Levering van twee IVECO Stralis Hi-Way-trekkers van het type
AS440S46T/P aan Transports Iwan Wertz te Chaineux.
Levering van twee IVECO Stralis AS440S46 T/P-trekkers aan de klant Iwan Wertz uit
Chaineux door de onderneming Hocké, IVECO-concessiehouder voor de provincie
Luik.
Groot-Bijgaarden, 13 april 2017.
Het transportbedrijf Iwan Wertz heeft twee nieuwe IVECO Stralis Hi-Way-trekkers in
dienst gesteld die zijn uitgerust met Cursor 11 Hi-SCR-motoren van 460 pk die voldoen
aan de Euro VI-norm. De aandrijflijn bestaat verder uit de nieuwe geautomatiseerde HiTronix-transmissie met 12 versnellingen en een achteras met een overbrenging van
2.64:1, waardoor een laag verbruik wordt gegarandeerd. De voertuigen beschikken
optioneel over een ADR-uitrusting.
Transports Iwan Wertz
Het transportbedrijf werd in 1927 opgericht en bleef gedurende 71 jaar in de handen
van de familie Wertz. Het bedrijf werd in 1998 overgenomen door de heer Bessemans,
die het opwerkte tot een van de belangrijkste Belgische transportbedrijven op het vlak
van groepagetransport. In 2016 is de leiding overgedragen aan de heer Landrain, een
dynamische ondernemer die het bedrijf nog verder wil uitbouwen.
Dankzij deze ingesteldheid heeft de onderneming Hocké uit Herstal het wagenpark
van meer dan 28 voertuigen van het transportbedrijf kunnen uitbreiden met twee
nieuwe IVECO Stralis-trekkers. Een IVECO Stralis-vrachtwagen van 26 ton staat
momenteel bij de carrosseriebouwer voor de opbouw en wordt weldra geleverd.
Nieuwe IVECO Stralis – TCO2-kampioen
De TCO-aanpak ('Total Cost of Ownership') staat bij IVECO centraal en stelt de
klanten dankzij complete packages in staat om de aankoop van hun voertuig om te
vormen tot een vaste maandelijkse kost die een ongekende prijs-kwaliteitverhouding
oplevert.
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Foto (van links naar rechts): Robert Hocké (IVECO-dealer Herstal) en Steven Landrain
– gedelegeerd bestuurder van Transports Wertz. De verkoop werd gerealiseerd door
Thierry François – fleetverantwoordelijke bij Hocké.
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 terreinvrachtwagens.
Het breed product aanbod bevat: de Daily (3.5 tot 7,2 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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