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VOS Logistics gaat voor IVECO Stralis NP400 LNG en Daily 35C16A8  

 

Wie kent ze niet, de oranje wagens van VOS Logistics. Per dag rijden er honderden 

over de Nederlandse en Europese wegen. 
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Vos Logistics is een onafhankelijke, Europese logistieke dienstverlener en levert een breed scala 

aan transport- en klant specifieke logistieke diensten. Moeilijke zaken simpel maken dat is wat zij als 

geen ander kunnen. Met een sterke focus op duurzame oplossingen, innovatie en continue 

verbetering veroveren zij de markt. Als pionier op gebied van LNG en alternatieve brandstoffen laten 

zij zien, net als IVECO, hoe belangrijk duurzaamheid voor hen is. 

 

De samenwerking tussen VOS Logistics en IVECO gaat al jaren terug. Als pionier op gebied van 

LNG vond IVECO in VOS Logistics dé ideale partner. Als ‘early adopter’ stond VOS Logistics aan de 

wieg van het hele LNG avontuur. Er werd samen geknutseld, gebrainstormd en getest met de eerste 

voertuigen op LNG. Beide bedrijven mogen zich voortrekker noemen als het gaat om LNG. 

 

Trots op deze ambassadeur mocht IVECO onlangs nog een levering doen van twee Stralis NP400 

LNG lowdeck en een serie van zes stuks IVECO Daily 35C16A8. De Dailys zijn uitgerust met een 

achttraps volautomaat-HI-Matic in verband met distributie inzet. 

 

We kijken uit naar een mooie toekomst en warme samenwerking! 
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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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