
 

 

MAN Truck & Bus b.v. 

Marketing 

Stuartweg 2 

4131 NJ  Vianen 

 

Voor meer informatie 

Sandra van der Wurf,  
Public Relations 
Tel. (06) 53 18 09 22 
 
Frank Siemerink,  
Marketing 
Tel. (0347) 363 312 
 

www.man-trucks.nl 

 

 

 

 

 

Vianen, 28 november 2012 
 

 

Persinformatie 

MAN Truck & Bus b.v. 

 

 

 

 
 

MAN NU IN HOOFDROL BIJ H&S TRANSPORT 

Andermaal order voor 40 nieuwe MAN TGX-trekkers 
 

Vianen, 28 november 2012 – H&S Transport breidt het aantal MAN’s 

volgend jaar flink uit. Onlangs plaatste het bedrijf een order voor nog eens 

veertig MAN TGX 18.400 EfficientLine-trekkers, bovenop de 32 die al in 2012 

waren aangeschaft. Het lage brandstofverbruik en het lage eigen gewicht 

van de trekkers blijken in de praktijk van doorslaggevende betekenis voor 

H&S Transport. De door MAN-dealer Roordink Bedrijfswagens uitgevoerde 

service bewijst eveneens zijn waarde en effectiviteit voor het bereiken van 

een scherpe kostprijs. Door de nieuwe order zal eind 2013 de merknaam 

MAN op meer dan honderd trekkers van H&S Transport prijken – dat is een 

substantieel deel van het wagenpark. 

 

“Het is gewoon een feit dat MAN-trekkers vooroplopen met het lage eigen 

gewicht. Zeker de uitvoering die wij hebben gekozen, kent zijn gelijke niet in de 

markt. Een lichtgewichttrekker betekent dat wij meer lading kunnen vervoeren. 

Dat is in het transport van vloeibare levensmiddelen, waarin wij gespecialiseerd 

zijn, van essentieel belang. We komen daarmee aan een scherpe kostprijs en 

dus een beter rendement per gereden kilometer”, aldus Managing Director Ubbo 

Hempenius. 

De nu bestelde MAN’s zijn van het type TGX 18.400 4x2 BLS met XLX-cabine en 

voorzien van het EfficientLine-pakket. Dat betekent dat de auto’s zijn uitgerust 

met een automatisch uitschakelende luchtcompressor, een wrijvingsarme 

dynamo en een verder geoptimaliseerde aandrijflijn. Verder dragen de verbeterde 

aerodynamica en het lagere eigen gewicht – de luchtketels, brandstoftanks en 

velgen zijn van lichtgewicht aluminium – nog eens extra bij aan verlaging van het 

brandstofverbruik en het hogere laadvermogen.  

“Met deze trekkers kunnen we tot drie liter brandstof per honderd kilometer 

besparen en dat is ook gebleken met de auto’s die we dit jaar al hebben ingezet”, 

vertelt Hempenius. “Die besparing is voor ons van doorslaggevend belang omdat 

de brandstofkosten – na de loonkosten van de chauffeur – de grootste 

kostenpost zijn.”  

 

Pro-actief 



Persinformatie 

MAN Truck & Bus b.v.____________________________________________________________________________________ 2 

 

H&S Transport is een van de grootste vervoerders in Europa van bulk en 

vloeistoffen voor de levensmiddelenindustrie. De onderneming heeft zich de 

laatste jaren meer en meer gespecialiseerd in logistieke dienstverlening en 

ketenregie voor zijn klanten. De H&S Group omvat nu dan ook de divisies H&S 

Transport, H&S Foodtrans, H&S Logistic Services, H&S Coldstores, H&S 

Cleaning (reinigen van tankcontainers en tankopleggers) en H&S Juice Logistics. 

Kwaliteit in dienstverlening, pro-actief meedenken en betrouwbaarheid – het zijn 

factoren op grond waarvan H&S Group voor het transport meer en meer op MAN 

vertrouwt. Hempenius: “De lokale dealer Roordink Bedrijfswagens, importeur 

MAN Truck & Bus en de Pon Holding waartoe MAN behoort, denken ook pro-

actief mee en beseffen dat uitval van een vrachtauto hoge kosten met zich 

meebrengt. Daarom laten we het onderhoud ook over aan de dealer, die kan dat 

veel efficiënter en beter dan wij. Op dit gebied vind ik dat je moet vertrouwen op 

de specialisten. Daarbij zien wij dat de kosten bij MAN op dit moment zeer 

gunstig uitpakken. Kortom: het totaalconcept is goed. Precies zoals wij dat ook 

willen bieden aan ónze klanten.”  
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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 12 dealers met 35 vestigingen en 2 BusPartner vestigingen. MAN bedrijfswagens en bussen voor Nederland 

worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op verschillende locaties in Europa. 
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