IVECO Poland oficjalnie przekazało firmie EPO-Trans Logistic 20 sztuk ciągników
siodłowych IVECO Stralis Natural Power o mocy 460 KM

Firma EPO-Trans Logistic uzupełniła swoją flotę pojazdów z silnikami wysokoprężnymi o nowe
pojazdy Stralis Natural Power (NP) przeznaczone do logistyki międzynarodowej. Uroczyste
przekazanie odbyło się w siedzibie dealera IVECO CTC w Rudzie Śląskiej.

Ruda Śląska, 09 maja 2019 r.
IVECO Poland przekazało zamówione przez firmę EPO-Trans Logistic 20 sztuk ciągników
siodłowych Stralis Natural Power o mocy 460 KM wyposażone w najnowocześniejszy układ
napędowy wykorzystujący jako paliwo skroplony gaz ziemny (Liquid Natural Gas – LNG). Uroczyste
przekazanie odbyło się w dniu 07 maja 2019 roku w Rudzie Śląskiej.
Dostarczone pojazdy zasiliły flotę klienta powiększając ją do ponad 300 jednostek. Nowe ciągniki
IVECO wyjadą na drogi Europy zachodniej zapewniając transport międzynarodowy. Dzięki pojazdom
IVECO firma EPO-Trans Logistic zapewni zrównoważony transport pod względem nie tylko
środowiska, ale także zysków, równocześnie zapewniając najlepsze miejsce pracy dla swoich
kierowców.
W ramach umowy pakietowej z IVECO Poland, przewoźnik wybudował i uruchomił stację tankowania
gazu LNG w miejscowości Krzywa na terenie bazy transportowej EPO-LNG. Nowa stacja dostępna
jest również dla pojazdów LNG innych przewoźników i posiada doskonałą lokalizację przy trasie A4
na wysokości Bolesławca.
Podczas uroczystości przekazania ciągników IVECO obecni byli przedstawiciele stron: Piotr Ozimek
– Prezes EPO-Trans Logistic, Paweł Ozimek – Członek Zarządu EPO-Trans Logistic oraz
przedstawiciele IVECO Poland: Marcin Piluchowski – Business Line Heavy Manager IVECO, Artur
Wygnański – Key Account Manager IVECO, Rafał Kotalewicz i Robert Paszkowski – trenerzy
Akademii Jazdy IVECO. Dealera IVECO CTC reprezentował Tomasz Urbanowicz – Prezes spółki
CTC oraz zarządzający pionem IVECO w Grupie DBK.

Dostarczone pojazdy IVECO Stralis w wersji Low Tractor zostały wyposażone w zbiorniki LNG o
pojemności 290 kg (800 litrów). Oferują rozwiązania technologiczne doskonale sprawdzające się w
usługach liniowych klienta. Moc 460 KM i zasięg do 1150 km zapewni nie tylko doskonałe osiągi, ale
również oszczędność paliwa i obniżenie całkowitego kosztu posiadania pojazdów. Ponadto ciągniki
posiadają nowoczesną skrzynię biegów HI-TRONIX, systemy wspomagające HI-CRUISE oraz
retarder. Doposażone zostały w maksymalne lodówki, komfortowe leżanki oraz automatyczną
klimatyzację.
Piotr Ozimek, Prezes EPO-Trans: „W naszej flocie użytkowaliśmy pojazdy marki IVECO od lat,
jesteśmy więc już przekonani co do ich niezawodności. Obecnie zdecydowaliśmy się zainwestować
w nową technologię IVECO wykorzystującą skroplony gaz ziemny. Przekonuje nas kilka aspektów,
po pierwsze bezpieczeństwo i zrównoważony transport, po drugie kwestie ekonomiczne takie jak
niższe zużycie paliwa w porównaniu do swojego odpowiednika zasilanego olejem napędowy,
zniesiona opłata autostradowa Maut na pojazdy LNG wprowadzona w Niemczech, to daje nam
dodatkową korzyść podczas użytkowania pojazdów w transporcie międzynarodowym. Widzimy także
potencjał w rozwoju sieci stacji tankowania pojazdów LNG w Polsce.”

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.
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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

Magdalena Skorupińska

Marketing Manager

Communication & Events Senior Specialist

tomasz.wykrota@cnhind.com

magdalena.skorupinska@cnhind.com

Tel. +48 22 578 43 40

Tel. +48 22 578 43 20
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