Stralis Trekker LNG voor Distrilog Group
Distrilog Group heeft, als toonaangevend logistiek bedrijf, zijn eerste IVECO bedrijfsvoertuig in
dienst genomen. Het betreft een IVECO Stralis Trekker AT440S33TP LNG. Distrilog Group is
een familiale onderneming die doelgericht werkt aan het verminderen van de impact van haar
diensten op de maatschappij. Met de aankoop van deze IVECO trekker met aardgasmotor
investeert Distrilog Group in een milieuvriendelijke alternatieve energie en wil daarmee ook zijn
milieu-gerichte bedrijfsprocessen optimaliseren.

Groot-Bijgaarden, 25 maart 2015.
Distrilog Group
Distrilog Group is opgericht in 1991 en behoort tot de snelst groeiende bedrijven in de logistieke
sector. Dit Belgisch familiebedrijf specialiseert zich in het beheren van de volledige supply chain
in eigen beheer met een sterke focus op de ‘doe-het-zelf’, FMCG (Fast Moving Consumer
Goods), droge voeding en automotive consumables. Als logistieke topspeler nemen ze bewust
het initiatief om te investeren in logistiek duurzame projecten.
LNG
De IVECO STRALIS monofuel LNG heeft een bereik van ruim 700km. De trekker beschikt over
een LNG-thermotank waarin vloeibaar aardgas aan -160°C wordt opgeslagen. Aardgas is een
milieuvriendelijk alternatief voor diesel want de uitlaatemissies van fijnstof en NOx worden
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drastisch verminderd. “Daarnaast produceert de IVECO LNG-motor ook veel minder geluid dan
een dieselmotor. Aangezien 60% van onze leveringen aan winkels – gelegen in de stadskern –
zijn, was dit voor ons één van de bepalende factoren om deze investering te doen”, aldus Sales
Director Bryan Beutels.
De keuze voor de IVECO STRALIS is voor de hand liggend aangezien IVECO het enige merk is
dat dergelijke groene bedrijfsoplossingen in een ruim gamma reeds jaren aanbiedt. “Dankzij
deze mature IVECO-technologie slaagt Distrilog Group er in om haar milieu impact aanzienlijk
te beperken.

DISTRILOG GROUP
De Distrilog Group is opgericht in 1991 en levert volgende diensten:








opslag en goederenbehandeling
slimme fijnmazige distributie
transport
begeleiding van outsourcing
Value Added Services on-site (display, labels, herverpakken, …)
horizontale consolidatie binnen focussectoren

De groep telt zo’n 900 medewerkers en 260 trekkende eenheden waaronder bakwagens en trekkers
voorzien van wendbare city-opleggers of standaard opleggers. Het bedrijf beschikt over 315.000 m²
opslagruimte, waarvan 7.500 m² ADR/Seveso en 10.000 droge voeding. Daarnaast is Distrilog Group
ook een met diverse kwaliteits- en duurzaamheidslabels onderscheiden bedrijf: ISO 9001:2008, Lean
& Green, GMP certified.

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 (Off-Road) 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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