
 

 
 
 

Terberg Taylor Americas bouwt nieuwe fabriek voor 
terminaltrekkers in de Verenigde Staten 
 
IJsselstein, 2 februari 2023 - Terberg Taylor Americas Group, LLC, een joint venture van 
de Nederlandse Royal Terberg Group en de Taylor Group of Companies, zet een nieuwe 
fabriek op in Lowndes County, Mississippi, Verenigde Staten. Daarnaast bouwt het bedrijf 
een distributienetwerk op voor de verkoop, after-sales ondersteuning en verhuur van 
Terberg terminal trekkers. Het project vraagt een investering van 20 miljoen dollar en 
gaat 90 arbeidsplaatsen creëren.  
 
Op 24 januari is de eerste schep de grond in gegaan tijdens een feestelijke bijeenkomst 
met lokale autoriteiten en de Gouverneur van Mississippi, Tate Reeves. Naar verwachting 
wordt de eerste terminal trekker medio 2024 geproduceerd. 
 
“We zijn bijzonder trots om met deze twee familiebedrijven samen een fabriek op te 
zetten voor de productie van Terberg terminal trekkers in de Verenigde Staten. Door de 
combinatie van expertise, vakmanschap, ervaring en netwerken van Terberg en Taylor 
maken we een sprong vooruit in de Verenigde Staten, aldus Godfried Terberg, Voorzitter 
van de Raad van Bestuur van Royal Terberg Group. “We zijn de samenwerking met Taylor 
Group begin 2020 aangegaan en het bevalt beide bedrijven prima. Met deze strategische 
stap willen we de groei in de komende jaren verder versnellen.”  
 
“Deze locatie wordt een state-of-the-art fabriek waar straks de beste terminaltrekkers van 
de wereld worden gebouwd,” voegt Robert Taylor toe, President and COO, Taylor Group 
of Companies. “We zijn blij om deze geweldige producten en de productie naar de VS en 
Mississippi te brengen, waarbij twee mooie bedrijven als één samenwerken in deze joint 
venture.” 
 
De nieuwe fabriek van Terberg Taylor Americas Group wordt schaalbaar opgezet, zodat er 
altijd aan de vraag voldaan kan worden. Op termijn worden er meerdere Terberg 
modellen volgens klantspecificatie geproduceerd. Het huidige kantoor van Terberg in 
Miami wordt onderdeel van de Terberg Taylor Americas Group, voor de coördinatie van de 
verkoop en after-sales ondersteuning . 
 
De Mississippi Development Authority draagt bij met de voorbereiding van het terrein en 
de infrastructuur. Daarnaast helpen ook Lowndes County en Lowndes County Industrial 
Development Authority bij de totstandkoming van de nieuwe fabriek. 
 
Terberg Taylor Americas Group is gebaseerd op de samenwerking tussen deze twee 
familiebedrijven, die zich heeft ontwikkeld tot een succesvol partnership. De Terberg 
Special Vehicles divisie heeft momenteel fabrieken in Nederland en in Maleisië. De Taylor 
Group of Companies heeft een aantal vestigingen in de Verenigde Staten. 
 
Over de Royal Terberg Group  
Royal Terberg Group, ontwikkelt, produceert en modificeert speciale transportvoertuigen, 
beladingssystemen en weeg- en identificatie-systemen voor intensief en industrieel 
gebruik. Het bedrijf werkt volgens de hoogste kwaliteitseisen en met de modernste 



transport- en ICT-technologie. Terberg levert voor deze producten ook een breed pakket 
aan diensten, zoals onderhoud en reparatie, onderdelenservice, retrofit, verhuur, inruil, 
telematica en training. Dit stelt klanten in staat hun materiaal betrouwbaar en 
kostenefficiënt in te zetten. Voor meer informatie: www.terberg.nl. 
 
Over de Taylor Group of Companies 
De Taylor Group of Companies, met het hoofdkantoor in Louisville, Mississippi, is een 
familiebedrijf dat actief in de productie, verkoop, leasing en verhuur van materials 
handling equipment, heftrucks en generatoren. Voor meer informatie: 
www.ttgcompanies.com. 
 
Voor een video van de ‘ground breaking ceremony’ van de lokale televisie: 
https://www.wcbi.com/terberg-taylor-americas-group-breaks-ground-in-lowndes-county/ 
 

 
 
Afbeeldingen 
 

 
Bijschrift: 
Op 24 januari is de eerste schep de grond in gegaan voor de nieuwe fabriek van Terberg 
Taylor Americas, tijdens een feestelijke bijeenkomst met van links naar rechts Rein 
Liefers (Terberg Group), Godfried Terberg (Terberg Group), Lex Taylor (Taylor Group), 
Gouverneur Tate Reeves), Robert Taylor (Taylor Group), Rob van Hove (Terberg Group) en 
Theo Rosendal (Terberg Group). 
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Bijschrift: 
Een artist impression van de nieuwe Terberg Taylor Americas fabriek voor de productie 
van terminal trekkers in in Lowndes County, Mississippi. 
 
 

 
Bijschrift: 
De Taylor Terberg YT-RT terminal trekker die vanaf 2024 in Lowndes County, Mississippi, 
geproduceerd wordt. 
 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
 
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot:  
Royal Terberg Group, Gert Jan van Hilten, Marketing & Communications Manager, 
g.v.hilten@terberg.com, +31 6 10 07 35 60 
 
 


