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DPD Nederland neemt 20e supertruck in gebruik
Best, 14 december – DPD Nederland heeft 3 nieuwe supertrucks in gebruik genomen. Op dit
ogenblik rijden er 20 van dergelijke trucks voor DPD in Nederland rond.
De supertrucks zijn langere en zwaardere vrachtautocombinaties die voorzien zijn van 3 laadbakken
in plaats van twee. Hierdoor heeft de oplegger een veel grotere inhoud (160 m3 vs 100 m3) terwijl
het brandstofverbruik nauwelijks stijgt. Een uitstekende manier om efficiënt en duurzaam te zijn, wat
DPD altijd stimuleert bij haar vervoerders.
DPD is een cross border specialist met veel internationaal georiënteerde klanten en staat klaar om
deze combinaties ook buiten Nederland te gaan gebruiken. Zodra de grenzen opengaan voor deze
supertrucks zet DPD deze in op Europees niveau.
“We kijken uit naar de resultaten van het proefproject met supertrucks dat volgend jaar in Wallonië
wordt georganiseerd,” bevestigt Silvio Mestdagh, CEO DPD België. “We hopen dat we binnen enkele
jaren ook in België een vloot supertrucks in gebruik kunnen nemen. Op basis van de erg positieve
ervaringen in Nederland zijn we overtuigd dat dit één van de pistes is om onze
duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Niet alleen zorgen we op deze manier voor minder
voertuigen op de weg, we streven er als bedrijf eveneens naar om tegen 2020 de CO2-uitstoot te
verlagen met 10% per pakketje en om de restuitstoot te compenseren.”

###

Over DPD
DPD in België is onderdeel van DPDgroup, het tweede grootste internationale pakketbezorgingsnetwerk in
Europa. Door innovatieve technologieën en lokale kennis biedt DPD de best mogelijke ervaring voor zowel
verzendende als ontvangende klanten. DPD’s toonaangevende Predict service zet de nieuwe standaard in de
bezorging van pakketten. Klanten worden in detail geïnformeerd over het tijdvak van één uur waarin bezorging
plaatsvindt.
Als onderdeel van DPDgroup heeft DPD in België toegang tot meer dan 25.000 lokale Pickup locaties (voorheen
parcelshops) in Europa, waarvan 1500 in de Benelux. DPD levert naar meer dan 230 landen wereldwijd. Bij
DPDgroup werken 26.000 mensen samen om per dag meer dan 3 miljoen pakketten te bezorgen. DPDgroup is
het pakketbezorgingsnetwerk van de Franse La Poste groep. Voor meer informatie: www.dpd.be.
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