TSRD Transports (TDS-groep) uit Nijvel neemt 21 nieuwe IVECO’s in dienst.
Transportonderneming TSRD, die deelt uitmaakt van de TDS-groep uit Nijvel, heeft zopas een deel
van zijn voertuigenpark vernieuwd. IVECO leverde niet minder dan negentien IVECO Eurocargovrachtwagens en twee IVECO Daily-bestelwagens.
Groot-Bijgaarden, maandag 22 januari 2018
TSRD Transports (TDS-groep) uit Nijvel neemt 21 nieuwe IVECO’s in dienst. IVECO levert op dit
ogenblik een reeks van negentien IVECO Eurocargo-vrachtwagens met kas en laadklep alsook twee
IVECO Daily-lichte bedrijfswagens, waaronder een meubellift. De TDS-groep gebruikt al
verscheidene jaren distributievrachtwagens van IVECO, zowel voor rijbewijs B als rijbewijs C. IVECO
dankt het vertrouwen van de klant aan de robuustheid en betrouwbaarheid van zijn voertuigen en de
service van de IVECO-garage.
TDS-groep
Deze onderneming uit Nijvel is gespecialiseerd in algemene distributie op nationaal niveau en levert
zowel overdag als ‘s nachts. Daarnaast beschikt TDS over een verhuisdienst die een volledige
service aanbiedt (verpakking, opslag, demontage, meubellift, enz.). Deze dienst is zowel in België als
het buitenland actief en richt zich tot particulieren en ondernemingen.
De TDS-groep beschikt over een vloot van veertig vrachtwagens, vijftien bestelwagens, tien trekkers
en twaalf opleggers, alsook liften en kranen.
IVECO Eurocargo: “Regeneratie? Nee, dank u.”

De IVECO Eurocargo-vrachtwagens (MTM van 7,5 tot 19 ton) zijn leverbaar met vier- tot
zescilindermotoren die aan de Euro VI-normen voldoen dankzij hun uitlaatgasnabehandeling
"IVECO HI-SCR" (zonder EGR), die geen actieve regeneratie van de roetfilter en dus geen
geforceerde stops vereist. Van postinjecties is geen sprake. Dat levert een verbruikswinst van
4,3 procent op in vergelijking met de Euro V-motoren (gecertificeerd door TÜV).
Het IVECO Eurocargo-gamma toont zich het meest veelzijdige in deze klasse dankzij de
diverse wielbasissen, geschikt voor opbouwen van meer dan 10 meter, de drie cabinetypes en
de keuze tussen 4x2- en 4x4-aandrijving en tussen handgeschakelde, gerobotiseerde of
automatische transmissies. In het totaal zijn er meer dan 11 000 verschillende versies
verkrijgbaar.
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IVECO Daily in de kijker!

Daily Blue Power, het nieuwe duurzame IVECO-gamma voor een grenzeloze service in stadszones,
werd tot "Internationale Bestelwagen van het Jaar 2018" verkozen door een panel van 25
gespecialiseerde seniorjournalisten uit heel Europa.
De Daily Electric is het volledig emissievrije voertuig.
De Daily Euro 6 RDE 2020 Ready is het eerste lichte bedrijfsvoertuig dat nu al voldoet aan de
emissienormen voor reële gebruiksomstandigheden die in 2020 van kracht worden.
De Daily Hi-Matic Natural Power is het eerste lichte bedrijfsvoertuig met achttrapsautomaat dat op
gecomprimeerd aardgas rijdt.
Deze prestigieuze bekroning bevestigt het technologische engagement van IVECO en de nadruk die
het merk legt op duurzaam transport. IVECO zag namelijk als eerste vrachtwagenconstructeur het
potentieel van aardgas in en beschikt intussen over een compleet gamma lichte bedrijfsvoertuigen,
vrachtwagens en bussen op aardgas.

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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