
Persbericht, voor onmiddellijke publicatie. 
 
Introductie van Spier Fahrzeugwerk op de Nederlandse markt. 
 
Spier Fahrzeugwerk uit Steinheim (D) zal vanaf 1 april 2003 actief zijn op de 
Nederlandse markt als leverancier van gesloten laadbakken, afzetbakken met 
wisselsystemen, opleggers, aanhangers, schuifzeilopbouwen en drankenwagens. De 
officiele start van Spier Nederland vindt plaats op de Klein Transport Vakbeurs, 1 t/m 3 
april in Hardenberg. 
 
Carrosseriebouwbedrijf WEMA te Nijverdal zal optreden als de Nederlandse partner van 
Spier, voor de uitvoering van specifieke klantenwensen en het leveren van ondersteuning 
zoals keuringen, reparaties en schade-afhandeling. WEMA is reeds langere tijd actief als 
carrosseriefabriek en heeft de ervaring en het service-apparaat om Spier in Nederland een 
vliegende start te geven.  
 
Raymond Legtenberg is aangetrokken als manager van Spier Nederland.  
 
Als grootste Duitse producent van gesloten laadbakken, zal Spier een belangrijke nieuwe 
speler zijn op de Nederlandse markt. Spier Fahrzeugwerk is opgericht in 1872 en is 
uitgegroeid tot marktleider in de productie van gesloten carrosserieën in Duitsland. Grote 
klanten zijn onder andere Danzas, UPS, DPD, Euroleasing, Herz, Budget en Schlecker. 
 
Spier is gecertificeerd volgens ISO 9001 en werkt nauw samen met Mercedes-Benz, 
Volkswagen en MAN. Mede dankzij een hoge graad van automatisering en robotisering, 
produceert men kwalitatief op een constant, hoog niveau.  
 
Spier geniet bekendheid vanwege zijn innovatieve maatwerkoplossingen die, meestal in 
samenwerking met klanten of truckleveranciers, zijn ontwikkeld en met succes op de markt 
zijn gebracht. Voorbeelden daarvan zijn aluminium carrosserieën, diverse 
wissellaadbaksystemen, stuurbare opleggerassen en de bekende UPS-bestelauto’s.  
 
In de voorbereidingsfase voor de officiële introductie heeft Spier Nederland reeds de eerste 
orders geplaatst en uitgeleverd aan diverse Nederlandse klanten.  
 
Nijverdal, 17 maart 2003. 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Wij nodigen u graag uit voor een bezoek aan onze stand op de Klein Transport Vakbeurs in 
Hardenberg, waar u kunt kennismaken met ons en diverse van onze producten.  
Openingstijden KTV: 1 t/m 3 april van 16.00 tot 22.30 uur. U kunt toegang krijgen tot de 
beurs op vertoon van uw perslegitimatie. 
Wilt u meer informatie over Spier Nederland? Neemt u dan contact op met Raymond 
Legtenberg, telefoon 0651-924106 of via email info@spier-nederland.nl.   
 
Spier Nederland 
Bedrijvenweg 24 
7442 CW  Nijverdal 
tel. 0548-613670 
fax 0548-611215 


