
 

 

 

Don Trucking odebrał 20 niskoemisyjnych ciągników siodłowych IVECO 

S-WAY LNG 

  

  

W ramach wymiany floty z ciągników napędzanych olejem napędowym na przyjazny dla 

środowiska tabor zasilany skroplonym gazem ziemnym (LNG), bydgoska firma Don Trucking 

odebrała 20 ciągników IVECO S-WAY LNG z 40 sztuk zamówionych na rok 2021. Uroczystość 

przekazania pojazdów odbyła się 20 sierpnia br. w siedzibie dealera IVECO GIBAS SERVICE 

CENTER w Pile.  

  

Ciągnik IVECO S-WAY w wersji LNG wyposażony w silnik o mocy 460 koni mechanicznych 

zasilany gazem ziemnym, jest najbardziej przyjaznym dla środowiska pojazdem ciężarowym 

przynoszącym znaczące korzyści również dla przewoźnika. 

  

  

Warszawa, 25 sierpnia 2021 r. 

  

IVECO Poland uroczyście przekazało firmie Don Trucking 20 ciągników siodłowych IVECO S-WAY 

LNG z silnikami o mocy 460 KM wyposażonych w najnowocześniejszy układ napędowy 

wykorzystujący jako paliwo skroplony gaz ziemny (Liquid Natural Gas – LNG). Do końca tego roku 

flotę Don Trucking wzmocni kolejne 20 takich samych ciągników IVECO S-WAY LNG. Przypomnijmy, 

że pod koniec 2018 roku Don Trucking, jako pierwszy klient w Polsce, odebrał 20 ciągników IVECO 

Stralis NP, rozpoczynając tym samym proces całkowitej wymiany floty z ciężarówek z silnikami na olej 

napędowy na pojazdy, które mogą być zasilane zarówno LNG jak i Bio-LNG. Oznacza to, że już 

wkrótce firma ta będzie dysponować 60 niskoemisyjnymi ciągnikami marki IVECO.  

 

Proekologiczne działania firmy Don Trucking związane z wymianą floty na pojazdy przyjazne dla 

środowiska, są elementem szerszej strategii mającej na celu ochronę lasów w całej Europie 

realizowanej przez Don Trucking we współpracy z firmą Ecobal, zapewniającą swoim klientom 

profesjonalną opiekę i wiedzę w zakresie kompensacji emisji dwutlenku węgla.       

 

Don de Jong, założyciel Don Trucking, powiedział: „Odebrana dziś partia 20 ciągników IVECO 

zasilanych LNG stanowi kolejny krok na drodze do realizacji transformacji energetycznej naszej firmy. 

Naszym celem jest stać się pierwszą w Europie firmą transportową neutralną pod względem emisji 

dwutlenku węgla, dlatego też konsekwentnie przechodzimy z ciągników wyposażonych w tradycyjne 

silniki diesla na ekologiczne pojazdy które mogą być zasilane LNG oraz Bio-LNG. Chcemy być nie 

tylko pionierem w tym zakresie, ale także kreować kierunek rozwoju dla innych firm działających w 



 

 

 

 

 

branży logistycznej. Przejście na paliwo gazowe jest korzystne nie tylko dla środowiska, ale także 

pozwala na znaczące obniżenie kosztów prowadzenia działalności naszej firmy. Nasz proces 

całkowitego przejścia na pojazdy przyjazne środowisku chcemy zakończyć już w 2025 roku.”    

 

„Strategia ekologiczna Don Trucking jest zgodna z wartościami IVECO w dziedzinie zrównoważonego 

rozwoju, tym bardziej jesteśmy dumni, że firma wybrała nasze rozwiązanie oparte na technologii LNG 

do realizacji ambitnych celów prośrodowiskowych oraz biznesowych. Wspólnie dbamy o świat dla 

przyszłych pokoleń”, powiedział Daniel Wolszczak,  Dyrektor Generalny IVECO Poland.  

 

 

IVECO S-WAY LNG to ciągniki siodłowe i podwozia ciężarowe skonstruowane jako pojazdy zasilane 

wyłącznie gazem ziemnym, zaprojektowane do eksploatacji szosowej głównie w ruchu 

długodystansowym. Dysponując mocą 460 KM i zasięgiem do 1600 km (LNG), oferuje najlepsze w 

swojej klasie osiągi w transporcie dalekobieżnym, najniższe zużycie paliwa w historii modelu oraz 

najdłuższe okresy międzyprzeglądowe. Pojazd ten jest w stanie osiągnąć do 15% niższe zużycie 

paliwa przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji cząstek stałych (PM), tlenków węgla (NOx) i dwutlenku 

węgla (CO2) nawet o 95% przy zasilaniu biometanem w porównaniu z pojazdami wyposażonymi w 

napęd wysokoprężny zgodny z aktualną normą emisji Euro VI/C. Bezobsługowy układ oczyszczania 

spalin nie wymaga stosowania AdBlue ani filtra cząstek stałych (DPF). Ponadto silnik napędzany 

gazem ziemnym charakteryzuje się cichą pracą (nawet do - 71dB – w przypadku pojazdów zgodnych 

z certyfikatem Piek Quiet Truck).  

 

Pojazdy zakupione przez firmę Don Trucking objęte są 5-letnim kontraktem serwisowym 3XL Life.  
 

Zdjęcia: 

IVECO_DON_TRUCKING_1: 20 sierpnia br. bydgoska firma Don Trucking odebrała 20 ciągników IVECO S-WAY 

LNG z 40 sztuk zamówionych na rok 2021 

IVECO_DON_TRUCKING_2: od lewej  Leszek Tomczyk - Direct Sales Manager IVECO Poland, Bartosz 

Olszewski - Key Account Manager IVECO Poland, Daniel Wolszczak – General Manager IVECO Poland, Don 

De Jong  - założyciel Don Trucking, Robert Gibas – Prezes Zarządu IVECO Gibas Service Center, Dariusz 

Hejnicki – Dyrektor Zarządzający Don Trucking 

IVECO_DON_TRUCKING_3: od lewej  Daniel Wolszczak – General Manager IVECO Poland, Don De Jong  - 

założyciel Don Trucking 

IVECO_DON_TRUCKING_4: os lewej Dariusz Hejnicki – Dyrektor Zarządzający Don Trucking, Bartosz 

Olszewski - Key Account Manager IVECO Poland 

 



 

 

 

 

 

DON TRUCKING  

Don Trucking jest polską firmą transportową z wieloletnim doświadczeniem, o niderlandzkich korzeniach, której 

misją jest dostarczanie klientom siły roboczej i samochodów ciężarowych z uwzględnieniem efektywności przy 

wykorzystaniu zaawansowanych systemów i technologii planowania tras. Swoją działalność rozpoczęła w 2010 

roku z 75 pracownikami i 52 ciężarówkami. Obecnie jej flota liczy ponad 130 ciągników i stale się powiększa. 

Zatrudnia ponad 200 kierowców oraz 30 pracowników biurowych. Głównym polem działania Don Trucking jest 

transport kontenerowy oraz ładunków ADR realizowany głównie na terenie Niderlandów, Belgii, Francji oraz 

Niemiec.      

 

Don Trucking dąży do pełnej neutralizacji dwutlenku węgla w 2025 roku. Firma aktywnie podejmuje kroki w celu 

zmniejszenia emisji dwutlenku węgla poprzez projekty ochrony lasów i certyfikaty kompensacji emisji dwutlenku 

węgla. Don Trucking oferuje niskoemisyjną flotę składającą się z ciężarówek zasilanych LNG i ciężarówek z 

silnikiem Diesla, wszystkie spełniające normę EURO 6.   

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

Judyta Kubik 

Marketing Specialist 

judyta.kubik@don-trucking.eu 

Tel. +48 52 335 05 18 

Tel. +48 532 742 331 

  

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 16 

ton reprezentują: IVECO T-WAY przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami 

utwardzonymi oraz IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach 

utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym. 

  

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: 

 

Aleksandra Zielińska 

Marketing Manager Poland & Ukraine                                 

Magdalena Skorupińska 

Commercial Marketing & PR Senior Specialist 

aleksandra.zielinska@iveco.com                                       magdalena.skorupinska@cnhind.com      

tel.: +48 691 691 692    tel.: +48 601 225 020    
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