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Miljonair MAN bij transportbedrijf Vader 

Probleemloos één miljoen op teller met zwaar distributiewerk 

 

Leusden, 10 september 2013 – Vader Transport in Schagen is op taart en 

bloemen getrakteerd door MAN dealer BTS in Wognum. Het 

transportbedrijf heeft namelijk in acht jaar tijd probleemloos een miljoen 

kilometer overbrugd met een MAN M2000 18.253 4x2 BL. Dat was reden 

voor een feestelijk moment bij de donkerblauwe bakwagen die wordt 

gebruikt voor onder meer het distributievervoer van auto-onderdelen voor 

Gefco. 

  

“En dan te bedenken dat de auto beslist niet is gespaard”, aldus directeur Rob 

Vader. “Gedurende acht jaar is hij dag en nacht ingezet voor distributiewerk met 

veel stops en korte afstanden. Er rijden bovendien diverse chauffeurs mee. In 

het transport gaat het dan toch om zwaar werk, een ware beproeving voor 

motor en transmissie.” 

In de nachtelijke uren worden met de MAN auto-onderdelen vervoerd. Overdag 

doet de kilometermiljonair dienst voor transport van diverse goederen, voor een 

deel op pallets, maar ook in pakketten. 

 

Alleen onderhoud 

De truck is vanaf de eerste van zijn miljoen kilometers in onderhoud geweest bij 

BTS, uiteraard met gebruik van originele MAN onderdelen. Vader: “We hebben 

zes MAN’s; dit is de eerste distributiebakwagen die met aanhangwagen een 

miljoen kilometer is gepasseerd. Er is ooit preventief een klein onderdeel 

vervangen, verder was louter regulier onderhoud nodig. Aan motor en 

transmissie is niet gesleuteld. Over betrouwbaarheid gesproken.” 

De MAN is ook nu nog dag en nacht op de weg. Afbouw in werktijd of 

pensionering is er dus niet bij. “De techniek is misschien na acht jaar wat old 

school – schakelen gaat nog met de hand – maar hij rijdt uitstekend. Zolang er 

geen grote problemen komen, houden we hem gewoon in dienst”, besluit Rob 

Vader. 
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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, Nederlands grootste onderneming in de automotivebranche. MAN Truck & Bus werkt in Nederland 

nauw samen met een dealerapparaat 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. 
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