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Historyczne zamówienie na 600 pojazdów Stralis Euro 6 dla Mauffrey Group 

 

Warszawa, 11 sierpnia 2014 r. 

 

Mauffrey Group po raz kolejny postanowiła obdarzyć zaufaniem IVECO i złożyć zamówienie we 

Francji na 600 pojazdów Stralis Euro 6 z terminem dostawy w 2014 r. Modele IVECO będące 

przedmiotem zamówienia to ciągniki siodłowe Hi-Way (przeznaczone do obsługi transportu 

dalekobieżnego) oraz Hi-Road (do obsługi transportu regionalnego). Pojazdy będą wyposażone w 

silniki Cursor 11 Euro 6 o mocy 460 KM. 

  

W ciągnikach IVECO z parku pojazdów odnawianego przez Mauffrey Group zazwyczaj co 3–4 lata 

będzie zastosowana zaawansowana technologia pokładowa, umożliwiająca śledzenie pojazdów w 

czasie rzeczywistym w celu zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa  oraz ochrony ludzi i 

towarów, jak również zagwarantowania sprawnego świadczenia usług. 

 

Również polski oddział Mauffrey Group dokonał w ostatnich dniach zamówienia 36 pojazdów Stralis 

Euro 6. Ciągniki Stralis Hi-Way AS440S46TP E6 o mocy 460KM będą dostarczane partiami do 

Mauffrey Polska począwszy od stycznia 2015 roku. To już drugie zamówienie francuskiego 

przewoźnika zrealizowane w porozumieniu z IVECO Poland. 

  

Unikatowa technologia HI-eSCR, która eliminuje konieczność stosowania układu recyrkulacji spalin 

(EGR), kładzie kres rosnącej złożoności konstrukcji silników wysokoprężnych, zwiększając 

niezawodność rozwiązań technicznych i obniżając całkowity koszt posiadania pojazdu (TCO). 

Właśnie ta kwestia była jednym z głównych powodów decyzji podjętej przez Mauffrey Group, która 

swoim zamówieniem potwierdziła zaufanie do pojazdów Stralis Euro 6. 

IVECO 

IVECO jest marką CNH Industrial N.V., spółki będącej globalnym 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, autobusy miejskie i 

dalekobieżne, a także samochody do zadań specjalnych, takie jak wozy straży pożarnej czy pojazdy 

do misji terenowych oraz pojazdy dla wojska i służb obrony cywilnej. IVECO zatrudnia ponad 27 000 

pracowników na całym świecie. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w 11 krajach w Europie, 

Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i 
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najbardziej zaawansowane technologie. 5000 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 

krajach gwarantuje wsparcie techniczne, niezależnie od tego, w którym punkcie świata pojazd 

IVECO jest eksploatowany.  

 

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.pl   

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

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

Michał Fersten – Marketing&Product Manger  

michal.fersten@iveco.com 
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