
 

 

 

IVECO otrzymało nagrodę za „Najbardziej Proaktywne Wykorzystywanie 

LNG w Transporcie” na Szczycie LNG małej skali 

 

Na 2. Szczycie LNG małej skali marka IVECO została doceniona za konsekwentne oferowanie rozwiązań 

w zakresie zrównoważonego i bezemisyjnego transportu. 

 

IVECO prezentuje swoją wizję zrównoważonego transportu, kluczową rolę LNG oraz drogę do 

bezemisyjnej logistyki. 

 

Turyn, 25 lutego 2019 r. 

 

Marka IVECO wzięła udział w 2. Szczycie LNG małej skali, który odbył się w lutym 2019 r. 

w Mediolanie we Włoszech. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli środowiska LNG 

specjalizujących się w projektach małej skali. Prelegentami na konferencji byli branżowi eksperci, 

którzy opowiadali o zindywidualizowanych podejściach do efektywnego wykorzystania skroplonego 

gazu LNG, zwłaszcza w operacjach prowadzonych w mniejszej skali. Firma IVECO została 

zaproszona do udziału w dyskusji panelowej na temat „Transport w przyszłości. LNG jako paliwo”.  

 

Marco Liccardo, dyrektor ds. globalnej oferty średnich i ciężkich samochodów ciężarowych, 

przemawiał obok przedstawicieli Energy Delta Institute, Włoskiego Stowarzyszenia Biogazowego, 

Urzędu ds. portów Morza Sardyńskiego/Śródziemnego, portugalskiego Ministerstwa Morza oraz 

Komisji Europejskiej. Przedstawił on wizję IVECO dotyczącą zrównoważonego transportu, w której 

skroplony gaz ziemny jest traktowany jako dojrzałe rozwiązanie, zwłaszcza w transporcie towarów 

i przewozach długodystansowych. Pogląd ten wspierają instytucje UE oraz rządy państw realizujące 

odpowiednią politykę i oferujące dotacje zachęcające do wykorzystywania tego alternatywnego 

paliwa i rozwijania niezbędnej infrastruktury. 

 

Zaangażowanie IVECO zostało docenione na Szczycie LNG małej skali. Firma otrzymała nagrodę 

za Najbardziej Proaktywne Wykorzystywanie LNG w Transporcie, przyznaną za konsekwentne 

oferowanie rozwiązań w zakresie zrównoważonego i bezemisyjnego transportu, w tym nieprzerwaną 

produkcję i ciągłe doskonalenie pojazdów napędzanych skroplonym gazem ziemnym. Nagrody 

Szczytu LNG małej skali są dowodem uznania za największe osiągnięcia w branży LNG. Otrzymują 

je firmy i osoby, które pozytywnie wpływają na rozwój branży LNG na każdym etapie tej działalności. 

 

Marco Liccardo, dyrektor ds. globalnej oferty średnich i ciężkich samochodów ciężarowych, 

powiedział: Ta nagroda jest wyrazem uznania dla naszego zaangażowania w rozwijanie technologii 

skroplonego gazu ziemnego oraz przełomowych rozwiązań, nad którymi pracujemy od lat jako 
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branżowy lider w promowaniu zrównoważonego transportu. Zauważamy, że rynek przestawia się na 

alternatywne rodzaje napędu, w tym w szczególności na LNG w transporcie ciężkim. Obserwujemy 

dynamiczne przyspieszenie wzrostu popytu i przewidujemy kontynuację tego trendu. IVECO jest 

liderem i pionierem technologii opartej na skroplonym gazie ziemnym (LNG), czego wynikiem jest 

nasza dominacja na rynku. Będziemy w dalszym ciągu inwestować w rozwijanie naszych rozwiązań 

gazowych, starając się utrzymać pozycję technologicznego lidera. Spodziewamy się też, że 

w kolejnych latach nadal będziemy wyprzedzać rynek. 

 

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, 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 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

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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