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VDH, De Freight Managers op weg met IVECO LNG naar Spanje  

Het Moerdijkse bedrijf VDH, met vestigingen in Ridderkerk, Middelharnis, Dirksland en 

Coruña Sp. heeft de business case opgemaakt, LNG versus diesel op haar pendel 

route Nederland - Spanje. Naast de substantiële verlaging van de CO2 en stikstof 

uitstoot was de verlaging van de TCO de ultieme toegevoegde waarde aan het VDH 

project. 

 

9 juni 2018 

VDH 

Is een all round aanbieder op het gebied van logistiek, forwarding, warehousing en “custom made” 

projecten. De regie over het “total concept” kan VDH als geen ander uitvoeren vanwege de moderne 

vloot van 23 trucks, de eigen warehouses, de eigen vestigingen en de nauwe samenwerking met de 

diverse agenten over de wereld. Terecht dat men zich dan ook presenteert als De Freight Managers. 

Met de passie voor transport en innovaties, heeft VDH gezocht naar een partner in duurzaam 

transport . De uitkomst, met IVECO als business partner het rijden op LNG. 

De Stralis NP met 400 pk en dubbelle LNG tanks heeft ruim voldoende actieradius om binnen 

Europa internationaal zijn bestemmingen in te vullen. IVECO heeft dankzij internationale contacten 

ook de business case kunnen completeren voor VDH door langs zijn pendelroute op Spanje de 

diverse LNG business partners voor te stellen. Waaronder Pitpoint Roosendaal en Gas Natural 

Fenosa in Frankrijk en Spanje. 

 

IVECO Stralis NP 400 pk 

De IVECO Stralis NP, is uitgerust met de 400pk en 1700Nm krachtige Cursor 9 aardgasmotor, HI- 

TRONICS 12-traps automatische versnellingsbak en de zeer ruime Hi-Way cabine, waarin de 

chauffeur van alle gemakken is voorzien. Aan het chassis zijn 2 LNG-tanks voor in totaal 390kg LNG 

gemonteerd. De 15% lagere uitstoot van CO2, 70% lagere NOx-uitstoot en 95% minder 

fijnstofemissie zorgen voor een flinke verduurzaming van de transportactiviteiten van De 

Freightmanagers van VDH. 
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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  
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