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Tot aan helft minder storingen dan concurrentie  

MAN volgens TÜV-rapport koploper in betrouwbaarheid 

 

Leusden, 23 oktober 2012 – MAN blinkt uit in betrouwbaarheid. Dat blijkt uit 

de jongste resultaten van een onderzoek door de TÜV. Bij de TG-modellen 

komt in het eerste levensjaar bij slechts 4,7 procent van de trucks een 

storing voor en dat is aanzienlijk minder dan bij de concurrentie. Tot een 

leeftijd van vijf jaar houdt MAN een stevige voorsprong vast met 78 procent 

storingsvrije voertuigen. Dat is ruimschoots boven het gemiddelde van 48,8 

procent in deze categorie. 

 

“Een geweldige opsteker”, reageert Paul Doodkorte, Directeur Service van MAN 

Truck & Bus b.v. “Het rapport van de TÜV bevestigt onze bevindingen. De 

kwaliteit van de nieuwe serie MAN TGL, TGM, TGS en vooral de TGX staat op 

hoog niveau. Dat merken we al sinds de komst van de jongste generatie, enkele 

jaren terug. Het uitvalpercentage is gewoon zeer gering. Daardoor blijven de 

onderhouds- en servicekosten voor de gebruiker prettig laag en hebben we zelfs 

recent een prijsverlaging tot wel zeven procent in de tarieven voor 

servicecontracten kunnen doorvoeren. Naast de lage onderhouds- en 

servicekosten kan ook het brandstofverbruik tot wel 10 procent lager uitpakken 

indien de TGX of TG met eenEfficientLine-pakket is uitgerust. MAN biedt alle 

ingrediënten om de kosten per kilometer te beperken. Iets wat steeds meer 

bedrijven laten meetellen in hun keuze.” 

 

De TÜV heeft de resultaten onlangs gepubliceerd in het Duitse vaktijdschrift 

Verkehrsrundschau. Het onderzoek naar de betrouwbaarheid van trucks is in 

samenwerking met dit vakblad uitgevoerd. De metingen richtten zich op diverse 

categoriën. In de klasse tot één jaar oud noteerden de onderzoekers slechts 4,7 

procent defecten bij MAN, terwijl de hekkensluiter in de lijst uitkwam op 10,4 

procent.  

Ook met carrosserie/chassis, reminrichting, aandrijflijn en zicht vallen de 

vrachtauto’s van MAN volgens de onderzoekers op door een bovengemiddelde 

betrouwbaarheid en solide bouw. 
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Noot voor redactie: 

 

Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl. 

http://www.ponpersportaal.nl/
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MAN Truck & Bus b.v. is de Nederlandse importeur van MAN-bedrijfswagens en -bussen. MAN Truck & Bus is een 

dochteronderneming van Pon, Nederlands grootste onderneming in de automotive branche. MAN Truck & Bus werkt 

in Nederland nauw samen met een dealerapparaat van twaalf dealers met 35 vestigingen en twee BusPartner-

vestigingen. MAN-bedrijfswagens en -bussen voor Nederland worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op 

diverse locaties in Europa. 
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