
 

 

 

Firma IVECO dostarczy włoskiej firmie Gruber Logistics flotę ciężarówek IVECO 

S-WAY LNG przeznaczonych do zrównoważonego transportu 

 

IVECO podpisała umowę z włoskim operatorem logistycznym na dostawę 100 pojazdów zasilanych 

skroplonym gazem ziemnym (LNG), zapewniających doskonałe połączenie wydajności i 

zrównoważonego rozwoju. 

 

 

Turyn, 04 marca 2021 r. 

 

 

Firma IVECO podpisała umowę na dostawę 100 ciężarówek IVECO S-WAY LNG dla włoskiej firmy 

Gruber Logistics z siedzibą w regionie Alto Adige – jednej z najbardziej innowacyjnych i odnoszących 

sukcesy firm logistycznych w Europie. Pojazdy zostaną dostarczone za pośrednictwem lokalnego 

przedstawiciela IVECO w Bolzano, firmy Gasser Srl. 

 

Dostawa 100 pojazdów zostanie zrealizowana do końca bieżącego roku. 

 

Decyzja Gruber Logistics o przestawieniu części swojej floty na pojazdy napędzane paliwami 

alternatywnymi podyktowana jest głęboką troską firmy o środowisko naturalne i jej zobowiązaniem do 

wniesienia wymiernego wkładu w osiągnięcie celów wyznaczonych przez Unię Europejską.  

Do decyzji firmy przyczyniła się również lokalizacja jej historycznej siedziby w obszarze znajdującym 

się w centrum intensywnej debaty na temat kwestii środowiskowych, która doprowadziła do przyjęcia 

przez Zgromadzenie Regionu Tyrol ważnych postanowień, mających na celu ograniczenie wpływu 

zanieczyszczeń generowanych przez ciężkie pojazdy przejeżdżające przez przełęcz Brenner. 

 

Pojazdy IVECO S-WAY LNG były naturalnym wyborem dla firmy Gruber Logistics, która uznała, że 

tego typu samochody ciężarowe do zastosowań przemysłowych zapewniają zrównoważony rozwój 

pod względem środowiskowym i ekonomicznym, a także, co najważniejsze, wysoką wydajność. 

Wspomniane pojazdy  zostały wyposażone w technologię zaprojektowaną w celu osiągnięcia znacznej 

redukcji zużycia paliwa i zanieczyszczeń – obniżenia emisji NO2 o 90% i PM o 95%, a także obniżenia 

emisji CO2 o 95% w porównaniu z ich odpowiednikami z silnikiem diesla, przy zastosowaniu 

biometanu. 

 



 

 

 

 

 

Martin Gruber, Prezes Zarządu Grupy, wydał następujące oświadczenie: "Naszym celem jest 

posiadanie najliczniejszej floty w Europie w zakresie zrównoważonego transportu poprzez 

wykorzystanie istniejących technologii i wspieranie innowacji, tak by nowe technologie o zerowym 

wpływie na środowisko mogły szybko trafić na rynek. Digitalizacja i zrównoważony rozwój - zarówno 

społeczny, jak i środowiskowy - są podstawowymi elementami planu rozwoju naszej firmy". 

 

Carmelo Impelluso, Dyrektor Marki IVECO Europe, skomentował: "Zaufanie, jakim obdarzyła nas 

Grupa Gruber Logistics, podpisując tak ważną umowę, jest wyraźnym dowodem na istnienie wspólnej 

wizji przyszłości świata transportu. Jesteśmy pełni podziwu i doceniamy ich dalekowzroczność, cechę, 

która pozostaje wciąż aktualnym przewodnikiem dla inwestycji firmy na przestrzeni lat, pozwalając jej 

stać się innowacyjną organizacją, jaką jest dzisiaj. W IVECO jesteśmy zaszczyceni, że możemy 

przyczynić się do realizacji ambitnych celów grupy w zakresie zrównoważonego wzrostu dzięki 

produktowi, który łączy w sobie najnowocześniejszą technologię, wydajność i dbałość o środowisko”.  

 

Mihai Daderlat, Dyrektor ds. Rynku włoskiego w firmie IVECO, podsumował: "Umowa z Gruber 

Logistics po raz kolejny stawia naszą markę wśród liderów zrównoważonej mobilności. Jesteśmy 

szczególnie dumni z tej umowy z powodu silnych relacji, które łączą nas z tak dużą międzynarodową 

grupą, oraz ze względu na koncentrację firmy Gruber na kwestiach ekologicznych, co jest w pełni 

zgodne z celami IVECO". 

 

Założona w 1936 roku firma Gruber Logistics jest dziś grupą kierowaną przez trzecie pokolenie rodziny 

Gruber. Posiadając biura w Europie i Azji, firma oferuje swoim klientom szeroką gamę usług w zakresie 

transportu częściowego, kompletnego i specjalistycznego, transportu lotniczego i morskiego, logistyki 

i przewozów przemysłowych. Międzynarodowe doświadczenie grupy i dogłębna znajomość krajów, w 

których działa, pozwala jej na obsługę wielu branż, począwszy od przemysłu stalowego po sektor 

motoryzacyjny, a także od przemysłu chemicznego po branżę spożywczą i papierniczą. 

 

Firma Gruber Logistics była wspierana przy zakupie przez dystrybutora IVECO Gasser Srl, firmę o 

ponad 60-letniej historii. Założona przez Franza Gassera, jest obecnie prowadzona przez jego dwóch 

synów, Alexa i Lukasa, zapewniając ciągłość  wartości i zasad, które obowiązywały w niej od samego 

początku, oraz nieustannie w pełni ukierunkowaną na klienta. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Na zdjęciu od lewej:  
 

Alessandro Oitana, IVECO Italy Market Medium&Heavy Business Line Manager 

Fabrizio Buffa, IVECO Italy Market Alternative Propulsions Manager 

Emanuele Orlando, Commercial Director GRUBER Logistics 

Stefan Knapp, Head of international Fleet GRUBER Logistics 

Carmelo Impelluso, IVECO Brand Europe Director 

Martin Gruber,  GRUBER Logistics Owner 

Alex Gasser,  Gasser Srl Owner 

Mihai Daderlat, IVECO Italy Market Business Director 

Marcello Corazzola, CEO GRUBER Logistics 

Andrea Condotta, Public Affairs & Innovation Manager GRUBER Logistics 

 

 

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 

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/


 

 

 

 

 

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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