
 

 

 

IVECO podpisało porozumienie o współpracy z Plus w sprawie rozwoju 

autonomicznych samochodów ciężarowych 

 

 
  
Turyn, 20 kwietnia 2021 r.  
 
 
IVECO, marka CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI/MI: CNHI), pionier w zakresie komercjalizacji 

i produkcji pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi, poinformowała o popisaniu porozumienia 

o współpracy z Plus, czołową globalną firmą projektującą autonomiczne samochody ciężarowe, 

w sprawie rozwoju takich pojazdów.  

 

Zgodnie z postanowieniami niewiążącego porozumienia, IVECO i Plus zainstalują system w pełni 

autonomicznej jazdy PlusDrive w najnowszej generacji pojazdu ciężarowego IVECO S-WAY. 

Współpraca będzie obejmować także badanie możliwości wykorzystania silnika IVECO zasilanego 

skroplonym gazem ziemnym (LNG) do napędzania wspólnie zaprojektowanych samochodów 

ciężarowych.  

 

Fachowość i doświadczenie IVECO w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży pojazdów 

ciężarowych, w połączeniu z najnowocześniejszą technologią autonomicznej jazdy Plus, pozwolą 

szybko zaoferować na rynku europejskim oraz w innych regionach geograficznych bezpieczne 

i oszczędne autonomiczne samochody ciężarowe, z możliwością zwiększania skali tej oferty według 

potrzeb.  

 

Marco Liccardo, dyrektor ds. technologii i cyfryzacji w IVECO, zadeklarował: „Współpraca 

z firmą Plus stanowi doskonałą okazję do przyspieszenia rozwoju najwyższych poziomów 

automatyzacji pojazdów ciężarowych. IVECO pracuje już z wybranymi firmami nad zaawansowanymi 

systemami wspomagającymi kierowcę, ale jeżeli chodzi o autonomię poziomu 4, niezbędne jest 

stworzenie ekosystemu partnerów. Plus — jako technologiczny lider, współpracujący z dostawcami 

komponentów tego samego kalibru — jest doskonałym partnerem w tym przedsięwzięciu”.  

 
„Z entuzjazmem podchodzimy do współpracy z IVECO jako firmy, która podziela naszą wizję 

bezpieczniejszej i bardziej zrównoważonej przyszłości, dzięki autonomicznym pojazdom ciężarowym 

— powiedział Shawn Kerrigan, dyrektor ds. operacyjnych i współzałożyciel Plus. Nasze zespoły 

będą ściśle współpracować przy projektowaniu oraz wdrażaniu autonomicznych ciężarówek, w tym 
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modeli napędzanych gazem ziemnym. Globalna obecność IVECO w ponad 160 krajach pozwoli 

przyspieszyć komercjalizację naszych rozwiązań oraz lepiej wypromować atuty naszej technologii 

autonomicznej jazdy”. 

 

Plus, której siedziba znajduje się w Dolinie Krzemowej, już dziś stosuje technologię w pełni 

autonomicznej jazdy, umożliwiającą autonomiczny komercyjny transport na dużą skalę. 

 

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 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

 

 
Magdalena Skorupińska 

Communication & Events Senior Specialist 

magdalena.skorupinska@cnhind.com 

Tel. +48 22 578 43 20 
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