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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”. 

 


