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MAN EN JCL LOGISTICS: EENHEID IN EUROPA 

 

Vianen, 25 januari 2013 – JCL Logistics is een grootmacht binnen de 

Europese transportsector. Het bedrijf telt 60 vestigingen in 25 landen en 

hecht veel waarde aan een uniforme uitstraling. Het hoofdkantoor van JCL 

Logistics in Oostenrijk kiest uitsluitend voor de betrouwbaarheid van MAN 

en heeft inmiddels zijn complete wagenpark vervangen. Het in Eersel 

gevestigde JCL Furniture Logistics BV volgde dit voorbeeld en voegde acht 

nieuwe MAN TGX-trekkers toe aan de vloot. 

 

JCL Furniture Logistics BV is gespecialiseerd in meubeltransport. De vestiging in 

Eersel is onderdeel van een grote wereldwijde logistieke dienstverlener met circa 

2.000 werknemers. Een uniforme uitstraling waarmee herkenbaarheid en eenheid 

wordt gecreëerd, speelt in de transportwereld een steeds grotere rol. 

 

“De hoofdvestiging in het Oostenrijkse Graz heeft heel specifiek voor MAN 

gekozen. De vloot bestaat uitsluitend uit MAN-voertuigen en door het nauwe 

contact met andere JCL-vestigingen wordt steeds duidelijker hoe goed MAN 

presteert”, vertelt Thomas Cranen, verantwoordelijk voor JCL Furniture 

Logistics BV. “De tevredenheid over MAN, de uitstraling en de goede service van 

de dealers zijn veelbesproken onderwerpen. Voor de vervanging van ons 

wagenpark hebben we dan ook geen moment getwijfeld. MAN sluit naadloos aan 

bij onze wensen en draagt bij aan de krachtige uitstraling van JCL Logistics.” 

 

De acht identieke trekkers, die vrijdag 18 januari door MAN Nederland Dealer 

Zuid uit Eindhoven werden geleverd, betreffen een TGX 18.440 4x2 met XXL-

cabine. “De nieuwe trekkers zijn zeer luxe uitgevoerd, voorzien van de grootst 

leverbare cabine en allerlei opties die het leven van de chauffeur zeer 

aangenaam maken. We zijn er heel blij mee”, aldus Thomas Cranen. 

 

Met de acht nieuwe MAN TGX-trekkers is niet alleen JCL Furniture Logistics BV 

voorzien van een splinternieuw, hypermodern en betrouwbaar wagenpark, ook 

MAN krijgt een steeds groter aandeel in het wagenpark van een van Europa’s 

grootste logistieke dienstverleners. MAN en JCL Logistics vormen een eenheid in 

Europa. 
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Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl. 
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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 BusPartner-vestigingen. MAN-bedrijfswagens en -bussen voor Nederland 

worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op verschillende locaties in Europa. 

 

http://www.ponpersportaal.nl/
mailto:sandra.van.der.wurf@pah.nl
mailto:frank.siemerink@man-trucks.nl

