Eén Parel van een IVECO STRALIS 480PK voor VM-TRANS
IVECO dealer MAENHOUT heeft onlangs een zeer mooie IVECO STRALIS AS440S48T/P
afgeleverd aan VM-Trans te Wingene.
Groot-Bijgaarden, 28 maart 2017
IVECO dealer MAENHOUT heeft onlangs een zeer mooie IVECO STRALIS AS440S48T/P
afgeleverd aan VM-Trans te Wingene.
Deze realisatie is tot stand gekomen door de goede samenwerking met SCT-MARRO uit Wingene
die de specifieke gevraagde aanpassingen van de klant hebben gerealiseerd.
Deze IVECO STRALIS is de eerste IVECO die aangekocht werd door Dhr. Marijn Vanhaelemeersch,
zaakvoerder van VM-TRANS. De IVECO komt terecht in een vloot van voertuigen, die hoofdzakelijk
worden ingezet voor nationaal & internationaal containertransport.
BVBA VM-TRANS
BVBA VM-Trans werd
opgericht

in

2004.

Aanvankelijk
het

starten

bedrijf

met

containervervoer
tussen

Frankrijk

en

Zeebrugge. Later s het
bedrijf gestart met de
extra

activiteit,

namelijk

kraanwerk,

containerverhuur

en

afvaltransport.
Vandaag
TRANS

doet

VM-

voornamelijk

vervoer van goederen in containers van bedrijven in de Benelux en Frankrijk, naar de havens van
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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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