
Odense, den 20. august 2020 
 

MAN Odense A/S leverer Danmarks første lastbil fra MANs nye ’Truck Generation’ 

MAN Odense A/S, der er MAN’s autoriserede forhandler på Fyn, har netop leveret den første 
kundesolgte bil fra den nye MAN ’Truck Generation’ – et kraftigt opdateret MAN-lastbilprogram hvad 
angår design og formåen. Den heldige ejer er H. Schwarz Transport i Middelfart. 

MAN er i fuld gang med at introducere den nye MAN ’Truck Generation’ i Danmark, og den første lastbil fra 
det nye program er netop leveret til H. Schwarz Transport i Middelfart – af MAN Odense A/S. Alle har ventet 
i spænding på, at den nye MAN skulle lande i Danmark, men pga. Corona-krisen har lanceringen været 
forsinket. Glæden er derfor stor, nu hvor første aflevering har kunnet finde sted.  

”Det er bestemt en chaufførvenlig bil. Det nye rat, gearskiftet og MAN SmartSelect er perfekt,” lyder det fra 
vognmand Henning Schwarz, der først selv har testkørt den nye MAN TGX her i sommer, selvom han 
underskrev aftalen på bilen tilbage i oktober 2019 på en sneak-peek-tur til MAN’s hovedkontor i München. 
Her blev bilen vist frem for udvalgte kunder for lukkede døre og uden mulighed for prøvekørsel.  

”Noget af det, der er vigtigt for mig, når jeg køber en lastbil, er, at mine chauffører bliver godt modtaget på 
værkstedet, og at værkstedsservicen bare spiller. Derudover har brændstoføkonomien også noget at sige, 
hvorfor jeg glæder mig over at høre om MANs dokumenterede brændstofbesparelse på den nye lastbil,” 
siger Henning Schwarz. Hans nye bil er en MAN TGX 28.510 boogietrækker. 

Henning Schwarz og ikke mindst den heldige chauffør Michael Hansen glæder sig over den nye bil. Michael 
har kørt for firmaet i 17 år og får nu sin fjerde MAN som arbejdsplads. Med godt 110.000 km om året på de 
danske veje er det ikke uvæsentligt, at komforten er i top. ”Jeg glæder mig og kan se, at der virkelig er sket 
nyt for os chauffører, når det kommer til indretningen af førerhuset,” udtaler chauffør Michael Hansen med et 
stort smil ved overleveringen af ’sin’ nye lastbil. 

Henning Schwarz startede for 20 år siden H. Schwarz Transport med en MAN F2000. Igennem tiden har han 
haft 12 MAN-lastbiler, inklusiv den nye MAN TGX, og inden længe kan han glæde sig til at sætte endnu en 
ny MAN TGX i drift, som han selv skal være chauffør i.  

Lastbilen, som H. Schwarz Transport netop har fået nøglerne til, er ikke en standardbil. Inden leveringen har 
MAN Odense, sammen med en række underleverandører, arbejdet i døgndrift med at klargøre lastbilen med 
ny lysbøjle med fjernlygter, nye hjulkapsler og indvendig beklædning af kabinen samt en fin ydre dekoration. 

MAN Odense A/S og MAN Truck & Bus Danmark A/S glæder sig over endelig at være kommet i gang med 
leveringen af den nye Truck Generation. MAN Odense A/S er fuldt sving med fremvisningerne på den fynske 
udgave af #NewMANTruckTour og holder desuden åbent hus den 10. september på matriklen i Odense SV. 

Om MAN Odense A/S | MAN Odense A/S er et autoriseret MAN Center under den tyske koncern MAN - med salg og 
service af lastbiler, terrængående køretøjer, udrykningskøretøjer samt biler til specialtransport. Virksomheden er et 
familieejet og –drevet firma og har til huse i et 3.500 m2 stort, moderne kontor- og værkstedskompleks på Højmevej 19 i 
Odense SV - 300 meter fra afkørsel 52 på den fynske motorvej. Virksomheden beskæftiger i alt ca. 50 medarbejdere. 
Læs mere på www.man-fyn.dk.  

Billedtekst: MAN Odenses direktør Martin Sehested [til højre på billede nr. DSC_5866] har netop overrakt nøglerne til 
det første kundesolgte eksemplar af den nye MAN lastbilgeneration til vognmand Henning Schwarz [til højre på billede 
nr. DSC_5852] og chauffør Michael Hansen [til venstre på billede nr. DSC_5852 og DSC_5866] – på MAN Odenses 
adresse i Odense SV. 

Kontaktperson: Martin Sehested: mobil +45 4016 7623, mail msk@man-fyn.dk 


