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Ideale oplossing voor afzetcontainers met BDF-vergrendelingssysteem  

VAT Logistics kiest voor MAN TGS met luchtvering 

 

Leusden, 25 oktober 2012 – Bij VAT Logistics staat betrouwbaarheid hoog 

in het vaandel. Het in logistieke dienstverlening gespecialiseerde 

familiebedrijf dankt zijn sterke reputatie aan de aanpak onder het motto 

‘Een man een man, een woord een woord’. Hoe toepasselijk is het dan om 

MAN in te zetten voor transport. En dat gebeurt nu. Onlangs zijn vier MAN’s 

TGX 26 met 440 pk 6x2-2 LL met luchtvering en BDF-container-

vergrendelingssysteem toegevoegd aan het wagenpark. Die zijn geleverd 

door MAN-dealer P. van der Velden Bedrijfswagens B.V. in Barendrecht. 

 

Voor VAT Logistics is transport door heel Europa een essentieel onderdeel van 

de activiteiten. VAT Logistics vervoert groupagezendingen, deelpartijen en 

compleetladingen naar elke bestemming in Europa. De vestigingen in Rotterdam, 

Amsterdam en Duiven bieden daarvoor een totaaloplossing. Het Europese 

netwerk maakt gebruik van diverse partners die de fijnmazige distributie 

verzorgen in het land van vertrek en dat van aankomst. VAT Logistics heeft 

jarenlange ervaring met vervoer van gevaarlijke stoffen, inclusief ADR-zendingen.  

  

Intermodaal 

Het gebruik van zogenoemd intermodaal transport speelt een belangrijke rol in de 

Europese transportwereld en al sinds 1973 is VAT Logistics actief op dat gebied.  

Momenteel beschikt VAT Logistics over 220 vervoerseenheden per spoor; de 

MAN’s zet het bedrijf in voor het transport van afzetcontainers. Die zijn overal te 

plaatsen zonder dat een kraan nodig is om ze van de vrachtauto te tillen. De 

gestandaardiseerde containers hebben uitklapbare steunen en zijn met het 

aansluit- en bevestigingssysteem van BDF snel vast te zetten op hiervoor 

ingerichte trucks.  

 

Afzetten van de containers gaat heel snel. Na het uitklappen van de steunen en 

het ontgrendelen van de container volstaat het laten zakken van het chassis, 

zodat de vrachtauto kan wegrijden. “Daarom hebben wij de TGX’en af fabriek 

laten voorzien van luchtvering, waarmee de auto omhoog of omlaag is te 

brengen”, aldus Hans Kramers, Sales Manager bij dealer P. van der Velden 

Bedrijfswagens B.V. 
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Wereldwijde logistieke dienstverlening 

VAT Logistics is ontstaan uit het wegtransport. Inmiddels is het een wereldwijd 

opererende logistieke dienstverlener met het hoofdkantoor in Rotterdam. Vervoer 

gaat over de weg, maar vooral ook over water, spoor en door de lucht om 

goederen 24 uur per dag en zeven dagen in de week precies op tijd op de plaats 

van bestemming af te leveren. Daarvoor wordt samengewerkt met zo’n twintig 

vaste partners in heel Europa. Die rijden op onder meer de Benelux, Frankrijk, 

Spanje, Italië, Duitsland, Oostenrijk, het hele Oostblok, Scandinavië, Groot-

Brittannië, Ierland en Zwitserland. 

VAT Logistics beschikt over een eigen opslagdepot in het Waalhavengebied van 

Rotterdam en opslagruimte op Eemhaven Distriparc. Er zijn vestigingen in 

Helsinki en Moskou. Door de overnames van Fabius Amsterdam, de Hentex 

Team Group, Interhollandia, Ibercargo en Waalex verleent VAT Logitics nu 

distributiediensten in heel Europa, met een totale opslagcapaciteit van ruim 

125.000 vierkante meter. De diensten omvatten opslag (value added logistics), 

expeditie met inbegrip van NVOCC-services, inklaring bij de douane, wereldwijde 

distributie en luchtvrachtservices (IATA). 
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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 automotive branche. MAN Truck & Bus werkt 

in Nederland nauw samen met een dealerapparaat van twaalf dealers met 35 vestigingen en twee BusPartner-

vestigingen. MAN-bedrijfswagens en -bussen voor Nederland worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op 

diverse locaties in Europa. 
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