Onderwerp: De Zon Al-Mix koopt een bijkomende Iveco Stralis in uitvoering
8x2x2 bij Iveco-Maenhout.

De firma De Zon Al Mix heeft een nieuwe 12 Tons menger gebouwd op een 8x2x2 Iveco Stralis HiWay met een Cursor 13 motor van 500 pk.
Groot-Bijgaarden, 31 december 2014

De firma De Zon Al-Mix uit Ieper heeft onlangs een nieuwe Iveco Stralis in ontvangst genomen bij
Iveco dealer “Iveco-Maenhout” (vroeger Eagle Trucks).
De nieuwe wagen is uitgerust met 12 Tons menger gebouwd op een 8x2x2 Iveco Stralis Hi-Way
chassis met een sterke 13L Cursor motor van 500 pk.
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De Zon Al Mix: landbouwgrondstoffen en vee/diervoeders
Raf & Nicole Deroo-Lampaert stichten De Zon Al-Mix in 1975. De eerste mobiele maal en
menginstallatie werden gebouwd op een tweedehands Magirus-Deutz vanuit het huidige filiaal van
Iveco-Maenhout in Moorslede, toen Bel-Auto. Sindsdien heeft het bedrijf meerdere Iveco voertuigen
gekocht. Ze werden steeds groter met mengers van 4, 6 en daarna 12 Tons.
Raf Deroo is al van kinds af aan geïnteresseerd in Magirus en daarna Iveco vrachtwagens.
Een 12 tal jaar terug werd de fakkel doorgegeven aan zoon Gerd Deroo, die de activiteiten verder zet
en dus ook de aankoop van het Iveco wagenpark.
“Ik heb ondervonden dat Iveco over sterke, betrouwbare en gebruiksvriendelijke vrachtwagens
beschikt. Voor ons zijn het vrachtwagens die perfect aan onze wensen beantwoorden.”
“Onze dealer geeft een goede service en wij krijgen ook goed advies van de verkoper dat maakt dat
wij de juiste beslissing kunnen nemen.”

Iveco
Iveco is een onderdeel van CNH Industrial N.V., een toonaangevende internationale leverancier van kapitaalgoederen
die genoteerd staat op de New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) en op de Mercato Telematico Azionario van de
Borsa Italiana (MI: CNHI). Iveco ontwerpt, bouwt en verkoopt een ruim gamma lichte, middelzware en zware
bedrijfsvoertuigen en terreinvrachtwagen.
Het breed product aanbod bevat: de Daily (3.5 tot 7 ton MTM), de Eurocargo (7,5 tot 19 ton MTM), de Trakker (OffRoad) en de Stralis (vanaf 19 ton). Daarnaast bouwt het merk Iveco Astra terreinwagens, vaste en geleide dumpers en
speciale voertuigen.

Iveco stelt wereldwijd circa 21.000 mensen te werk en beheert productievestigingen in 7 landen in Europa, Azië, Afrika,
Oceanië en Latijns-Amerika. Daar produceert de onderneming haar voertuigen met de allerbeste en modernste
technologieën. Dankzij 4.200 verkoop- en bijstandspunten in meer dan 160 landen biedt Iveco gegarandeerd
technische bijstand overal ter wereld waar een van zijn voertuigen wordt ingezet.

Ga voor meer informatie over Iveco naar: www.iveco.com.
Ga voor meer informatie over CNH Industrial naar: www.cnhindustrial.com.
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