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Laag gewicht MAN TGS zorgt voor duurzaam melktransport  

MAN EN VAN DOORN AGRI VORMEN EFFICIËNT DUO 

 

Leusden, 4 juli 2013 – Melktransporteur Van Doorn Agri in Soest heeft 

onlangs de zesde MAN truck in vier jaar tijd afgeleverd gekregen van MAN 

dealer Roordink Bedrijfswagens. Dankzij zijn lage gewicht voldoet de MAN 

TGS 18.400 EfficientLine ruimschoots aan de eisen die zuivelproducent 

Campina aan zijn vaste transportpartners stelt op het gebied van het ledig 

gewicht van de truck.  

 

“Van Doorn Agri is weliswaar een zelfstandige onderneming, maar wij rijden 

onder de vlag van Campina. Wij zijn de vaste melktransporteur voor de regio 

Midden-Nederland en moeten aan strenge eisen voldoen”, vertelt directeur-

eigenaar Sjaak van Doorn. “De belangrijkste voorwaarde is dat het ledig gewicht  

van de trekker-opleggercombinatie maximaal 15.500 kilo bedraagt.”  

Volgens Sjaak van Doorn is zijn nieuwe MAN TGS 18.400 4x2 EfficientLine de 

ideale trekker: “Met deze MAN voldoen wij ruim aan de door Campina gestelde 

norm. Hij weegt slechts 6.800 kilo, terwijl de gloednieuwe, hypermoderne 36 

kuub-tankoplegger 8.160 kilo in de schaal legt. Wij zitten dus maar liefst 540 kilo 

onder de grens. Bovendien levert het lage gewicht een forse bijdrage aa n een 

efficiënt brandstofverbruik.”  

 

Betrouwbaarheid 

Gewicht is niet het enige dat telt. De MAN trekkers van Van Doorn Agri rijden 24 

uur per dag, zeven dagen in de week en 250.000 kilometer per jaar.  

“Melktransport is een non-stop-proces en betrouwbaarheid is van groot belang.  

Ik ben zeer te spreken over MAN en Roordink Bedrijfswagens. De dealer biedt  

perfecte service en staat 24 uur per dag voor ons klaar”, besluit Van Doorn.  

 

Noot voor redactie: 
 

Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl.  
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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 importeur 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 deal erapparaat 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.  

 


