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Alle trucks van Domino’s Pizza zijn van MAN – tot volle tevredenheid 

“BIJ AANSCHAF NIEUWE TRUCKS KIEZEN WE DE SCHOONSTE MAN”  

 

Leusden, 3 mei 2013 – Domino’s Pizza Netherlands b.v. heeft zijn 

wagenpark uitgebreid met een Euro 6-trekker-opleggercombinatie van 

MAN. De nieuwe MAN TGX 18.400 4x2 BLS XLX EURO 6 past bij de 

doelstelling van ’s werelds grootste pizzabezorg- en -afhaalbedrijf om zijn 

CO2-uitstoot sterk te reduceren. In Nederland gebeurt dat onder meer door 

de overstap op de nieuwe Euro 6-truck van MAN.  

 
“We vinden het belangrijk om te investeren in milieuvriendelijke oplossingen”,  

geeft de Logistiek Manager van Domino’s Pizza, aan. “Ons beleid draait om 

groen ondernemen. Bij de aanschaf van een nieuwe trekker kiezen we dus voor 

de schoonste techniek.” Domino’s Pizza twijfelde daarom geen moment over de 

aanschaf van de nieuwe MAN Euro 6-trekker. “We rijden voor de bevoorrading 

van onze vestigingen veel in binnensteden. Schone voertuigen zijn daarom van 

groot belang. Vandaar dat wij voor de bezorging ook werken met elektrisch 

aangedreven scooters. Maar ook als het gaat om onze trekkers kiezen we voor 

het groenste aanbod”, aldus Erik.  

 

Puur MAN 

Dat de keuze op MAN zou vallen, stond buiten kijf voor Domino’s Pizza. Het 

wagenpark van het bedrij f bestond al uit zeven trekkers van MAN. “Al onze 

trucks zijn van MAN en daar zijn we absoluut tevreden over”, legt Erik uit.  

Ook de achtste MAN-trekker van Domino’s Pizza komt van MAN-dealer Thieu 

van Dorst Bedrijfswagens in Breda. Eind 2012 schafte Domino’s Pizza via deze 

dealer nog vier MAN TGS 18.320 4x2 BLS M EEV -trekkers aan. “We rijden 

uitsluitend met MAN”, zegt Erik. 

 
Dubbeldeksoplegger 

Met de nieuwe dubbeldeksoplegger gaat Domino’s Pizza de winkels in 

Nederland en België bevoorraden. Het is de eerste dubbeldeksoplegger van het  

bedrijf die in combinatie met de trekker met slaapcabine geschikt is voor langere 

ritten. “We kunnen per rit nu veertien adressen aandoen in plaats van zeven”,  

aldus de Logistiek Manager van Domino’s Pizza. Ook de chauffeurs zijn blij met  

de keuze voor de comfortabele MAN TGX 18.400 4x2 BLS XLX EURO 6-

trekker.  
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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 i mporteur van MAN-bedrijfswagens en -bussen. MAN Truck & Bus is een 

dochteronderneming van Pon, N ederlands grootste onderneming in de automoti ve branche. MAN Truck & Bus werkt in Nederland 

nauw samen met een dealerapparaat van 12 dealers met 35 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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