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Gas erop voor Geranco Transport met de IVECO Stralis  

Transporteur van voornamelijk bloem- en sierteelt uit de Bommelwaard, Geranco 

Transport, rijdt sinds kort een nieuwe IVECO Stralis. Deze trekker met 420 pk zal met 

zijn warmrode kleur dan ook niet onopgemerkt blijven op de Nederlandse wegen. Een 

mooie verschijning op de weg en voor ondernemer Arjan Bouman een verantwoorde 

keuze. 

 

29 juni 2018 

Het visitekaartje van de Bommelwaard 

Geranco Transport is na ruim 20 jaar uitgegroeid tot één van de grootste transporteurs van bloem- 

en sierteelt in Nederland. De naam is geïnspireerd op de drie dochters van oprichter Gijbert 

Kreling: Gerda, Anneke en Coralie. Vanuit de vestiging in Gameren (Gelderland), stuurt Arjan 

Bouman zes dagen per week al zijn transport aan met de planning voor zijn voertuigen. De streek, 

beter bekend als de ‘Bommelerwaard’, staat bekend om de vele kassen met bloem- en sierteelt. “Ik 

heb samen met mijn vrouw Geranco overgenomen van mijn schoonvader en we hebben dit nu 

uitgebouwd tot een gezonde onderneming”, aldus Bouman. 

Geranco is in de loop der jaren flink gegroeid door verschillende overnames van bedrijven uit de 

buurt en dankzij het meegroeien met klanten. “Op dit moment rijden we dagelijks met zo’n 30-tal 

vrachtwagens.” Bouman verzorgt nog altijd zelf de planning van al zijn vrachtwagens.  

Korte lijnen met IVECO 

Bouman vindt het contact met IVECO prettig: “In mijn onderneming speelt tijd een belangrijke rol, dus 

het is fijn om korte lijnen te hebben met IVECO. De kwaliteit van de vrachtwagens is erg hoog en de 

dienstverlening is echt een pluspunt.” 

De deal voor Geranco’s nieuwe Stralis was dan ook zo gesloten. Na een aangenaam 

kennismakingsgesprek tussen Lucien Peskens, Sales Area Manager bij IVECO NLS en Arjan 

Bouman, was de aanschaf snel rond. ‘Klant is koning’ is zo’n beetje het motto bij Geranco Transport. 

Het bedrijf groeit dan ook mee met haar klanten. 

http://www.iveco.com/
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Groot en sterk: de Stralis Hi-Way 420 pk 

De IVECO Stralis heeft in de Hi-Way uitvoering een hoge cabine die van alle gemakken is voorzien. 

De chauffeur heeft hier alle ruimte om zowel comfortabel te rijden als te rusten. Onder de cabine 

zorgt een 420 pk sterke 11-liter dieselmotor, gekoppeld aan de nieuwe Hi-Tronix volautomatische 

versnellingsbak, voor de aandrijving. Dankzij IVECO’s gepatenteerde HI-SCR systeem voldoet de 

trekker zonder EGR of actieve regeneratie aan de Euro VI-norm. Met dit krachtige systeem heeft de 

Stralis de langste onderhoudsintervallen op de markt en een substantiële brandstofbesparing op de 

langeafstand. De opvallende lakkleur en toevoeging van verschillende accessoires, maakt deze 

IVECO Stralis een perfect lid voor de vloot van Geranco. 
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IVECO 

IVECO is een merk van  CNH Industrial N.V., wereldspeler op het vlak van investeringsgoederen met notering op de beurs in New 

York (NYSE: CNHI) en op de Italiaanse beurs ( Mercato Telematico Azionario MI: CNHI). IVECO ontwerpt, fabriceert en 

commercialiseert een breed gamma van lichte tot  zware commerciële voertuigen en off-road voertuigen.  

Het brede gamma omvat de Daily, een voertuig in het 3.3 tot 7.2 ton segment, de Eurocargo tot 19 ton, de Trakker  (voor off-road 

missies) en de Stralis, beiden boven 16 ton.  Bijkomend maakt Astra off-road voertuigen, vaste en knik dumpers en speciale 

voertuigen.   

 

IVECO stelt wereldwijd bijna 21.000 personen te werk met productie eenheden in 7 verschillende landen in Europa, Azië, Afrika, 

Oceanië en Latijns Amerika waar voertuigen gemaakt worden volgens de meest geavanceerde technologie. 4,200 verkoop- en 

service punten in 160 landen garanderen technische ondersteuning waar ook de voertuigen aan het werk zijn. . 

 

Voor bijkomende informatie aangaande IVECO: www.iveco.com  

Voor bijkomende informatie aangaande CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

Voor bijkomende info, contacteer: 

Pers verantwoordelijke IVECO België 
Gossetlaan A., 28A, Bus 3 

1702 Groot Bijgaarden  - België 

 

Stefaan Leman 

Tel.  024671251       

Mobile 0477330842  

stefaan.leman@iveco.com 
 

IVECO Press Office – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com   

Tel.  +39 011 00 72965 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  
YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly  
Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  
Twitter: https://twitter.com/Iveco  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iveco.com/
http://www.cnhindustrial.com/
mailto:stefaan.leman@iveco.com
mailto:pressoffice@iveco.com
http://www.ivecopress.com/
https://www.facebook.com/IVECO/
https://www.youtube.com/user/ivecoitaly
https://www.instagram.com/iveco/
https://twitter.com/Iveco


 

4 
 

 

 

 


