VALX breidt haar producten en relaties verder uit
VALX levert assen aan verschillende grote trailerverhuurders, toont haar nieuwste
produkten op de IAA 2012 en start de samenwerking met een Italiaanse agent.
Trailerverhuur bedrijven kiezen voor VALX assen
VALX heeft trailerassen geleverd met eindbestemming Heisterkamp, Bos Trailerservice,
Paul Günther en THT Trailers. Een van de grootste transport & verhuurvloten van
Nederland, Heisterkamp Transportation Solutions, heeft 15 opleggers ontvangen met VALX
assen. Rick Kruse, Manager Trailer Rental van Heisterkamp geeft aan: “De levering van
trailers met VALX assen is soepel verlopen. Wij zijn overtuigd van de VALX producten en
hopen in de toekomst onze samenwerking verder uit te breiden”.
Ook Bos Trailerservice in Barneveld heeft de eerste 10 opleggers met VALX assen
ontvangen. Bos heeft middels deze eerste levering de VALX assen in haar vloot
opgenomen. Eerder dit jaar schafte Paul Günther Rental bv reeds 15 opleggers op VALX
assen via D-Tec aan.
THT Trailers, een grote speler in leasing en verhuur van nieuwe en gebruikte trailers, zullen
in september 2012 verschillende voertuigen met VALX assen ontvangen. „VALX is een jong
bedrijf. Ook THT is nog relatief jong. Ons is ooit een kans gegund door anderen en wij
gunnen VALX deze kans ook. Uiteraard hebben wij eerst de feiten goed bekeken. Het
product moet goed zijn, daar is geen twijfel over mogelijk. Daarnaast houden wij van de
frisse kijk die VALX op de markt heeft.” zegt Twan Heetkamp, eigenaar van THT Trailers.
“Het is fantastisch om de positeve reacties en aanvragen uit de markt te ontvangen. Wij zijn
erg dankbaar in het vertrouwen dat de eindgebruikers richting ons uitspreken.
De levering aan deze verhuurvloten geeft uiteraard ook vertrouwen aan andere
eindgebruikers. Wanneer deze gerenommeerde bedrijven een product afnemen zullen
mensen de kwaliteit van deze producten als goed en betrouwbaar herkennen” zegt VALX
Sales Director Paul De Jong.
Nieuwe VALX naloop stuuras
VALX heeft een nieuwe naloop stuuras ontwikkeld. Dit type as is verkrijgbaar vanaf het
vierde kwartaal in 2012 en zal worden geïntroduceerd op de IAA 2012 in Hannover.
De Italiaanse markt heeft reeds kennis gemaakt met deze nieuwe naloop stuuras tijdens de
vierde editie van de VALX Summer VIP Tour. Dit evenement werd afgelopen juli in Milaan
georganiseerd, waar zo’n 50 trailerbouwers en eindgebruikers kennis konden maken met de
VALX producten en medewerkers.
Het programma bestond onder andere uit een bezoek aan een testbaan in Milaan waar
trailers, uitgerust met VALX assen, diverse ritten maakten over het testcircuit. Tevens werd
er een interactieve discussie gehouden over toekomstige ontwikkelingen in de branche en
vragen vanuit de markt.
Dhr. Zarantonello van Atimar Sas vertelt: “In deze kritische economische periode zo’n soort
evenement te organiseren helpt ons om eenvoudiger een vergelijking te maken met de
concurrenten. Een bijeenkomst zoals deze geeft ons de gelegenheid om potentiële klanten te
interesseren en te enthousiasmeren voor het VALX product."
IAA: 20-27 September 2012 en de Trailer Innovation Award
VALX is wederom aanwezig tijdens de 64e editie van de Internationale Automobil
Ausstellung. VALX zal haar initiële range van 9-tons trailer assen met schijf- of
trommelremmen en 19.5 of 22.5 inch wielmaten tonen. Ook de nieuwe naloop stuuras zal
worden gepresenteerd.
Verder zal er een nieuwe innovatieve as worden onthuld waarmee Valx meedingt naar de
Trailer Innovation Award 2013. Deze as, de VALX E2!, zet de draaiende beweging van het
wiel om in herbruikbare energie. Een gedeelte van de kracht van het draaiende wiel wordt
door een lichtgewicht aandrijfas via de holle asbuis naar de generator overgebracht. Deze is
in het midden van de as geplaatst. Met deze energie kan de gebruiker de elektrische

verbruikers van een trailer, zoals bv de laadklep of het stuursysteem, volledig onafhankelijk
van de trekker van energie voorzien. VALX is op de IAA 2012 te vinden in Hal 26, stand
D48.
Nieuwe VALX agent voor Italiaanse markt
Na de samenwerking met Intermobil voor de Turkse markt, is VALX nu een overeenkomst
aangegaan met het bedrijf MBA – Milano- om als VALX agent te opereren op de Italiaanse
markt. MBA is al sinds jaren actief in de automotive markt, samenwerkend met markleiders
op het gebied van remmen en licht.
MBA gaat zich zowel focussen op de OE markt als op de after-markt voor VALX assen en
onderdelen.

Hoge resolutie foto’s kunnen worden gedownload op www.valx.eu onder Nieuws -> Hoge
Resolutie Foto’s. Ook eerdere persberichten kunnen hier gevonden worden.
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