IVECO MAENHOUT Roeselare, concessiehouder van IVECO heeft zopas zijn officieel
certificaat van Erkend Aardgasinstallateur (CNG/LNG) bemachtigd
IVECO-concessiehouder IVECO MAENHOUT Roeselare werd door de FOD Mobiliteit en
Transport officieel gecertificeerd als Erkend CNG/LNG-installateur. Aardgasspecialist IVECO
biedt al verscheidene jaren duurzame transportoplossingen voor zijn hele gamma.
Groot-Bijgaarden 28/03/2019
Iveco-concessiehouder IVECO MAENHOUT Roeselare BVBA, heeft eveneens zijn officiële erkenning als
aardgasinstallateur (CNG) ontvangen. Het certificaat geldt voor de garage in Roeselare, die zich daarmee
nieuwe ontwikkelingsperspectieven aanmeet. Naast Roeselare is ook de vestiging in Brugge reeds erkend als
aardgasinstallateur.
IVECO: het enige compleet gamma bestelwagens en vrachtwagens op CNG/LNG, vandaag beschikbaar op
de markt
De concessiehouders van IVECO bieden hun klanten een compleet gamma voertuigen die een concreet,
economisch en duurzaam alternatief aanbieden:
Daily NP (CNG): Deze aardgasvariante van de Daily (rijbewijs B/C), behoort tot de Daily Blue Power familie die
verkozen is geweest tot “International Van of the Year 2018” door een internationale jury van
gespecialiseerde journalisten. Het Daily gamma is beschikbaar in talrijke varianten: gesloten bestelwagens,
dubbele-cabines en chassis met allerlei soorten opbouw zoals: open laadbak, kipper, gesloten koetswerk, enz.
Eurocargo NP (CNG): bakwagen voor gemiddelde tonnages, ideaal voor distributieactiviteiten in de stad. De
Eurocargo is beschikbaar in een grote verscheidenheid van varianten die geschikt zijn voor de meeste
behoeften.
Stralis NP (CNG, LNG of CNG/LNG): zware bakwagens en trekkers met een rijbereik tot 1 600 kilometer(LNG)
en hetzelfde vermogen als een klassieke diesel vrachtwagen terwijl de gebruikskosten en het geluidsniveau
een stuk lager liggen en een duurzame oplossing bieden.

IVECO
IVECO is een merk van CNH Industrial N.V., wereldspeler op het vlak van investeringsgoederen met notering op de beurs in New
York (NYSE: CNHI) en op de Italiaanse beurs ( Mercato Telematico Azionario MI: CNHI). IVECO ontwerpt, fabriceert en
commercialiseert een breed gamma van lichte tot zware commerciële voertuigen en off-road voertuigen.
Het brede gamma omvat de Daily, een voertuig in het 3.3 tot 7.2 ton segment, de Eurocargo tot 19 ton, de Trakker (voor off-road
missies) en de Stralis, beiden boven 16 ton. Bijkomend maakt Astra off-road voertuigen, vaste en knik dumpers en speciale
voertuigen.

IVECO stelt wereldwijd bijna 21.000 personen te werk met productie eenheden in 7 verschillende landen in Europa, Azië, Afrika,
Oceanië en Latijns Amerika waar voertuigen gemaakt worden volgens de meest geavanceerde technologie. 4,200 verkoop- en
service punten in 160 landen garanderen technische ondersteuning waar ook de voertuigen aan het werk zijn. .

Voor bijkomende informatie aangaande IVECO: www.iveco.com
Voor bijkomende informatie aangaande CNH Industrial: www.cnhindustrial.com
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