Wederom een bijzondere Iveco voor Transpo Nuth.
Degene die de Carrosserie Vakbeurs in Venray onlangs bezocht, heeft de nieuwe LZV
combinatie van Transpo zeker niet ongezien voorbij gelopen. Maar liefst 25,25 meter lengte
en een toegestaan totaalgewicht van 60 ton. De nieuwe Iveco Stralis Hi-Way met 460Pk
EURO 6 motor moet trekken aan 2 stuks 20 tons middenas aanhangwagens en een
Palfinger Crayler meeneemheftruck van 3.5 ton. Wederom een turnkey project van Charles
Feijts Bedrijfswagens uit Born, in samenwerking met TAL Techniek Weert. De wagen wordt
door Transpo voor het grootste gedeelte ingezet in de Benelux voor het vervoer van grote
glasplaten naar nieuwbouw en renovatieprojecten. Transpo heeft gekozen voor de Iveco
Stralis vanwege de eenvoudige motortechniek waarmee Iveco als enige truckfabrikant aan
de Euro 6 emissienorm weet te voldoen. De luxe Hi-Way slaapcabine is ditmaal voorzien van
het semi hoge dak, hetgeen de auto een hele potente uitstraling geeft.
Transpo-Nuth is een dienstverlener die met 95 goed opgeleide vakmensen en met 85 eigen
motorwagens in vele gespecialiseerde markten thuis is. Door een betrouwbare en
klantgerichte manier van werken en het continu streven naar verbeteringen op het gebied
van kwaliteit, efficiency en opleiding van medewerkers, laat men niets aan het toeval over.
Het bedrijf kent zes disciplines:
- Handel in losgestorte goederen, bestratingmaterialen, zand, grind en mineralen.
- Exceptioneel transport. Zowel lengte transport tot 47 meter als breedte-, hoogte- en
zwaartransport.
- Dienstverlening voor industrie en bouw. Vervoer met open wagens met eigen laaden loskranen tot 100 tonmeter.
- Gespecialiseerd transport. Dienstverlening voor ziekenhuizen, elektronica- en de
bierindustrie.
- Internationaal transport.
- Euroconvoy-service, die nationaal en internationaal exceptionele transporten veilig
door het verkeer begeleidt.
- Internationaal transport: vervoer van staal en staal gelieerde producten.
Charles Feijts Bedrijfswagens, met vestigingen in Born, Heerlen en Venlo, is dealer van
IVECO, FIAT en ISUZU bedrijfswagens en trucks. Middels dochteronderneming BUCA
Hydrauliek & Trailer, dealer van PALFINGER en NCH laadkranen en afzetsystemen, is CFG
in staat een compleet pakket aan transportoplossingen te bieden. De Charles Feijts Groep is
een familiebedrijf, en is al sinds 1931 gespecialiseerd in de toelevering en serviceverlening
van transportmiddelen naar zakelijke klanten en overheid. Het bedrijf is specialist op dit
gebied. en staat bekend als totaaloplosser. CFG heeft meer dan 50 ervaren medewerkers in
dienst. De Bedrijfswagenadviseurs van CFG kunnen de vervoersbehoefte omzetten naar de
vereiste technische aspecten van de voor de klant meest geschikte opbouw, en het meest
geschikte onderstel. In alle vestigingen verleent CFG service aan verschillende merken
bedrijfswagens, trucks, trailers en hydraulische laad- en lossystemen.
Voor meer informatie:
Charles Feijts Groep, G. Simons: 046-4851112 en www.CFG.nl
Transpo Nuth, E. Muitjens: 045-5241574 en www.transponuthbv.nl

