VALX BLIJFT UITBREIDEN IN EUROPA
VALX heeft de doelstelling om binnen 3 jaar meer dan 10% Europees marktaandeel te
behalen

VALX bv, de nieuwe Europese trailerassen producent uit Valkenswaard,
Nederland, heeft goede vorderingen gemaakt in de uitbreiding van hun
bereik in het eerste jaar van hun bestaan. Sinds begin 2011 levert VALX 9 tons
trailer assen uit voorraad aan Europese trailer bouwers. De doelstelling is om
meer dan 10% Europees marktaandeel te behalen binnen 3 jaar van operatie.
VALX heeft in de Zuid-Europese markt reeds lange termijn overeenkomsten
gesloten met verscheidene trailerbouwers voor de levering van een significant
aandeel van hun producties. Dit aandeel zal blijven groeien in de komende
jaren van samenwerking.
VALX heeft in Spanje reeds assen uitgeleverd voor ruim 800 voertuigen en
men verwacht hier meer dan 20% marktaandeel te behalen aan het einde van
2011 met een verdere uitbouw in 2012 en 2013.
Hector Rodriguez, verantwoordelijk voor de verkoop van VALX in Zuid
Europa, vertelt: “We hebben dit mooie resultaat bereikt na maanden
voorbereiding tussen VALX en de trailerbouwers. Zelfs als relatief nieuw
bedrijf dienen zowel directe als indirect gerelateerde zaken zoals aftersales op
orde te zijn, alvorens langdurige samenwerkingscontracten afgesloten kunnen
worden. Het uitdragen van de filosofie van VALX middels open en
constructieve communicatie, zorgt voor dit gezamelijk succes. We zijn erg blij
dat de Spaanse markt zo’n groot potentieel in VALX ziet en we vertrouwen
erop dat we dit in de toekomst verder zullen uitbouwen.
Samen met verscheidene klanten hebben we het fabrieksterrein van 1.6
miljoen m2 van Fuwa bezocht, in Taishan in China. VALX produceert hier de
asbuizen. We hebben in de splinternieuwe VALX productiehal het
indrukwekkende machinepark en de processen bekeken, alsook de
kwaliteitscontrole en de medewerkers die in dienst van VALX full-time
gepositioneerd zijn in China. Klanten zijn ervan overtuigd dat deze effectieve
manier van werken en de producten die hieruit voortkomen, op zijn minst een
gelijkwaardige kwaliteit hebben als de Europese kwaliteitsstandaard. De
onderhandeling tussen de deze bedrijven en VALX in Spanje is plezierig
verlopen en we zijn klaar voor een verdere uitbreiding in de samenwerking
met Zuid-Europa.”
Om nog meer naamsbekendheid te verwerven en om klanten meer kennis
over de VALX producten te verschaffen, organiseert VALX op dit moment
cursussen en workshops in Madrid, Spanje. Om tevens in Zuid Europa een
effectief netwerk voor aftersales support te kunnen bieden, heeft VALX een
24/7 Europese pechservice opgezet en hebben ze meer dan 600 onderhoudsen reserveonderdelen centra in Europa. 40 hiervan zijn gepositioneerd in
Spanje en Portugal.

Intermobil en VALX tekenen een distributie contract voor de Turkse markt

Om uitbreiding van het bereik van VALX in Europa verder te realiseren, heeft VALX
een distributie contract afgesloten met Intermobil in Istanbul, Turkije.
Intermobil, opgericht in 1954, is een van de bekendste bedrijven gerelateerd
aan de Turkse automotive industrie. İntermobil heeft reeds verscheidene
toonaangevende bedrijven vertegenwoordigd, zoals Wabco – Fabrikant van
schijfremsystemen voor bedrijfsvoertuigen; Hella – producent van verlichting
en electronica in de automotive industrie; VDO – onderdeel van de
Continental Group, producent van electronische en mechanische
instrumenten in de automotive industrie en VDL Weweler, fabrikant van
diverse veersystemen voor bedrijfsvoertuigen.
Intermobil heeft al jaren een lange termijn visie als partner voor automotive
oplossingen in Turkije met hun technische en commerciele know-how.
Vanaf april 2011 hebben Intermobil en VALX overeenstemming bereikt in de
vertegenwoordiging en distributie van VALX assen voor de Turkse markt.
Nieuwe klanten
VALX kan nog meer nieuwe namen aan haar klantenlijst toevoegen. HSF
Logistics, een grote Nederlandse vloot met 600 koel-trailers, heeft de eerste
trailer met VALX assen besteld.
Ook de Nederlandse transportonderneming Koopman Logistics Group uit
Nijkerk heeft reeds verscheidene trailers met VALX assen in haar vloot
opgenomen.
Knapen Trailers, een van de grootste Nederlandse trailerbouwers, is ook een
nieuwe naam op de klantenlijst van VALX.
De Spaanse klanten zijn onder meer Lecitrailer, Parcisa, Guillen en Prim-Ball.
Meulenberg Transport in Urmond - Nederland, met een focus voornamelijk
op intermodaal transport en warehousing in Nederland, Belgie en Duitsland,
kreeg leuk nieuws te horen bij hun bestelling via D-Tec: Zij bleken de 1000ste
trailer, gebouwd op VALX assen, te ontvangen. Het chassis wat door hen
besteld was, werd dan ook uitgerust met dit nieuws.
Het familiebedrijf Meulenberg Transport viert dit jaar hun 90-jarig bestaan.
Met ruim 80 medewerkers en een wagenpark van 45 trekkende en 100
getrokken eenheden, heeft Meulenberg zich ontwikkeld tot een aanzienlijke
speler in de Benelux en Duitsland op gebied van transport en warehousing.
Met 3.300 m2 warehouse, jaarlijks transport van 75.000 20” zeecontainers voor
onder andere Sabic, Sappi en DSM en 12.000 ladingen huifwagentransport is
het bedrijf nog steeds groeiende.
Beurzen
VALX zal aanwezig zijn op Solutrans 2011 - Frankrijk, wat plaatsvindt in
Lyon van 29 November tot 03 December 2011. Ook zijn de voorbereidingen
voor de IAA in September 2012 reeds gestart voor VALX. Zij zullen deze
editie spectaculair nieuws brengen en nieuwe producten tentoonstellen op de
grootste Europese Automotive Beurs, gepositioneerd in Hannover, Duitsland.
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