Iveco levert 5 Eurocargo bakwagens aan de firma Agreflor uit Erpe Mere.

Groot-Bijgaarden, 30 december 2014
Voor de vervoer van haar bloemen heeft Agreflor gekozen om vijf nieuwe IVECO bakwagens van
het model Eurocargo type ML 120 E 21 /P. Deze 12 tonners zijn voorzien van luchtvering op de
achteras.

Iveco Eurocargo
De Eurocargo Euro VI is in de loop der jaren dankzij zijn polyvalentie uitgegroeid tot een icoon in het
populairste segment van Europa. Het model vestigt nu een nieuw record dankzij een combinatie van
geavanceerde innovaties, superieure prestaties en een geoptimaliseerd brandstofverbruik op basis
van de exclusieve HI-SCR-technologie, die door FPT Industrial werd gebrevetteerd. Dit innoverende
nabehandelingssysteem verlaagt de emissie van stikstofoxide (NOx) met meer dan 95 %, heeft geen
enkele invloed op het verbrandingsproces, heeft geen extra koelsysteem nodig, heeft geen gevolgen
voor de architectuur van het voertuig en brengt geen extra kosten met zich.
De nieuwe Tector 5 en Tector 7 Euro VI-motoren, waarmee de Eurocargo Euro VI wordt uitgerust,
zijn de enige in dit segment die van de HI-SCR-technologie genieten. Ze bezetten dan ook de eerste
posities in hun categorie en leveren hoge en betrouwbare prestaties.
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Het nieuwe gamma bestaat uit drie nieuwe Tector 5-motoren met een vermogen van 160, 190 en
210 pk en vier Tector 7-motoren met een vermogen van 220, 250, 280 en 320 pk. De cilinderinhoud
van de Tector 5-viercilindermotor en de Tector 7-zescilindermotor werd aanzienlijk vergroot, zodat ze
nog polyvalenter worden voor een hele reeks toepassingen.

AGREFLOR
Sfeermakers met bloemen en planten, Agreflor is een bloemenwinkel aan de rand van Aalst die
reeds 20 jaar bestaat.
Naast de detailhandel beschikken zij ook over een uitgebreide decoratie-afdeling voor bedrijven- en
evenementendecoraties.

o

binnen- en buitenbeplanting in potten afgestemd op de stijl van het interieur bij meerdere
grote bedrijven in België.

o

wekelijkse abonnementen voor decoratie receptie- en ontvangstruimtes voor bedrijven en
horeca.

o

versiering van speciale bedrijfsevenementen en –feesten.

o

Leveringen in grote warenhuizen.

o

Aangesloten bij Fleurop

AGREFLOR heeft een Iveco wagenpark van 4 Daily lichte bedrijfswagens en 8 Eurocargo
bakwagens.

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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