
 

 

 

 

 

IVECO i MICHELIN Solutions prezentują model STRALIS NP 460, pierwszy 

„wzmocniony” samochód ciężarowy zasilanym gazem. 

 

W nowym modelu STRALIS NP 460, zaprojektowanym i skonstruowanym z myślą o 

eksploatacji na najbardziej wymagających dalekich trasach, wprowadzono trzy innowacyjne 

cyfrowe usługi MICHELIN Solutions, które pomagają kierowcom i menedżerom flot w 

maksymalnym wykorzystaniu potencjału samochodu oraz jego zintegrowaniu z resztą parku 

pojazdów. 
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W nowym STRALISIE NP 460 wprowadzono trzy innowacyjne usługi opracowane przez 

MICHELIN Solutions. Ułatwiają one efektywne zarządzanie pojazdem i jego integrację z flotą 

właściciela, a także pomagają menedżerowi floty i kierowcy w uzyskaniu najlepszych osiągów i 

najniższego całkowitego kosztu posiadania (TCO). Trzy cyfrowe usługi „Special IVECO 

STRALIS NP 460” zostały specjalnie dostosowane przez MICHELIN do modelu STRALIS NP 

460 i stanowią jego fabryczne wyposażenie: 

• MyBestRoute — wybór optymalnej trasy, 

• MyInspection — digitalizacja procedury przeglądu pojazdu, 

• MyTraining — cyfrowe szkolenia dla kierowców dostosowane do specyfiki jazdy 

STRALISEM NP 460. Rozwiązania te uzupełniają usługi IVECO służące obniżeniu 

zużycia paliwa, dzięki którym Stralis NP jest racjonalnym i rentownym wyborem przy 

kompletowaniu parku pojazdów firmy transportowej. 

 

MyBestRoute — Aplikacja oparta na stronie www jest przeznaczona dla menedżerów 

operacyjnych i służy do obliczania wszystkich kosztów związanych z trasą. Wystarczy kilka 

kliknięć, aby otrzymać propozycje uwzględniające czas, prędkość, odległość, a nawet ilość 

wyemitowanego CO2. Możliwe są także porównania różnic między pojazdami w zależności od 

modelu lub rodzaju paliwa. Wersja opracowana dla IVECO jest jedynym narzędziem na rynku, 

które oferuje porównania samochodów ciężarowych zasilanych gazem i olejem napędowym. 

Zawiera ona listę stacji tankowania gazu, uławia planowanie tras przewozu oraz postojów, a 

także uwzględnia szczegółowe konfiguracje wersji modelu STRALIS NP. 

MyInspection — Koniec z ręcznie wypełnianą dokumentacją przeglądów i rozwlekłymi opisami 

usterek, które później trudno odczytać — tym bardziej, że bywają sporządzane w różnych 

językach. MyInspection to aplikacja na smartfona, która prowadzi krok po kroku przez cały 
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przegląd pojazdu. Można ją wykorzystać do zgłoszenia anomalii, a raport, wraz ze zdjęciem, 

może być automatycznie przesłany do warsztatu, aby szybko zaplanować naprawę. Wszystkie 

przeglądy są rejestrowane i zapisywane. Wersja dla IVECO uwzględnia specyfikę technologii 

zasilania gazem. 

 

MyTraining — Umożliwia instruktorowi szybkie i efektywne szkolenie kierowców oraz 

odświeżanie ich umiejętności, a jednocześnie znacznie upraszcza czynności administracyjne 

związane z organizacją szkoleń i archiwizowaniem ich dokumentacji. Szkolenie odbywa się w 

kabinie kierowcy, zaś instruktor może skoncentrować się na zachowaniu kierowcy, a nie na 

narzędziu. Aplikacja rejestruje historię wszystkich szkoleń zaliczonych przez kierowcę i planuje 

kolejne. Koniec z papierowymi dokumentami, pomyłkami i brakiem czasu: wszystko odbywa się 

cyfrowo, czas szkolenia jest znacznie skrócony, a wyniki są dostępne od razu po zakończeniu 

kursu, ze wskazaniem punktów wymagających szczególnej uwagi. Wersja aplikacji 

przygotowana dla IVECO uzupełnia szkolenie zapewniane przez producenta i pomaga 

właścicielom STRALISÓW NP w szybkim opanowaniu obsługi samochodu, a zwłaszcza w 

zapoznaniu się ze specyfiką technologii zasilania gazem. 

MICHELIN Solutions zaprezentuje swoje nowe usługi na targach Solutrans 22 listopada 

2017 r. 

 

STRALIS NP 460 z dwoma zbiornikami skroplonego gazu ziemnego (LNG) rozwija moc 460 KM 

i oferuje zasięg do 1600 kilometrów. To jedyny model zaprojektowany i skonstruowany z myślą 

o spełnieniu wymagań w zakresie osiągów, komfortu jazdy, technologii przeniesienia napędu i 

zasięgu stawianych pojazdom wykorzystywanym w przewozach międzynarodowych. Dzięki 

CZYSTEJ MOCY zużywa on do 15% mniej paliwa i charakteryzuje się całkowitym kosztem 

posiadania niższym nawet o 9% w porównaniu z analogicznym samochodem ciężarowym z 

silnikiem Diesla. Emisję cząstek stałych i tlenków azotu ograniczono odpowiednio o 99% i 60% 

w stosunku do limitów normy Euro VI. W przypadku eksploatacji na gazie pochodzenia 

kopalnego emisja CO2 jest niższa o 10% w porównaniu z silnikami Diesla, natomiast w 

przypadku stosowania biometanu bilans tej emisji jest korzystniejszy nawet o 95%. To jedyny 

samochód ciężarowy zasilany gazem ziemnym, który oferuje ograniczenie emisji CO2 oraz 

odpowiednie osiągi i zasięg, sprawiające, że STRALIS NP 460 jest autentycznie równoważoną i 

rentowną alternatywą dla pojazdów z silnikami wysokoprężnymi w międzynarodowym ciężkim 

transporcie na dalekich trasach.  
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MICHELIN solutions 

MICHELIN solutions powstała w maju 2013 r. i jest częścią grupy Michelin. Firma zatrudnia obecnie około 900 osób na 

całym świecie i obsługuje umowy dotyczące prawie 400 000 pojazdów. MICHELIN solutions zajmuje się 

projektowaniem, rozwijaniem i komercjalizacją rozwiązań dla parków pojazdów. Oferowane rozwiązania dla flot służą 

poprawie ich efektywności i wydajności oraz ograniczeniu oddziaływania na środowisko w globalnym wymiarze, ale z 

wykorzystaniem indywidualnie dobranych metod. 

 

IVECO 

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr 

kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato 

Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę 

pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi 

drogami, a także auta do misji terenowych.  

 

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów 

dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów 

dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują 

IVECO Stralis do zastosowań w transporcie dalekobieżnym, IVECO Stralis X-Way dedykowany min. do zadań 

komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych. Gamę dopełnia IVECO  

Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi. Pod marką IVECO Astra 

firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym 

i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.  

 

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu 

krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze 

i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje 

wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd Iveco. 

 

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com  

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

Biuro Prasowe IVECO — region EMEA 

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com 

Tel.: +39 011 00 72965 

Biuro prasowe Michelin 

Phil Baldock 

phil.baldock@michelin.com 

Tel.: +33 763090747 
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