Punkt zwrotny trwałego rozwoju w sektorze transportu ciężarowego:
spółki Lidl, IVECO, LC3 oraz Edison wprowadzają pierwsze zasilane
biometanem pojazdy we włoskiej flocie sieci sprzedaży detalicznej
W centrum logistycznym w Somaglii (Lombardia) zaprezentowano nową ekologiczną flotę
spółki Lidl, która to flota ma zaopatrywać punkty sprzedaży w północnych Włoszech. Dzięki
biometanowi poziom emisji CO2 jest niższy o 95%, a zasoby są wykorzystywane w obiegu
zamkniętym.

Somaglia, 28 stycznia 2020 r.
23 stycznia przedstawiono pięć nowych pojazdów floty spółki Lidl zasilanych biometanem –
przedsięwzięcie jest wynikiem współpracy sieci ze spółkami IVECO, LC3 Trasporti oraz Edison. To
pierwsze takie wydarzenie we włoskim sektorze handlu detalicznego i hurtowego, co ponownie
podkreśla niezachwiane zaangażowanie partnerów w zrównoważony rozwój.
Podczas konferencji prasowej w centrum logistycznym spółki Lidl w Somaglii zaprezentowano nowe
IVECO Stralis NP 460 HP CNG, które będzie zasilane biometanem – paliwem odnawialnym
i zrównoważonym zarówno pod względem emisji przez pojazd CO2, jak i emisji w cyklu życia
produktu, które są znacznie niższe w porównaniu z innymi rodzajami paliwa.
Pietro Rocchi, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i logistyki w spółce Lidl Italia, wypowiedział
się na temat zobowiązania spółki Lidl w celu wspierania bardziej ekologicznej logistyki: — „Jesteśmy
niezwykle dumni z bycia pierwszym włoskim przedsiębiorstwem wykorzystującym nowe pojazdy
napędzane biometanem, paliwem, które promuje model gospodarczy oparty na zrównoważonym
rozwoju. Naszym celem długofalowym jest stopniowe przechodzenie z transportu wykorzystującego
głównie paliwa kopalne na paliwa alternatywne o obniżonej emisji CO2, takich jak biometan
i skroplony gaz ziemny (LNG), wykorzystywane już w dużej flocie pojazdów. Działania spółki Lidl na
rzecz bardziej zrównoważonej logistyki rozpoczęły się w 2015 r., kiedy wprowadziliśmy pierwsze

ciężarówki napędzane LNG. Od tego czasu osiągnęliśmy bardzo pozytywne wyniki: mimo, że stale
rozszerzaliśmy naszą działalność i otwieraliśmy średnio 40 nowych punktów sprzedaży rocznie,
udało nam się zmniejszyć emisje CO2 o 5,2%, co oznacza uniknięcie emisji 620 000 ton.
Chcielibyśmy podziękować naszym partnerom za pomoc w realizacji tej inicjatywy: spółkom LC3,
IVECO oraz Edison. Są to duże przedsiębiorstwa, leaderzy sektorów, którzy podzielają nasze
wartości i zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju”.
Wybór ten był możliwy dzięki technologii opracowanej przez IVECO, wiodącego producenta
wszystkich segmentów pojazdów, jak oświadczył Alessandro Oitana, kierownik linii biznesowej
pojazdów średnich i ciężkich w IVECO: — „IVECO zdało sobie sprawę, że droga do
zrównoważonego transportu wymaga alternatywnych układów napędowych. Marka zaspokoiła coraz
bardziej naglące potrzeby w tym zakresie, dzięki pojazdom zasilanym gazem ziemnym (w stanie
gazowym i w stanie skroplonym) – pojazdy te są dziś jedyną konkretną i najbardziej dostępną
alternatywą zapewniającą zrównoważony transport. Prawdziwą alternatywą, która już dziś jest
faktem, jest biometan: umożliwia on niemal całkowite wyeliminowanie emisji CO2, tworząc swoiste
koło samowystarczalności gospodarczej i ekologicznej. To doskonały przykład gospodarki o obiegu
zamkniętym. Pracowaliśmy w IVECO przez wiele lat, aby dotrzeć do miejsca, w którym znajdujemy
się dziś i osiągnąć punkt, w którym możemy zagwarantować bezpieczeństwo, infrastrukturę
i odpowiedni zasięg.
Świat zmienia się, i to szybko, a przyszłość z pewnością doprowadzi do wprowadzenia nowych
technologii. Jednakże droga do osiągnięcia tych samych warunków pod względem poziomu
dopuszczalnego obciążenia, zasięgu, okresu między tankowaniami oraz infrastruktury jest długa.
Dlatego naszym zdaniem jedynym obecnie istniejącym rozwiązaniem, które jest zarówno łatwo
dostępne, jak i ekonomicznie zrównoważone, jest biometan we wszystkich postaciach (CNG czy
LNG)”.
Mario Ambrogi, dyrektor wykonawczy LC3 Trasporti, w dalszej części swojej wypowiedzi
podkreślił, że: — „Od momentu założenia firmy LC3 zwracaliśmy szczególną uwagę na innowacje
technologiczne oraz technologie stosowane w sektorze produkcji dużych pojazdów ciężarowych,
które mogłyby wskazywać początek nowej formy transportu drogowego. Mowa tu zarówno
o szczególnej uwadze przykładanej do problemów ochrony środowiska, jak i bezpieczeństwie
aktywnym i pasywnym. Wyłącznie dzięki pierwszym pojazdom wprowadzonym przez IVECO
w 2013 r., innowacyjnym pojazdom napędzanym LNG oraz świadomości problemów ochrony
środowiska wykazywanej przez spółkę Lidl, LC3 było w stanie opracowywać własną nową metodę
organizowania transportu, aż do chwili obecnej, kiedy to udało nam się osiągnąć inny ważny etap:
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wybór samochodów ciężarowych napędzanych biometanem. Nadal pozostaje wiele do zrobienia
w kontekście

systemów

produkcji

biometanu,

magazynowania,

skraplania

rozpowszechnionych systemów dystrybucji, jednak LC3 potwierdza swoje
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i bazowanie na biometanie, podobnie jak partnerzy spółki – IVECO, Lidl i Edison”.
Kwestia zrównoważonego rozwoju środowiskowego i ochrony zasobów – to właśnie napędza spółkę
Edison
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„Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz dekarbonizacja transportu należą do
podstawowych celów spółki Edison zgodnych z europejskimi celami w zakresie zrównoważonego
rozwoju. Dziś z ogromną dumą ogłaszamy kolejny krok naprzód w zakresie modelu dystrybucji
masowej, który wykonaliśmy za sprawą odpowiedzialnego i wspólnego zaangażowania wszystkich
podmiotów łańcucha. Obecnie Edison dostarcza metan do ponad 200 stacji paliw na terenie
Włoszech, jest członkiem GSE i głównym operatorem uprawnionym do odbioru i dystrybucji tego
paliwa. Ponadto Edison angażuje się w tworzenie pierwszego łańcucha logistycznego integrującego
LNG na potrzeby dalszego rozwoju trwałej mobilności w transporcie ciężarowym i morskim. Dzięki
tym osiągnięciom udział spółki Edison w dystrybucji zrównoważonej mobilności opiera się na pełnej
gamie usług obejmującej energię elektryczną, metan i biometan, LNG, a wkrótce i BioLNG”.
Pięć pojazdów napędzanych biometanem będzie obsługiwać rejony wokół centrum logistycznego
w Somaglii, jednej z dziesięciu platform logistycznych spółki Lidl zlokalizowanych na terenie Włoch.

LIDL ITALIA:
Prowadzi działalność we Włoszech od 28 lat. Obecnie spółka posiada sieć ponad 650 punktów sprzedaży
w 19 regionach i zatrudnia ponad 16 500 osób. 10 platform logistycznych na terenie całych Włoch zapewnia codzienne
zaopatrzenie sklepów. W ostatnich latach spółka prowadziła znaczącą politykę odświeżenia marki, co z jednej strony
wiązało się z radykalną modernizacją sieci sprzedaży (cel: zaoferowanie klientom przyjemniejszych i bardziej
funkcjonalnych zakupów), a z drugiej strony wymagało pełnego przeglądu asortymentu produktów z wyraźnym
naciskiem na koncepcję Made in Italy. Obecnie ponad 80% produktów sprzedawanych przez markę jest
produkowanych we Włoszech.

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
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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.

EDISON:
Edison jest jednym z głównych operatorów energetycznych we Włoszech i w Europie, działających w zakresie dostaw,
produkcji i sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz usług w zakresie ochrony środowiska i energii. W ciągu
ponad 135 lat swojej historii Edison przyczyniał się do dostaw energii elektrycznej i rozwoju Włoch. Obecnie spółka
prowadzi działalność we Włoszech, Europie i w basenie Morza Śródziemnego, zatrudniając 5000 osób. Dumą spółki
Edison jest elektrownia o łącznej mocy 6,5 GW oraz pojemności zbiorników LNG wynoszącej 8 mld metrów
sześciennych.

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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