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Magirus haalt twee belangrijke overeenkomsten binnen in Italië en Duitsland 

 

Specialist in brandweervoertuigen Magirus heeft twee grote orders binnengehaald van de Italiaanse 

en Duitse brandweerkorpsen, van in totaal 200 eenheden. 

 

Londen, 17 januari 2017 

 

Eind 2016 behaalde Magirus, een merk van CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), twee 

belangrijke resultaten, die de productieplannen voor 2017 verder zullen versterken. 

 

De brandweerkorpsen van het Italiaanse Ministerie van Binnenlandse zaken hebben Magirus een 

kaderovereenkomst aangeboden voor maar liefst 100 brandweerwagens. Deze overeenkomst, met 

een geldigheid van drie jaar, omvat de levering van de “APS” (Auto Pompa Serbatoio) tankwagens, 

de belangrijkste stedelijke brandweerwagen in Italië. 

 

De nieuwe Magirus “APS” configuratie is gebaseerd op het Eurocargo 4x2-chassis van Iveco, het 

merk van CNH Industrial voor commerciële voertuigen, en vormt samen met de Magirus Team Cab, 

de veiligste bemanningscabine op de markt. Bovendien maken de state-of-the-art inrichtingen, zoals 

het elektronische stabiliteitsprogramma, bandensensoren, camera's vóór en achter met een 

opnamesysteem en volledige led-verlichting, de meest geavanceerde en veiligste blusfuncties en 

bediening mogelijk. Rond de jaarwisseling werd de afroeporder voor de eerste 30 eenheden al 

geplaatst. 

 

Eind november koos het Brandweerinstituut van Noordrijn-Westfalen, een van de grootste 

trainingscentra voor brandbestrijders van Duitsland, Magirus voor een grote order van maar liefst 109 

eenheden. Deze kaderovereenkomst beslaat de productie en levering van Magirus LF-KatS 

brandweervoertuigen over een periode van vier jaar, tot 2021. De uitstekende kwaliteit van het merk 

en de Magirus Team Cab waren ook voor deze overeenkomst van doorslaggevend belang.  

 

De eerste 27 eenheden voor het brandweerinstituut zijn reeds besteld. De overdrachtsceremonie 

wordt gehouden bij het Magirus Experience Center in Ulm, Duitsland, de thuisbasis van de 

klantenservice voor brandblustechnologie van het merk. 
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) is een toonaangevende internationale leverancier van kapitaalgoederen 

met jarenlange industriële ervaring, een ruim assortiment producten en wereldwijd vertegenwoordigd. Elk van de 

individuele merken van de onderneming is een belangrijke internationale speler in zijn specifieke industriële sector: 

Case IH, New Holland Agriculture en Steyr voor tractoren en landbouwmachines; Case en New Holland Construction 

voor grondverzetmachines; Iveco voor commerciële voertuigen; Iveco Bus en Heuliez Bus voor bussen en touringcars; 

Iveco Astra voor werf- en bouwmachines; Magirus voor brandweervoertuigen; Iveco Defence Vehicles voor voertuigen 

voor defensie en civiele bescherming; en FPT Industrial voor motoren en transmissies. Meer informatie is te vinden op 

de website van het bedrijf: www.cnhindustrial.com 
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