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MAN en VRD lanceren nieuw distributieconcept 
 

De firma VRD nam bij MAN concessiehouder Lockefeer drie nieuwe 8x2 

vrachtwagens in ontvangst voor een nieuw distributieconcept. VRD wil deze 

vrachtwagens met een laadvermogen van meer dan 19 ton en een lengte 

van 12 meter inzetten voor distributietaken in de Benelux.  
 

“Met dit concept kunnen we meer meenemen en meer adressen bedienen, 

zonder dat de vrachtwagens naar het depot moeten terugkeren. We kunnen 

derhalve het rendement van de ritten sterk opvoeren. Met negen van deze 

grote vrachtwagens kunnen we 15 klassieke distributiewagens vervangen. 

Een economische en ecologische oplossing die uniek is in de Benelux.”, 

verklaart Raoul Van Raemdonck van VRD. Bij VRD staat immers niet enkel 

het economisch aspect centraal maar wordt eveneens met het ecologisch 

verhaal rekening gehouden. Alles wordt daarbij in het werk gesteld om de 

ecologische voetafdruk zo beperkt mogelijk te houden. Vandaar dat MAN 

meteen een logische keuze was, niet enkel omwille van de kwaliteit en 

duurzaamheid, maar ook vanwege het lage verbruik dat MAN trucks 

kenmerkt. 

 

 “We kozen voor een 8x2 concept, waarmee we voorrang geven aan de 

manoeuvreerbaarheid dankzij de drie gestuurde assen en altijd in orde zijn 

met de aslasten, een probleem waarmee we in distributie vaak 

geconfronteerd worden.” 

 

MAN Truck & Bus België leverde hiervoor drie MAN TGS 35.400 8x2/6 

chassis met een 400 pk Euro 5 motor en TipMatic geautomatiseerde 

versnellingsbak. Bij een MTM van 35 ton bieden deze vrachtwagens een 

laadvermogen van ruim over de 19 ton. De vrachtwagens kregen een 

gesloten opbouw van Carrosserie Baetens, waarin door dubbeldek belading 

plaats is voor maximaal 42 pallets. Door insteekbalken is de ruimte 

eenvoudig te verdelen en kunnen pallets op twee niveau’s meegenomen 

worden. Tot de uitrusting behoren verder een Dhollandia laadklep, alle 

uitrusting voor de XL norm betreffende ladingzekering (waaronder een 

intelligent systeem om een elektrische transpallet mee te nemen) en een 

camerasysteem als aanvulling voor de dodehoek spiegels en het achteruit 

rijden. 
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VRD gericht op transport en distributie 
 

Het bedrijf werd opgericht in 1986 door Raoul Van Raemdonck. Kort nadien 

is André Van Raemdonck mee in het bedrijf gestapt. De twee broers liggen 

aan de basis van het bloeiend distributie- en transportbedrijf. 

Vandaag de dag is VRD nog steeds een onafhankelijk familiebedrijf zonder 

externe aandeelhouders en met een eigen bedrijfspolitiek.  

De onderneming zet een vloot van circa 110 vrachtwagens in voor distributie 

in de Benelux (75 distributiewagens) en nationaal en internationaal vervoer 

(35 trekkers, 70 containerchassis en 20 huiftrailers). VRD is daarenboven 

gespecialiseerd in distributie naar doe-het-zelfzaken. VRD beschikt verder 

over meer dan 90.000 m2 opslag- en overslagfaciliteiten met vestigingen in 

Temse (hoofdvestiging), Bornem en Arlon. 
 

Onderschrift foto 1:  Van links naar rechts: Raoul Van Raemdonck (VRD), 

Pascal Van Raemdonck (Garage Lockefeer NV), André Van Raemdonck 

(VRD) en Stijn Tielens (MAN Truck & Bus NV). 

 

Voor meer informatie 

http://www.mantruckandbus.be/nl/press___media/presse.jsp 

 

Het vervoersefficiëntieprogramma van MAN Truck & Bu s 

Op onze Europese wegen blijft de transport- en verkeersstroom 

onafgebroken stijgen. Tegelijk zal de toenemende schaarste aan 

energiehulpbronnen op lange termijn leiden tot duurder vervoer. Onder de 

internationaal actieve constructeurs van vrachtwagens en bussen levert MAN 

Truck & Bus een substantiële bijdrage om de vervoersefficiëntie te verhogen. 

Om deze uitdagingen aan te gaan zette MAN een grootschalig programma 

op om de totale exploitatiekosten (TCO) terug te dringen. Efficiënter vervoer, 

gekoppeld aan geavanceerde technologie, een uitstekende service, goed 

opgeleide chauffeurs en een expertise inzake de aandrijftechnieken van 

morgen sparen het milieu en leveren onze klanten een belangrijke 

meerwaarde op. 

www.blog.transport-efficiency.com 

 
De MAN Group is een van Europa's toonaangevende industriële spelers op het gebied van transportgerelateerde 
techniek, met een omzet van ongeveer €15,8 miljard in 2012. Als leverancier van vrachtwagens, bussen, dieselmotoren, 
turbomachines en speciale tandwielkasten stelt MAN wereldwijd ongeveer 54.300 mensen tewerk. Zijn 
bedrijfssegmenten hebben leidende posities in hun respectieve markten. 


