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MAN Truck & Bus is één van Europa’s meest toonaangevende fabrikanten van bedrijfsvoertuigen en leveranciers van 

transportoplossingen, met een omzet van zo’n € 9 miljard per jaar (2015). Het modelaanbod omvat trucks, bussen en 

dieselmotoren, evenals services voor het vervoer van personen en lading. MAN Truck & Bus biedt wereldwijd 

werkgelegenheid aan meer dan 35.500 werknemers. 
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Leusden, 10 oktober 2016 
 

 
Melis start nieuw hoofdstuk met MAN 

Eerste twee trucks geleverd 

 

Afgelopen zomer werden de eerste twee MAN trucks verwelkomd in de 

vloot van Melis Internationaal Transport bv. Dit veelzijdige bedrijf maakt 

na een brand een nieuwe start. Op 1 september is een aanvang gemaakt 

met de nieuwbouw in Duiven.  

 

Melis Internationaal Transport is een familiebedrijf, waarvan de directie nu 

door de vierde generatie wordt gevoerd. Gestreefd wordt naar duurzame 

relaties met klanten, waarbij het lang niet altijd alleen maar over transport 

hoeft te gaan. ''Dit is een typisch kenmerk van een familiebedrijf. Klanten 

willen we goed kennen, waardoor ze zich bij ons vertrouwd voelen'', legt 

directeur Marwin Melis uit. ''We zijn een complete logistieke dienstverlener 

die zowel intern als naar de klanten toe werkt met korte lijnen.''  

Veelzijdig dienstenpakket 

Een ander kenmerk van Melis is dat het een veelzijdig dienstenpakket 

aanbiedt. ''We doen veel soorten transport, van ADR tot hoogwaardig 

transport, internationaal  en ook koeltransport'', aldus Melis. ''We werken 

desgewenst met een meeneemheftruck, met een semi-dieplader en ook een 

autolaadkraan kunnen wij aanbieden.'' 

Jong wagenpark 

Melis beschikt over een jong wagenpark. "We willen betrokkenheid tonen 

wanneer het gaat om het milieu. Jonge trucks voldoen aan de strengste 

uitlaatgaseisen. Onze nieuwe MAN's zijn hier geen uitzondering op.'' Melis 

heeft gekozen voor een MAN TGL 12.220  die dagelijks ingezet gaat worden 

bij de landelijke distributie. ''Dat doen we voor diverse klanten in de 

bouwsector. Deze MAN zal voornamelijk gaan rijden met keukenapparatuur 

en met sanitair.'' De nieuwe MAN TGX trekker heeft volgens Melis ook al een 

veelbelovende start gemaakt. "We rijden ook met andere merken, merken 

waaraan we gewend zijn. Maar de nieuwe MAN's hebben aangetoond dat zij 

qua verbruik beslist niet onder doen voor de andere trucks. We hebben ze 

pas enkele weken, maar dat went dus ook snel.''  De TGX gaat vooral ingezet 
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worden in contractlogistiek voor de vele grote bedrijven waar Melis voor rijdt. 

De TGX moet daarbij zowel nationaal als internationaal aan de slag.  

Meedenken 

Ook van de toeleverancier verwacht Melis dat deze met zijn klanten 

meedenkt. ''Wat dat betreft, hebben we in MAN een prima partner 

gevonden'', zegt Marwin Melis. ''We doen het onderhoud in eigen beheer, 

met een bedrijf dat Truckherstel heet. MAN blijkt volledig bereid om hierin 

mee te denken, waardoor we de trucks zelf in onderhoud kunnen nemen. '' 

Marwin Melis  laat bij dit bedrijf de zestig trekkende eenheden tellende vloot 

onderhouden, inclusief de circa 85 trailers van het bedrijf. ''Een hele vloot, 

met bijbehorend onderhoud, dat we met onze omvang prima in eigen beheer 

kunnen doen.''   

Volgend jaar komt de nieuwbouw in Duiven gereed voor zowel het 

transportbedrijf als voor het eigen onderhoudsbedrijf van Melis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


