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2RENT KIEST VOOR TIEN ZUINIGE EN SCHONE MAN 

TGL EN TGS TRUCKS  

 

Als full-service verhuurbedrijf van professioneel materieel ten behoeve van 

de industrie, bouw en evenementen, kiest 2rent heel bewust voor eigen 

vervoer. Om die serviceverlening naar de klanten te optimaliseren en zo 

duurzaam mogelijk te verrichten heeft de Groningse MAN dealer 

Sommerauer in de afgelopen periode tien nieuwe MAN voertuigen 

afgeleverd.  

 

Het betreft zes MAN TGS modellen met een Euro 5 440 pk dieselmotor en 

TipMatic geautomatiseerde versnellingsbak en vier MAN TGL bakwagens met 

een 220 pk EEV-diesel. Om op de laad-en loslocaties volledig ‘stand alone’ te 

kunnen werken zijn alle nieuwe voertuigen voorzien van een extra veilige HIAB 

autolaad- en loskraan. Dagelijks verzorgen de zware MAN vrachtauto’s  het 

vervoer van materieel naar klanten, daarnaast worden de voertuigen ingezet voor 

intern transport tussen de 26 vestigingen die 2rent momenteel in 4 landen 

(Nederland, België, Duitsland en Frankrijk) heeft.  

 

Het gespecialiseerde verhuurbedrijf bestaat inmiddels ruim 5 jaar. Ipe Oosterhof, 

werkzaam op de vestiging in Groningen, is als Transport- en Materieel 

Coördinator in regio noord verantwoordelijk voor het transport en heeft een 

adviserende rol bij de aankoop van de vrachtauto’s gehad. “Er zijn nu tien nieuwe 

MAN’s bij ons in gebruik: 4 MAN TGL 12.220 met ruime dagcabine, een open 

laadbak en een HIAB 099 kraan. Auto’s die wij inzetten voor de soms wel 15 

ritten per dag rond de vestigingen in het Noorden. Door hun compacte bouw en 

korte draaicirkel zijn ze uiterst wendbaar en ideaal voor in de stad. Door het lage 

eigen gewicht kun je er nog eens veel mee laden, terwijl de chauffeurs de lage 

instap en het hoge comfort van de cabine bijzonder op prijs stellen. Verder kun je 

er zonder problemen een flinke aanhanger achter hangen. Wij hebben ook vier 

nieuwe MAN TGS 26.440 6x2-2 bakwagens met L-slaapcabine, een HIAB 322 

kraan en een speciale aanhangwagen in gebruik genomen. De twee MAN TGS 

28.440 6x2/2 trekkers zijn voorzien van een L-slaapcabine en worden gebruikt in 

combinatie met door Vogelzang gebouwde dieplader-opleggers. Voor het laden 

en lossen staan hierop een HIAB 422 en een HIAB 600 autolaad- en loskraan. 

Door op iedere auto voor een bijpassende kraan te kiezen kunnen de chauffeurs 

hun werk ‘stand alone’, arbovriendelijk en veilig uitvoeren”, vertelt Oosterhof.   
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Voor Oosterhof is het merk MAN zeker niet nieuw. Ipe is inmiddels 12 jaar 

werkzaam bij de firma en ook toen werd al gekozen voor MAN’s in combinatie 

met de levering en service van de leveranciers Vogelzang, HIAB en MAN dealer 

Sommerauer. Goede ervaringen met die producten en bedrijven bepaalden ook 

nu de keuze. Gepast trots is Oosterhof op de multifunctionele MAN trekker-

oplegger combinaties. `Wij verhuren en vervoeren immers industrieel  materieel, 

zoals  aggregaten, compressoren, lichtmasten, verreikers, heftrucks, 

hoogwerkers en GWW materiaal, maar verhuren en vervoeren ook bijvoorbeeld 

containerunits. Speciaal voor dit doel heeft Vogelzang de laadkleppen van de 

opleggers zo gebouwd dat je er probleemloos rijdend materieel mee kunt laden 

en lossen, maar ook heel simpel containers met Twistlocks op kunt vergrendelen. 

Ik heb destijds mijn gedachten op papier gezet en aan mijn collega Micha Haan 

van onze inkoopafdeling gegeven, deze heeft de ontwikkeling en uitvoering ervan 

aan Sommerauer, Vogelzang en HIAB overgelaten. Zij weten hoe je dat binnen 

de wetten en regels kunt bouwen.`  

 

De trucks worden aangestuurd vanuit de vestiging Groningen en maken daarbij 

gebruik van diverse standplaatsen in Noord Nederland. De MAN TGL trucks 

verrichten met name het regionale werk, terwijl de zware combinaties hun inzet 

hebben bij de grote opdrachten naar de klanten in het land of voor de 

materieeluitwisseling tussen de 2rent vestigingen. Het spreekt voor zich dat de 

nieuwe vrachtauto’s in combinatie met de ADR gecertificeerde chauffeurs het 

visitekaartje van 2rent vormen. Of zoals Ipe Oosterhof het zo treffend zegt:  `Zij 

zijn onze ambassadeurs op locatie!`  

 

2rent vond bij MAN precies de juiste vrachtauto´s om in de vervoersbehoefte te 

voorzien en om in de komende jaren een goede dienstverlening naar de eigen 

klanten en vestigingen te waarborgen heeft het verhuurbedrijf het onderhoud van 

de trucks uitbesteed aan de leverende dealer.  

 

 

 

 

 

 

MAN Tuck & Bus b.v. is de Nederlandse importeur van MAN bedrijfswagens en bussen. MAN truck & bus b.v. maakt als 

werkmaatschappij deel uit van MAN Region West B.V., een joint venture tussen Pon en MAN Truck & Bus AG.  MAN Truck & Bus werkt 

in Nederland met een dealerapparaat van 11 dealers met 35 vestigingen.  


