
 

 

 

 

IVECO Stralis NP osiąga rekordowy dystans na jednym tankowaniu LNG 

Ciągnik siodłowy Stralis NP 460 KM 4x2 przejechał z Londynu do Madrytu na gazie ziemnym 

bez dodatkowego tankowania 

Basildon, 31 października 2018 r. 

Pojazd IVECO Stralis NP 460 KM, który wyjechał z Wielkiej Brytanii, pokonał najdłuższą w historii 

drogę na jednym tankowaniu LNG, czym udowodnił przydatność pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym w krajowym i europejskim transporcie drogowym. 

Wyruszając z Londynu, ciągnik siodłowy Stralis NP 4x2 ciągnął trzyosiową naczepę skrzyniową z 

plandeką, a łączna masa zestawu wynosiła 30 ton. Po krótkiej przeprawie promem z Dover do Calais 

pojazd pokonał 1728-kilometrową drogę bez ponownego tankowania, przekraczając oficjalny, 

komunikowany zasięg pojazdu wynoszący 1600 km, i tym samym ustanowił nowy rekord 

przejechanej odległości. To imponująca oszczędność na kosztach paliwa. Zużyte LNG to koszt około 

200 funtów za całą trasę do miejsca przeznaczenia, czyli o 40% mniej w porównaniu z kosztami oleju 

napędowego. 

Martin Flach, Dyrektor ds. paliw alternatywnych IVECO, mówi: „W zeszłym roku modelem Stralis NP 

400 KM przejechaliśmy trasę od John O'Groats do Land's End na jednym tankowaniu, ale tym razem 

postanowiliśmy ustawić poprzeczkę jeszcze wyżej. Była to okazja nie tylko do zademonstrowania, 

jak oszczędny jest Stralis NP, ale i do przetestowania naszego najnowszego silnika o mocy 460 KM 

napędzanego gazem.  

Napełniliśmy zbiornik zanim wyruszyliśmy z Londynu, a po raz pierwszy zatrzymaliśmy się na 

tankowanie dwa i pół dnia później w Madrycie. Jazda z użyciem tylko gazu ziemnego oznacza, że 

nie musisz się martwić o olej napędowy czy AdBlue. To najprostsze rozwiązanie i dla menedżera 

floty, i dla kierowcy”. 

Pomimo dużego natężenia ruchu po angielskiej stronie kanału La Manche, silnego wiatru we Francji 

oraz pagórkowatego odcinka trasy w Hiszpanii, Stralis NP odnotował imponujące średnie zużycie 

paliwa wynoszące 22,6 kg na 100 km. 

Przed wyjazdem IVECO starannie zaplanowało trasę, korzystając z MyBestRoute, aplikacji 

internetowej opracowanej przez Michelin dla klientów Stralis NP. Umożliwia ona kierowcom 

i zarządcom flot wybranie optymalnej trasy po Europie, w tym również – zlokalizowanie stacji 

tankowania LNG oraz oszacowanie i porównanie całkowitego kosztu transportu samochodem 

ciężarowym napędzanym albo olejem napędowym albo gazem ziemnym. 

IVECO wykorzystało tą trasę, aby zademonstrować, że gaz ziemny – obejmujący CNG, LNG 

i biometan – to sensowna, realistyczna, bezpieczna i opłacalna alternatywa dla oleju napędowego, 

dostępna w rosnącej sieci dostawców paliw w Wielkiej Brytanii i na całym kontynencie. 
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W porównaniu z olejem napędowym Euro 6 model Stralis NP napędzany LNG emituje około 60% 

mniej NOx, 99% mniej cząstek stałych i do 15% mniej CO2, a przy zastosowaniu biometanu emisja 

CO2 jest o 95% mniejsza.  

Stralis NP jest dostępny jako ciągnik siodłowy w wersji 4x2 i 6x2 o mocy 400 lub 460 KM. IVECO 

oferuje również napędzane gazem ziemnym samochody ciężarowe o średniej i dużej ładowności 

oraz szeroką gamę lekkich samochodów dostawczych Daily Natural Power od 3,5 do 7,2 tony. Każdy 

z modeli można zamówić już dziś – to świadczy o pozycji IVECO jako prawdziwego partnera 

w dziedzinie zrównoważonego transportu.  

IVECO jest pierwszym producentem pojazdów użytkowych, który już w 1995 roku zrozumiał 

potencjał drzemiący w gazie ziemnym. Od tego czasu firma opracowała pełną gamę samochodów 

ciężarowych i dostawczych oraz autobusów napędzanych tym paliwem. Do dziś sprzedano ponad 

25 000 samochodów IVECO napędzanych gazem ziemnym.  

 

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 - podwozia pod zabudowę i 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 

 

 

 

 

http://www.iveco.com/
http://www.cnhindustrial.com/
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W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

IVECO POLAND Sp. z o.o. 

Tomasz Wykrota 

Marketing Manager 

tomasz.wykrota@cnhind.com 

Tel. +48 22 578 43 40 

Magdalena Skorupińska 

Specjalista ds. marketingu  

magdalena.skorupinska@cnhind.com 

Tel. +48 22 578 43 20 
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