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MAN vernieuwt de TG-serie. Diverse 

innovaties in de verschillende 

trucklijnen zorgen voor nóg 

meer efficiëntie en een hoger comfort- en 

veiligheidsniveau. Tegelijkertijd wordt het 

verbruik verder teruggebracht en profiteren 

transportondernemingen van ruimere 

onderhoudsintervallen. 

Voor modeljaar 2018 heeft MAN tevens 

wijzigingen doorgevoerd in het interieur en zijn de 

distributietrucks uitgerust met nieuwe motoren. 

In deze MAN krant leest u daar uiteraard meer 

over.

Naast MAN trucks presenteren wij u ook de MAN 

TGE; dé betrouwbare bedrijfswagen met voor 

iedere branche een perfecte uitvoering. Én met het 

vertrouwde hoge service niveau dat u van MAN 

gewend bent.

Ook staat MAN niet stil als het gaat om duurzame 

oplossingen. MAN introduceert de komende 

jaren volledig elektrische versies van zijn 

distributietrucks. 

Ik wens u veel leesplezier met deze MAN krant en 

mocht u vragen hebben of meer informatie willen, 

neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. 

Wij staan u graag te woord.

Met vriendelijke groeten,

Van Leeuwen 

Truckservice

Pieter van Leeuwen

Directeur



Vernieuwde 
MAN TG-serie
Méér efficiency, comfort en veiligheid 
Minder onderhoud en lagere emissies

Nieuwe MAN motoren

De distributietrucks TGL en TGM krijgen de 

beschikking over nieuwe D08-motoren. 

Daarbij is er keuze uit vier- en zescilinderversies 

(viercilindermotoren uitsluitend voor de MAN TGL). 

Het vermogensspectrum is zeer breed: van 

118 kW/160 pk tot 235 kW/320 pk. De maximale 

koppels lopen uiteen van 600 Nm tot 1.250 Nm. 

Alle D08-motoren maken uitsluitend gebruik van de 

effectieve Selective Catalytic Reduction-technology 

(SCR) om de emissies te verminderen. 

De nieuwe motoren vallen ook op door hun minder 

gecompliceerde opzet. Dit zorgt voor een verlaging 

van het gewicht (met positieve gevolgen voor het 

laadvermogen) en samen met diverse gerichte 

verbeteringen ook voor een lager verbruik. De winst 

vergeleken met de voorgangers bedraagt maximaal 

5,5%.

Langere service-intervallen

Transportondernemers profiteren met de nieuwe TGL 

en TGM van duidelijk langere service-intervallen: 

tussen twee olieverversingen door kunnen de nieuwe 

motoren nu tot 80.000 km rijden (voorheen 60.000 

km). Alle Euro 6-versies van de D08-motorenreeks 

zijn geschikt voor het gebruik van HVO (hydrogenated 

vegetable oil, brandstof van plantaardige oorsprong) 

en zijn daarmee CO2-neutraal inzetbaar.

Vernieuwde TipMatic-transmissie

De nieuwe motoren worden gekoppeld aan de 

nieuwe TipMatic-transmissie die over Idle Speed 

Driving beschikt. Hiermee is het mogelijk om, zonder 

de koppeling en het gaspedaal te gebruiken, bij 

stationair toerental langzaam te rijden. Dit beperkt 

slijtage van de koppeling en is zeer comfortabel in 

omstandigheden waarbij langzaam wordt gereden. 

De Efficient Roll coastingfunctie, beschikbaar voor 

de TGM-modellen, beperkt het verbruik doordat de 

transmissie bij afdalingen in neutraal schakelt.



Alle MAN TG-modellen hebben nu een nóg 

gebruiksvriendelijker en praktischer interieur 

waarbij comfort en ergonomie hand in hand gaan. 

Op het instrumentenpaneel valt het nieuwe 4 inch 

hi-res kleurenscherm op. Dit werkt samen met het 

MAN Infotainmentsysteem MMT en maakt gebruik 

van iconen in diverse kleuren. Eco-functies worden 

bijvoorbeeld in groen weergegeven en ook de 

geactiveerde veiligheidssystemen zijn altijd zicht-

baar. Door deze nieuwe lay-out springen waar-

schuwingen nóg sneller in het oog.

De lange L, LX, XLX en XXL slaapcabine- 

uitvoeringen van de MAN TGX- en TGS-modellen 

bieden nu nog meer (opberg)ruimte door de 

herschikking van diverse componenten. Daarnaast 

is er nu een uitschuifbare koelkast leverbaar. Deze 

kan onder het bed worden opgeborgen. In het 

rust-/slaapgedeelte bevindt zich een handig 

controlepaneel met LCD-display. Hiermee zijn de 

interieurverlichting, ramen en het schuifdak te 

bedienen. Ook een wek-alarm en 12V-, 24V- en 

USB-aansluitingen zijn inbegrepen. Dat betekent 

dat het gebruikt kan worden met smartphones, 

tablets en zelfs televisies. Nieuw voor de TGX-serie 

is het Acoustic Package. De extra isolatie zorgt 

voor een zeer laag geluidsniveau in de cabine.

De Adaptieve Cruise Control (ACC) in de TGX- en TGS- 

modellen krijgt een intelligente Stop-and-Go functie. Deze 

ontlast de chauffeur door automatisch afstand te houden en 

door automatisch af te remmen en op te trekken bij lang-

zaam rijdend verkeer of in files. De ACC draagt bij aan het 

voorkomen van kop/staart-botsingen en levert zo een 

belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid. ACC werkt 

nu bovendien nog comfortabeler door de verfijning van het 

rem- en acceleratiesysteem. De Adaptive Cruise Control 

met Stop-and-Go functie is een perfecte aanvulling op de 

Emergency Brake Assist (EBA 2) en het Lane Guard System 

(LGS). Bij de noodremassistent EBA 2, die nu altijd actief is 

(bij vorige versies was het systeem handmatig te deactiveren), 

werken camera’s en radarsensoren samen. Ze herkennen 

mogelijk gevaarlijke situaties. Op basis daarvan kan dit 

veiligheidssysteem zelfstandig een noodstop uitvoeren 

waarbij het Emergency Stopping Signal (ESS) automatisch 

wordt ingeschakeld en zowel de remlichten als de alarm- 

verlichting worden geactiveerd.

Het LGS (Lane Guard System) voorkomt het onbedoeld 

overschrijden van wegmarkeringen. Deze rijstrookcontrole 

waarschuwt de bestuurder met een akoestisch signaal als 

de rijstrook wordt verlaten zonder richting aan te geven. 

LGS werkt op basis van camera’s die de wegbelijning 

monitoren. Het systeem wordt bij snelheden boven 60 km/u 

automatisch ingeschakeld. Ook LGS ontlast de bestuurder. 

Tegelijkertijd zorgt het voor een hoger veiligheidsniveau.

Nieuw 
interieur: 
extra comfort 
en efficiency

Intelligente Stop and Go functie



Ook Big Truck heeft een testrit gedaan met de EfficientLine 3: 

“Klimmen deed de MAN lekker snel en na de koffiestop ging het dalen heel eenvoudig, omdat het al oudere Brakematic-

systeem de chauffeur toestaat de combinatie met één beweging van de voet onder controle te houden.  Meer heb je niet 

nodig. Daarna even file bij Luik, de bak schakelde rustig en alles onder controle. Maar toen kwam het ‘rolgedeelte’ naar 

Nederweert. Hier gedroeg de MAN zich voorbeeldig, met als gevolg dat de prijs van 1 op 4 hem niet meer kon ontgaan. 

Daarmee is deze MAN de eerste 500pk sterke truck in onze club! ”

Afgelopen jaar is de vakpers 2 dagen met de nieuwe MAN EfficientLine 3 

voertuigen op pad geweest voor een testrit. Voor de testrit stonden vier 

voertuigen klaar. Één TGS 18.420 4x2 met een LX-cabine, één TGX 18.420 

4x2 met een XLX-cabine, één TGX 18.460 4x2 met een XXL-cabine en een 

TGX 20.500 4x2 XXL-cabine in Performancelion uitvoering.

Een kleine greep uit de gepubliceerde artikelen.

MAN in 
de media

Big Truck over de “Club van 1 op 4”

Ook in de 

kippertest komt 

MAN goed 

voor de dag



MAN kiest 
voor duurzame 
oplossingen
MAN introduceert de komende jaren volledig 

elektrische versies van zijn distributietrucks 

en stadsbussen. Eind 2017 worden de eerste 

elektrische vrachtwagens overgedragen aan een aantal 

Oostenrijkse bedrijven, waaronder bierbrouwerijen, 

supermarktketens en distributeurs. De eerste in serie 

geproduceerde elektrische MAN-trucks komen in 2021 

op de markt.

“We hebben ambitieuze plannen”, aldus Felix Kybart, 

directeur Alternatieve Aandrijflijnen bij MAN Truck & Bus. 

“Wij stellen hoge eisen aan kwaliteit, dus is er een intensieve 

testfase nodig. Wij moeten er zeker van zijn dat onze eTrucks 

en eBussen net zo betrouw- en inzetbaar zijn als onze 

conventionele voertuigen.”

Dit jaar al stuurt MAN een testvloot van elektrische bussen de 

weg op in diverse Europese steden. Hiervoor is de fabrikant 

samenwerkingen aangegaan met lokale vervoersbedrijven 

in Hamburg, München en Wolfsburg. De serieproductie van 

volledig elektrische MAN-bussen moet eind 2019 van start 

gaan. Twee jaar later volgen volledig elektrische vrachtwagens. 

MAN ontwikkelt deze samen met de Oostenrijkse Council for 

Sustainable Logistics (CNL). Sinds eind 2017 rijdt een aantal 

bij CNL aangesloten bedrijven met negen elektrische MAN 

TGM-modellen: vier 6x4-2‘s met koelopbouw en Frigoblock-

transportkoeling, drie trucks met BDF-wissellaadbaksystemen, 

één met een vaste drankenopbouw en één trekker. De 

uitkomsten van de praktijktests worden meegenomen in de 

ontwikkeling van productierijpe elektrovrachtwagens. De 

eerste in een kleine serie gebouwde MAN eTrucks moeten 

eind 2018 van de band rollen in Steyr, Oostenrijk.

Lange afstand

Op het gebied van transport over de lange afstand ligt de 

situatie anders. Volgens Joachim Drees, algemeen directeur 

van MAN Truck & Bus en MAN SE, blijven dieselmotoren 

daarin een belangrijke rol vervullen. “Moderne dieselmotoren 

in vrachtwagens en bussen zijn zeer schoon en stoten weinig 

CO2 uit”, zegt Drees. “Zoals de accutechniek er nu voor 

staat, zie ik geen mogelijkheid om langeafstandstrucks te 

elektrificeren. Batterijen hebben nog niet voldoende capaciteit, 

helemaal als je bedenkt dat vrachtwagens zware ladingen 

moeten trekken.” Toch is MAN op zoek naar alternatieven 

voor de traditionele dieselmotor. Drie mogelijkheden zijn: 

motoren op gas, hybride aandrijflijnen en krachtbronnen die 

gebruikmaken van groene brandstoffen.

MAN eTruck-studiemodellen

MAN heeft reeds een tweetal eTruck-studiemodellen 

gepresenteerd. Zo is er de elektrische trekker, die gebaseerd is 

op de TGS-modellenreeks. Hij heeft een GVW van 18 ton en is 

optimaal geschikt voor het trekken van enkel- of dubbelassige 

trailers. Het studiemodel is stil, schoon, wendbaar en kan 

een grote hoeveelheid vracht vervoeren. De elektrische 

TGS is daarmee ideaal voor bevoorradingstaken. Hij wordt 

aangedreven door een 350 kW elektromotor, die zijn koppel 

van 3.500 Nm via een cardanas doorgeeft aan de achteras. 

Zijn vier lithium-ionbatterijen (afkomstig van de Volkswagen 

Group) liggen onder de cabine op de vooras. Op een scherm 

in de cabine kan de chauffeur het batterijniveau in de gaten 

houden. De MAN eTruck wint remenergie terug en slaat die als 

elektriciteit op in de batterijen.

MAN heeft met zijn eTruck de European Transport Award for Sustainability gewonnen. 

De award wordt tweejaarlijks door het Duitse vakblad Transport toegekend aan bedrijven 

die zich hebben ingespannen om een winstgevende bedrijfsvoering te koppelen aan 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorg voor het milieu. MAN won de award in de 

truck star-categorie met het MAN eMobility concept, voor de ontwikkeling en het testen van 

elektrische vrachtwagens. En daar zijn wij trots op!

In Beesd hebben De Jong Zuurmond en GoodFuels het 

eerste private mengstation voor duurzame diesel in 

Nederland in gebruik genomen. Het mengstation is uniek 

vanwege de mogelijkheid om fossiele diesel en renewa-

ble diesel te mengen in elke gewenste verhouding. De 

gewenste CO2-reductie kan per voertuig en tankbeurt 

worden ingesteld. Dit stelt De Jong Zuurmond in staat elk 

gewenst niveau van duurzaamheid te bereiken voor haar 

opdrachtgevers.

GoodFuels heeft dit mengstation voor De Jong Zuurmond ont-

wikkeld in samenwerking met Tokheim Solutions om te voldoen 

aan de groeiende vraag naar flexibele en duurzame oplossingen. 

De renewable diesel die De Jong Zuurmond gaat gebruiken, 

vervangt fossiele diesel zonder enige aanpassing aan de truck 

of onderhoudsschema en is volledig goedgekeurd door MAN. 

Tevens voldoet deze geavanceerde biobrandstof aan de 

meeste strenge duurzaamheidseisen en reduceert het de 

CO2-uitstoot over de gehele keten tot 90%. Doordat de 

brandstof volledig is gemaakt van afvalstromen conflicteert deze 

niet met de voedselketen of producten uit de palmolie-industrie. 

De Jong Zuurmond kiest voor een standaard blend van 20% re-

newable diesel en reduceert hiermee de CO2-footprint over haar 

gehele wagenpark met 17%.

Eerste private 
blendingstation voor 
Renewable Diesel (HVO) 
in Nederland

MAN eTruck wint 2018 European 
Transport Award voor duurzaamheid.



De nieuwe cabinelakstraat en het nieuwe hoofdgebouw 

van het MAN ontwikkelingscentrum in München 

onderstrepen dat MAN Truck & Bus blijft investeren 

in zijn hoofdvestiging. De onderneming gaat de 

efficiency verbeteren op alle afdelingen en voert 

tevens veranderingen door in zijn internationale 

productienetwerk. De fabrikant gaat tot 2020 circa € 2,4 

miljard investeren in het moderniseren van zijn fabrieken.

Het bedrijf investeert tussen 2015 en 2020 alleen al circa  

€ 1,1 miljard in de fabriek in München, waar de TGX- en TGS-

modellen worden gebouwd. Tevens gaat MAN een nieuwe 

energiecentrale bouwen, wordt de cabineproductie uitgebreid 

en neemt de onderneming een nieuwe lakstraat in gebruik.

Reductie energieverbruik

Die nieuwe lakstraat, waarin een bedrag van € 85 miljoen is 

geïnvesteerd, heeft een totaal vloeroppervlak van 18.000 m2, 

en is gevestigd in een gebouw dat 150 meter lang en circa 30 

meter hoog is.

MAN investeert tot 2020 
meer dan € 2,4 miljard 
in haar fabrieken



In de nieuwe lakstraat wordt een efficiënt lakproces toegepast 

dat bestaat uit voorbehandeling, kathodische dompelcoating, 

het afdichten van naden en het aanbrengen van een vulmiddel. 

Het geavanceerde rotatieproces dat wordt toegepast voor het 

aanbrengen van de dompelcoating zorgt ervoor dat het verbruik 

van hulpstoffen en chemicaliën aanzienlijk lager is. Daarnaast 

verlaagt de effectieve reiniging het aantal partikels in de uitlaatlucht 

met 90 procent, terwijl het waterverbruik met 80 procent is 

gereduceerd. Verder zorgt het gebruik van efficiency-verhogende 

technologieën ervoor dat MAN de emissies bij de processen kan 

halveren, dat het verfverbruik met 15 procent vermindert en dat het 

energieverbruik met meer dan 25 procent wordt gereduceerd.

De nieuwe systemen werken op basis van de allernieuwste 

milieuvriendelijke technologieën en vormen zodoende een 

belangrijke stap in het streven van het bedrijf naar een ‘groene 

fabriek’, en dit valt ook letterlijk op te vatten. Het begroeide 

gedeelte op het dak van de fabriek, met een totaal oppervlak van 

circa 6.000 m2, draagt ook zijn steentje bij aan het realiseren van 

dit doel.

MAN Development Center krijgt vorm

MAN Truck & Bus zet niet alleen in op innovatie in het 

productieproces, het bedrijf zet ook een belangrijke stap 

voorwaarts op het gebied van R&D met de bouw van een nieuw 

hoofdgebouw voor het MAN ontwikkelingscentrum in München-

Allach. Dit gebouw is in januari 2018 in gebruik genomen en 

kost € 90 miljoen. Het wordt gebouwd naast de testbaan en 

gaat de ideale omgeving vormen voor de alsmaar complexer 

wordende ontwikkelingsactiviteiten van de fabrikant. Alternatieve 

aandrijvingen, zoals de elektrisch aangedreven trucks en bussen, 

spelen een steeds belangrijkere rol bij de ontwikkelingsactiviteiten 

van MAN. Zo kan MAN efficiënt aan de producten voor de 

toekomst werken. 



WIJ KENNEN 
UW WERELD!

MAN TGE

De MAN TGE: de grote bestelwagen die nieuwe 
maatstaven zet in zijn segment. En dat doet ‘ie op het 
gebied van innovatie, veelzijdigheid en branchegerichte 
om- en opbouwmogelijkheden. Reken daarbij gerust 
op het professionele servicenetwerk van MAN: mét de 
bekende truckmentaliteit. MAN is namelijk al 5 jaar lang 
hét betrouwbaarste merk volgens de TÜV. Maak nu kennis 
met de MAN TGE, er zijn 4 Topdeals! MAN TGE, daar kun 
je op rekenen. www.manbestelauto.nl

Ongeacht of u in de stad onderweg bent of dat u zich op 
buitenterrein bevindt, of u veel moet laden of lossen, voor 
elke job vindt u wel een geschikte MAN TGE. Met de TGE 
vult MAN de onderkant van zijn huidige truckprogramma aan 
met een GVW van 3 tot 5,5 ton en een laadvolume tot 18,3 
kuub. Met de geheel nieuw ontwikkelde TGE betreedt MAN 
het lichte en middelzware bedrijfswagensegment en brengt het 
merk alle reeds bekende klantgeoriënteerde diensten van het 
trucksegment nu ook naar de bestelwagenklasse. 

Volop keuze: ook leverbaar met volautomaat
De veelzijdigheid van de MAN TGE begint met de vele 
carrosserievarianten. Hij is er als gesloten bestelwagen, 
chassis-cabine en combi. Allen voorzien van een krachtige en 
betrouwbare 2.0 TDI Euro 6 dieselmotor met vier verschillende 
vermogensoutputs.  Door de keuze aan drie lengtevarianten én 
drie hoogtevarianten beslaat het totale carrosserie-aanbod uit 
niet minder dan 69 versies.

U kunt hierbij kiezen uit voorwielaandrijving, achterwielaandrijving 
en vierwielaandrijving. De speciaal voor intensief 
bestelwagengebruik ontworpen 2.0 TDI-motoren zijn er in 
vermogensvarianten van 75 kW/102 pk tot 130 kW/177 pk. 
Alle modellen zijn leverbaar met een efficiënte en comfortabele 
8-traps automatische transmissie.

Lage bedrijfskosten
De motoren van de TGE zijn niet alleen krachtig, maar ook zeer 
efficiënt. Het effect van deze zuinige motoren wordt bovendien 
versterkt door de gunstige stroomlijn van de TGE. Dit speelt 
samen met de hoge mate van betrouwbaarheid een belangrijke 
rol in de gunstige bedrijfskosten van de TGE: de TCO (Total Cost 
of Ownership) van de TGE is de gunstigste in dit segment.

Zeer compleet en innovatief
De MAN TGE valt ook op door zijn meer dan complete 
standaarduitrusting, met onder meer airco, cruise control, een 
luchtgeveerde bestuurdersstoel, LED-laadruimteverlichting en 
centrale deurvergendeling met afstandsbediening. Eveneens bij 
de vanafprijs inbegrepen zijn slimme assistentiesystemen zoals 
de zijwindassistent en Emergency Brake Assist, dat het verkeer 
voor de TGE monitort en de bestuurder waarschuwt als er 
onvoldoende ruimte is tot de voorligger.

Maatwerkuitrusting
MAN-klanten kunnen voor de TGE ook maatwerk realiseren met 
pakketten die zijn toegesneden op specifieke branches. Zo is 
er het distributiepakket voor gesloten bestel- en bakwagens en 
voorbereiding voor een 3-weg kipper. Ook voor extra comfort, 
veiligheid en efficiency zijn er speciale pakketten. Zo biedt het 
Media TGE-pakket Advanced een mobiele-telefooninterface, 
USB- en AUX-aansluiting, elektrische interface etc.

Service met truckmentaliteit
Een ander belangrijk pluspunt van de MAN TGE is de 
serviceorganisatie die erachter staat. U kunt vertrouwen op de 
excellente service die ook voor MAN trucks wordt uitgevoerd. 
Het uitgangspunt daarbij: het werk moet door (kunnen) gaan. 
Daarom hanteren wij ruime openingstijden (ook op zaterdag), is 
er een efficiënte en snelle onderdelenvoorziening en een 24/7 
hulpdienst voor heel Europa. De uitgebreide kennis en ervaring 
met om- en opbouwers draagt eveneens bij aan een optimale 
service. 

Kortom, of het nu om de kwaliteit en betrouwbaarheid 
gaat, de zeer gunstige bedrijfskosten of de excellente 
service van de MAN organisatie: op de MAN TGE kun je 
rekenen. Altijd en overal.

Graag maken wij 
kennis met ú.



MAN TGE TOPDEALS
Kies uw voordeel. 
Welke van de 3 deals heeft uw voorkeur?

Financial Lease 
voor 2,99%*

U kunt nú een nieuwe MAN TGE rijden op

basis van Financial Lease met 2,99% rente. 

Nu

2,99%
financial lease* 

*De Topdeals zijn geldig t/m 31 maart 2018. Vraag uw dealer naar de voorwaarden.

Wegens succes verlengd: 
Combineer één van de deals met deze aantrekkelijke Financial Lease aanbieding!

50% korting op automaat 
Kies voor gemak, kies voor een automaat

Klantvoordeel: € 950,-*

Deal 1

50% korting op Easy Driver pakket  

• Licht en zicht pakket 

• Advanced Media pakket

• Elektrisch verstelbare, verwarmde en inklapbare buitenspiegels

Klantvoordeel: € 827,-*

Deal 2

Vreemd merk inruilpremie 
Ruil nu uw huidige bedrijfswagen in en ontvang een inruilpremie

Klantvoordeel: € 1000,-*

Deal 3

OF

OF

+



MAN Truck & Bus - Met MAN blijf je besparenMAN
PARTSNEWS

2 jaar garantie op onderdelen

Nieuw!  
2 jaar garantie 
op MAN Originele
Onderdelen
én accessoires.

Wij weten allang dat MAN het 

betrouwbaarste truck merk is, 

maar ook de TUV bevestigt dit 

sinds 2012.

Daarom geven wij met gemak 2 

jaar garantie op alle originele MAN 

onderdelen, accessoires en 

Ecoline delen, die u aanschaft bij 

de MAN dealer. Laat u het onder-

deel door een geautoriseerde 

werkplaats monteren dan krijgt 

u bij een onverhoopt defect tevens 

de montagekosten vergoed.

MAN Accubewaker 
beschermt uw accu! 

Volg je verstand - MAN Originele filters 

Volg je verstand:
Kies voor MAN originele filters
Een MAN filter is niet zomaar een filter. Het is speciaal ontwikkeld voor MAN voertuigen om ze te beschermen 
tegen onnodige schade.

De filters worden samen met de omliggende MAN componenten uitvoerig getest. Zo bent u er zeker van dat ze aan de 
strengste eisen voldoen om kwaliteit, betrouwbaarheid en levensduur te garanderen. Door het gebruik van MAN originele 
filters wordt de kans op storingen en stilstand tot een minimum beperkt en het geeft recht op behoud van garantie.

Art. nr.: 07.97020-2303
Capaciteit 230 Ah - Koudstart 1150 A
Introductieprijs € 265,00
(normaal € 310,00)

Bij een stilstaande motor wordt er geen electrische energie opgewekt, 
maar juist uit de accu ontnomen. Stille gebruikers zijn bijvoorbeeld de 
radio, airco, verwarming en koelbox, dus alle apparaten die met een 
stekker zijn aangesloten. Zij ontnemen ongemerkt veel energie 
uit de accu. Soms zelfs zoveel dat de accu niet meer voldoende 
capaciteit heeft om de motor te starten. 

De accubewaker houdt de laadtoestand van de accu 
voor u in de gaten. 
Voordat de truck niet meer kan starten, wordt u 
gewaarschuwd. Eerst met meerdere geluidsignalen, daarna 
begint het centrale waarschuwingslicht te knipperen. U dient 
op dat moment alle niet benodigde stroomverbruikers uit te 
schakelen en de motor te starten. 
 
Zo laat u de accu weer voldoende op en kunt u op tijd en 
zonder problemen uw weg weer vervolgen. 

Nu ook als retrofit oplossing.

Nieuw in het assortiment: 
MAN Originele EFB Accu 230Ah
De EFB accu (Enhanced Flooded Battery) 
is voorzien van de innovatieve Power Frame Grid(R) technologie.

Nieuw

Dankzij deze speciale techniek wordt het uitvalrisico tot een minimum beperkt en 
de levensduur verhoogd. Deze nieuwe technologie biedt extreem hoge schok- en 
vibratiebestendigheid en een snelle stroomopname verhoogd de betrouwbaareid. 

MAN Originele interieurfilters

Art. nr.: 81.61910-0011   F2000, M2000 € 19,00

Art. nr.: 81.61910-0032   TGL, TGM, TGX, TGS € 29,00

Art. nr.: 81.61910-0033   TGL, TGM, TGX, TGS € 49,00

Art. nr.: 85.61950-0025   L2000, M2000 € 25,00

MAN Originele motoroliefilters

Art. nr.: 51.05500-6073    TGM, TGL € 14,00

Art. nr.: 51.05501-7160    L2000, M2000 € 15,00

Art. nr.: 51.05504-0096    D08 € 14,50

Art. nr.: 51.05504-0122    TG- tot E5 € 21,00

MAN Originele luchtfilters

Art. nr.: 81.08405-0018    TGL, TGM € 65,00

Art. nr.: 81.08405-0021    TGA, TGS, TGX € 65,00

Art. nr.: 81.08405-0031    TGL E6, TGM E6 € 105,00

Art. nr.: 81.08405-0032    TGL E6, TGM E6 € 105,00

Art. nr.: 81.08405-0033    TGS E6, TGX E6 € 125,00

MAN Originele luchtfilterpatronen

Art. nr.: 81.52155-0042 alle € 49,50

Art. nr.: 81.52155-0043 alle € 64,50

MAN Originele brandstoffilters

Art. nr.: 51.12503-0040   F2000, L2000, M2000  € 12,00

Art. nr.: 51.12503-0042   F2000, TGA € 23,00

Art. nr.: 51.12503-0061   TG- € 28,00

Art. nr.: 51.12503-0062   TG- € 12,50

Art. nr.: 51.12503-008    F2000, TGA, TGS, TGX € 39,00

Interieurfilters voorzien de chauffeur en passa-
giers van schone en frisse lucht en onder-
houden tegelijk de effectiviteit en de levens- 
duur van het aircosysteem. Gebruik van andere 
filters kan leiden tot condens- of ijsvorming op 
de ruiten, gebrekkige werking van de koeling 
en verwarming, schimmelvorming op de ver-
damper en daardoor kunnen vervelende ge-
uren ontstaan.

De motorolie voorziet alle draaiende delen van 
voldoende smering. Het filter onderschept 
onzuiverheden zoals metaaldeeltjes en roet. De 
motoroliefilter heeft een hoge vuilopname 
capaciteit, voorkomt onnodige slijtage van de 
motor en vermindert de kans op storingen 
aanzienlijk.

Het MAN originele luchtfilter zuivert de lucht 
maximaal voordat deze de motor binnenkomt. 
Dit zorgt voor een laag brandstofverbruik en 
een langere levensduur van de motor. 

De MAN originele luchtdrogerpatronen zorgen 
voor effectieve 
filtratie binnenin het persluchtsysteem. Het 
gebruik van niet originele patronen kan leiden 
tot schade door corrosie en/of bevriezing van 
o.a. ventielen, buizen en remdelen. 

Het brandstoffilter zorgt ervoor dat er geen vuil 
en water in de verstuivers komt, zodat deze 
optimaal functioneren en langer meegaan. Het 
is belangrijk om het filter tijdig te vervangen. 
Een verzadigd filter zal steeds minder brand-
stof doorlaten met als gevolg dat de motor te 
weinig brandstof krijgt en slechter kan gaan 
lopen. 

Interieurfilter Motoroliefilter Luchtfilter LuchtpatroonBrandstoffilter

Tip van de werkplaats



MAN TGE 
versterkt 
vloot van 
Voshol 
De Voshol Groep uit Bleiswijk heeft onlangs drie 

MAN’s TGE 3.140 aangeschaft. De Voshol Groep 

bestaat uit ondernemingen die een groot deel van de 

werkzaamheden verricht in de glastuinbouwsector. 

De werkzaamheden van de Voshol Groep betreffen de aanleg 

en het onderhoud van verwarmings- en elektrotechnische 

installaties, alsmede isolatiewerkzaamheden in de glastuinbouw. 

Voshol sluit tevens warmtekrachtkoppelingen aan en verricht 

werkzaamheden in de utiliteitsbouw en bij particulieren. Ook 

buiten de landsgrenzen worden er materialen geleverd en 

installaties aangesloten. Het betreft landen binnen de EU zoals: 

België en Duitsland, maar ook in Canada en Amerika.

Kwaliteit en service

Perfecte service leveren wil iedereen wel, maar een 

basisvoorwaarde hierbij is de betrouwbaarheid van je 

servicewagens. Nu MAN met de TGE in de markt is, is dat voor 

dit bedrijf aanleiding om die in de vloot op te nemen. “Onze 

bestelauto’s kennen een intensieve inzet. Het komt ons daarom 

nu heel mooi uit dat we bij MAN ook ‘s avonds bij onze dealer 

terecht kunnen voor service. Het vergroot de inzetbaarheid van 

ons wagenpark”, zegt Lennert  Bredemeijer van het bedrijf. De 

keus is gevallen op een TGE 3.140 met handbak, imperiaal, 

trekhaak en een inrichting om gereedschap kwijt te kunnen. 

Bredemeijer zegt dat de eerste nieuwe bestelauto direct werd 

ingezet, bij een klant niet ver van de hoofdvestiging van Voshol 

in Bleiswijk. “Daar hebben we een compleet project gerealiseerd 

voor een tomatenkweker die een nieuwe kas heeft gebouwd met 

een oppervlak van 70.305 vierkante meter.”

 

Veel kilometers

De nieuwe TGE is de eerste voor Voshol van een serie van drie. 

De bestelauto’s zullen volgens Bredemeijer door heel Nederland 

ingezet gaan worden. “In de Noordoostpolder en in de kop van 

Noord Holland hebben we nu ook nog projecten lopen. Logisch 

dus dat onze monteurs daarheen moeten”, aldus Bredemeijer. 

 

De nieuwe TGE’s zijn voorbereid op het rijden met 

aanhangwagens, ook dit was een vereiste van Voshol. Verwacht 

wordt, dat de nieuwe MAN’s per jaar zo’n 30.000 kilometer 

zullen afleggen. De bestelauto’s zijn volledig in onderhoud bij Van 

Leeuwen Truckservice uit het naburige Waddinxveen. “Dat is een 

extra voordeel voor ons: we hebben de dealer erg dichtbij de 

standplaats van de bestelauto’s.” Voshol zegt dat de bestelauto’s 

zeker 180.000 kilometer gaan rijden voordat vervanging wordt 

overwogen. 

De eerste MAN TGE rijders in de regio
Met trots laten wij zien welke klanten al voor de MAN 

TGE hebben gekozen. Wij merken dat onze klanten net 

zo enthousiast reageren op de TGE als wij zelf zíjn. 

Wilt u meer weten over de TGE of zelf een proefrit maken om 

te ervaren dat de TGE net zo comfortabel rijdt als een luxe 

personenwagen. Dan bent u van harte welkom.

Kijk voor meer informatie over de MAN TGE op  

www.manbestelauto.nl. Of neem contact op met één van 

onze TGE adviseurs voor een persoonlijk gesprek. Wij helpen 

u graag.

Van Leeuwen Truckservice



MAN Truck & Bus

Efficiënt,
duurzaam
en een
lage TCO. 

MAN Truck & Bus AG, met hoofdkwartier in München, is één van de 

grootste, internationale fabrikanten van premium bedrijfswagens. In de 

fabrieken in Duitsland, Oostenrijk, Polen, Rusland, Zuid Afrika, India en 

Turkije worden jaarlijks ruim 80.000 trucks, bedrijfswagens en bussen gebouwd. 

Uiteraard betreft het merendeel hiervan trucks waarmee MAN in Europa stevig 

op de tweede plaats staat.

Voor elke (weg)vervoersvraag heeft MAN Truck & Bus een passend antwoord in huis. 

Wij leveren vrachtwagens voor langeafstands- en distributieverkeer en zijn marktleider in 

trucks voor bouw- en tractieverkeer. Uiteraard voldoen al onze modellen aan de Euro6-

norm en staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarnaast zijn wij met de komst van de 

MAN TGE een full-range aanbieder geworden van bedrijfswagens tussen 3 en 50 ton.

Efficiënt, duurzaam en lage TCO.

Hoe breed ons aanbod ook is, een ding hebben alle voertuigen gemeen: de 

merkwaarden van MAN. Die treft u in al onze trucks, bestelwagens en bussen aan. MAN 

Truck & Bus AG in Duitsland maakt (sinds 1758) uitsluitend producten die efficiënt zijn, 

afnemers en gebruikers enthousiast maken en naadloos aansluiten bij de wensen van de 

klant. Door de nadruk te leggen op efficiëntie zijn de voertuigen van MAN betrouwbaar, 

duurzaam, maximaal inzetbaar en hebben ze stuk voor stuk een lage total cost of 

ownership (TCO).

Meest betrouwbare truckmerk.

Dat MAN erin slaagt zijn merkwaarden succesvol te verwerken in zijn producten blijkt wel 

uit de betrouwbaarheidstests van de TÜV. Vanaf 2012 komt MAN in de rapporten van 

deze Duitse test- en keuringsinstantie naar voren als het meest betrouwbare truckmerk 

met het minste aantal storingen. Wij begrijpen dat elke minuut dat een truck in de 

werkplaats staat er een te veel is. Ondernemers die voor MAN kiezen kunnen daarom 

rekenen op een maximale uptime van hun trucks.

Uitgebreid servicenetwerk.

De schone techniek, het lage gewicht van onze trucks en de aantoonbaar gunstige 

gebruikskosten hebben al veel ondernemers overtuigd. Volgt u hun voorbeeld? MAN 

Truck & Bus heeft een uitgebreid servicenetwerk. Met in totaal 33 service vestigingen 

verdeeld over heel Nederland is er altijd een servicepunt in de buurt.

Colofon
Deze MAN krant is uitgegeven door MAN Truck & Bus b.v.

Postbus 72, 3800HD Amersfoort

Hoofdredactie:

Roy van de Giessen, info@man-trucks.nl, T 033-2852112

Vormgeving:

TRN Strategie, Creatie & Communicatie, Breda - TRN.eu

Meer informatie is te vinden op

man-nederland.nl en volg ons op:

Genoemde acties en prijzen in deze MAN Krant zijn 

geldig t/m 31 maart 2018. Wij behouden ons het recht 

voor om prijzen, modellen en afbeeldingen te wijzigen. 

Drukfouten voorbehouden.

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door:

Van Leeuwen Truckservice

Waddinxveen  |  Transportweg 32  |  2742 RH Waddinxveen  |  T. 0180-639300  |  info@leeuwentrucks.nl

Westland  |  Transportweg 16  |  2676 LL Maasdijk  |  T. 0174-526333  |  westland@leeuwentrucks.nl

Rotterdam  |  Florijnstraat 10  |  2988 CL Ridderkerk  |  T. 010-7410600  |  rotterdam@leeuwentrucks.nl


