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MAN partner in business voor Parts Express 

Onderdelendistributeur vult vloot aan met schone MAN TGL Euro 6 

 

Leusden, 7 januari 2014 - Parts Express, een van de grootste distributeurs 

van onder meer automotive onderdelen, heeft zijn wagenpark uitgebreid 

met een aantal MAN TGL Euro 6-bakwagens. Het milieuaspect en de 

daarmee samenhangende zonering in stedelijke gebieden liggen ten 

grondslag aan de keuze van Parts Express voor Euro 6. MAN valt in 

vergelijking met andere merken bovendien op door de goede verhouding 

tussen prijs en kwaliteit. 

 

“Het is eigenlijk een optelsom van factoren waardoor we opnieuw bij MAN zijn 

uitgekomen”, stelt Berry van de Ven, Netwerkmanager bij Parts Express. “De 

kwaliteit is uitstekend, de trucks rijden fijn, de prijsstelling is gunstig en het 

brandstofverbruik laag. Van de nieuwe MAN TGL Euro 6-wagens hebben we 

het verbruik nog niet in kaart. Maar van de MAN TGX-trekkers die we al eerder 

hebben ingezet echter wel. En ik zie heel mooie cijfers. Bij deze trekkers 

noteren we gemiddelden van 25 l/100 km.” 

 

Partner in business 

Parts Express laat het onderhoud van de MAN-trucks volledig over aan MAN- 

dealer ROSIERVANDENBOSCH. Van de Ven: “Voor ons zijn MAN en de 

organisatie een partner in business. Dat gaat verder dan het leveren van de 

voertuigen en het onderhoud daaraan. Wij rijden ook voor Pon Logistics en 

Continental, dat net als de MAN-importeur deel uitmaakt van Pon.” 

 

Overstappen op MAN 

Sinds een kleine zeven jaar rijdt Parts Express met MAN-trucks. Verder maakt 

de distributeur gebruik van een aantal charters, kleinere transportbedrijven die 

onder contract met auto’s in de Parts Express-kleuren rijden. “Eén van die 

contractanten heeft tegelijk met ons ook twee MAN’s TGL Euro 6 ingezet. We 

hebben de afgelopen paar jaar al vaker gezien dat onze charters overstappen 

op MAN, vanwege de goede ervaringen bij ons.” 

 

Logistieke precisie 

Parts Express is gespecialiseerd in logistieke precisie, nacht- en dagleveringen 

en de zorgvuldige omgang met kwetsbare goederen. Het gaat om onderdelen 

voor auto’s en trucks, maar ook om elektrotechnische producten en onderdelen 
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voor de tweewielerbranche. De afleveradressen bevinden zich op 

industrieterreinen, maar ook in stedelijke gebieden met milieuzonering. 

Daarvoor is dus een zeer veelzijdig wagenpark nodig met auto’s van diverse 

formaten. 

Parts Express opereert sinds kort in Vianen vanuit een compleet nieuw 

bedrijfspand op bedrijventerrein Gaasperwaard, pal naast de A27. Afgezien van 

de nacht- en dagdistributie en de ondersteunende diensten bevinden kantoren 

en warehousing zich in Vianen nu onder één dak. 
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Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl. 
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CONSEQUENT EFFICIËNT: bedrijfswagens van MAN 

De transport- en verkeersdichtheid op het Europese wegennet neemt verder 

toe. Tegelijkertijd maken de schaarser wordende energiebronnen vervoer 

duurder. Als een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van vrachtauto’s 

en bussen levert MAN Truck & Bus AG een wezenlijke bijdrage aan de 

voortdurende stijging van de transport-efficiency. MAN biedt daarvoor een 

omvangrijk programma aan dat de exploitatiekosten (Total Cost of Ownership) 

vermindert. Transport-efficiency ontziet het milieu en is een meerwaarde voor 

onze klanten. 

 

 

 

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 11 dealers met 34 vestigingen en 2 BusPartners-vestigingen. MAN-bedrijfswagens en 

-bussen voor Nederland worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op verschillende locaties in Europa. 
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