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Sipma Transport Rolde kiest voor drie MAN TGX 

bakwagens en een trekker met EfficientLine pakket  

 
Sipma Transport in Marwijksoord – gemeente Rolde- i s een begrip op 

transportgebied. Het al meer dan 75 jaar bestaande bedrijf heeft niet 

alleen een hoge standaard op het gebied van dienstv erlening en 

flexibiliteit, maar ook zeer opvallend mooi uitgevo erde trucks. Binnen het 

moderne wagenpark, dat op dit moment 43 eenheden te lt, zijn inmiddels 

vier MAN trucks opgenomen. Drie luchtgeveerde MAN T GX 26.440 6x2-2 

chassis-cabines voor het vervoer van verschillende typen 

wissellaadbakken en sinds kort ook een MAN TGX 18.4 00 4x2 trekker met 

een EfficientLine pakket. Voor de vervoerder uit Ro lde betekent deze 

ingebruikname een kennismaking met MAN, dat nu als derde merk binnen 

het bedrijf operationeel is.        

 

Sipma Transport Rolde vervoert voor een van haar relaties verpakkingen in een 

hoge (Duitse) BDF wissellaadbak. Daarnaast gebruiken ze ook eigen lagere 

laadbakken en om beide typen op dezelfde vrachtauto te kunnen vervoeren 

bleek een MAN TGX 26.440 6x2-2 de beste keus. “In beide gevallen mag de 

totale wagenhoogte niet boven de vier meter uitkomen en het chassis moet met 

behulp van de luchtveringuitslag voldoende hoogte bieden om de 

wissellaadbakken te kunnen laden en lossen. MAN kon standaard een 

chassishoogte van 88 centimeter leveren. Na montage van een zogenoemde 

BDF-raam in combinatie met de volledige luchtvering is het nu mogelijk binnen 

de wettelijke eisen de beide typen laadbakken te vervoeren”, aldus directeur 

Herman Weringa van Sipma Transport . Alle drie de MAN trucks zijn uitgevoerd 

met een Euro-5/EEV dieselmotor, automatisch schakelende TipMatic 

versnellingsbak en ook inzetbaar als motoreenheid van een LZV of Eco-combi.  

 Op basis van de goede ervaringen met de eerste MAN TGX volgden de 

nummers twee en drie. Ook deze werden in een samenwerking tussen MAN-

dealer Sommerauer Trucks, Vogelzang in Bedum en Carrosseriebouw 

Compaan in Assen volledig naar wens opgebouwd. Tevens was er sprake van 

de levering van bijpassende aanhangers. Inmiddels zijn ook de eerste 

ervaringen met deze MAN  trucks binnen en volgens de heer Weringa verloopt 

alles naar wens. De chauffeurs zijn goed te spreken over de ruimte en indeling 

van de cabine, het slaapcomfort en het rijgedrag.  
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MAN TGX 18.400 EfficientLine  

Inmiddels rijdt ook de eerste MAN TGX EfficientLine trekker bij Sipma 

Transport. Deze TGX is uitgevoerd met een 400 pk Euro5 dieselmotor en een 

EfficientLine pakket, dat volledig is toegespitst op een zo gunstig mogelijk 

brandstofverbruik. Herman Weringa: “Wij hebben er wel een zonneklep op laten 

zetten, want daarmee ziet de trekker er toch net wat beter uit. Verder is 

gekozen voor een 9-tons vooras en is er een hydraulic unit gemonteerd voor de 

aandrijving van de Walking Floor in de oplegger. Met deze combinatie 

vervoeren wij dagelijks ladingen afval en in de weken dat de MAN nu in bedrijf 

is, zijn wij er goed over te spreken. Het brandstofverbruik ligt 10 procent lager 

en dat hadden wij niet verwacht. De chauffeur die er op rijdt is zeer te spreken 

over het comfort, de rijprestaties, het bed en de opbergruimten.” 

Sipma Transport Rolde is hoofdzakelijk actief binnen de Benelux en Duitsland, 

het Ruhr-gebied tot aan Koblenz. Van de 43 voertuigen die het voertuigpark telt 

zijn er 8 uitgevoerd als bakwagen voor wissellaadbakken en voorzien van een 

aanhanger/wipkar, 14  distributie bakwagens (Technische Unie) en 21 trekkers 

met oplegger. Het onderhoud gebeurt in eigen huis, de APK wordt uitbesteed.  

 

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 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. 

 


