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VAN WAVEREN TRANSPORT KIEST OPNIEUW VOOR EFFICIËNTIE  
 

 

Vianen 19 oktober – Van Waveren Transport is zó tevreden over de MAN TGX 

18.400 EfficientLine-truck die het begin dit jaar in gebruik nam, dat het 

Amsterdamse bedrijf nóg drie trucks van hetzelfde type bestelde. De uiterst 

brandstofefficiënte MAN-trucks werden onlangs afgeleverd door MAN Hoofddorp, 

onderdeel van MAN Nederland Dealer West.  

 

Voor Es van Waveren, oprichter en eigenaar van Van Waveren Transport, was 

de keuze voor drie MAN’s TGX 18.400 EfficientLine snel gemaakt. “In maart dit 

jaar namen we het eerste exemplaar in gebruik en de ervaringen daarmee zijn 

louter positief. Het brandstofverbruik is zeer laag en de chauffeurs zijn zeer te 

spreken over de ruime cabine. Bovendien is de truck bijzonder stil en mede 

daardoor blijft de chauffeur fit. Het is niet alleen comfortabel voor de chauffeur, 

maar het draagt ook bij aan de veiligheid. Dat we weer voor MAN hebben 

gekozen, mag dus geen verrassing zijn.” 

 

Laag gewicht 

Dat de MAN TGX 18.400 EfficientLine zo efficiënt met brandstof omgaat, komt 

niet alleen door het verbeterde motormanagement. Ook de lagere 

luchtweerstand, de banden met lage rolweerstand, de uiterst efficiënte dynamo, 

de zuinige dagrijverlichting en het Air Pressure Management – een compressor 

voor het remsysteem en de luchtvering, die alleen werkt wanneer dat nodig is – 

helpen het brandstofverbruik te beperken. En niet te vergeten: het lage eigen 

gewicht van de truck, met een hoger laadvermogen als positief bijeffect. 

 

Veiligheid voorop 

De brandstofefficiëntie van de MAN-trucks is voor Van Waveren Transport niet 

het enige dat telt. Aangezien het transportbedrijf als kernactiviteit het 

internationale vervoer van gevaarlijke ADR-producten als chemicaliën en 

motorbrandstoffen heeft, staat veiligheid voorop. De MAN-trucks zijn daarom 

uitgerust met diverse state-of-the-art veiligheidsvoorzieningen. Ieder exemplaar is 

voorzien van bijvoorbeeld CDC (Continous Damping Control – een actieve 

stabilisering tegen het overhellen van de carrosserie), ESP, Adaptive Cruise 

Control en Xenon-verlichting.  
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Es van Waveren: “Onze chauffeurs zijn met bijzonder gevaarlijke lading op pad, 

dus op het gebied van veiligheid kun je niet ver genoeg gaan. Het minste wat je 

als bedrijf kunt doen is deze veiligheidsvoorzieningen aanschaffen.” 
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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 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. 
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