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AE B I - S C H M I DT

Zeker van veilige en nette wegen
dankzij continue service van WTS
Projectfiche AEBI-Schmidt
Uitdaging: onderhoud van strooiwagens en straatreinigers
Oplossing: WTS Hydraulics is officiële servicepartner voor alle Aebi Schmidt-voertuigen
in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

AE B I - S C H M I DT
Zeker van veilige en nette wegen dankzij
continue service
Het is officieel. Aebi Schmidt, constructeur van strooiwagens en straatreinigers, werkt
voortaan samen met WTS Hydraulics voor het onderhoud van hun wagens in Vlaanderen en
Brussel. “Zo gaan we samen voor veiligere en schonere wegen”, klinkt het enthousiast.
Iedereen woont, werkt en wandelt graag in een nette en veilige omgeving. En laat dat net de specialiteit van Aebi Schmidt zijn. Dankzij een jarenlange ervaring is de firma uitgegroeid tot een van
de belangrijkste constructeurs van strooiwagens en straatreinigers in de Benelux. Zo levert Aebi
Schmidt onder andere strooiwagens en straatveegmachines aan heel wat Belgische gemeenten en
overkoepelende overheden. Maar leveren is één zaak, service bieden is een andere. En die laatste is
misschien wel de belangrijkste. “Een goed onderhoud is van het grootste belang. Door preventief onderhoud kunnen tot 75 procent van de storingen vermeden worden.”

Officiële samenwerking
In een sector die gekenmerkt wordt door professionalisme, betrouwbaarheid en constante bereikbaarheid - zeker winterdienstvoertuigen kunnen zich door de onvoorspelbare winters en grillige seizoenen geen langdurige
pannes veroorloven - zocht Aebi Schmidt een betrouwbare partner om hun Belgische klanten bij te staan voor
onderhoud, storingen en wisselstukken. Na een veeleisende zoektocht bleek die partner voor de hand te liggen: WTS Hydraulics. De samenwerking is een logisch gevolg
van onze ervaring met strooiwagens in het Vlaams Gewest en onze gemeenschappelijke no-nonsens-mentaliteit.
Het brengt ons partnerschap naar een nog hoger niveau”, klinkt het. WTS Hydraulics is voortaan het aanspreekpunt
voor service van alle Aebi Schmidt-voertuigen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

“Door preventief onderhoud kunnen tot 75 procent van de storingen vermeden worden”
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