
 

 

 

 

IVECO Poland dostarcza Grupie STANDO 20 sztuk ciągników siodłowych IVECO 

Stralis Natural Power o mocy 460 KM  

 

 

Grupa STANDO uzupełnia swoją flotę pojazdów z silnikami wysokoprężnymi o nowe pojazdy 

Stralis Natural Power (NP) przeznaczone do logistyki międzynarodowej.  

 

 

Ruda Śląska, 12 września 2019 r. 

 

IVECO Poland przekazało Grupie STANDO pierwsze 10 sztuk z zamówionych łącznie 20 sztuk 

ciągników siodłowych Stralis Natural Power o mocy 460 KM wyposażonych w 

najnowocześniejszy układ napędowy wykorzystujący jako paliwo skroplony gaz ziemny (Liquid 

Natural Gas – LNG). Uroczyste przekazanie odbyło się w siedzibie dealera IVECO CTC w Rudzie 

Śląskiej.  

 

Firma STANDO od ponad 25 lat dostarcza usługi logistyczne i transportowe płynnych produktów 

spożywczych. Posiada 85 nowoczesnych cystern spożywczych i zatrudnia prawie 130 

wykwalifikowanych pracowników.  

 

Dostarczane pojazdy IVECO zasilą flotę klienta powiększając ją do ponad 180 jednostek. Nowe 

ciągniki IVECO wyjadą na drogi Europy zapewniając transport międzynarodowy w 37 krajach 

obsługiwanych przez STANDO. Dzięki nowoczesnym, niskoemisyjnym pojazdom IVECO, Grupa 

STANDO podkreśla swoje zaangażowanie w zrównoważony transport i ochronę  środowiska.  

 

Zgodnie z zawartą umową, IVECO Poland zakończy dostawy dla Grupy STANDO na początku 2020 

roku. 

 

Podczas uroczystości przekazania pierwszej partii ciągników IVECO obecni byli przedstawiciele 

stron: Andrzej Stefanowski – Prezes Grupy STANDO, Mateusz Bajor – Kierownik Działu 

Technicznego w Grupie STANDO oraz przedstawiciele IVECO Poland: Marcin Piluchowski – Heavy 

Business Line Manager, Robert Winiarski – Sales Representative. 

 

Dostarczone pojazdy IVECO Stralis zostały wyposażone w zbiorniki LNG o pojemności 194 kg (540 

litrów). Oferują rozwiązania technologiczne doskonale sprawdzające się w usługach transportowych 
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klienta. Moc 460 KM i zasięg do 1600 km zapewni nie tylko doskonałe osiągi, ale również 

oszczędność paliwa i obniżenie całkowitego kosztu posiadania pojazdów. Ponadto ciągniki posiadają 

nowoczesną automatyczną skrzynię biegów HI-TRONIX, systemy wspomagające HI-CRUISE oraz 

retarder. Doposażone zostały również w automatyczną klimatyzację i klimatyzację postojową. 

Ponadto pojazdy klienta posiadają aluminiowe felgi oraz malowanie kabin w charakterystyczne 

barwy Grupy STANDO.  

 

Andrzej Stefanowski, Prezes Grupy STANDO: „Podjęliśmy się testowania pojazdów ciężkich 

IVECO zasilanych skroplonym gazem ziemnym, pokonując w tym czasie prawie 8 tys. km na 

drogach krajowych oraz Europy zachodniej. Największe wrażenie wywarł na nas imponujący zasięg 

IVECO Stralis LNG jaki pokonuje na jednym tankowaniu. Drugim ważnym elementem było dla nas 

bezpieczeństwo, które zawsze zapewniamy zarówno naszym pracownikom, jak też towarom 

naszych klientów. Nowoczesne systemy zastosowane w IVECO Stralis LNG zapewniają nam 

komfort w tym zakresie. Zrównoważony transport i ochrona środowiska, jaką dostarcza ekologiczny 

pojazd IVECO oraz kwestie ekonomiczne, a mam tu na myśli niższe zużycie paliwa niż w pojazdach 

zasilanych olejem napędowych, przekonały nas do inwestycji w technologię tej marki.”    

 

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: 

Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w 

skład której wchodzą 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. 

 

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki 

na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz 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 
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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 

Więcej informacji o grupie Grupie STANDO: www.stando.com.pl  

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

Tomasz Wykrota 

Marketing Manager 

tomasz.wykrota@cnhind.com 

Tel. +48 22 578 43 40 

Magdalena Skorupińska 

Communication & Events Senior Specialist 

magdalena.skorupinska@cnhind.com 

Tel. +48 22 578 43 20 
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