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Mercedes-Benz doet zijn intrede bij Fruytier Group 
11 exemplaren van de Actros 1845 LS 
 
 
Sonodi-Huet, de erkende concessiehouder van Mercedes-Benz, 
is er niet alleen in geslaagd om Fruytier Group te overtuigen van 
de voordelen die de trucks van het merk Mercedes-Benz bieden, 
maar ook van de kwaliteit van zijn eigen dienstverlening. Zodra 
de presentaties achter de rug waren, was het voor Fruytier 
Group duidelijk: de Actros van Mercedes-Benz onderscheidt zich 
door een heel aantrekkelijke TCO. Het resultaat: onlangs 
leverde Sonodi-Huet in totaal elf exemplaren van de Actros 
1845 LS aan Fruytier Group.  
 
 
 
Met deze bestelling integreert Fruytier Group de Actros van 
Mercedes-Benz in haar vloot.  
“In feite een logische stap,” legt David Fruytier, gedelegeerd 
bestuurder van de groep, uit. “De theoretische verbruikscijfers van 
de Actros en onze eerste praktische ervaringen met de Fuel Duel test 
zijn eenduidig. Zulke resultaten kun je niet negeren, ook al niet 
omdat ze de hogere aankoopprijs compenseren. Maar dat is nog niet 
alles! Ook de onderhoudscontracten die Mercedes-Benz aanbiedt, en 
de restwaarde van de voertuigen hebben een positieve impact op de 
‘Total Cost of Ownership’. Bovendien heeft niet alleen de 
constructeur, maar ook de concessiehouder Sonodi ons vertrouwen 
gewonnen. Het feit dat Sonodi een vestiging in onze buurt heeft en 
dat zijn ervaring in de sector algemeen erkend wordt, heeft bij onze 
beslissing een belangrijke rol gespeeld. Net als zijn hoogwaardige 
dienstverlening en betrouwbaarheid. Bovendien geef ik ook graag toe 
dat de goede commentaren op het voertuig die ons via mondreclame 
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ter ore waren gekomen, ons nieuwsgierig gemaakt hadden. En wat 
meer is, we hebben van onze chauffeurs gelukwensen gekregen 
omdat ze nu het gevoel hebben dat hun mening ernstig genomen 
wordt. Ze hebben ons overigens al beloofd om erg voorzichtig met de 
voertuigen om te springen en om het verbruik zo laag mogelijk te 
houden. Als bedankje voor het feit dat we oog gehad hebben voor 
hun comfort. Van in het begin was het overigens de uitdaging om 
iedereen tevreden te stellen door goede prestaties en lage kosten te 
combineren met rijplezier.” 
  
Fruytier Group heeft dan ook beslist om niets aan het toeval over te 
laten en heeft de elf 4x2-trekkers met een StreamSpace-cabine en 
met de systemen FleetBoard, Predictive Powertrain Control en Active 
Brake Assist van de derde generatie uitgerust.  
“Als ondernemer heb ik een verantwoordelijkheid tegenover mijn 
medewerkers, mijn klanten en de gemeenschap. Ik moet 
economische doelstellingen kunnen halen zonder daarbij de 
ecologische en sociale aspecten van mijn activiteiten uit het oog te 
verliezen. Mijn klanten wil ik de meest concurrentiële prijs kunnen 
aanbieden. En hoe meer ik het verbruik kan drukken, hoe beter ik 
daarin kan slagen. Tegelijk wordt onze ecologische voetafdruk kleiner 
wanneer onze voertuigen minder verbruiken. FleetBoard en 
Predictive Powertrain Control zijn de ideale instrumenten om ons 
daarbij te helpen. En met het systeem Active Brake Assist 3 verhoog 
ik dan weer de veiligheid van mijn personeel en van de andere 
weggebruikers. Bij ons stellen we alles in het werk om ongevallen te 
vermijden. En daarom hadden we ook interesse voor de mogelijkheid 
om de chauffeurs met de Driver Training van Mercedes-Benz en met 
FleetBoard op te volgen. Die dienstverlening stelt ons in staat om het 
rijgedrag te verbeteren en een milieuvriendelijke rijstijl aan te nemen 
zodat enerzijds de veiligheid van de weggebruikers toeneemt en 
anderzijds het verbruik tot een minimum beperkt blijft. We hopen dat 
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al die elementen voor een stuk de kilometerheffing zullen 
compenseren die vanaf 1 april 2016 van kracht wordt.” 
 
 
Fruytier Group 
Fruytier, een familiebedrijf dat sinds 1946 actief is, behoort tot de 10 
grootste zagerijen van harshoudend hout (spar, douglasden) in 
Europa. Het bedrijf boekt een omzet van 175 miljoen euro en stelt 
600 mensen tewerk. De kracht van het bedrijf zit hem in het beheer 
van de volledige keten – van het bos tot de valorisatie van het hout: 
drogen, schaven, weken, lijmen, en impregneren in de autoclaaf. 
Kortom, Fruytier levert industriële hoeveelheden hout voor 
bouwtoepassingen en voor gevel- en terrasbekledingen.  
Fruytier, dat elke seconde één plank produceert, is vooral actief in 
het binnenland en de buurlanden. Grote internationale groepen, zoals 
Kingfisher, werken met Fruytier samen. 
In 2014 is Fruytier van start gegaan met de productie en verkoop van 
hoogwaardige pellets Din+ en EN+ - een activiteit waarbij tegelijk 
elektriciteit voor 10.000 gezinnen opgewekt wordt. Fruytier 
vervaardigt uit gelijmde lamellen ook steunbalken die een 
overspanning tot 42 meter mogelijk maken. Dat alles maakt van 
Fruytier een volledig en logisch geïntegreerd bedrijf dat zich 
specialiseert in de productie en het rationele gebruik van inheems 
harshoudend hout.  
Voor zijn 70e verjaardag zoekt Fruytier de sterren op ... door in 11 
exemplaren van de Mercedes-Benz Actros te investeren.  
Meer informatie op www.fruytier.com 
 

http://www.fruytier.com/

