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Kolejna dostawa IVECO dla firmy Lipiński 

Chcąc skutecznie konkurować na rynku usług transportowych przewoźnicy wybierają sprawdzone 

rozwiązania przynoszące zysk. Ciągniki siodłowe marki IVECO cieszą się dużym zainteresowaniem, 

gdyż oszczędne ekologiczne pojazdy stanowią doskonałą ofertę dla polskich firm. Nowe IVECO 

Stralis HI-Way to nie tylko nowoczesne rozwiązania w zakresie niskiego spalania paliwa, ale także 

duże wygodne kabiny w wysokim standardzie wykończenia. 

Warszawa, 11 czerwca 2015 r. 

Firma Adama Lipińskiego z Sierpca może pochwalić się flotą 270 samochodów, w której większość 

stanowią samochody marki IVECO. Pierwsze pojazdy trafiły do Sierpca trzy lata temu i szybko 

zyskały opinię oszczędnych i stosunkowo mało awaryjnych. Te dwa główne czynniki zadecydowały o 

tym, że współpraca z Iveco Poland szybko się rozwinęła. Do firmy sukcesywnie trafiały kolejne partie 

nowych ciągników. Pod koniec 2014 roku zakupiono pierwsze samochody z silnikami EuroVI.  

- Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Iveco Poland oraz wysoko cenimy sobie ciągniki IVECO 

Stralis Hi-Way. Nasi kontrahenci wymagają od nas stałej gotowości do wykonywania zadań, a taką 

gwarancje możemy im dać wówczas gdy dysponujemy nowym niezawodnym taborem - mówi Adam 

Lipiński, właściciel firmy. 

- Przekazujemy kolejną partię, czterdziestu sztuk, naszych nowych pojazdów. Mamy nadzieję, że te 

samochody w pełni spełnią oczekiwania tak wymagającego klienta jakim jest P.U.H. Export-Import 

Adam Lipiński. Coraz bardziej zacieśniająca się współpraca pomiędzy naszymi firmami świadczy o 

tym, że pojazdy IVECO cieszą się dużym uznaniem wśród polskich przewoźników – powiedział 

Massimiliano Perri, Dyrektor Generalny Iveco Poland. 

IVECO Stralis Hi-Way są wyposażone w oszczędne 11-litrowe, 6-cylindrowe jednostki napędowe o 

mocy 460 KM (338 kW) osiągające maksymalny moment obrotowy 2150 Nm w zakresie już od 900 

do 1550 obr/min. Układ zasilania stanowi wtrysk paliwa (Electronic Commonrail) o ciśnieniu wtrysku 

do 2200 barów, sterowany elektronicznie z systemem EDC. Dodatkową moc uzyskuje się dzięki 

elektronicznie sterowanej turbosprężarce o zmiennej geometrii (EVGT). 

Niezawodność pracy silnika uzyskano m.in. dzięki maksymalnemu uproszczeniu układu 

odpowiadającego za emisję spalin. IVECO wykorzystuje unikalny system Hi-SCR, który w celu 

skutecznego oczyszczania spalin wykorzystuje wyłącznie technologię selektywnej redukcji 

katalitycznej poprzez wtrysk mocznika w układzie wydechowym poza silnikiem. 

Dla poprawy ekonomiki paliwowej oraz wygody użytkowania samochody zostały wyposażone w 

zautomatyzowaną 12-biegową (+2 biegi wsteczne) skrzynię przekładniową EuroTronic II. Skrzynia ta 

ma możliwość wyboru zmiany biegów w trybie sekwencyjnym lub w pełni zautomatyzowanym. 

Standardowo w ciągnikach Stralis Hi-Way dostępne są systemy ECOFleet oraz ECOSwitch. 

Z wyposażenia dodatkowego na uwagę zasługują zamontowane światła dzienne w technologii LED, 

światła przeciwmgielne i dalekosiężne. Duży wpływ na bezpieczeństwo ma dekompresyjny hamulec 

silnikowy ITB o mocy 465 KM przy 2800 obr/min. oraz systemy: ABS, LSV, ASR, ESP. 
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Uroczystość przekazania ciągników siodłowych odbyła się w nowym autoryzowanym punkcie 

serwisowym IVECO Lipiński w Lubiczu k. Torunia. 

 

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 

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  
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