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Stralis Natural Power Euro VI: mistrz ekologii i rentowności 

 

Turyn, 5 maja 2014 r. 

 

Do klientów w Europie trafiły już pierwsze pojazdy IVECO Stralis Natural Power Euro VI 

napędzane gazem ziemnym. Nowe ciężarówki IVECO, stanowiące efekt wieloletniej 

pracy, doskonale sprawdzają się jako środek transportu w takich sektorach jak 

zaopatrzenie, logistyka (na krótkich, średnich i długich trasach) oraz usługi komunalne. 

Dzięki najnowszym rozwiązaniom, IVECO potwierdziło swoją pozycję lidera w sektorze 

technologii alternatywnych paliw, oferując pełną gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i 

ciężkie pojazdy użytkowe, a także autobusy napędzane gazem ziemnym. Do dziś 

sprzedano łącznie 12 000 pojazdów, z czego 2000 przypadło na rok 2013. 

Szeroka gama wersji nowego Stralis Natural Power Euro VI, obejmująca 2 i 3-osiowe 

podwozia oraz 2-osiowe ciągniki pozwala spełnić wiele różnych potrzeb klientów IVECO. 

Pojazdy produkowane w fabryce IVECO w Madrycie (na tej samej linii montażowej co 

modele z silnikami wysokoprężnymi) są wyposażone w silnik Cursor 8 Natural Power o 

mocy od 270 do 330 KM. Silnik jest połączony z 16-stopniową zautomatyzowaną 

skrzynią biegów ZF lub 6-stopniową automatyczną skrzynią biegów Allison z 

hydrokinetycznym zmiennikiem momentu obrotowego. Modele napędzane CNG są 

wyposażone w zbiorniki o łącznej pojemności 360 - 960 litrów sprężonego gazu 

ziemnego zamontowanych w sposób zoptymalizowany dla zastosowania pojazdu. 

Oprócz wersji CNG przygotowanej z myślą o krótkich i średnich trasach Stralis Natural 

Power dostępny jest również w wersji ze zbiornikiem gazu ziemnego w stanie ciekłym - 

LNG co zwiększa zasięg pojazdu do 750 km. Ciągnik AT440S33T/P LNG w konfiguracji 

standardowej jest wyposażony w cztery 70-litrowe zbiorniki CNG oraz 525-litrowy 

kriogeniczny zbiornik LNG. Gaz ziemny jest przechowywany w stanie ciekłym w 

temperaturze -130°C i pod ciśnieniem 9 barów, a przed wtryskiem do silnika gaz 

odparowuje się do postaci lotnej. 

Iveco jest jedynym europejskim producentem, który wdrożył strategię opartą na 

technologii CNG podczas prac nad silnikiem Euro VI: napędzane gazem ziemnym 

silniki FPT Industrial wykorzystują system spalania stechiometrycznego, co oznacza 

właściwy stosunek paliwa do powietrza; napędzane są w 100% gazem ziemnym; 

posiadają zapłon iskrowy oraz wtrysk paliwa ze wspólnej szyny zasilającej (Common 

Rail) z dwoma wtryskiwaczami na cylinder. Spaliny są oczyszczane w standardowym 

katalizatorze trójdrożnym, który nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych 

reagentów. 

Pojazd posiada wiele zalet, zarówno w zakresie ekologii, jak i rentowności. Dzięki 

obniżeniu poziomu emisji spalin, silniki Euro VI napędzane gazem ziemnym są znacznie 
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bardziej ekologiczne niż ich wysokoprężne odpowiedniki Euro VI. Gaz ziemny to paliwo 

całkowicie czyste dzięki znacznemu obniżeniu emisji cząstek stałych (-95% w 

porównaniu z silnikiem Diesla) oraz tlenków azotu (-35%). Ponadto pojazdy te 

umożliwiają ograniczenie emisji CO2 od 10% nawet do 100% - jeśli wykorzystuje się 

biometan. Napędzane gazem ziemnym silniki IVECO pracują również zdecydowanie 

ciszej; obniżenie poziomu hałasu nawet o 5 decybeli w porównaniu z silnikami 

wysokoprężnymi ma szczególne znaczenie w przypadku wywozu śmieci czy realizacji 

dostaw nocnych. 

 

Istotne znaczenie ma również efektywność kosztowa - oszczędności związane z 

niższym ogólnym TCO (całkowity koszt posiadania i użytkowania pojazdu) sięgają 

10%. Niższy koszt gazu ziemnego (w porównaniu z olejem napędowym) oznacza 

większą rentowność, przekładając się na obniżenie wydatków na paliwo nawet o 40%. 

 

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 rynku Computerised Stock Exchange, zorganizowanym i zarządzanym przez Borsa Italiana (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 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.com 

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