De firma THOMAS & PIRON neemt twee nieuwe IVECO Eurocargo ML120E22 in
dienst voor haar afdeling Dakwerken.
Voor haar afdeling Dakwerken heeft THOMAS & PIRON twee IVECO Eurocargo ML120E22 in
ontvangst genomen, die zijn uitgerust met een laadbak en koffer. Naast deze voertuigen werden ook
IVECO Daily-bestelwagens geleverd.
Groot-Bijgaarden, maandag 30 januari 2018
IVECO leverde zopas twee IVECO Eurocargo’s met dubbele cabine. Ze zijn uitgerust

met een koffer rug cabine en een laadplateau.
IVECO Eurocargo dubbele cabine
Het gamma van IVECO Eurocargo is niet alleen populair in het distributieverkeer en de
bouwsector, maar wordt ook vaak ingezet bij pechverhelping en openbare diensten.
Met haar grote verscheidenheid en de ontelbare varianten beantwoordt het aan de
meeste behoeften van onze klanten.
De dubbele cabine is een ruime cabinevariant die in het bijzonder veel plaats biedt aan
werfteams, zoals hier het geval is voor dakwerkers.
De cabine valt op door haar bijzonder ruime buitenafmetingen: lengte: 2 675 mm,
breedte: 2 137 mm, binnenhoogte: 1 330 mm. Ze biedt 7 zitplaatsen en veel ruimte
voor de passagiers.
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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.

