Transportbedrijf Dick Frères: een echte IVECO ambassador!

Groot-Bijgaarden, 21 december 2021

Dick Frères uit Tubeke is het voorbeeld van een echte brand ambassador voor
IVECO
Het transportbedrijf “Dick Frères” uit Tubeke is een succesvol familiebedrijf opgericht in
1963 door Fernand Dick. Vandaag wordt Fernand bijgestaan door zijn zonen John,
Bob & Wim. Het bedrijf heeft een 30-tal gepassioneerde medewerkers in dienst. Dit
familiebedrijf stelt alles in het werk om de noden van de klant tegemoet te komen
dankzij geïndividualiseerde totaaloplossingen.
Het bedrijf kan beschikken over een terrein van maar liefst 4ha en een loods van
3000m2. Ze plannen ook de bouw van een eigen LNG station met een bijhorende
beveiligde parking van 30 plaatsen.
Dick Frères is sinds 1994 specialist in uitzonderlijk vervoer en hecht bijzondere waarde
aan de veiligheidsuitrusting van zijn materiaal. Het gaat namelijk om het vervoer van
huizen, zwembaden, trams, treinen, … en dit vraagt uiteraard het juiste robuuste
materiaal en personeel dat hier perfect voor is opgeleid. Het heeft hiervoor zo’n 20-tal
chauffeurs in dienst.
Dick Frères is reeds sinds de jaren 70 trouwe klant bij de IVECO dealer Cammaert
Trucks. Dit vertrouwen is vooral te danken aan de snelle en goede service en het
optimaal configureren van de vrachtwagens voor de toch wel zeer specifieke taken.

Recentelijk zijn IVECO 6x2 trekkers op LNG en 8x4 kraanwagens geleverd bij Frères
Dick. Het huidige wagenpark van Dick Frères bestaat uit een 25-tal IVECO vrachtwagens
en meer dan 60 aanhangwagens van allerlei types: laadbakken, platformen, uitbreidbare
platformen en diepladers. De meest uitzonderlijke transportmiddelen gaan tot 38 meter
lang, 7 meter breed en 110 ton. Bepaalde voertuigen zijn uitgerust met opgebouwde
kranen die, naargelang de uitrusting, het toelaten van gemakkelijk lasten van 15 ton te
heffen of van 600kg te verplaatsen op 30 meter hoogte boven de grond.

IVECO is zeer verheugd met dit jarenlange commerciële partnership tussen Dick Frères
en Cammaert Trucks en is ervan overtuigd dat dit nog kan versterkt worden in de
komende jaren!

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 uitgebreide gamma van het merk omvat de Daily, een voertuig in het 3,3 tot 7,2 ton
segment, de Eurocargo van 6 tot 19 ton en in het zware segment boven 16 ton, het
IVECO WAY-gamma met de on-road IVECO S-WAY, de off-road IVECO T-WAY en de
IVECO X-WAY voor lichte off-roadopdrachten. Daarnaast bouwt het merk IVECO Astra
off-roadtrucks, starre en gelede 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 meer informatie over IVECO, bezoek www.iveco.com
Voor meer informatie over CNH Industrial, bezoek www.cnhindustrial.com
Voor bijkomende info, contacteer:
Marketing Manager Belux
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