
 

 

 

Biometan w Turynie: pierwsza stacja tankowania bio-LNG i bio-CNG w północno-

zachodnich Włoszech 

 

Stacja tankowania przy Strada delle Cascinette w Turynie została otwarta rok temu jako efekt 

współpracy IVECO z ENGIE. Do obu partnerów dołączył teraz VULCANGAS, żeby wspólnie pracować 

nad dekarbonizacją sektora transportowego.  

 

Samochód ciężarowy IVECO S-WAY NP zatankował na nowej stacji bio-LNG, inaugurując działalność 

pierwszego w północno-zachodnich Włoszech punktu sprzedaży biometanu. 

 

 

Turyn, 17 marca 2021 r. 

 

 

Współpraca firm IVECO, ENGIE i VULCANGAS osiągnęła ważny etap. W zaledwie rok po 

uruchomieniu stacji tankowania przy Strada delle Cascinette w Turynie, od dziś jest to także 

pierwsza stacja w północno-wschodniej części kraju, na której można zaopatrzyć się 

w biometan (bio-LNG i bio-CNG), czyli w 100% ekologiczne paliwo, w dodatku produkowane we 

Włoszech.  

 

Biometan sprzedawany na tej stacji jest produkowany w zakładzie zlokalizowanym w prowincji Lodi, gdzie 

paliwo jest oczyszczane i skraplane. Stacja sprzedająca to paliwo z odnawialnych surowców 

(zarejestrowana w GSE — firmie wyznaczonej przez włoskie władze do promowania i realizacji idei 

zrównoważonego rozwoju) stanowi ostatnie ogniwo w łańcuchu zaopatrzenia w 100-procentowo 

zieloną energię.  

 

Thomas Hilse, prezes marki IVECO, powiedział: „Bezemisyjny transport już funkcjonuje. IVECO 

S-WAY NP to pojazd, który pozwala nam go realizować, a od dziś mamy też dostęp do biometanu. 

Produkcja i dostawy paliwa z odnawialnych surowców szybko się rozwijają, a w krótce powstanie 

więcej podobnych stacji. Postęp w tym zakresie bardzo przyspieszył i już niedługo będziemy mogli we 

Włoszech jeździć całkowicie bezemisyjnie na LNG”. 

Stacja działająca od lutego 2020 r. zajmuje powierzchnię 5000 m2. Znajduje się ona na terenie zakładu 

produkcyjnego CNH Industrial przy Strada delle Cascinette, w strategicznej strefie na wschód od 

Turynu, w pobliżu skrzyżowania szlaków transportowych (autostrad i obwodnicy), w sąsiedztwie 

IVECO ORECCHIA, czyli placówki dealerskiej IVECO obsługującej prowincję Turyn i Dolinę Aosty.  
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Stacja jest przeznaczona głównie dla ciężkich pojazdów — są tam dwa dystrybutory LNG (skroplonego 

gazu ziemnego) i cztery dystrybutory CNG (sprężonego gazu ziemnego), a także stanowisko 

ładowania pojazdów elektrycznych zasilane z systemu fotowoltaicznego umieszczonego na dachu 

placówki.  

 

W porównaniu z LPG lub tradycyjnymi paliwami, stosowanie skroplonego gazu ziemnego (LNG) 

przekłada się na obniżenie emisji cząstek stałych (PM) o 95% i dwutlenku azotu (NO2) o 90%, a także 

na znaczną redukcję emisji CO2. Biometan jest neutralnym węglowo paliwem praktycznie bez wpływu 

na środowisko. 

 

Otwarcie pierwszego punktu tankowania bio-LNG w Piemoncie — które było możliwe dzięki 

aktywnemu zaangażowaniu całego łańcucha dostaw — transmitowano na potrzeby wirtualnego 

wydarzenia, w którym wzięli udział Fabrizio Buffa, dyrektor ds. alternatywnych napędów we 

włoskim oddziale IVECO, Matthieu Bonvoisin, dyrektor ds. centralnego ogrzewania i energetyki 

w ENGIE Italia, oraz Andrea Bosi, dyrektor ds. kluczowych klientów w Vulcangas. IVECO 

S-WAY NP, do którego zatankowano bio-LNG jest pojazdem demonstracyjnym dealera IVECO 

ORECCHIA, dostępnym dla klientów do jazd próbnych na 100-procentowo ekologicznym paliwie.  

 

W trakcie wydarzenia, zorganizowanego wspólnie z Consorzio Italiano Biogas (CIB; Włoskie 

Konsorcjum Biogazowe), trzej partnerzy uczestniczyli w webinarium zatytułowanym „Transformacja 

energetyczna trwa: pierwszym etapem jest biometan”, poświęconym przyszłości tego paliwa 

z surowców odnawialnych (ze szczególnym uwzględnieniem bio-LNG) oraz opracowaniu nowych 

strategii służących poprawie zrównoważenia transportu. 

 

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 
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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: 

 

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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