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Eerste MAN bij Mandemakers Transport B.V. 
'Alleskunner' voor veelzijdig bedrijf  

 
Leusden, 21 maart 2016 -  Familiebedrijf Mandemakers Transport BV uit Drunen nam onlangs 

voor het eerst sinds vele jaren een nieuwe MAN in gebruik. Het betreft een MAN TGS 43.480 

8x6 voorzien van een hefbare voorloopas. Voor MAN werd gekozen vanwege de grote variatie 

aan inzetmogelijkheden die met dit voertuig mogelijk zijn. De truck werd geleverd door de 

MAN-dealervestiging Tilburg.  

Mandemakers vroeg zich af hoe een 6x6 te vervangen, die voor uiteenlopende werkzaamheden 

werd ingezet, maar die zijn tijd erop had zitten. ''Na enig rondkijken kregen we al gauw MAN en 

dan in het bijzonder de mogelijkheden van Wierda in het vizier'', legt Marc Mandemakers uit. ''In 

een ver verleden hadden we ook al MAN gereden, maar de laatste decennia hebben we om 

uiteenlopende redenen de voorkeur gegeven aan andere merken.'' Bij Wierda leerde 

Mandemakers al snel dat daar precies kon worden gebouwd wat het bedrijf zocht: een 8x6 met 

een gestuurde achterste as en met een hefbare voorloop as. "Daarmee komen we precies goed 

weg met de aslasten en kunnen we deze MAN inzetten voor alle uiteenlopende werkzaamheden 

die ons bedrijf kenmerken.'' 

    

Alleskunner 

Het werk van Mandemakers kenmerkt zich door veelzijdigheid. Er wordt veel met open containers 

gereden, reden waarom deze MAN een haakarminstallatie heeft gekregen. Mandemakers zweert 

bij een aangedreven vooras. ''Daardoor krijg je meer bodemvrijheid. Dankzij de techniek van 

Wierda is deze nieuwe truck echter tien centimeter lager dan de vorige, een bijkomend voordeel 

is dat de cabine beduidend ruimer is.'' Mandmakers legt uit dat de praktijk van de diverse 

werkzaamheden van het bedrijf heeft geleerd wat men nodig heeft. ''Deze MAN voldoet aan wat 

we zochten. Het hulpraam kon eenvoudig opgebouwd worden, de bak die we hebben besteld 

past precies. We kunnen voor welk werk dan ook, op de krapste plekken komen, zonder dat we 

inleveren in laadvermogen. Daar komt bij dat deze MAN ook qua comfort de beste truck is die we 

ooit gehad hebben.''  

  

Brede inzet 

Mandemakers is een bedrijf dat het moet hebben van de brede inzet. Het bedrijf is 

gespecialiseerd in grondwerk, sloopwerk, straatwerk en als genoemd het containerwerk. Het 

bedrijf levert zwarte grond, grind en zand. Mandemakers is een echt Brabants bedrijf dat vanwege 

de groei die het in de 30 jaar van zijn bestaan doormaakte, enkele keren verhuisde, tot het terecht 

kwam op de huidige locatie in Drunen. Daar maakte het bedrijf ook alweer een uitbreiding mee. 

Bij Mandemakers staat veiligheid voorop. Jaarlijks krijgt het bedrijf controle om vast te stellen in 



hoeverre er wordt voldaan aan de VCA-eisen. Tot dusverre bevestigde deze audit dat veiligheid 

en Mandemakers heel erg goed samen gaan. 
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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 11 dealers  met  32  vestigingen  en  2 BusPartners-vestigingen. MAN-

bedrijfswagens  en -bussen voor Nederland worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op verschillende locaties in Europa. 

 


