Iveco Eurocargo distributie trucks in dienst bij Solucious
(Colruyt Group)
De eerste Iveco Eurocargo 16-19 ton vrachtwagens van een totale bestelling van 69 stuks zijn nu
in dienst bij Solucious en opereren nu in België vanuit haar verschillende filialen. De leveringen
zijn verspreid over een periode van drie jaar. In de samenwerking met Iveco zijn de
betrouwbaarheid van de vrachtwagens en de service na-verkoop belangrijke argumenten voor
Solucious. De vervanging van de bestaande vloot past in de ambitie van het bedrijf om verder te
groeien als belangrijke speler op de Belgische foodservice markt.
Groot-Bijgaarden, 29 mei 2015

Iveco heeft een eerste reeks Eurocargo middelzware distributie trucks geleverd aan Colruyt
group dochter onderneming Solucious. De helft van de toekomstige vloot zijn 16 Tons
Eurocargo’s van het type ML160E25/P; de andere helft zijn 19 tonners Eurocargo ML190EL32/P.
Deze wagens zijn aangedreven door een 6-cilinder Euro VI– Iveco Tector 7 motor met
respectievelijke vermogens van 250 pk en 320 pk, en maximale koppels van 850 en 1100 NM
vanaf 1250 tr/min.
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Deze Iveco distributie trucks beschikken over een complete uitrusting, niet alleen voor een
optimaal comfort van de chauffeurs maar ook voor de veiligheid en het milieu: luchtvering op de
achteras, Eurotronic geautomatiseerde versnellingsbak, verwarmde voorruit, koplampsproeiers,
air conditioning, high-line dashboard, zonneschermen rondom, mistlampen, geveerde bestuurder
zetels, centrale deurvergrendeling, geluidssignaal bij achteruit rijden, radio bluetooth,…
Eurocargo Euro VI: Een succesverhaal!
Iveco stelt de nieuwe Eurocargo Euro VI voor: deze bijzonder succesvolle marktleider in het
Europese middensegment bevestigt zijn betrouwbaarheid en flexibiliteit – twee eigenschappen
die ervoor zorgen dat dit polyvalente voertuig voor alle soorten opdrachten geschikt is.
De IVECO Eurocargo is in de loop der jaren dankzij zijn polyvalentie uitgegroeid tot een icoon in
zijn segment in 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 IVECO 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.
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.
Betrouwbaar en duurzaam
Solucious wil voor zijn klanten een betrouwbare partner zijn voor de dagelijkse bezorging van
zowel vers, droog als diepvriesvoeding. Daarbij speelt de continue inzetbaarheid van de
vrachtwagens, die uitgerust zijn met 3-temperatuurszones, een belangrijke rol.
Daarnaast past de aankoop van dit type vrachtwagens ook in het duurzaamheidsbeleid van
Solucious. De vrachtwagens verbruiken minder brandstof en stoten minder fijn stof uit.

Daarnaast opereert Solucious vanuit 2 centrale logistieke verdeelcentra en 5 regionale hubs dicht
bij de klant. Zo vermindert het aantal af te leggen kilometers en wordt er tussen de depots vooral
s’nachts, buiten de verkeersdrukte gereden.
Over Solucious (Colruyt Group)
Solucious is het foodservice bedrijf van Colruyt Group en levert food en non- food producten en
diensten aan professionele klanten. Ondermeer ziekenhuizen, scholen, rusthuizen, kmo’s en
horeca-ondernemingen doen een beroep op Solucious voor hun dagelijkse aankopen. Solucious
levert een ruim assortiment aan verse, droge en diepvries voeding en non-food artikelen bij tal
van Belgische bedrijven.
Klanten kiezen voor Solucious omwille van de betrouwbare en gebruiksvriendelijke service, de
transparante prijzen en de persoonlijke aanpak. Zo doen bedrijven als Jan De Nul, Fedorest,
Belgocatering, Alma restaurants, ISS Catering, Heilig Hart Kortrijk een beroep op Solucious voor
de ingrediënten van de maaltijden voor hun klanten, gasten en medewerkers.
Solucious bezorgt aan meer dan 23.000 klanten vanuit 2 centraal gelegen distributiecentra in Lot
en Bornem en 4 regionale hubs. Op die manier is het bedrijf dicht bij de klant aanwezig, op een
duurzame manier.

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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