Van der Linden Groen op weg met Iveco CNG.
Bert van der Linden, directeur en eigenaar van Van der Linden Groen BV uit Sittard nam onlangs de
sleutels in ontvangst van 2 stuks nieuwe Iveco Daily bedrijfswagens met aardgasmotoren. Charles
Feijts Bedrijfswagens uit Born leverde de “groene” voertuigen met EEV emissie, ze zijn voorzien van
een 7-zits dubbele cabine en een open laadbak. De wagens worden ingezet op projecten voor de
Gemeente Sittard-Geleen.
Iveco levert af fabriek 3.0 liter CNG motoren die zowel op aardgas als op het nog schonere biogas
lopen. Bijzonder is dat Iveco haar dieselmotoren af fabriek aanpast met een andere
brandstofinspuiting en aangepaste cilinderkop. Het voordeel hiervan is dat de motor zijn typische
dieselkarakteristiek behoudt, namelijk veel koppel bij lage toerentallen en een lang onderhoudsinterval
van maar liefst 30.000km. Dit in tegenstelling tot de door andere fabrikanten gemonteerde motoren die
gebaseerd zijn op relatief kleine benzinemotoren, vaak door een lokale ombouwer verbouwd tot CNG
motor. Bovendien levert Iveco een ladderchassis met chassisbalken van voorbumper tot
achterbumper, hetgeen zowel een grotere veiligheid voor de berijder betekent als ook een hoger
aanhangwagengewicht (3.5 ton) als voordeel heeft.
Van der Linden Groen, de naam zegt het al, is gespecialiseerd in Groen, met name Bosbouw,
Cultuurtechniek en Civiele Werken. Het bedrijf is in 1999 opgericht door Bert van der Linden. Vandaag
de dag heeft Van der Linden Groen 45 vakmensen aan het werk die zowel voor particulieren als
zakelijke klanten en overheid verschillende disciplines uitoefenen.
Charles Feijts Bedrijfswagens, met vestigingen in Born, Heerlen en Venlo, is dealer van IVECO, FIAT
en ISUZU bedrijfswagens en trucks. Ook de Charles Feijts Groep is een familiebedrijf met zo’n 50
medewerkers, en is al sinds 1931 gespecialiseerd in de toelevering en serviceverlening van
transportmiddelen naar zakelijke klanten en overheid. De Bedrijfswagenadviseurs van CFG kunnen de
vervoersbehoefte van de klant 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
Van der Linden Groen, B. van der Linden: 046-4398866 en www.vanderlinden-groen.nl

