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IRADO gaat groen met IVECO 
 

Met de aanschaf van 3 CNG IVECO Stralis huisvuilwagens geeft IRADO het juiste signaal af. Het 

afvalinzamelingsbedrijf voor huisvuil voor de gemeenten Schiedam, Capelle a/d IJssel, Rozenburg en 

Vlaardingen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is 

belangrijk en de keuze voor IVECO Stralis 330 PK bakwagen met stuurbare voorloopas en 

luchtvering op CNG is daarom een logische keuze.  

Groener 

IVECO is als koploper op gebied van aardgas in staat gebleken om de gewenste toepassingen, zoals 

vermogen, actieradius én aardgas (CNG) te bieden. Omdat mens, milieu en maatschappij enorm 

belangrijk zijn voor IRADO is besloten om nóg groener te gaan en uitsluitend gebruik te gaan maken 

van (Bio-CNG). Deze duurzame variant van aardgas wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot 

aardgaskwaliteit. Deze brandstof kan getankt worden bij Pitpoint en OranjeGas dat (Bio-CNG) 

Groengas levert op al haar tanklocaties. De bron van het (Bio-CNG) Groengas is 

rioolwaterzuivering, afvalverwerking en GFT. 

Opbouw 

Waar IRADO het beheer van het wagenpark uitbesteedde aan de ROTEB in Rotterdam hebben zij 

nu het beheer in eigen huis. De achterladers met worden ingezet voor het ophalen van huisvuil en 

papier voor bedrijven. Voor de opbouw van deze huisvuilwagens is de expertise ingeschakeld van 

Haller die de opbouw voor zijn rekening nam. Ook weegsystemenbedrijf Welvaarts was nauw 

betrokken bij dit proces. Door de handen ineen te slaan is er een mooi product ontstaan. 

Veiligheid 

IRADO heeft veiligheid hoog in het vaandel en heeft daarom gekozen voor een 360 graden 

camerasysteem van Brigade. Hiermee is de chauffeur in staat om het gehele voertuig in zicht te 

krijgen. Naast de dodehoek zijn ook de achterzijde en beide zijkanten constant in beeld. 

Ook in het komende jaar zullen er nog een aantal huisvuilwagens afgeleverd worden. 

IVECO kijkt uit naar een prettige en duurzame samenwerking. 

 

 

 


