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Danny Moddermanns werkgever viert
het honderdjarig jubileum  – en hij mag
rijden op de Actros 2745 die speciaal
voor deze gelegenheid werd gestyled
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SPECIALE UITVOERING

M oeijes Internationale
Transporten en Expe-
ditie B.V. uit Zwaag
viert dit jaar het hon-
derdjarig jubileum.
Wie jarig is, trakteert

en dat nemen ze bij Moeijes wel héél letterlijk.
Zes nieuwe Actros 2745 trucks met Giga -
Space-cabines werden speciaal voor deze gele-
genheid afgeleverd bij het transportbedrijf in
Zwaag. De Actros van Danny Moddermann
(32) werd gekroond tot jubileumtruck en de ge-
hele combinatie werd voorzien van de Moeijes
jubileumstriping inclusief het ‘100 years of
Transport’-embleem.

De fonkelnieuwe combinatie rijdt ‘heerlijk’
als we Danny vragen naar zijn eerste ervaring.
De chauffeur uit Hoorn is hartstikke trots dat
hij de jubileumeditie mag besturen: “Ik ben
heel blij met m’n nieuwe wagen en vindt het
een eer dat mijn werkgever zoveel vertrouwen
in mij heeft om mij met deze combinatie op pad
te sturen!” 

In overleg met huisdealer Gomes Noord-Hol-
land B.V. werd het exterieur van de truck en de
aanhangwagen speciaal ontworpen door Acre-
tia Media & Communicatie en uitgevoerd door
De Graaff Autospuiterij uit Zwaagdijk. De aan-
hangwagen van de Actros 2745 is van Fliegl en
voorzien van een geïsoleerde koelopbouw van
SOR Iberica, een koelmachine van TRS Iceland
en een TRS Eco-Drive. Bij Feld in Hoorn werd
de combinatie opgebouwd en voorzien van een
laadklep, bij Gomes Wognum werden er nog
eens lampen, verstralers in de zonneklep en en
verlichte ster op de grill aan toegevoegd.

Danny vervoert met deze dikke combinatie
versproducten door half Europa. “Gisteren zat
ik in Duitsland en op dit moment rijd ik in
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Frankrijk”, meldt hij ons. “Dat de Actros zo zui-
nig is, is voor de baas mooi meegenomen. Ik
denk dat ik de 3 500 kilometer per week wel
haal.” Van de twaalf jaar dat Danny werkzaam
is als chauffeur, werkte hij de afgelopen tien
jaar bij Moeijes. In het begin reed hij op een
DAF en ruim twee jaar geleden maakte hij de
overstap naar een Actros. Sindsdien wil hij niet
meer anders. “Mijn vorige wagen was een
 Actros 2745 uit 2015. Een heerlijke truck waar
ik bijna 250 000 kilometer mee heb gereden”,
zegt Danny. “Ik heb er nog nooit problemen
mee gehad, dus dat zegt wel iets over de kwa-
liteit van Mercedes-Benz.” 

Toch vindt Danny de nieuwe Actros nog be-
ter dan zijn voorganger: “Het rijdt geweldig!
Vergeleken met mijn vorige Actros schakelt
deze soepeler. Het is ook fijn dat deze truck
voorzien is van veiligheidssystemen als de
spoorassistent en Active Brake Assist.” Dit
noodremsysteem bewees vorige week zijn nut
toen er in het donker ineens een auto voor
Danny langs schoot die op de rem moest om de
afrit te halen: ”Het remsysteem herkende de
auto en zette meteen een noodstop in. Dat was
wel even schrikken, ik wist niet wat me over-
kwam! Het is in ieder geval goed om te weten
dat het werkt.” 

Naast veilig, betrouwbaar en zuinig vindt
Danny de Actros vooral een mooie truck om te
zien. “Het zijn gewoon heel luxe wagens, die er
ook nog eens fantastisch uitzien. De cabine is
comfortabel en heel erg ruim, bij andere trucks
zit je toch vaak met een motortunnel. Hoe klein
die soms ook is. Dankzij de vlakke vloer kan ik
tegenwoordig dansen in de cabine”, vertelt hij.
“Sinds ik voor het eerst achter het stuur van
mijn vorige Actros ging zitten, ben ik fan van
Mercedes-Benz. Dus dat vreugdedansje kun je
me iedere dag zien maken!” n

Zes nieuwe Actros 2745 trucks schafte
Moeijes Internationale Transporten en
Expeditie B.V. ter gelegenheid van het
honderdjarig jubileum aan – maar alleen
die van Danny is een jubileumeditie

Danny Moddermann is
trots op zijn Actros met
de mooie jubileumstriping
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