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Van Triest Transport kiest voor MAN 

 

“Dankzij twee zuinige MAN's besparen wij meer dan 10.000 euro per jaar” 

 

MAN-dealer ROSIERVANDENBOSCH in Tiel leverde onlangs twee MAN 

EfficientLine trekkers, TGX 18.440 4x2 BL met XLX-cabine, af aan Van Triest 

Transport in Maurik. Van Triest Transport prijst vooral het lage brandstofverbruik: 

“Het duo MAN’s levert ons naar verwachting meer dan 10.000 euro per jaar aan 

besparing op”, vertelt directeur Arie van Triest.  

 

Voor het Maurikse transportbedrij f, gespecialiseerd in de handel en het vervoer 

van vloeibaar veevoer, zijn de brandstofkosten cruciaal. “Onze 2 4 trucks rijden 

zeven dagen per week, 365 dagen per jaar en dan levert een paar procent  

besparing flink wat geld op. Accountmanager Stefan Verbeek van 

ROSIERVANDENBOSCH wees ons vol enthousiasme op de efficiency van de 

MAN’s. Een proefperiode met een EfficientLine TGX-trekker heeft ons overtuigd.  

We konden niet om de resultaten heen. Bij 200.000 kilometer per jaar komen we 

omgerekend uit op een besparing van 5.000 tot 7.000 euro aan diesel per t rekker 

per jaar.” 

 

Rijcomfort  

Tijdens de proefperiode kwam echter niet alleen het brandstofverbruik als sterk  

punt van MAN naar voren. Van Triest: “De chauffeurs die op de vracht auto 

hebben gereden, waren zeer enthousiast over het rijcomfort, mede vanwege de 

stille cabine. Ook het stabiele weggedrag en de overzichtelijke dashboardindeling 

werden als positief ervaren.”  

 

Normaal doet Van Triest Transport het onderhoud van de trucks in eigen beheer,  

maar voor de MAN’s wordt dat overgelaten aan ROSIERVANDENBOSCH. “Het  

wagenpark wordt te groot om het onderhoud zelf te doen en bovendien deed de 

dealer ons een mooi aanbod voor een onderhoudscontract”, vervolgt Van Triest. 

“We zijn sowieso heel tevreden over de service. Het sluiten van het contract 

verliep zonder poespas en er heerst een goede sfeer. Ook heeft de dealer de 

nieuwe trucks perfect in onze bedrij fskleuren gespoten, aan ons afgeleverd. In elk 

geval draagt  ook dit ertoe bij dat MAN voorop staat zodra de volgende 

vervanging  zich aandient in ons 22 combinaties tellende wagenpark.” 
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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 onder neming in de automoti ve branche. MAN Truck & Bus werkt in Nederland nauw samen met een dealerapparaa t van 12 

deal ers met 35 vestigingen en 2 BusPartner vestigingen. MAN bedrijfswagens en bussen voor Nederland worden gefabriceerd door MAN Truck & 

Bus AG op verschillende locaties in Eur opa. 
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