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Vonk en Co uit Lienden rijdt 75e Mercedes-Benz bedrijfswagen


·	Vonk en Co, specialist in het distribueren van witgoed
·	Acht nieuwe Mercedes-Benz vrachtwagens aangeschaft
·	Actros 2544 LENA Megaspace is 75e Mercedes-Benz bedrijfswagen  
Internationaal transportbedrijf Vonk en Co uit Lienden werd net na de oorlog in 1947 opgericht. Het familiebedrijf maakte sinds die tijd een flinke groei door en staat inmiddels in de regio Tiel bekend als een toonaangevend logistiek dienstverlener die gespecialiseerd is in distributie van witgoed. Met een kleine honderd medewerkers en 57 trekkende eenheden in het wagenpark opereert de organisatie in met name Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Italië. Vonk en Co was medio jaren zestig al vooruitstrevend in het aanbieden van warehousing. Inmiddels heeft het bedrijf zo’n 18.000 m² magazijn van waaruit de witgoedproducten van negen verschillende producenten gedistribueerd worden. Daarmee is Vonk en Co de enige logistiek dienstverlener die voor veel, verschillende witgoedmerken de gezamenlijke distributie verzorgt.

Het wagenpark van 57 trekkende eenheden bestaat voor bijna de helft uit Mercedes-Benz voertuigen. Zowel de Atego, Axor als Actros trucks worden ingezet voor de distributie, waarbij de Actrossen voornamelijk worden ingezet voor het internationale vervoer. Voor de aanschaf van de Mercedes-Benz bedrijfswagens meldt Vonk en Co zich al sinds jaar en dag aan bij de officiële Mercedes-Benz dealer Rüttchen in Tiel. Vonk en Co reed medio jaren ‘60 voor het eerst in een Mercedes-Benz bedrijfswagen. De logistiek dienstverlener plaatste het afgelopen jaar een flinke order bij Rüttchen Tiel. Vier luchtgeveerde Atego’s 1015 L, twee luchtgeveerde Axors 1823 L, een luchtgeveerde Actros 1832 L bakwagen en een Actros 2544 LENA zijn onlangs aan het wagenpark toegevoegd. 

Al deze Mercedes-Benz voertuigen zijn voorzien van een Telligent automatische versnellingsbak. Dat resulteert in minder slijtage, verhoging van de veiligheid, een gunstiger brandstofverbruik en verhoging van het rijcomfort. Vonk en Co kiest ervoor om al haar Mercedes-Benz voertuigen middels een Reparatie & Onderhouds overeenkomst te laten onderhouden. Hiermee worden de variabele kosten omgezet naar vaste en vooraf bekende tarieven. 

Naast de omvang, bleek er nog een opvallend detail aan deze order verbonden te zijn. Met de Actros 2544 Lena volume combinatie werd de 75e Mercedes-Benz bedrijfswagen door Vonk en Co aangeschaft. De Actros is met zijn Megaspace cabine van alle gemakken voorzien voor het internationale transport. Tevens is de Actros uitgerust met het Super Drivers Line concept waardoor de volumecombi van een geheel chauffeursgericht pakket is voorzien. Dat mag ook wel, want met ruim 130.000 kilometer op jaarbasis is de werkplek voor de chauffeur enorm belangrijk. Vonk en Co heeft met deze jubileumwagen haar chauffeur een groot plezier gedaan. 
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