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Kostenbesparing doorslaggevend bij keuze van ‘multimodale’ Europese vervoerder 

ROORDINK BEDRIJFSWAGENS LEVERT 22 MAN’S TGX 

EFFICIENTLINE TREKKERS AAN H&S TRANSPORT  

  

Barneveld, 8 augustus 2012 - Roordink Bedrijfswagens in Barneveld heeft 

vorige week, in samenwerking met MAN Truck & Bus Vianen, 22 MAN 

trekkers afgeleverd aan het in dezelfde plaats gevestigde H&S Transport. 

“We hebben gekozen voor MAN vanwege de efficiency”, vertelt Jos van den 

Hurk, Technical Manager van H&S Transport. “Er is bewust gekozen voor 

Roordink Bedrijfswagens en MAN, vanwege de jarenlange goede relatie met 

het bedrijf en het product. 

 

De 22 MAN's zijn van het type TGX 18.400 4x2 BLS XLX EfficientLine. “Met deze 

trekkers kunnen we tot drie liter brandstof per honderd kilometer besparen”, gaat 

Van den Hurk verder. “Die besparing is voor ons van doorslaggevend belang 

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

kostenpost zijn. Ook het lage gewicht van de trekkers speelt een grote rol. Dat 

betekent meer laadvermogen en dat is juist in het tanktransport van vloeibare 

levensmiddelen, waarin wij zijn gespecialiseerd, een niet te onderschatten factor 

van belang.”  

 

Zuiniger 

Bert Roordink, directeur van Roordink Bedrijfswagens Barneveld, vult aan: “De 

EfficientLine van MAN omvat een serie technische aanpassingen om de voertuigen 

nog zuiniger en betrouwbaarder te maken. De auto’s zijn bijvoorbeeld voorzien van 

een automatisch uitschakelende luchtcompressor, een wrijvingsarme dynamo en 

een verder geoptimaliseerde aandrijflijn. Daarnaast dragen de verbeterde 

aerodynamica en het lagere eigengewicht – de luchtketels, brandstoftanks en 

velgen zijn van lichtgewicht aluminium – bij aan een verlaging van het 

brandstofverbruik en een hoger laadvermogen. De voertuigen zijn ook nog eens 

uitgerust met Continental HD Hybride banden op de trekas. Deze Continental HD 

Hybride banden combineren een lagere rolweerstand met een lange levensduur”    

 

Oplossingsgericht 

Voor H&S Transport is de keuze voor Roordink Bedrijfswagens en MAN gemaakt 

op basis van de jarenlange relatie met het bedrijf en het product. Onze 

plaatsgenoot Roordink Bedrijfswagens, eveneens gevestigd in Coevorden, 
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Veenendaal en Zwolle, is een goede, betrouwbare partner en heeft evenals ons 

kwaliteit en service hoog in het vaandel staan. De communicatie verloopt 

vlekkeloos. Als wij een probleem hebben, dan zoeken de mensen bij Roordink 

Bedrijfswagens en MAN altijd naar een oplossing.”    

De levering aan H&S Transport maakt deel uit van een totaal van 32 MAN trekkers 

TGX EfficientLine. De resterende tien trucks levert Roordink Bedrijfswagens na de 

zomer af.  

 

H&S Transport is Europa's grootste vervoerder van bulk en vloeistoffen en de 

laatste jaren meer en meer gespecialiseerd in logistieke dienstverlening en 

ketenregie voor zijn klanten. Het bedrijf heeft een wagenpark van 180 trekkende 

eenheden, waarvan 70 MAN-trucks.   
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Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl. 

 

MAN Truck & Bus b.v. 

Sandra van der Wurf, Public Relations 

Tel.: (06)  53 18 09 22 

E-mail: sandra.van.der.wurf@pah.nl 

 

Frank Siemerink, Marketing 

Tel.: (0347) 363 312 

E-mail: frank.siemerink@man-trucks.nl 

 

 

 

 

 

 

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 twaalf dealers met 35 vestigingen en twee BusPartner-

vestigingen. MAN-bedrijfswagens en -bussen voor Nederland worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op 

verschillende locaties in Europa. 
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