
 
 

  

NY IVECO STRALIS HI-WAY EURO 6 TIL N. C. CHRISTENSEN 
 
N. C. Christensen har for nyligt udvidet deres flåde med en ny Iveco Stralis, så flåden nu 
består af 34 lastbiler.  

N. C. Christensen, i daglig tale Hurup Thy, er specialiseret i transport af fødevarer til 
fabrikker og grossister/købmænd. Virksomheden transporterer tørvarer og kølevarer i hele 
Danmark og råder over et 10.000 m² lager, primært med opbevaring af fødevarer til 
distribution.  

”Med fokus på en miljøvenlig profil, der samtidig er økonomisk rentabel, så har vi valgt 
Ivecos nye Stralis med Euro 6 motor. Vi har haft bilen i 2 uger, og den lever bestemt op til 
vores forventninger om god dieseløkonomi. Med flådestyringsværktøjet Iveconnect kan vi 
følge chaufførens kørsel og den daglige brændstoføkonomi. Vi har flere Iveco lastbiler i 
vores flåde og er meget tilfredse med samarbejdet med Thybo Biler”.  

Derfor er der nu flere Iveco Stralis på vej fra Thybo Biler i Thisted til levering indenfor de 
nærmeste måneder. 

Bilerne er solgt af Thybo Bilers indehaver Henning Mikkelsen. 

 
 
 
 
 
Om Iveco Danmark 
 
Iveco Danmark A/S markedsfører og sælger Iveco varevogne, lastbiler og relaterede 
serviceydelser i Danmark via 27 certificerede Iveco-forhandlere og 34 autoriserede 
serviceværksteder fordelt over hele landet. 6 af disse er egne filialer.  
 
I forlængelse af salg og markedsføring af vare- og lastbiler tilbyder Iveco en række 
serviceydelser i form af service- og reparationsaftaler, salg af brugte vare- og lastbiler  
samt bilfinansiering. 
 

Iveco 

Iveco, et selskab i Fiat Industrial koncernen, udvikler, producerer og markedsfører et bredt 
spekter af lette, mellemtunge og tunge erhvervskøretøjer, entreprenørkøretøjer, by- og 
intercity-busser samt specialkøretøjer til anvendelser inden for brandslukning, off-road 
missioner, militæret og civilforsvaret. 

Iveco har over 26.000 ansatte og produktionsvirksomheder fordelt på 11 lande i Europa, 
Kina, Afrika, Oceanien og Latinamerika, hvor Iveco gør brug af den nyeste teknologi. Mere 
end 5.000 servicesteder i over 160 lande garanterer teknisk support overalt på kloden, hvor 
der er en Iveco  i arbejde. Læs mere på www.iveco.dk.  


