadvermogen hebben: een 7,5-tonner met 180 pk 

en een 12-tonner met 250 pk. 

 

Wat transport-efficiency betekent voor de TGM-serie, toont een TGM 26.290 

vuilnisauto. 
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MAN PURE DIESEL
®
: eenvoudig gebruik en hoge bedrijfszekerheid 

De MAN TGL en TGM voldoen aan de actuele Euro 5 uitlaatgasnorm en 

desgewenst aan de nog strengere EEV-norm, dankzij de MAN PURE DIESEL® 

technologie, dus dankzij een geoptimaliseerde verbranding, Common-Rail-

techniek met hoge inspuitdrukken en een geregelde uitlaatgasrecirculatie – 

zonder additieven. Omdat de TGL en TGM dankzij een combinatie van de motor 

en het onderhoudsvrije open filtersysteem MAN PM-Kat® aan de EEV-norm 

voldoen, zijn ze ook in de toekomst verzekerd van een vrije toegang tot de 

stedelijke milieuzones. 

 

De MAN PURE DIESEL® techniek zonder additieven is voor verhuurders een 

extra koopargument: juist bij huurauto’s bestaat het gevaar dat er verkeerd 

getankt wordt in de diesel- of AdBlue-tank. Ondanks de niet-passende vulpijp en 

het opvallende label komt het toch voor dat er diesel in de AdBlue-tank getankt 

wordt en dat leidt tot dure schades. Bij de MAN PURE DIESEL® voertuigen 

vervalt niet alleen de AdBlue-tank, maar ook de extra tijd die nodig is om het te 

tanken. En beperkingen in de inzet van het voertuig door een niet tijdig 

bijgevulde AdBlue-tank doen zich ook niet voor. Bovendien betekent dit voor 

fleetowners en chauffeurs dat ze niet afhankelijk zijn van een infrastructuur voor 

AdBlue. 

 

Meer nuttig laadvermogen en wendbaarheid in distributieverkeer 

Hoe minder het voertuig zelf weegt, hoe meer lading het kan vervoeren. De MAN 

TGL en TGM hebben door het gebruik van het MAN PURE DIESEL® systeem 

een circa 100 kg hoger nuttig laadvermogen, omdat ze geen AdBlue-techniek, 

dus geen tank, pompmodule, inspuitsysteem en SCR-kat nodig hebben. 

 

Het 12-tons chassis van de TGL biedt een bijzonder gunstige verhouding tussen 

eigengewicht en lading: afhankelijk van de voertuigspecificatie heeft hij een nuttig 

laadvermogen van ruim 8000 kg. Een ander voorbeeld van meer efficiency 

dankzij een uitstekend nuttig laadvermogen is de TGM 18-tonner, die dankzij een 

extreem laag eigengewicht een tot 1330 kg hoger nuttig laadvermogen heeft dan 

al zijn concurrenten. 

 

De drie-assige TGM-chassis met gestuurde sleepas zijn optimaal geschikt voor 

werkzaamheden die een hoog nuttig laadvermogen en een grote wendbaarheid 

vereisen. Door het extra laadvermogen van de sleepas stijgt het totaalgewicht 

van de chassis van 15 tot 22 of van 18 tot 26 ton. Dat betekent in termen van 

een verhoogde transport-efficiency dat er voor het vervoeren van een bepaalde 

hoeveelheid lading minder ritten nodig zijn. Enkele typische praktijkvoorbeelden 
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zijn de TGM 22.290 drankenwagen (die tijdens de IAA pre-persconferentie 

gereden zal kunnen worden) en de op de IAA getoonde vuilnisauto. 

 

Met de gestuurde sleepas zijn de voertuigen zeer wendbaar en dus optimaal 

inzetbaar, ook in de krappe werkomstandigheden van de stadsdistributie. Een 

hydraulische cilinder zorgt voor de stuurbewegingen. Dankzij de optimale 

stuurgeometrie ontstaan zeer kleine draaicirkels en wordt tegelijkertijd de 

bandenslijtage door wringen verminderd. De sleepas is bij het 26-tons chassis 

standaard hefbaar, zodat bij geheel of gedeeltelijk leeg rijden het 

brandstofverbruik en de rolweerstand verminderd kunnen worden. 

 

De volledige luchtvering garandeert de beste veer- en rijeigenschappen, zowel 

bij leeg rijden als bij maximale belading. Dat komt niet alleen het rijcomfort ten 

goede, maar beschermt ook de waardevolle lading tegen mechanische trillingen 

en schokken. 

 

Aandrijflijncompetentie in de lichte klasse: dynamisch èn zuinig 

Voor de TGL- en TGM-series zijn zuinige Common-Rail-dieselmotoren leverbaar. 

Het motorenprogramma begint bij de 4-cilinder D0834 met 110 kW (150 pk), 132 

kW (180 pk) en 162 kW (220 pk). De topmotor van de TGL-serie is de 6-cilinder 

D0836 met 184 kW (250 pk). De TGM is voorzien van zescilindermotoren. De 

instapmotoren leveren 184 kW (250 pk). Het motorengamma wordt afgerond 

door krachtbronnen met 213 kW (290 pk) en 250 kW (340 pk). Voor de 

wereldwijde markt zijn motoren leverbaar in Euro 3-, Euro 4-, Euro 5- en EEV-

uitvoering. 

 

De doorslaggevende procenten extra efficiency zijn niet alleen te bereiken door 

de verbetering van aparte onderdelen, maar zijn het resultaat van MAN’s hoge 

ontwikkelingscompetentie bij de optimalisatie van de volledige aandrijflijn. De 

motoren, de wrijvingsarme aandrijflijncomponenten en de intelligente schakel-

strategie van de MAN TipMatic® zijn zó op elkaar afgestemd dat ze optimaal 

samenwerken. 

 

Tests bevestigen dat de MAN TGL en TGM in de stad met een vlotte acceleratie 

en weinig schakelmanoeuvres snel en wendbaar hun weg vinden en dat ze ook 

op provinciale wegen, dankzij hun elastische, koppelrijke en zuinige motoren, 

prima presteren. De geautomatiseerde MAN TipMatic® versnellingsbak kreeg 

een pluim vanwege zijn weldoordachte automatische schakelstrategie en de 

daarmee verbonden zuinige toerentallen. Het lage verbruik en het hoge nuttig 

laadvermogen van de lichte klasse van MAN overtuigden de testers. Voor hun 

eenvoudige bediening, hun nauwkeurige besturing en hun hoge rechtuitstabiliteit 
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kregen de TGL en TGM meermaals hoge cijfers. Ook het uitstekende uitzicht in 

de cabine en via de spiegels onderstreept hun geschiktheid voor gebruik in de 

stad. 

 

Rustiger, zuiniger: MAN TipMatic
®
  

Omdat vrachtauto’s in het lichte segment voornamelijk in en rond de stad 

gebruikt worden, is de belasting voor de chauffeur met name merkbaar minder 

als de auto intelligent zelf schakelt. Dat komt zowel de rijveiligheid alsook de 

zuinigheid en het rijcomfort ten goede. Tenslotte vraagt het verkeer de volledige 

aandacht van de chauffeur. De MAN TipMatic® ontlast de chauffeur, want hij 

hoeft enkel nog gas te geven en te remmen. Koppelen en de juiste versnelling 

kiezen, dat doet de geautomatiseerde versnellingsbak. Ook bij het manoeuvreren 

werkt de TipMatic® fijngevoelig en gebruikersvriendelijk. Bedieningsfouten zijn 

dankzij de uiterst verfijnde aansturing niet mogelijk. Daardoor is zelfs bij 

veelvuldig wisselende of onervaren chauffeurs een laag brandstofverbruik en een 

voorzichtige omgang met de aandrijflijncomponenten, vooral de koppeling, 

gegarandeerd.  

 

Ergonomie en comfort in het distributieverkeer 

In het lichte distributieverkeer, waar vaak in- en uitgestapt wordt, betekent de 

lage instaphoogte van de cabine een belangrijke lastenverlichting voor de 

chauffeur. Ergonomisch aangebrachte portierhandgrepen en een slipvrije 

instaptrede vergemakkelijken zijn dagelijks werk en voorkomen samen met de 

verlichting van de instap dat hij struikelt of wegglijdt. De chauffeursstoel met 

temperatuurregeling biedt desgewenst bij elke temperatuur een aangenaam 

zitklimaat. ’s Winters zorgt de ingebouwde stoelverwarming voor weldadige 

warmte. Als het ’s zomers heet is, koelt en droogt een nauwelijks waarneembare, 

gekoelde luchtstroom de contactvlakken van het zitkussen en de rugleuning. Het 

dakluik maakt een effectieve ventilatie van het interieur mogelijk. Desgewenst 

zorgt een airconditioning met automatische temperatuurregeling voor constant 

aangename temperaturen en er is ook een standkachel leverbaar. Een 

comfortabele werkplek is één van de efficiency-kenmerken van MAN-voertuigen; 

dankzij hem blijft de chauffeur fit en geconcentreerd en komt hij veilig op zijn 

bestemming. 

 

Hulpsystemen voor veilig en zuinig transport 

Solovoertuigen uit de MAN TGL- en TGM-serie kunnen desgewenst uitgerust 

worden met het elektronisch stabiliteitsprogramma ESP en de tractiecontrole 

ASR. ESP verhoogt de verkeersveiligheid in gevaarlijke situaties, die elke 

chauffeur kunnen overkomen. Vooral onervaren chauffeurs, bijvoorbeeld van 

huurauto’s, die niet aan het hoge zwaartepunt van hun verhuisauto gewend zijn. 
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Het elektronisch stabiliteitsprogramma ESP bewaakt voortdurend de dynamische 

toestand van het voertuig; bij dreigend slip- of kantelgevaar wordt ingegrepen in 

het motormanagement en wordt het remsysteem ingeschakeld. Typische 

ongevalsituaties als een te snel genomen bocht, een gladde weg of een 

plotselinge uitwijkmanoeuvre kunnen onschadelijk gemaakt worden en het risico 

van een ongeval kan verminderd worden, want ESP onderkent in milliseconden 

de gevaarlijke situatie en reageert snel en betrouwbaar. Dure schade en de 

bijbehorende stilstand worden zo vermeden. Ook dat levert een bijdrage aan 

efficiënter transporteren. ESP is sinds kort ook voor opleggercombinaties met 

een trekker uit de TGL- of TGM-serie leverbaar. 

 

MAN branchecompetentie: voor een optimale opbouw en inzetbaarheid  

Pas in samenspel met de betreffende opbouw wordt een chassis een optimale 

en efficiënte transportoplossing. Om de afbouw van een voertuig bij een 

carrosseriebouwer soepel te laten verlopen en een optimaal bruikbaar voertuig te 

laten ontstaan, zonder beperkingen, biedt MAN al af-fabriek voor elke branche 

specifiek ontwikkelde uitrustingen en opbouwvoorbereidingen. 

 

Voor opbouwen met hydraulisch aangedreven functies, zoals driezijdige kippers 

en afrol- en afzetkippers, zijn voor de TGL en TGM af-fabriek talrijke PTO-

varianten en verschillende hydropompen leverbaar. Dat bespaart bij het 

afbouwen van het voertuig tijd en kosten en garandeert het foutloos functioneren 

van het hydraulische systeem. 

 

De TGL-kippers zijn nu ook leverbaar met een luchtgeveerde achteras. Vooral bij 

leeg rijden verhoogt dat het rijcomfort. Bij belading van het voertuig blijft de 

chassishoogte onveranderd. In het terrein profiteert de klant met volgeladen 

voertuig van een goede bodemvrijheid. 

 

De voorbereidingen voor koelopbouwen, aan de cabine, aan de elektrische 

installatie en aan de motor, maken bij de carrosseriebouwer de 

ongecompliceerde opbouw mogelijk van een Frigoblock-generator of een 

koudemiddelcompressor. De carrosseriebouwer hoeft bij de afbouw van het 

voertuig niet in te grijpen in de centrale elektrische installatie en kan 

gebruikmaken van montagepunten aan de motor die hiervoor bedoeld zijn. 

 

TGL en TGM trekkers 

Een ander voorbeeld van efficiënte, af-fabriek gemaakte speciale opbouwen van 

MAN zijn de trekkers op basis van de TGL en TGM. MAN biedt deze aan als 

efficiënte oplossing voor transporttaken waarbij lichte maar volumineuze lading 
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getransporteerd moet worden en er tegelijkertijd een hoge wendbaarheid 

gevraagd wordt, omdat er bijvoorbeeld in de stad gereden wordt.  

Voorbeelden van zulke eisen zijn talrijk: verhuisauto’s of promotietrailers, die 

bijna niets wegen, maar wel zeer wendbaar moeten zijn in enge ruimtes. En 

opleggercombinaties voor intern transport, voor ladingen met buitenmaten van 

meer dan 3 meter hoogte – bijvoorbeeld vrachtautocabines of isolatieplaten – 

vragen om een erg lage koppelschotelhoogte, om overschrijding van de 

toegestane totale voertuighoogte te voorkomen. 

MAN heeft voor zulke eisen efficiënte transportoplossingen in de vorm van 

trekkers op basis van de TGL- en TGM-series ontwikkeld. In de lichte TGL-serie 

staan 8- en 12-tons basisvoertuigen ter beschikking, in de middelzware TGM-

serie 15- en 18-tonners. Daarmee zijn opleggercombinaties met een totaal-

gewicht van 18.750 tot 33.000 kg te realiseren. De trekkers zijn leverbaar met 

verschillende wielbases en met de C-, de L- en de LX-cabine. MAN kan 

momenteel bogen op de ervaring van ruim 150 lichte opleggercombinaties. 
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De MAN TGS: transport-efficiency in het zware 

distributieverkeer en op het bouwterrein 

 

De TGS kenmerkt zich bovenal door zijn flexibele opbouw-

mogelijkheden en zijn efficiënte aandrijflijn. 

 

De MAN TGS is ontworpen voor de speciale eisen die het zware tractie-, bouw- 

en korteafstandsverkeer stelt. Hij dekt een bijzonder groot aantal varianten, van 

de lichte trekker met laag chassis voor weggebruik, tot het vierassige, op alle 

wielen aangedreven bouwvoertuig met hoog chassis en een motorvermogen tot 

540 pk. De MAN TGS onderscheidt zich door zijn modulesysteem, dat het 

mogelijk maakt voor de zeer uiteenlopende eisen die het gebruik op de weg of op 

de bouwplaats stelt, passende, efficiënte technische oplossingen te leveren. 

Voor een zo variabel voertuig is het bijzonder belangrijk dat het voldoet aan de 

eisen die carrosseriebouwers stellen met betrekking tot de vrije ruimte rond het 

chassis en de bevestigingspunten. 

 

MAN analyseert de grootste posten binnen de exploitatiekosten (Total Costs of 

Ownership, TCO), om voor elk inzetgebied van de TGS optimaal toegesneden 

technische oplossingen en diensten te bieden. Deze consequente oriëntatie op 

transport-efficiency resulteert in zeer lage exploitatiekosten per kilometer. 

Bijzonder relevant voor het zware distributieverkeer en de bouwsector zijn de 

MAN onderhoudscontracten en de koopgarantie tot 5 jaar op de aandrijflijn, die 

MAN nu uitgebreid heeft tot de op alle wielen aangedreven voertuigen en die 

wereldwijd aangeboden wordt. De garantie omvat de centrale onderdelen van de 

aandrijflijn en bij op alle wielen aangedreven voertuigen ook de verdeel-bakken. 

Bij HydroDrive®-voertuigen zijn de mechanische onderdelen van de 

voorwielaandrijving gedekt. 

 

Op de IAA legt MAN de nadruk op de straatversies van de TGS met een 

bijzonder hoog nuttig laadvermogen; tevens worden de bouwvoertuigen 

uitgebreid met praktische detailoplossingen als een rem voor asfaltkippers. 

 

MAN aandrijflijncompetentie: meer vermogen, minder brandstof  

De TGS dankt zijn hoge zuinigheid aan een optimaal aan het gebruik 

aangepaste aandrijflijn. De beslissende procenten extra efficiency zijn niet alleen 

te bereiken door het verbeteren van afzonderlijke componenten, maar zijn het 

resultaat van MAN’s hoge ontwikkelingscompetentie bij het optimaliseren van de 

volledige aandrijflijn. Common-Rail-motoren, wrijvingsarme 
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aandrijflijncomponenten en de intelligente schakelstrategie van de MAN 

TipMatic® zijn zó op elkaar afgestemd dat ze optimaal samenwerken. 

 

In de TGS wordt de krachtige en zuinige aandrijving verzorgd door de moderne 

MAN D20- en D26-motoren met Common-Rail-inspuiting en vermogens van 235 

kW (320 pk) tot 397 kW (540 pk ). Afhankelijk van de markt biedt MAN naar 

keuze motoren aan in Euro 4-, Euro 5- of EEV-uitvoering. Alle motoren in de 

MAN TGS voldoen dankzij SCR-techniek aan Euro 5; de nog strengere 

uitlaatgasnorm EEV is beschikbaar voor alle vermogens tot 480 pk. 

 

MAN’s strategie voor een geoptimaliseerde aandrijflijn in de TGS zet voor de 

verschillende eisen die de inzet in zwaar distributieverkeer of op de bouwplaats 

stelt, verschillende soorten transmissies in. Deze zijn met het oog op het 

brandstofverbruik optimaal aangepast aan de toerengebieden en koppels van 

hun inzetgebied. Voor bouwvoertuigen worden overdrive-versnellingsbakken 

gebruikt met een prise-directe op de op één na hoogste versnelling. Deze 

bakken zorgen voor een laag brandstofverbruik en een optimaal toerental als er 

met een gemiddelde snelheid over de weg gereden wordt. Voor wegvoertuigen 

zet MAN Directdrive-bakken in met een prise-directe op de hoogste versnelling. 

 

Rustiger, zuiniger: MAN TipMatic
®
 en EasyStart 

In het zware distributieverkeer en op het bouwterrein, de domeinen van de MAN 

TGS, vermindert de intelligente schakelstrategie van de MAN TipMatic® de 

exploitatiekosten, dankzij zijn lagere verbruik en zijn 70 kg lagere gewicht. Omdat 

in het distributieverkeer erg veel moet worden geschakeld, is de MAN TipMatic® 

hier bijzonder voordelig. Doordat de keuze van de versnelling en de uitvoering 

van de schakelmanoeuvre automatisch geschiedt, wordt de chauffeur ontlast en 

kan hij zich beter concentreren op de weg of op het bouwterrein. De MAN 

TipMatic® omvat de wegrijhulp MAN EasyStart, die het wegrijden op hellingen 

aanzienlijk eenvoudiger en dus veiliger maakt. Het stilstaande voertuig wordt na 

het loslaten van de rem door het maximaal twee seconden aanhouden van de 

remdruk behoed voor terugrollen, tot de motor het voor het wegrijden vereiste 

koppel opgebouwd heeft. 

 

MAN PriTarder
® 

en MAN HydroDrive
®
: meer flexibiliteit, een lager verbruik, 

een hoog nuttig laadvermogen 

Met de MAN PriTarder® beschikt de MAN TGS al bij een geringe rijsnelheid over 

een zeer efficiënte primaire retarder, die uniek is in zijn soort. De retarder is 

direct aan de motor bevestigd en werkt op de krukas. Het gecombineerde 

systeem van de motorrem EVBec plus de waterretarder levert al bij lage 

rijsnelheden tussen 0 en 50 km/h het maximale remvermogen. Bovendien is het 
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systeem ruim 60 kilo lichter dan gebruikelijke secundaire retardersystemen, 

zodat het perfect geschikt is voor zwaar distributieverkeer met een hoog nuttig 

laadvermogen. Voor het afremmen van het voertuig of voor het bergaf gelijk 

houden van de snelheid is tot 600 kW remvermogen beschikbaar. Vergeleken 

met een voertuig zonder retarder verdubbelt het volledig onderhoudsvrije 

systeem de levensduur van de remvoering van de bedrijfsrem. De MAN 

PriTrader® is geïntegreerd in het elektronische retardermanagement MAN 

BrakeMatic® en gemakkelijk te bedienen via de stuurkolomhendel. Vooral bij op 

alle wielen aangedreven voertuigen of voertuigen met HydroDrive® kan het hoge 

remvermogen van de MAN PriTarder® optimaal gebruikt worden, omdat hij daar 

op alle aangedreven wielen werkt - wat vooral op gladde ondergrond een 

voordeel is. 

 

De inschakelbare hydraulische voorwielaandrijving MAN HydroDrive® zorgt in 

situaties als het op- en afrijden van onverharde bouwterreinen, op hellingen en 

op een glad wegdek zowel voor- als achteruit rijdend voor meer tractie en 

veiligheid. HydroDrive® biedt een efficiënte oplossing voor voertuigen die 

hoofdzakelijk op de weg rijden, maar zo nu en dan aangewezen zijn op extra 

tractie. Dat bespaart elke dag op de brandstofkosten en maakt wegvoertuigen 

veel flexibeler en het hele jaar inzetbaar. MAN was de eerste fabrikant die met 

HydroDrive® voor wegvoertuigen op de markt kwam en heeft succesvol ruim 

5000 voertuigen verkocht. 

 

Bij bergaf rijden met ingeschakelde HydroDrive® werkt de retarder ook op de 

vooras en stabiliseert zo het voertuig. De MAN HydroDrive® is ook onder het 

rijden en onder last gemakkelijk, met een draaischakelaar, in te schakelen – zo 

kan de chauffeur zonder te stoppen hellingen veilig bedwingen. Vergeleken met 

conventionele achterwielaandrijving is MAN HydroDrive® slechts iets zwaarder; 

vergeleken met een klassieke aandrijving op alle wielen is het enkele honderden 

kilo’s lichter.  

 

 

HydroDrive
®
 biedt meer flexibiliteit voor opbouwen 

Een belangrijk voordeel van MAN HydroDrive® is dat de opbouwhoogte niet 

verandert. Hierdoor zijn binnen de hoogtebegrenzing hoge opbouwen als grote 

kranen, grote wisselcontainers en soortgelijke opbouwen te realiseren, die op 

een op alle wielen aangedreven voertuig niet mogelijk zouden zijn. Andere 

voordelen zijn het lage zwaartepunt van het voertuig en een optimale stabiliteit. 

Ook de draaicirkel van MAN HydroDrive®-voertuigen is niet anders dan die van 

hun achterwielaangedreven tegenhangers. 
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Hulpsystemen voor veilig en zuinig transport 

Ook in het zware distributieverkeer is de waarschijnlijkheid en zwaarte van 

verkeersongevallen door het gebruik van de modernste hulpsystemen te 

verminderen. Daarom is in de MAN TGS het volledige spectrum van 

elektronische veiligheidssystemen leverbaar. 

 

Het elektronisch stabiliteitsprogramma ESP bewaakt voortdurend de dynamische 

toestand van het voertuig; bij dreigend slip- of kantelgevaar wordt ingegrepen in 

het motormanagement en wordt het remsysteem ingeschakeld. ESP onderkent 

in milliseconden de gevaarlijke situatie en reageert snel en betrouwbaar. 

Typische ongevalsituaties als een te snel genomen bocht, een gladde weg of 

een plotselinge uitwijkmanoeuvre kunnen onschadelijk gemaakt worden en het 

risico van een ongeval kan verminderd worden. ESP verhoogt met name de 

verkeersveiligheid van voertuigen met een hoog zwaartepunt, zoals betonmixers 

en tankwagens. Bij oplegger- en aanhanger-combinaties remt het ESP-systeem 

tevens de oplegger of de aanhanger. Daarmee worden de gevolgen van een 

ongeval in noodsituaties, zoals uitwijkmanoeuvres, verminderd. Nieuw is het ESP 

voor aanhangercombinaties; het is tegen meerprijs leverbaar op de MAN TGX en 

TGS.  

De andere elektronische hulpsystemen die in de MAN TGS leverbaar zijn, zijn 

het Lane Guard System (LGS), Adaptive Cruise Control (ACC), de rem-assistent 

(EBS) en de actieve rolstabilisatie (CDC). 

 

MAN branchecompetentie: optimale opbouw- en inzetmogelijkheden 

Wie een voertuig consequent efficiënt wil inzetten, moet al bij de configuratie van 

het voertuig de juiste beslissingen nemen, niet alleen bij de motorisering, maar 

vooral bij de keuze van de assen en de opbouw. Daarom biedt MAN af-fabriek 

een brede keuze aan configuraties. Bij de optimale configuratie van het voertuig 

ondersteunt MAN vooral via de specialisten van de MAN Branch Competence 

Centers. Daarnaast maakt MAN’s nieuwe internetportaal “Advanced Body 

Builder Interface” (ABBI) de afwikkeling bij de bouw van de opbouw efficiënter, 

omdat de carrosseriebouwers online de beschikking hebben over alle technische 

informatie en de precieze leverdatum. Het gevolg hiervan is dat het voertuig 

sneller bij de klant is. 
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De MAN TGX: transport-efficiency in 

langeafstandsvervoer met de laagste kilometerkosten 

 

Met de TGX biedt MAN voor het langeafstandsvervoer de efficiency-

kampioen in de cruciale categorieën brandstofverbruik, 

geoptimaliseerde aandrijflijn en nuttig laadvermogen. 

 

Deze consequente oriëntatie van de TGX op transport-efficiency resulteert in 

zeer lage exploitatiekosten per kilometer. De doorslaggevende procenten extra 

efficiency zijn niet alleen te bereiken door de verbetering van aparte onderdelen, 

maar zijn het resultaat van MAN’s hoge ontwikkelingscompetentie bij de 

optimalisatie van de volledige aandrijflijn. Common-Rail-motoren, wrijvingsarme 

aandrijflijncomponenten en de intelligente schakelstrategie van de MAN 

TipMatic® zijn zó op elkaar afgestemd dat ze optimaal samenwerken. Zo is de 

MAN TGX tot een vermogen van 480 pk standaard uitgerust met DD-

versnellingsbakken (Direct-Drive). In combinatie met een enkele achteras met 

hypoïdvertanding zorgt dit voor minimale wrijvingsverliezen in de aandrijflijn. Met 

de hoogste versnelling als prise-directe laat het brandstofverbruik bij 

voornamelijk snelwegkilometers zich, vergeleken met de overdrive-variant, met 

ongeveer twee procent verlagen. 

Voor het langeafstandsvervoer biedt MAN een groot aantal diensten aan, die in 

combinatie met de efficiencytechnologieën de exploitatiekosten verlagen. 

Daarmee biedt MAN een programma aan waarmee zowel kleine als grote 

wagenparken voor langeafstandsvervoer bijzonder rendabel geëxploiteerd 

kunnen worden. Bijzonder relevant voor dit segment zijn chauffeurstrainingen 

van MAN ProfiDrive®, onderhoudscontracten en wereldwijde koopgaranties voor 

de volledige aandrijflijn. Beide biedt MAN ook aan voor hoge jaarkilometrages. 

Financieringen en leasemodellen van MAN Finance en een breed aanbod van 

huurauto’s van MAN Rental bieden ondernemers de noodzakelijke flexibiliteit. 

 

Meer kilometers per liter diesel 

Vooral bij de hoge jaarkilometrages die vrachtauto’s in het langeafstands-vervoer 

maken (gemiddeld 150.000 kilometer) heeft elke brandstofbesparing een grote 

invloed op de CO2-balans: een brandstofbesparing van 1 liter per 100 km 

vermindert de jaarlijkse CO2-uitstoot met 3,9 ton.9  

                                                
9 De basis voor de efficiency-berekeningen was een 40-tons oplegger-combinatie 

voor langeafstandsvervoer, met 440 pk en een jaarkilometrage van 150.000 km 
en een gemiddeld verbruik van 33 l/100 km. De voorbeelden werden berekend 
met een brandstofprijs van 1,25 euro per liter diesel. 
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Een belangrijk begin om het brandstofverbruik te verlagen, is een verbetering 

van de aërodynamica. De cabines van de TGX zijn aërodynamisch 

geoptimaliseerd, zodat ze vergeleken met de vorige modellengeneratie in het 

langeafstandsvervoer tot 3 procent brandstof besparen, dus tot 1.860 euro per 

jaar. Op het eerste gezicht kleine details als de aërodynamische optimalisatie 

van de buitenspiegels hebben dus een merkbaar gevolg voor het brandstof-

verbruik. Dit maakt ook duidelijk dat aërodynamische details die niet optimaal 

uitgewerkt zijn een duidelijk negatief gevolg hebben voor het brandstofverbruik, 

vooral als ze langere tijd onbemerkt blijven: de juiste afstelling van de dakspoiler 

is een kwestie van minuten – maar een verkeerde afstelling van de spoiler 

resulteert in een duidelijk hoger verbruik. Een controle van de afstelling bij het 

MAN-servicepunt zorgt snel voor de juiste hoek. Een brandstofbesparing van tot 

3 procent, die alleen al te behalen is met goed onderhoud. 

 

Nieuwe intarder-generatie voor TGX en TGS met MAN TipMatic
®
 

In de TGS en TGX heeft MAN de intarder verder geoptimaliseerd: lagere 

wrijvingsverliezen bij stationair draaien zorgen voor een lager brandstofverbruik. 

Kortere reactietijden betekenen meer veiligheid, omdat de remwerking zo goed 

als onmiddellijk intreedt. En hij werd 2 tot 3 decibel stiller. De retarder biedt 

ononderbroken vertraging, ook tijdens het schakelen en is geïntegreerd in het 

retardermanagementsysteem met Bremsomat-functie. Voertuigen met intarder 

bereiken sneller de bedrijfstemperatuur van de versnellingsbakolie en 

verminderen daardoor de slijtage. De nieuwe intarder-generatie is voorzien van 

een duurzame rv-stalen oliekoeler. 

 

Om bijzonder zuinig te rijden, moeten de versnellingen optimaal gekozen 

worden, zodat de motor steeds in het zuinigste toerengebied draait. De 

geoptimaliseerde schakelstrategie van de MAN TipMatic® schakelt op het juiste 

moment de zuinigste versnelling in en zorgt als dat nodig is voor het maximale 

koppel. In het langeafstandsvervoer ligt de gemiddelde besparing met de MAN 

TipMatic bij ongeveer 4,5 procent – een besparingspotentieel voor ondernemers 

van 2.780 euro. 

 

Nieuwe wisselstroomdynamo’s voor alle Trucknology®-series hebben een 4 

procent hoger rendement en tegelijkertijd een hogere opbrengst van 120 

ampère. De MAN TGX is bovendien desgewenst leverbaar met daglichtlampen, 

die slechts ongeveer een kwart van het vermogen van halogeendimlicht vragen.  

 

Het MAN Air-Pressure-Management APM vermindert het verlies bij de 

luchtdrukvoorziening. Een lamellenkoppeling schakelt de compressor helemaal 

los als de uitschakeldruk in de luchtketels bereikt is. Als er druklucht aan de 
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voorraadketels onttrokken wordt, sluit de koppeling weer en bouwt de 

compressor weer druk op tot de uitschakeldruk bereikt is. Op deze manier wordt 

in het langeafstandsverkeer de werkingsduur van de compressor met 90 procent 

verminderd. Het brandstofverbruik daalt met 1,5 procent. Het APM biedt 

bijvoorbeeld bij een voor langeafstandsvervoer ingezette TGX per jaar een 

potentiële besparing van 900 euro.  

 

Ook de rolweerstand van de banden is belangrijk voor zuinig rijden. Een 2 bar te 

lage bandenspanning resulteert bij de zes banden van een trekker al in een extra 

verbruik van 1,2 l/100 km. Langere tijd met de verkeerde banden-spanning 

rijden, beschadigt de banden. Met het bandenspanningscontrole-systeem TPM 

biedt MAN een elektronische hulp die een te lage spanning in een of meerdere 

banden meteen constateert en signaleert. Het banden-

spanningscontrolesysteem bespaart niet alleen brandstof – jaarlijks tot 2.250 

euro, vergeleken met een voertuig met niet-optimale bandenspanning – het 

vermijdt ook 99 procent van alle door de banden veroorzaakte stilstand en 

voorkomt dure autopech. 

 

Een lager eigengewicht betekent minder energie per vervoerde ton  

Omdat het totaalgewicht op de weg begrensd is, kunnen bedrijfswagens met een 

laag eigengewicht meer lading transporteren. Dat betekent meer lading tijdens 

elke rit, zodat in totaal minder ritten nodig zijn. Zodat de ondernemer aan het 

eind van het jaar duidelijk bespaard heeft op zijn brandstofkosten. Minder ritten 

ontlast ook het wegennet. Voor het transport van dezelfde hoeveelheid lading 

wordt bovendien minder energie verbruikt en minder CO2 uitgestoten. 

 

Bij de constructie van de TGX-serie heeft MAN consequent ingezet op een lichte 

bouwwijze. Bij de TGX-trekkers wordt desgewenst een bijzonder lichte voor- en 

achterasophanging gebruikt, wat in totaal ongeveer 80 kg gewicht bespaart: de 

vernieuwde voorasophanging met enkelbladsvering is niet alleen lichter, maar 

verbetert ook de wegligging. Niet voor niets wordt over de MAN gezegd dat er 

bijvoorbeeld in de vorm van de TGX 18.400 met XLX-cabine op dit moment op 

de markt geen lichtere Euro 5-trekker is met een even grote cabine. 

 

Door een TGX uit te rusten met aluminium velgen, bijvoorbeeld in de maat 9,0 x 

22,5 inch, is tegenover de standaarduitrusting met stalen velgen een 

gewichtsbesparing van ongeveer 18,5 kg per wiel mogelijk. In totaal win je per 

voertuig dus een nuttig laadvermogen van ongeveer 111 kg. Daarnaast verlagen 

de geringere massatraagheid en de lagere rolweerstand het brandstofverbruik. 

Andere voordelen zijn: dankzij de hogere concentriciteit van aluminium wielen 

slijten de banden minder dan bij stalen wielen en dankzij de betere 
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warmtegeleiding van aluminium velgen blijven de remmen duidelijk koeler, wat 

de levensduur van de remvoeringen verlengt. 

 

De chauffeur in het middelpunt 

Hoe betrouwbaar, veilig, snel en zuinig een lading vervoerd wordt, is in 

belangrijke mate afhankelijk van de chauffeur. Hij speelt een sleutelrol als het om 

transport-efficiency gaat. Daarom staat de optimale inrichting van zijn werkplek 

voor MAN in het middelpunt. De grote TGX-cabines zorgen dankzij hun zeer 

doordachte ergonomie voor meer comfort voor de chauffeur bij zijn werk achter 

het stuur, in de rusttijden en bij het wonen op de lange baan. Samen met de 

geoptimaliseerde, tochtvrije en stille airconditioning draagt dit bij aan een zo 

hoog mogelijke concentratie tijdens het rijden en een volledig herstel in de 

pauzes. De airconditioning is ook met zijn hogere luchtverplaatsing baanbrekend, 

zodat bij de koude start van het voertuig de ruiten duidelijk sneller ijs- en 

condensvrij worden. 

 

Goed getraind bespaart brandstof in het langeafstandsvervoer 

MAN biedt met het ProfiDrive-programma chauffeurstrainingen aan, die 

goedkoop en snel voor kleine zowel als grote wagenparken een aanzienlijke 

brandstofbesparing realiseren. De ervaring van de rij-instructeurs van ProfiDrive 

leert dat chauffeurs die zuinig hebben leren rijden tot 10 procent brandstof 

kunnen besparen. Een aanzienlijke besparing, die het resultaat is van een 

anticiperende rijstijl en een nauwkeurige kennis en optimaal gebruik van de 

efficiency-systemen van MAN, zoals de afstandstempomaat ACC en de 

TipMatic®. Zo kan een vrachtauto voor langeafstandsvervoer per jaar meer dan 

6.000 euro besparen. 

 

Meer veiligheid 

In het langeafstandsverkeer helpen elektronische hulpsystemen de chauffeur om 

anticiperend en zuinig te rijden en gevaarlijke situaties vroegtijdig te 

onderkennen en te reduceren. Ze zorgen ervoor dat de chauffeur zijn vak 

efficiënt kan uitoefenen en achter het stuur geconcentreerd blijft. Deze systemen 

verhogen de veiligheid van alle verkeersdeelnemers en hebben een duidelijk 

economisch nut voor de ondernemer: omdat potentiële ongevallen in de hele 

vloot vermeden worden, vervallen de kosten van voertuigschade, ladingverlies, 

berging en stilstand. 

 

Het elektronisch stabiliteitsprogramma ESP bewaakt voortdurend de dynamische 

toestand van het voertuig; bij dreigend slip- of kantelgevaar wordt ingegrepen in 

het motormanagement en wordt het remsysteem ingeschakeld. Een deel van de 

TGX-serie is standaard uitgerust met ESP; daarmee levert MAN wederom een 
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bijdrage aan een hogere transport- en verkeersveiligheid. ESP onderkent in 

milliseconden gevaarlijke situaties en reageert snel en betrouwbaar. Typische 

ongevalsituaties als een te snel genomen bocht, een gladde weg of een 

plotselinge uitwijkmanoeuvre kunnen onschadelijk gemaakt worden en het risico 

van een ongeval kan verminderd worden. ESP verhoogt met name de 

verkeersveiligheid van voertuigen met een hoog zwaartepunt, zoals betonmixers 

en tankwagens. Bij oplegger- en aanhanger-combinaties remt het ESP-systeem 

tevens de oplegger of de aanhanger. Daarmee worden de gevolgen van een 

ongeval in noodsituaties, zoals uitwijkmanoeuvres, verminderd. Nieuw is het ESP 

voor aanhangercombinaties; het is tegen meerprijs leverbaar op de MAN TGS en 

TGX. 

 

De andere elektronische hulpsystemen die in de MAN TGX leverbaar zijn, zijn 

het Lane Guard System (LGS), Adaptive Cruise Control (ACC), de rem-assistent 

(EBS) en de actieve rolstabilisatie (CDC). 
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MAN Modification Competence Center: speciale 

opbouwen, op maat gemaakt door MAN 

 

MAN biedt met het Modification Competence Center (MCC) 

af-fabriek een complete service voor speciale chassis en 

totaaloplossingen. 

 

Sommige transportbehoeften stellen heel speciale eisen en het zoeken naar een 

passend standaardchassis wordt een moeilijke opgave. De oplossing: een voor 

die speciale transportbehoefte omgebouwd voertuig op standaardbasis, 

rechtstreeks van MAN. De autofabrikant biedt daarmee een volledige 

dienstverlening uit één bron aan. De eisen die gesteld worden aan het rijcomfort 

en de veiligheid van een bedrijfswagen zijn hoog en mogen onder geen beding – 

ook niet bij de deels ingrijpende veranderingen aan het voertuig – lijden onder de 

speciale ombouw. De ombouw wordt daarom steeds verricht in nauw overleg 

tussen MAN en de bedrijven die de ombouw verzorgen. De speciale ombouwen 

worden door MAN gerealiseerd in samenwerking met hiervoor gekwalificeerde 

ombouwleveranciers. De gezamenlijke knowhow garandeert een hoge kwaliteit 

en perfecte oplossingen.  

 

Zenuwcentrum MCC 

De coördinatie van de speciale opdracht ligt bij het MAN Modification 

Competence Center. Zo kunnen aanvragen, aanbiedingen en opdrachten snel 

en efficiënt verwerkt en uitgevoerd worden en ontstaan in nauw overleg met 

klanten en carrosseriebouwers op maat gemaakte voertuigen. Dankzij de service 

van het MCC vervalt voor de klant de omslachtige zoektocht naar een geëigend 

bedrijf voor speciale ombouwen. En hij is ook geen tijd meer kwijt aan de 

coördinatie van de bestelling van het voertuig en de ombouw.  

 

Het dienstenscala van de specialisten van het MCC omvat ook de individuele 

advisering, inclusief kwaliteitsbewaking volgens de strenge kwaliteitsrichtlijnen 

van MAN. Dit omvat niet alleen specifieke details, maar het volledige voertuig. 

Daarbij worden de gewenste aanpassingen aan de modules cabine, chassis, 

aandrijflijn en elektronica met de ervaring van MAN als autofabrikant op elkaar 

afgestemd. Met deze uitgebreide dienstverlening garandeert MAN dat voor 

individuele klantenwensen een technisch perfecte en rendabele oplossing 

gevonden wordt. 
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MCC-productmanager Michael Gänz vat de voordelen voor de klant samen: “Via 

het MAN Modification Competence Center krijgt de klant, zowel de 

carrosseriebouwer als de eindgebruiker, een systeemoplossing van de hoogste 

kwaliteit, uit één bron. Zo garanderen wij dat hij krijgt wat het MAN-logo op de 

grille belooft”. 
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Aftersales van MAN: efficiënte dienstverlening voor 

de ondernemer 

 

MAN biedt een omvangrijk dienstenpakket aan, om de 

exploitatiekosten van kleine en grote wagenparken te verlagen. 

 

Logistiek ondernemers staan voortdurend onder druk: ze moeten in staat zijn om 

spoedopdrachten uit te voeren, ze moeten de lading op tijd, veilig en 

betrouwbaar op zijn bestemming brengen en ze moeten hun fleetmanagement 

optimaliseren. MAN biedt ondernemers een omvangrijk dienstenpakket aan, 

zodat zij consequent efficiënt de exploitatiekosten van kleine en grote 

wagenparken kunnen verminderen. 

 

Aandacht voor het geheel: Total Costs of Ownership 

Als fabrikant kent MAN de behoeften van zijn klanten in de verschillende 

branches nauwkeurig. Transport-efficiency begint al bij de configuratie van het 

voertuig. Een precies op zijn taak toegesneden voertuig garandeert een 

economisch gebruik over de hele periode van aanschaf tot wederverkoop. Voor 

ondernemers is een nauwkeurig inzicht in de exploitatiekosten (Total Costs of 

Ownership) van een bedrijfswagen erg belangrijk. De diensten van MAN 

verminderen deze kosten door kostentransparantie, efficiënter onderhoud van de 

voertuigen en flexibel fleetmanagement.  

 

Betrouwbaar te plannen kosten dankzij onderhoudscontracten van MAN 

Perfect onderhouden voertuigen zijn betrouwbaar inzetbaar als ze nodig zijn en 

leveren bovendien een hoge inruilwaarde op. Met onderhoudscontracten van 

MAN zijn kosten, bijvoorbeeld van de jaarlijkse onderhoudsbeurt, van reparaties 

van slijtagedelen of van de periodieke-keuring, via vaste tarieven gedekt. 

Zodoende zijn onderhoudskosten exact te plannen en transparant en bieden ze 

een veilige basis voor scherpe calculaties: de onderhoudskosten van het 

betreffende voertuig zijn tot op de cent per kilometer uit te rekenen. 

 

Onderhoudscontracten garanderen vaste onderhoudstermijnen en zorgen ervoor 

dat de voertuigen maar kort in de werkplaats staan. MAN verzorgt tijdens het 

verblijf in de werkplaats desgewenst ook de wettelijk verplichte keuringen en 

maakt zo optimaal gebruik van de wachttijd van het voertuig. Onvoorzien 

opduikende reparaties worden snel verholpen. Voertuigen met onderhouds-

contracten van MAN zijn dus zo snel mogelijk weer klaar voor hun volgende rit. 
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MAN onderhoudscontracten zijn gebundeld in verschillende pakketten (Comfort, 

ComfortPlus en ComfortSuper), elk met hun eigen inhoud. Comfort- en 

ComfortPlus-contracten kunnen ook nog gecombineerd worden met een 

uitgebreide koopgarantie. Zo kunnen MAN-klanten overeenkomstig de verwachte 

belasting en het verwachte kilometrage van hun voertuigen bijzonder efficiënt 

werken. 

 

Omdat de eisen van klanten zeer veelzijdig zijn, is de bandbreedte van de 

kilometrages en van de looptijden van de onderhoudscontracten zeer groot: 

trekkers voor langeafstandsvervoer lopen tot 250.000 kilometer per jaar, maar 

zitten vaak niet langer dan 36 maanden in het wagenpark. Andere voertuigen, 

zoals betonmixers met aandrijving op alle wielen, maken jaarlijks weinig 

kilometers, maar blijven tot 10 jaar in het wagenpark. Voor beide extreme 

voorbeelden en de volledige bandbreedte daartussen biedt MAN kosten-

besparende onderhoudscontracten aan. 

 

 Het pakket Comfort omvat alle periodiek onderhoud, zoals de jaarlijkse 

onderhoudsbeurt, de oliebeurt en/of de vervanging van het filter. En ook 

de winterbeurt. 

 Met het pakket ComfortPlus worden naast alle periodiek onderhoud ook 

de wettelijk voorgeschreven controles uitgevoerd. 

 Het pakket ComfortSuper bestaat uit het Comfort-onderhoudscontract 

plus alle wettelijk voorgeschreven controles en reparaties van 

slijtagedelen. 

 

Verruimde koopgaranties wereldwijd  

Dankzij de hoge betrouwbaarheid van de Trucknology®-series kan MAN zijn 

standaardgaranties aanzienlijk verruimen tot 5 jaar. MAN biedt dit al twee jaar 

wereldwijd aan voor de wegvoertuigen uit de TGL-, TGM-, TGS- en TGX-series; 

nu geldt het ook voor alle op alle wielen aangedreven voertuigen. Ook 

vrachtauto’s met MAN HydroDrive® vallen er nu onder. De aandrijflijngaranties 

voor op alle wielen aangedreven voertuigen gelden voor de TGX, TGS en TGM 

in 4x4-, 6x6- en 8x8-uitvoering. De garantie omvat de centrale onderdelen van de 

aandrijflijn, dus de motor inclusief turbo, de verstuivers, bepaalde onderdelen van 

de inspuitpomp, de versnellingsbak, de intarder en de aangedreven assen; bij op 

alle wielen aangedreven voertuigen ook de verdeelbakken. Bij HydroDrive®-

voertuigen zijn de mechanische onderdelen van de voorwielaandrijving gedekt. 

MAN is de enige fabrikant die garanties van deze omvang wereldwijd aanbiedt. 

De verruimde aandrijflijngaranties kunnen ook gecombineerd worden met de 

koopgarantie voor het volledige voertuig. 
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Veiliger en zuiniger: MAN ProfiDrive
® 

Praktijkgerichte chauffeurstrainingen van MAN ProfiDrive helpen brandstof te 

besparen. Zelfs ervaren beroepschauffeurs kunnen zo hun brandstofverbruik met 

tot tien procent verminderen. De MAN ProfiDrive® trainingen bieden een breed 

aanbod van cursussen rond de thema’s: gedrag van de chauffeur, veilig rijgedrag 

en zuinig rijden. De trainingen richten zich speciaal op de doelgroepen: 

vrachtautochauffeur, buschauffeur, fleetmanager, rij-instructeur en deskundige. 

Sinds het van kracht worden van de Richtlijn Vakbekwaamheid bestuurders is 

elke Europese beroepschauffeur verplicht zich regelmatig bij te scholen. Met de 

ProfiDrive® trainingsmodules laat deze verplichte bijscholing zich combineren 

met praktijkgerichte zuinigheids- of veiligheids-modules. Zo wordt elke 

trainingsdag zeer efficiënt benut. 

 

MAN Originalersatzteile
®
  

Vervangingsonderdelen van hoge kwaliteit, die snel beschikbaar zijn, zijn van 

cruciaal belang voor de duurzaamheid, de veiligheid en de inzetbaarheid van een 

voertuig. De volledige ervaring van MAN als bedrijfswagenfabrikant komt ten 

goede aan het vervangingsonderdelenprogramma en garandeert de veiligheid 

van de onderdelen. Pas het doorstaan van talloze tests en het perfecte 

samenspel met de omliggende componenten maakt een vervangingsonderdeel 

tot een MAN Original. Daardoor hebben MAN Originalersatzteile® en 

componenten een hoge levensduur en passen ze perfect in het voertuig. 

 

MAN Originalteile® zijn wereldwijd leverbaar. Snelle beschikbaarheid van 

vervangingsonderdelen zorgt voor korte standtijden in de werkplaats en spaart 

dus kosten. De European Logistics Centers van MAN garanderen samen met de 

onderdelenbevoorrading in Dachau en Steyr dat ongeveer 95 procent van alle 

onderdelen de volgende dag aan de werkplaats geleverd kan worden. Ook voor 

oudere modellen en speciale voertuigen zijn MAN Originalteile® leverbaar. 

Transportbedrijven kunnen wereldwijd vertrouwen op een net van ruim 1650 

servicepunten. 
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Hybridetechnologie voor vrachtauto’s en bussen van 

MAN: consequent efficiënte oplossingen voor de 

markt 

 

In het stads- en streekvervoer en in het distributieverkeer opent de 

hybridisering van bus- en vrachtautoaandrijvingen nieuwe 

mogelijkheden om de efficiency te verhogen; tegelijkertijd effent dit 

de weg voor emissievrije elektromobiliteit in de toekomst. 

 

MAN Nutzfahrzeuge is een van de pionieren van de hybride-aandrijving – al 

sinds de jaren ’70 werken de ingenieurs aan verschillende technologieën om 

door de recuperatie van rem-energie brandstof en dus CO2 te besparen. 

Betrouwbaarheid, zuinigheid en efficiency zijn de drie belangrijke criteria voor 

succes voor marktrijpe hybride-aandrijvingen. Alleen hybride-aandrijvingen die 

volledig aan deze criteria voldoen, ontwikkelt MAN Nutzfahrzeuge tot 

productierijpheid. Daarmee voldoen we aan de verwachting van onze klanten en 

verhogen we de kans dat op grote schaal toegepaste hybride-aandrijvingen de 

energiebronnen ontzien en de uitstoot van CO2 kunnen verminderen. 

 

MAN’s City Hybride bespaart in het lijnverkeer 

Dankzij een doorontwikkeling van de elektronica en de toegenomen prestaties 

van opslagmedia voor elektriciteit is nu voor het eerst de rendabele inzet van 

hybride aandrijftechnologieën in het stads- en streekvervoer mogelijk. Het 

rijprofiel van een stadsbus is bij uitstek geschikt voor de inzet van een 

hybridevoertuig. De gemiddelde vermogensbehoefte voor het rijden is gering; 

vaak wordt het brandstofverbruik in belangrijke mate bepaald door accessoires, 

zoals de airconditioning. Lijndiensten in de stad hebben een gemiddelde 

halteafstand van enkele honderden meters, als behalve de bushaltes ook 

verkeerslichten en files meegeteld worden. Elke stop levert rem-energie op, die 

weer gebruikt kan worden bij de volgende acceleratie. Omdat de dieselmotor, 

afhankelijk van de laadtoestand van de energiedrager, zo vaak mogelijk 

uitgeschakeld blijft, wordt behalve de uitstoot van CO2 en andere schadelijke 

stoffen ook het lawaai, vooral bij het optrekken, duidelijk verminderd. 

 

In de loop van dit jaar brengt MAN met de nieuwe Lion’s City Hybride een 

innovatieve stadsbus op de markt, voor meer ecologie en economie in de 

stedelijke mobiliteit. Deze bus verbruikt tot 30 procent minder brandstof dan een 

conventionele stadsbus. Dat komt overeen met een CO2-reductie van tot 30 
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procent. In de Lion’s City Hybride past MAN een seriële hybride-aandrijving toe; 

dit systeem biedt vooral bij stadsbussen voordelen, omdat het rem-energie met 

de geringste verliezen recupereert en weer ter beschikking stelt. Als 

energiedrager worden in de MAN Lion’s City Hybride supercondensatoren 

(zogenaamde ultracaps) gebruikt, die 200 kW vermogen kunnen opnemen en 

afgeven. Dankzij hun in vergelijking met accu’s hoge cyclusbestendigheid 

hebben deze energiedragers eenzelfde levensduur als de bus; dit vermijdt het 

kostbare vervangen van de accu’s tijdens de levenduur van het voertuig. 

 

Hybridetechnologie in het distributieverkeer 

In het goederentransport over korte afstand en in het distributieverkeer heersen 

bedrijfsomstandigheden die nauwelijks vergelijkbaar zijn met het stads- en 

streekvervoer. De vrachtauto’s worden op meer uiteenlopende wijze gebruikt en 

vergeleken met het relatief eenvormige rijprofiel van een stadsbus bestaat het 

typische routeprofiel in de distributie uit gemengd gebruik met langere ritten. De 

hybridetechniek deed bij MAN al in 1983 zijn intrede in het distributieverkeer met 

de eerste diesel-elektrisch aangedreven G90, een 7,5-tonner uit de 

gemeenschappelijke MAN-VW-serie. Al in 1996 kon een L2000-prototype met 

plug-in techniek naar keuze op diesel (buiten de stad) of elektrisch (in de stad) 

rijden. Bij de plug-in techniek kunnen de accu’s opgeladen worden aan het 

stopcontact – hierdoor wordt de CO2-voetafdruk van het voertuig duidelijk kleiner. 

In 2001 presenteerde MAN de eerste hybridevrachtauto voor distributie-verkeer 

met krukasstartgenerator; in 2006 werd de TGL Hybrid met EDA, een 

elektrodynamisch startelement, voorgesteld. Op de IAA 2008 toonde MAN de 

TGL 12.220 Hybrid met een hoog nuttig laadvermogen en een lithium-ionaccu 

als energiedrager die, afhankelijk van het gebruiksprofiel, een brandstof- en CO2-

besparing van tot 15 procent belooft. Bij vrachtauto’s voor het distributieverkeer 

gebruikt MAN parallel-hybridetechniek, die juist in het pendelverkeer, waar 

langere stukken met een constante snelheid gereden worden, een hoger 

rendement belooft. 

 

Innovatieve hybridetechnologie in de MAN TGL 

Bij de MAN TGL 12.220 Hybrid staat onder de cabine een viercilinder Common-

Rail-dieselmotor met 220 pk in EEV-uitvoering, die zijn vermogen afgeeft aan 

een hybrideversnellingsbak. Tevens is er een 60 kW sterke elektromotor als 

startgenerator geïntegreerd in de aandrijflijn. Een koppeling scheidt de 

elektromotor en de versnellingsbak van de verbrandingsmotor en maakt zo 

elektrisch rijden mogelijk. De elektrische machine wordt in zijn functie als 

generator ook als stroomleverancier gebruikt; de rem-energie wordt opgeslagen 

in een compacte lithium-ionaccu. Het volledige systeem bestaat uit een 

geautomatiseerde zesversnellingsbak, een elektromotor en een hoog-
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spanningsaccu. Het neemt alle functies van een volhybridesysteem over: de 

start/stopfunctie, de recuperatie van de rem-energie, de hulp bij het accelereren 

(boosten) en het elektrische rijden. De intelligentie van het systeem zit in het 

hybride-energiemanagement van MAN – het stuurt de energiestromen tussen 

dieselmotor, elektromotor, energiedrager, aandrijfassen en accessoires. Het 

energiemanagement optimaliseert de verdeling van het koppel over de 

dieselmotor en de elektromotor. Bovendien garandeert het een op de vraag 

afgestemd gebruik van de accessoires. MAN Nutzfahrzeuge ziet in de 

doorontwikkeling van het energiemanagement zijn kerncompetentie op het 

gebied van de hybride-aandrijving: net als bij de MAN Lion’s City Hybride 

garandeert het energiemanagement het betrouwbaar functioneren van het 

voertuig en garandeert het tevens dat het systeem een maximale energie-

efficiency bereikt. 

 

De start/stopautomaat bespaart brandstof bij het stationair draaien; het elektrisch 

wegrijden op rem-energie bespaart brandstof tijdens het onzuinige accelereren. 

Met een sterkere accu van ongeveer tien kWh wordt het zelfs mogelijk om korte 

afstanden volledig elektrisch te rijden. Dankzij het extra elektrisch vermogen, 

altijd nog 60 kW, kan er een kleinere verbrandingmotor gebruikt worden; dit 

vermogensverlies wordt bij het accelereren gecompenseerd door de 

elektromotor. Het besparingspotentieel van de seriële MAN Lion´s City Hybride 

stadsbus kan de TGL Hybrid vanwege zijn concept niet halen – de MAN-technici 

gaan momenteel uit van een brandstofbesparing van tot 15 procent. Vergeleken 

met een even sterke TGL met zescilindermotor wordt dit gerealiseerd met een 

extra gewicht, resp. een lager nuttig laadvermogen, van minder dan 100 

kilogram. 

 

Bij de gegeven randvoorwaarden en de actuele stand van zaken wat betreft 

accutechnologie en regelapparatuur is op korte termijn een rendabel gebruik van 

deze hybridevrachtauto in het distributieverkeer niet mogelijk. Maar op de 

middellange en lange termijn zal de hybridetechnologie zich een plaats 

veroveren in dit en andere vrachtautosegmenten. Daarom zal MAN 

Nutzfahrzeuge in de loop van dit jaar meerdere exemplaren van de TGL Hybrid 

produceren en in de praktijk testen. 
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Assistenzsysteme: AKTIV en MAN presenteren 

onderzoeksresultaten 

 

Projectpartners ontwikkelen intelligente verkeersmanagement-

systemen, die in de toekomst het file- en ongevallenrisico op wegen 

belangrijk kunnen verminderen. 

 

Op 23 juni 2010 presenteerden de onderzoekspartners in het AKTIV-project op 

het testterrein van de TÜV Rheinland in Mendig de resultaten van hun vier jaar 

durend onderzoek. De AKTIV-groep concentreerde zich op de thema’s veiligheid 

en het vermijden van files door middel van car2car-communicatie. 

 

MAN Nutzfahrzeuge heeft zich in het kader van AKTIV intensief bezig gehouden 

met de geïntegreerde rijstrookhulp en het actief remmen bij gevaar door een 

automatische remingreep. Een ander belangrijk onderzoeksthema was het 

gedrag van de chauffeur en de aandacht van de chauffeur als er 

assisitentiesystemen toegepast worden. “Voor ons staat veiligheid altijd 

bovenaan, samen met de vraag hoe wij kunnen bijdragen aan een efficiënter 

verkeer. Met de in AKTIV ontwikkelde systemen zouden we vandaag al een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van ongelukken en 

files”, zegt Eberhard Hipp, Advanced Development Manager bij MAN 

Nutzfahrzeuge en tevens programmacoördinator van AKTIV. “Om de hier 

ontwikkelde systemen snel in serieproductie te nemen, moeten industrie en 

politiek samen werken aan de verdere verwezenlijking. Voor de klant zijn 

hulpsystemen alleen dan aantrekkelijk als ze behalve het veiligheidsaspect ook 

een economisch voordeel hebben”, benadrukt Hipp.  

 

Actief remmen bij gevaar 

Bij actief remmen bij gevaar krijgt de chauffeur op tijd optische en akoestische 

signalen als er een kop-staartbotsing dreigt. Om actief remmen bij gevaar te 

demonstreren, werd een MAN TGX 18.540 uitgerust met radar- en 

videosensoren. Daarnaast herkent dit systeem stilstaande hindernissen en 

begint het aan een automatische remingreep als de chauffeur op de eerdere 

waarschuwingen niet gereageerd heeft. Vooral bij gevaarlijke situaties als de 

staart van een file op de snelweg gebeuren telkens weer zware kop-

staartbotsingen, die door het gebruik van actief remmen bij gevaar in de 

toekomst vermeden zouden kunnen worden. Om een zo groot mogelijke 

acceptatie door de chauffeur te bereiken, wordt in de berekening van de 

momenten waarop gewaarschuwd wordt en het moment waarop geremd wordt 
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meegenomen hoe alert de chauffeur op dat moment is en hoe de situatie op de 

naastgelegen rijstroken is.  

 

Geïntegreerde rijstrookhulp 

De door MAN Nutzfahrzeuge ontwikkelde geïntegreerde rijstrookhulp houdt de 

vrachtauto automatisch in een vooraf gedefinieerde positie binnen de rijstrook. 

Om dat te bereiken registreert een camera het verloop van de rijstrook en de 

positie van de vrachtauto. Afwijkingen van de vooraf gedefinieerde positie 

worden met een dwarsregeling door voortdurende stuuringrepen vermeden, 

resp. tot een aanvaardbaar minimum teruggebracht.  

 

Bovendien wordt met behulp van digitale kaarten de positie van de vrachtauto 

binnen de rijstrook aangepast aan de bochten die hij nadert. Tevens registreert 

een radarsensor tegemoetkomende vrachtauto’s, waarna de positie van het 

eigen voertuig opschuift naar de rand van de rijbaan.  

 

Rijstrookhulp bij wegwerkzaamheden 

Het verkeer in de grote stedelijke gebieden van Europa zit nu al aan de 

capaciteitsgrenzen van het wegennet. Bovendien verminderen verkeers-

hindernissen, zoals wegwerkzaamheden aan de snelweg, de capaciteit van het 

wegennet en veroorzaken ze vaak lange files. Vooral voor vrachtauto’s, die 

breder zijn dan personenauto’s, blijft er op de smallere rijstroken bij de 

wegwerkzaamheden weinig speelruimte over. 

 

Op een prototype testte MAN een “hulp bij wegwerkzaamheden”. De 

automatische rijstrookhulp voor vrachtauto’s kan de chauffeur op smalle 

rijstroken helpen en verhinderen dat hij afwijkt van de rijstrook. Dit gebeurt door 

actieve ingrepen in de besturing van het voertuig. Ongelukken door ongewild 

verlaten van de rijstrook moeten hierdoor in de toekomst voorkomen worden. 

Inhalen van vrachtwagens door personenwagens, wordt hierdoor duidelijk 

veiliger en het verkeer kan op deze plaatsen sneller doorstromen. 

 

Om dit te bereiken wordt met behulp van een zogenaamde road side unit 

informatie over het verloop van de bouwplaats, met name de afstanden tussen 

de afzetting en de rijstrook, doorgegeven aan het voertuig. Bovendien meet een 

laserscanner in het voertuig voortdurend de afstand van de vrachtauto tot de 

afzetting. De speciale rijstrookhulp voor wegwerkzaamheden zorgt er dan met 

actieve stuuringrepen voor dat het voertuig precies binnen de rijstrook blijft. Het 

systeem schakelt zichzelf automatisch uit zodra de chauffeur zijn handen niet op 

het stuurwiel heeft. Zodoende blijft de volle aandacht van de chauffeur altijd bij 

het voertuig. 
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De aandacht van de chauffeur vasthouden 

Bij de ontwikkeling van nieuwe hulpsystemen is de acceptatie door de chauffeur 

en hoe hij met de systemen omgaat van wezenlijk belang. Daarom heeft MAN 

Nutzfahrzeuge in de MAN-vrachtautosimulator van de TU München (in Garching) 

chauffeurs proefritten laten rijden die sterk leken op de rijomstandigheden zoals 

die zich dagelijks voordoen in het internationale transport. Daarbij werd gekeken 

of zich bij langere ritten met assistentiesystemen veranderingen voordoen in de 

alertheid. Het doel van dit project is om assistentiesystemen zó te ontwerpen dat 

het gevaar dat de chauffeur te weinig prikkels krijgt, waardoor zijn aandacht 

verslapt, zo klein mogelijk gemaakt wordt. Daarom heeft MAN in de rijsimulator 

onderzocht hoe het niveau en de aard van de automatisering de alertheid van de 

chauffeur beïnvloeden; op grond hiervan werden ontwerpkenmerken voor 

assisentiesystemen vastgesteld. 

 

Over het onderzoeksproject AKTIV: 

De afkorting AKTIV staat voor ‘Adaptive und Kooperative Technologien für den 

Intelligenten Verkehr’. Aan dit Duitse onderzoeksproject nemen 28 partners deel: 

auto- en auto-onderdelenfabrikanten, elektronica-, telecommunicatie- en 

softwareproducenten, onderzoeksinstituten en de autoriteiten op het gebied van 

wegen en verkeer. Met als doel het verkeer van de toekomst veiliger en 

productiever te maken, hebben de partners gezamenlijk nieuwe chauffeurs-

assistentiesystemen en oplossingen voor een efficiënter verkeersmanagement 

en voor een geschikte car2car-, resp. car2infrastructure-communicatie 

ontwikkeld.  

 

De partners van AKTIV zijn: Adam Opel GmbH, Audi AG, AZT Automotive 

GmbH, BMW Group, Bundesanstalt für Straßenwesen, Continental, Daimler AG, 

Ericsson, Ford Forschungszentrum Aachen GmbH, Hessisches Landesamt für 

Straßen- und Verkehrswesen, Hochschule für Technik und Wirtschaft des 

Saarlandes, IBEO, ifak e.V. Magdeburg, MAN Nutzfahrzeuge AG, PTV AG, 

Robert Bosch GmbH, Siemens AG, Technische Universität Braunschweig, 

Technische Universität München, Tele Atlas Deutschland GmbH, Transver 

GmbH, Universität Kassel, Vodafone Group R&D Germany en Volkswagen AG. 

Als onderaannemers werken bovendien talrijke universiteits- en 

onderzoeksinstituten en kleinere en middelgrote ondernemingen mee aan de 

projecten. 
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Wereldwijde groei:  

De internationaliseringsstrategie van MAN 

 

In het middelpunt staan de markten van Europa en de BRIC-staten 

Brazilië, Rusland, India en China. Marktgerichte product-

ontwikkeling en lokale productie zijn de succesfactoren. 

 

De internationale groeistrategie die MAN Nutzfahrzeuge de afgelopen jaren 

ingezet heeft, heeft meerdere opeenvolgende recordjaren opgeleverd. Ongeacht 

de huidige moeilijke marktsituatie zet MAN deze succesvolle strategie voort. 

Want op de middellange termijn zal de transportbehoefte, vooral in de 

zogenaamde BRIC-staten (Brazilië en Latijns-Amerika, Rusland en de GOS-

staten, India en China), duidelijk blijven stijgen en de uitbreiding van de 

infrastructuur blijven doorgaan. Navenant stijgt op de middellange termijn de 

vraag naar vrachtauto’s en bussen in deze landen. Samen vertegenwoordigen 

deze landen 40 procent van de wereldbevolking, terwijl hun aandeel aan de 

globale economie momenteel ongeveer 10 procent bedraagt. Jaarlijkse 

groeicijfers van 5 à 10 procent voor het begin van de economische crisis laten 

zien in welke richting deze opkomende economieën zich bewegen. Nu al 

verkopen MAN Nutzfahrzeuge en MAN Latin America samen elke tweede zware 

vrachtauto in een BRIC-staat. Daarom werden in 2009 voor deze markten 

belangrijke strategische beslissingen genomen: met de integratie van MAN Latin 

America werd MAN in Brazilië marktleider. In China heeft MAN een aandeel van 

25 procent plus 1 aandeel in bedrijfswagenfabrikant Sinotruk. De strategische 

samenwerking met Sinotruk, één van de marktleiders op het gebied van zware 

vrachtauto’s in China, omvat licentieovereenkomsten en de ontwikkeling van een 

nieuw vrachtautomerk voor jonge industrielanden en groeimarkten. In Rusland is 

MAN opgeklommen tot grootste vrachtauto-importeur en nu wordt het 

dealernetwerk consequent uitgebouwd. In Zuid-Azië bouwt MAN Nutzfahrzeuge 

sinds 2006 in een joint venture met het Indiase Force Motors Ltd. de MAN CLA 

voor India en exportmarkten in Azië en Afrika. 

 

MAN Latin America 

Met de integratie van de marktleider voor zware bedrijfswagens in Brazilië werd 

MAN een van ’s wereld grootste fabrikanten van zware bedrijfswagens. Het in 

Brazilië gevestigde vrachtauto- en busmerk VW wordt door het MAN-concern 

met groot succes voortgezet en op het eind van 2010 in het zware segment 

aangevuld met krachtige vrachtauto’s van het merk MAN. De eerste bestellingen 

voor deze voertuigen zijn al binnen. Met een groter productenpalet en de twee 



Persinformatie 
MAN truck & bus b.v.____________________________________________________________________________________ 36 

sterke merken VW en MAN wil de bedrijfswagenfabrikant in alle markten van 

Zuid- en Midden-Amerika groeien. In Brazilië, de op vijf na grootste 

vrachtautomarkt ter wereld, is de onderneming met een aandeel van ruim 30 

procent marktleider bij de zware vrachtauto’s. 

De bedrijfswagenfabriek in Resende, in de deelstaat Rio de Janeiro, behoort 

sinds maart 2009 tot de MAN-groep en is een belangrijk onderdeel van de 

globale productie- en groeistrategie van de onderneming. 

 

Het productaanbod omvat vrachtauto’s in de lichte, middelzware en zware 

gewichtsklassen en buschassis voor stads-, reis- en langeafstandsbussen. De 

modellen lopen van de lichte Delivery met 5 ton totaalgewicht via chassis voor 

bussen tot de 31 ton zware Constellation vrachtauto. MAN Latin America 

verkoopt voertuigen in 22 landen, vooral in Zuid-Amerika en Afrika, waar ze 

ingezet worden door bijvoorbeeld mijnbouwbedrijven, streekbusondernemingen 

en grote boerenbedrijven. De geografische omstandigheden en de 

marktvoorwaarden zijn daar zeer uiteenlopend; de voertuigen moeten niet alleen 

bestand zijn tegen de hitte in de woestijn, maar ook tegen de koude in de Andes, 

tegen de moderne asfaltwegen in de regio São Paulo èn tegen de onverharde 

wegen in het Amazonegebied. 

 

Met 145 verkooppunten in alle streken van Brazilië beschikt de onderneming 

over een uitgestrekt verkoop- en servicenetwerk. Daarnaast zijn er importeurs 

met verkooppunten in Latijns-Amerika en Afrika. 

 

MAN Nutzfahrzeuge in Rusland en Centraal-Azië 

MAN Nutzfahrzeuge heeft zich de afgelopen jaren succesvol kunnen 

manifesteren op de Russische vrachtautomarkt en is marktleider onder de 

importeurs. Centraal staan voertuigen voor de bouw en voor het langeafstands-

vervoer. MAN-klanten in Rusland kunnen inmiddels vertrouwen op een uitgebreid 

en hooggekwalificeerd servicenetwerk. 

  

In Oezbekistan heeft MAN in 2009 een joint venture opgericht voor de montage, 

verkoop en service van vrachtauto’s in de landen van Centraal-Azië. De joint 

venture importeert onderdelen voor zware vrachtauto’s van de MAN TGA (uit 

Duitsland) en CLA (uit India) naar Oezbekistan en assembleert deze in een 

assemblagefabriek. Verkoop en onderhoud van de vrachtauto’s gebeurt door een 

onafhankelijk dealernet. Bij de vrachtauto’s gaat het bijvoorbeeld om trekkers en 

chassis voor bouwvoertuigen. De gemeenschappelijke onderneming “JV MAN 

AUTO-Uzbekistan” is gevestigd in Tasjkent, Oezbekistan. 

 

Joint venture MAN Force Trucks in India 
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De vrachtauto-joint venture MAN FORCE TRUCKS Private Ltd. produceert in 

een van de modernste bedrijfswagenfabrieken van India, in Pithampur, zware 

vrachtauto’s voor de markten in Azië en Afrika. De voertuigen van de MAN CLA-

serie zijn ontworpen voor uitdagende en zware bedrijfsomstandigheden. Het 

productpalet van de MAN CLA omvat twee- en drieassige chassis, trekkers en 

opbouwklare vrachtauto’s voor kippers en betonmixers met een totaalgewicht 

van 15 tot 26 ton en motorvermogens van 220 tot 280 pk. Met een robuust 

chassis, zuinige motoren en op slechte wegdekken berekende 20 of 22,5 inch 

grote banden mikt MAN op de markten in verschillende landen van Azië en 

Afrika. Zo worden de vrachtauto’s bijvoorbeeld ingezet in Indonesië, Vietnam, 

Oezbekistan, Zuid-Afrika en Marokko. 

 

De CLA is gebaseerd op beproefde vrachtautotechniek van MAN Nutzfahrzeuge. 

Zodoende is hij in de harde praktijk van alledag belastbaar, betrouwbaar, 

functioneel en zuinig. 

 

Samenwerking met Sinotruk in China 

In China ontwikkelt MAN samen met partner Sinotruk een nieuw vrachtautomerk 

voor jonge industrielanden en groeimarkten. Sinotruk is met een marktaandeel 

van ruim 20 procent één van de marktleiders in China. Daarnaast worden 

volgens plan de eerste componenten van MAN geïntegreerd in bestaande 

modellen van Sinotruk. Met deze samenwerking neemt MAN rechtstreeks deel 

aan de dynamische ontwikkeling van de marktleider in de grootste 

vrachtautomarkt ter wereld. Bovendien is Sinotruk licentienemer voor 

technologieën uit MAN’s TGA-serie, inclusief de motoren. De verkoop van de 

nieuwe producten zal gebeuren door MAN en Sinotruk. 

 

Wereldwijde efficiency 

In de markten van Europa en een groeiend aantal aangrenzende markten voelen 

transportondernemers de druk van een sterke concurrentie, stijgende 

brandstofprijzen en een toenemende verkeersdrukte, met de bijbehorende roep 

om meer verkeersveiligheid. Om concurrerend te blijven, moeten zij zich steeds 

strakker houden aan tijdschema’s, moet de stilstand steeds kleiner worden en 

moeten zij de kosten van hun bedrijfswagens tot op de cent per kilometer 

nauwkeurig berekenen. Daarom spelen een dicht servicenetwerk, goed en snel 

onderhoud, mobiliteitsgaranties en exact calculeerbare onderhoudskosten een 

steeds groter wordende rol. Al bij de beslissing om te kopen letten de 

ondernemers daarom op aanbieders die efficiënte onderhoudscontracten, 

mobiliteitsgaranties en telematicasystemen kunnen aanbieden. MAN heeft de 

belangrijkste kostenposten bij de exploitatie van bedrijfswagens geanalyseerd en 

biedt zijn klanten nu al een uitgebreid programma om de Total Costs of 
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Ownership (TCO) te verminderen. “Consequent efficiënt” omvat de vrachtauto’s 

en bussen van het merk MAN en ook de diensten, die toegesneden zijn op de 

eisen van de diverse branches. Samen resulteert dit in een bijzonder efficiënte 

exploitatie gedurende de volledige levensduur van het voertuig. “Consequent 

efficiënt” omvat ook onderzoeks- en ontwikkelingsmaatregelen die toekomstige 

efficiency-verbeteringen van de producten en van de weg als verkeerssysteem 

mogelijk maken. De strategische insteek van MAN gaat dus veel verder dan 

alleen het besparen van brandstof.  
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Bedrijfsportret MAN Nutzfahrzeuge Groep  

 

De MAN Nutzfahrzeuge Groep is gevestigd in München en is de grootste 

onderneming binnen de MAN Groep en één van de toonaangevende 

internationale aanbieders van bedrijfswagens en transportoplossingen. In het 

boekjaar 2009 realiseerde de onderneming, die circa 31.000 werknemers telt, 

een verkoop van ruim 40.500 vrachtauto’s en ruim 6200 bussen en buschassis 

van de merken MAN en NEOPLAN, met een waarde 6,4 miljard euro. 

 

In een sterk teruglopende markt kon MAN in 2009 zijn marktaandeel bij 

vrachtauto’s boven 6 ton in Europa uitbouwen tot 16,7 procent. Op de Europese 

busmarkt lieten de beide merken MAN en NEOPLAN in het boekjaar 2009 een 

duidelijke stijging van hun marktaandeel zien, van 12,8 naar 14,8 procent. 

 

 

Vestigingen op meerdere continenten 

 

MAN Nutzfahrzeuge bouwt vrachtauto’s tussen 7,49 en 44 ton totaalgewicht, 

zware gespecialiseerde voertuigen tot een totaalgewicht van de 

opleggercombinatie van 250 ton, stads-, streek- en reisbussen (complete bussen 

en chassis) en diesel- en aardgasmotoren. De onderneming heeft in Duitsland 

vier productielocaties: München, Nürnberg, Salzgitter en Plauen. 

 

Daarnaast zijn er productielocaties in Wenen en in Steyr (Oostenrijk) en in 

Posen, Starachowice en Krakau (Polen). Verder staan er fabrieken in Ankara 

(Turkije), in Olifantsfontein en in Pinetown (Zuid-Afrika) en in het Mexicaanse 

Querétaro. 

 

MAN Nutzfahrzeuge volgt een internationale groeistrategie, die niet alleen de 

belangrijke markt Europa omvat, maar ook de gerichte ontsluiting inhoudt van de 

markten van Azië, Afrika, Zuid-Amerika en Oost-Europa, inclusief Rusland. In de 

joint venture MAN FORCE TRUCKS Private Limited in India, waarin MAN 

Nutzfahrzeuge een aandeel heeft van 50 procent, worden sinds eind 2006 zware 

vrachtauto’s geproduceerd voor de Indiase markt en voor de export. De markten 

van Centraal-Azië bedient MAN Nutzfahrzeuge met de joint venture JV MAN 

Auto-Uzbekistan Limited Liability Company, die in Samarkand (Oezbekistan) 

zware vrachtauto’s monteert. Een joint venture met Sinotruk Ltd. in China bereidt 

de productie van zware vrachtauto’s voor. In meerdere landen in Afrika en Azië 

monteren lokale partners vrachtauto’s en bussen die aangeleverd worden als 

CKD-pakket. 
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Breed opgezet vrachtautoprogramma 

 

Het vrachtautoprogramma van MAN loopt van de TGL (7,49 – 12 t) via de 

middelste serie van de Trucknology® Generation, de TGM (12 – 26 t), tot de 

TGS- en TGX-serie, die het gebied van 18 tot 44 ton totaalgewicht bestrijken. De 

MAN TGS WW-serie (WorldWide) bestaat uit robuuste vrachtauto’s met een 

totaalgewicht van 18 tot 41 ton, bedoeld voor de gebieden in Rusland, Azië en 

Afrika. Tot slot zijn er de HX- en SX-series, die bij uitstrek geschikt zijn voor off-

roadwerk. Deze vooral voor militaire doeleinden ingezette wielvoertuigen zullen 

geproduceerd en verkocht worden door de joint venture Rheinmetall MAN 

Military Vehicles GmbH. 

 

De TGS- en TGX-series zijn een voortzetting van de aloude zware TGA-serie. 

Met hun verkiezing tot “Truck of the Year 2008” heeft MAN die begeerde 

onderscheiding als enige fabrikant al zevenmaal ontvangen. Twee jaar eerder 

verwierf de TGL de titel „Truck of the Year 2006“. 

 

De joint venture MAN FORCE TRUCKS Pvt. Ltd. produceert in India de CLA-

serie voor markten in Azië en Afrika. Zijn totaalgewicht loopt van 15 tot 26 ton. 

 

 

 

Bussen van MAN en NEOPLAN 

 

Het programma van de busmerken MAN en NEOPLAN omvat reis- en 

streekbussen, stadsbussen en buschassis. Indachtig de claim “Buses for 

Business” richt het brede programma van MAN zich met stads- streek- en 

reisbussen vooral op de ondernemer die georiënteerd is op rentabiliteit. 

NEOPLAN spreekt met zijn exclusieve luxe reisbussen vooral die klanten aan die 

hun VIP-gasten een extravagante reisbeleving willen bieden. De NEOPLAN 

Starliner ontving behalve diverse designprijzen ook de onderscheiding “Coach of 

the Year 2006”. De NEOPLAN Cityliner werd in 2007 onderscheiden met de 

designprijs “red:dot best of the best”. In 2010 kwam de NEOPLAN Starliner bij de 

lezersverkiezing van de Duitse uitgeverij ETM weer op de eerste plaats en de 

MAN Lion’s Regio al voor de zesde maal op plaats één. 

 

In Duitsland worden de reisbussen van het merk NEOPLAN gebouwd in Plauen; 

de fabriek in Salzgitter produceert buschassis. In Polen en Turkije worden op 

meerdere locaties stads- en streekbussen gebouwd. 
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Efficiënte motoren van MAN Nutzfahrzeuge 

 

MAN Nutzfahrzeuge ontwikkelt en produceert Common-Rail-dieselmotoren, die 

ingezet worden in vrachtauto’s van MAN en in bussen van MAN en NEOPLAN. 

Bovendien gebruiken andere fabrikanten motoren van MAN voor verschillende 

doeleinden. Naast dieselmotoren biedt MAN Nutzfahrzeuge ook motoren aan die 

op aardgas lopen. 

 

Op het gebied van motoren doet MAN intensief onderzoek naar technologieën 

waarmee het verbruik en de emissie duurzaam verminderd kunnen worden. De 

voortdurende toename van de efficiency van de dieselmotor onderstreept de 

hoge motorencompetentie van MAN. Verschillende motorenseries in vrachtauto’s 

en bussen voldoen aan de Europese uitlaatgasnormen zonder het gebruik van 

aanvullende hulpstoffen, met de beproefde MAN PURE DIESEL-technologie. 

Kenniscentrum en productielocatie voor MAN-motoren is Nürnberg (Duitsland). 

Daar werd in 2010 een nieuw ontwikkelingscentrum met testbanken geopend. 

 

 

Omvangrijk dienstenaanbod 

 

MAN Nutzfahrzeuge biedt de klant met MANService, MANSupport en 

MANFinance, MANRental en MANTopUsed internationale dienstverlening uit 

één bron. Of het nu gaat om een onderhouds- of een reparatiecontract, 

fleetmanagement of financieringsoplossingen: MAN combineert toptechnologie 

met op maat gemaakte dienstverlening. 

 

Wereldwijd staan de klanten van MAN en NEOPLAN ruim 1650 steunpunten 

voor onderhoud en reparatie ter beschikking. MANService Mobile24 garandeert 

betrouwbare hulp bij pech, 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. 

 

 

Productielocaties 

 

In Duitsland 

 München: hoofdvestiging, zware vrachtauto’s, cabines, aangedreven 

assen 

 Nürnberg: motoren 

 Salzgitter: zware vrachtauto’s, buschassis en componenten  

 Plauen: luxe reisbussen, dubbeldeks lijn- en reisbussen 



Persinformatie 
MAN truck & bus b.v.____________________________________________________________________________________ 42 

 

Internationaal 

 Wenen, Oostenrijk: speciale voertuigen  

 Steyr, Oostenrijk: lichte en middelzware vrachtauto’s, cabines 

 Krakau, Polen: zware vrachtauto’s 

 Posen, Polen: stadsbussen, streekbussen, bodemplaten 

 Starachowice, Polen: ruwbouw voor stadsbussen, streekbussen, 

bodemplaten, componenten 

 Ankara, Turkije: standaard touringcars, streek- en lijnbussen 

 Olifantsfontein, Zuid-Afrika: streek- en lijnbussen 

 Pinetown, Zuid-Afrika: zware, middelzware en lichte vrachtauto’s, 

buschassis 

 Pithampur, India: joint venture zware vrachtauto’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consequent efficiënt: bedrijfswagens van MAN 

De transport- en verkeersdichtheid op de Europese wegen neemt op de 

middellange termijn verder toe. Tegelijkertijd maken de op de lange termijn 

schaarser wordende energiebronnen vervoer duurder. Als een van ’s werelds 

toonaangevende fabrikanten van vrachtauto’s en bussen levert MAN 

Nutzfahrzeuge 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, 

gebundeld in de gebieden technologie, service, chauffeur en future expertise, 

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 b.v. maakt als 

werkmaatschappij deel uit van MAN Region West B.V., een joint venture tussen Pon en MAN Nutzfahrzeuge AG.  MAN truck & bus 

werkt in Nederland met een dealerapparaat van 11 dealers met 35 vestigingen.  


