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MAN Varsseveld levert 21 TGX’en aan JCL Logistics 

 

Leusden, 4 oktober 2012 – MAN Varsseveld en JCL Logistics voegen een 

nieuw hoofdstuk toe aan hun inmiddels al acht jaar durende relatie. Het 

transportbedrijf heeft 21 MAN’S TGX bij de MAN-dealer aangeschaft, 

waarvan het laatste exemplaar op 28 augustus is afgeleverd. 

 

De aflevering omvatte veertien exemplaren van de TGX 18.440 4x2 BLS en 

zeven uit de TGX 18.440 4x2 LLS-U-serie. Erik Groot Wassink, Directeur bij JCL 

Logistics in ’s Heerenberg, vertelt waarom voor deze twee types is gekozen: “De 

BLS-versies zijn de trekkers zoals iedereen die kent. Die gebruiken we voor de 

normale trailers. Aan de LLS-U-trekkers kunnen we én normale trailers én hoge 

trailers hangen; deze trekkers zijn dus zeer veelzijdig. Bovendien kunnen we met 

dit type megatrailers trekken, en dat komt tegenwoordig nogal eens voor.” 

 

Diverse branches 

JCL Logistics is een van Europa’s grotere transportbedrijven en logistiek 

dienstverleners. De onderneming vervoert voornamelijk stukgoed en dan is de 

inzet van megatrailers en LZV’s geen uitzondering. Groot Wassink: “We zijn 

actief in diverse branches, van retail tot automotive en van de chemische tot de 

gezondheidsbranche. Het varieert van transport voor de grotere supermarkten tot 

het vervoer van auto-onderdelen voor bijvoorbeeld Nedcar.” 

 

Twee redenen 

De reden waarom JCL Logistics de nieuwe trucks bij MAN Varsseveld heeft 

aangeschaft, is volgens Erik Groot Wassink tweeledig. “We hadden ten eerste 

best een ander merk truck kunnen kiezen, maar MAN bevalt ons gewoon heel 

goed. De cabines zijn ruim – alle exemplaren zijn voorzien van een XLX-cabine – 

en bijzonder zuinig. Verder is de restwaarde hoog en de onderhoudskosten zijn 

laag. Dat laatste heeft voor een deel te maken met de intarder. Deze 

transmissierem genereert remkracht zonder dat de remmen op de wielen 

aangesproken hoeven te worden. Dit spaart de remvoeringen, wat weer mede 

voor een langere onderhoudsinterval zorgt.”  

De tweede reden voor de aanschaf van de MAN’s is het goede contact met MAN 

Varsseveld, vervolgt Groot Wassink. “Onze samenwerking gaat acht jaar terug en 

is altijd zeer goed geweest. Vooral de haal- en brengservice die de dealer 

aanbiedt, vind ik heel prettig. Niet dat er elke week een MAN van ons strandt, 
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maar het ís weleens voorgekomen. En dan komt een dienst als deze enorm van 

pas.” 

 

_____________________________________________________________ 

Noot voor redactie: 

 

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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