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CBM neemt deel aan Busworld Europe
2017
Van 20 tot en met 25 oktober 2017 presenteert CBM haar assortiment
vervangingsonderdelen voor touringcars, bussen en trams tijdens de 24e editie van de
Busworld Europe beurs in Kortrijk, België (stand R48).
CBM, specialist in vervangingsonderdelen voor touringcars, bussen en trams is een van de 376
standhouders uit 36 verschillende landen.
Op de stand presenteert CBM haar assortiment vervangingsonderdelen van eerste montage
kwaliteit voor zowel verbruiksartikelen als gespecialiseerde onderdelen.

Het grootste assortiment vervangingsonderdelen op de markt
Bezoekers kunnen kennis maken met het aanbod van CBM dat specifiek gericht is op het
onderhoud van alle merken voertuigen voor personenvervoer – Mercedes, Setra, Neoplan,
Iveco bus, Heuliez, MAN, Volvo, Scania, Irizar, VDL, Van Hool, Solaris, Temsa, Otokar, SOR,
NovaBus, New Flyer, Prevost, MCI,….
Chassis, ophanging, motoren, versnellingsbakken, assen, remmen, besturing, carrosserie,
stoelen, achteruitkijkspiegels, ramen, airconditioning, verwarming en elektriciteit… De groep
CBM biedt een uitgebreid aanbod van topkwaliteit.
CBM werkt samen met talloze stedelijke en interstedelijke vervoersnetwerken in de hele wereld
en is op dit moment leider in de sector.

Een leveringsservice van vervangingsonderdelen beschikbaar in meer dan 60 landen
De groep voorziet al meer dan 30 jaar in de onderhoudsbehoeften van voertuigen van zowel
stedelijke vervoersnetwerken in wereldsteden als talloze privétransporteurs.
Via een doeltreffende logistiek – 7 logistiekplatforms in Europa, Noord-Amerika en Australië –
verzorgt CBM zonder tussenpersonen levering binnen 48 uur in Europa, het Midden-Oosten,
Noord-Amerika of Australië.
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Wereldleider in vervangingsonderdelen voor Touringcars, Bussen en Trams
CBM heeft vanaf de jaren 2000 haar activiteiten buiten Frankrijk ontwikkeld. Er werden filialen
gecreëerd voor de uitbreiding van de activiteiten wereldwijd:
-

In 2005 creëert CBM haar eerste buitenlandse entiteit, CBM CR in Praag (Tsjechië).
In 2006 wordt CBM IBERICA in Saragossa (Spanje) geopend.
In 2007 vestigt de groep zich in Noord-Amerika – CBM NA in Montréal (Canada) – en
in Duitsland – CBM Deutschland.
In 2010 wordt de onderneming VAR in Turijn (Italië), een specialist in distributie van
vervangingsonderdelen voor bussen, overgenomen.
In 2014 vestigt de groep zich in Sydney – CBM South Pacific (Australië) – en in Boston
– CBM US (USA).
In 2016 opent CBM Polska haar deuren in Warschau (Polen).

De specialist in vervangingsonderdelen voor touringcars, bussen en trams
-

Meer dan 30 jaar ervaring en expertise
65 000 referenties van leveranciers van originele onderdelen
Leveringsservice van vervangingsonderdelen in meer dan 60 landen
7 logistiekplatforms in Europa, Noord-Amerika, Australië
Dagelijkse levering van vervangingsonderdelen binnen 24 tot 72 uur
130 specialisten die klaar staan voor de klant
+ 1 000 000 verwerkte bestellijnen per jaar
+ 300 000 verzendingen per jaar
20 000m2 opslagruimte

Voor meer informatie over CBM kunt u kijken op www.cbmcompany.com

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Perscontact - CBM France
16-18, rue Jacques Offenbach, 72000 Le Mans, Frankrijk
📞

+33 (0)2 43 24 76 92

Robert Khanoyan
📞
+33 (0)6 74 40 54 58
🖷
+33 (0) 2 43 28 31 21

r.khanoyan@cbmcompany.com

