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MAN Venlo levert twee TGX-trucks aan innovatief kwekerijbedrijf  

Nieuwe oogst voor West Plant Group  

 

Leusden, 14 juni 2013 – MAN Venlo heeft twee MAN’s TGX 18.440 4x2 BLS-

trekkers afgeleverd aan de West Plant Group in Venlo. De innovatieve 

kwekerij voor vollegrondsgroentenplanten zet de trucks in voor transport 

van hun planten door geheel Europa. Volgens logistiek manager Geert 

Thielen koos de West Plant Group voor MAN vanwege de scherpe prijs, 

het lage brandstofverbruik en het rijcomfort van de trucks. 

 

“Onze chauffeurs hebben een sterke voorkeur voor MAN”, geeft Thielen aan. 

“Onder meer het rijcomfort en de vele opbergmogelijkheden in de cabine van 

MAN-trucks ervaren zij als zeer positief. Wij rijden onze trucks helemaal ‘op’ en 

gaan dan op zoek naar vervanging. MAN Venlo had deze twee trucks op 

voorraad. Verder scoorde de TGX hoog voor wat betreft zuinigheid. Het feit dat 

de chauffeurs zo enthousiast zijn over MAN gaf uiteindelijk de doorslag om voor 

dat merk te kiezen. Ook onze ervaringen met MAN Venlo hebben meegespeeld 

in de beslissing. Met deze dealer hebben we al jarenlang een goede relatie. Een 

van de trucks die we met deze aankoop vervangen hebben, is bijvoorbeeld een 

MAN 19.343 F2000 uit 1998. Deze werd ingezet voor korte ritten en had ruim 8 

ton op de teller staan. Over het door MAN Venlo verzorgde onderhoud en over 

de service van deze dealer zijn wij heel tevreden.”  

 

Zuinig met brandstof  

De eerste ervaringen van de West Plant Group met de twee TGX-trucks zijn 

eveneens positief. Thielen: “De trucks blijken ook in de praktijk zeer zuinig te 

zijn met brandstof. Het spreekt vanzelf dat dat voor ons een heel belangrijk punt 

is. Ook de chauffeurs zijn enthousiast over de MAN’s. Wij zijn dus dik tevreden.”  

 

Vollegrondsgroentenplanten 

De in Venlo gevestigde West Plant Group is gespecialiseerd in het opkweken 

van vollegrondsgroentenplanten in traysystemen. Het bedrijf kweekt onder meer 

aardbei-, kool-, kruiden-, prei- en selderijplanten. De planten worden gekweekt 

en in trays naar groentetelers in heel Europa getransporteerd. De activiteiten 

van de West Plant Group zijn erop gericht een positieve bijdrage te leveren aan 

de efficiency en het oogstresultaat van haar klanten. “Samen telen met het 

‘oogst’ op de toekomst”, noemt het bedrijf dat.  
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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, 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 verschillende locaties in Europa. 
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