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Van Leeuwen Truckservice levert 12 MAN TGX trucks aan H.Z. 

Transport in Maasdijk 

 

Leusden, 18 oktober 2012 – H.Z. Transport B.V. uit Maasdijk geeft de 

samenwerking met MAN nog meer dynamiek door de vloot uit te breiden 

met twaalf nieuwe TGX-trekkers. Deze weloverwogen investering is het 

gevolg van een goede relatie met Van Leeuwen Truckservice en de 

uitstekende indruk die de vijf bestaande TGA’s binnen de vloot hebben 

gemaakt. 

 

Tien MAN TGX EfficientLine 18.440 4x2’s met XXL-cabine en twee TGX 26.440 

6x2’s met XLX-cabine rijden sinds augustus binnen het bedrijf van Algemeen 

Directeur Hans Zuiderwijk. De EfficientLine trucks kenmerken zich door een 

lichtgewicht constructie, een laag brandstofverbruik en een vermindering van de 

rol- en luchtweerstand en zijn daarnaast uitgevoerd in de opvallende en complete 

‘Westland-uitvoering’. De trucks rijden met koelopleggers voor internationaal 

groupagevervoer naar Italië en Oostenrijk en bevoorraden cruiseschepen in heel 

West- en Zuid-Europa. De twee XLX-varianten met semi-dieplader worden 

ingezet voor dagelijkse distributie van heftrucks en hoogwerkers in de Benelux. 

Het zijn stuk voor stuk mooie, frisse trucks die de uitstraling van ons bedrijf 

versterken”, besluit Audrey de Vette-Zuiderwijk, dochter van Hans Zuiderwijk. 

 

De vloot van H.Z. Transport telt 184 voertuigen. Met de twaalf gloednieuwe MAN 

TGX-trekkers krijgt het wagenpark een flinke impuls. “De nieuwe trucks zijn ter 

vervanging van oudere Euro 3-trekkers. Duurzaam ondernemen en 

kostenreductie zijn hierbij belangrijke argumenten. De MAN TGX trekkers 

kenmerken zich door een laag brandstofverbruik en een lage CO2-emissie. 

Daarnaast brengen de nieuwe trekkers minder onderhoudskosten met zich mee”, 

vertelt Audrey. Het onderhoud van de voertuigen is efficiënt geregeld en op 

contractbasis volledig uitbesteed aan MAN-dealer Van Leeuwen Truckservice. 

 

H.Z. Transport in Maasdijk is een gerenommeerd transportbedrijf met vestigingen 

in Nederland, Polen en Oostenrijk. Het bedrijf is ruim 30 jaar gespecialiseerd in 

het groupage vervoer van ‘temperatuur gecontroleerde goederen’ naar Midden– 

en Zuid-Europa.  Tevens is het bedrijf actief in de havens van West- en Zuid-

Europa voor de bevoorrading van (cruise)schepen. 
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Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl. 
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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 twaalf dealers met 35 vestigingen en twee BusPartner-

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

diverse locaties in Europa. 
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