
 

 

 

Zakład produkcyjny elektrycznych samochodów ciężarowych IVECO i Nikola 

został oficjalnie otwarty w Ulm w Niemczech 

 

Partnerstwo między ogólnoświatowym producentem samochodów dostawczych, a amerykańską 

grupą specjalizującą się w bezemisyjnych samochodach ciężarowych i związanych z nimi 

rozwiązaniach energetycznych, rozpoczyna swoją działalność produkcyjną w Ulm w Niemczech. 

 

Ulm, 17 września 2021 r. 

 

Ekscytujący nowy rozdział w stojącej pod znakiem zrównoważonego transportu historii IVECO i Nikola 

Corporation rozpoczął się 15 września w Ulm w Niemczech, gdzie opinii publicznej pokazano zakład 

produkcyjny dedykowany elektrycznym samochodom ciężarowym Nikola Tre. To kamień milowy 

osiągnięty z rekordową prędkością i dostarczony zgodnie z harmonogramem przekazanym wcześniej 

przez IVECO, markę pojazdów użytkowych CNH Industrial (NYSE: CNHI/MI: CNHI) oraz Nikola 

Corporation (NASDAQ: NKLA). Pierwsze wyprodukowane tutaj modele marki Nikola Tre zostaną 

dostarczone wybranym klientom w Stanach Zjednoczonych w 2022 r. Oprócz modelu produkcyjnego 

pojazdu z zasilaniem akumulatorowym (BEV), publicznie zaprezentowano najnowszą ewolucję tej 

modułowej platformy ciężarowej w postaci prototypu pojazdu elektrycznego zasilanego ogniwami 

paliwowymi (FCEV) marki Nikola Tre. Ten kolejny model wejdzie do produkcji w Ulm do końca 2023 r.  

 

Wydarzenie inauguracyjne odbyło się zgodnie z aktualnymi standardami COVID-19 i ograniczało się 

do wybranego zgromadzenia około 100 międzynarodowych i krajowych interesariuszy i mediów. 

Wśród uczestników byli: Gerrit Marx - President Commercial & Specialty Vehicles at CNH Industrial i 

pełniący obowiązki CEO of the IVECO Group, Mark Russell - Chief Executive Officer and President of 

Nikola, Winfried Herrmann - State Minister of Transport in Baden-Württemberg, Martin Bendel - First 

Mayor of the city of Ulm, Massimiliano Lagi - Consul General of Italy in Stuttgart, Niemcy. 

 

„Pomimo wszystkich wyzwań związanych z przemysłem i pandemią na świecie, przed którymi stoimy 

od czasu ogłoszenia tego partnerstwa we wrześniu 2019 r., niezwykle satysfakcjonujące jest to, że 

byliśmy tu dzisiaj jako zespół i mogliśmy widzieć, jak efekty naszej ciężkiej pracy są dostarczane na 

czas i zgodnie z naszymi pierwotnymi planami” – powiedział Gerrit Marx podczas przemówienia 

otwierającego. „Dzięki sprawdzonej wiedzy fachowej i ugruntowanej pozycji IVECO stworzyliśmy 

platformę, na której może rozwijać się technologia Nikoli. Obecnie skupiamy się na zapewnieniu 

powodzenia tej operacji i wspólnym przejęciu wiodącej roli w neutralnym dla klimatu transporcie 

długodystansowym i krótkodystansowym”. 
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Obejmujący 50 000 metrów kwadratowych (z czego 25 000 jest już zajęte) zakład produkcyjny w Ulm 

prowadzi proces montażu końcowego, który został zaprojektowany dla pojazdów elektrycznych. Teren 

ten, a także pierwsza faza industrializacji, stanowią wspólne inwestycje IVECO i Nikoli. Obecnie 

oczekuje się, że linia produkcyjna będzie w stanie produkować około 1000 jednostek na zmianę 

rocznie i że ta liczba będzie stopniowo wzrastać w kolejnych latach. Oczekuje się, że obiekt będzie 

działał zgodnie z zasadami programu World Class Manufacturing w celu osiągnięcia zero odpadów, 

zero wypadków, zero awarii i zero zapasów, potwierdzonych jego kluczowymi cechami, które obejmują 

w pełni cyfrowe zarządzanie zakupami, mające na celu zagwarantowanie stuprocentowej 

identyfikowalności i pracy bez prowadzenia papierowej dokumentacji.  

 

„Ten nowy obiekt jest piękny i jesteśmy wdzięczni zespołom IVECO i Nikoli za ich współpracę i odwagę 

w urzeczywistnieniu go” – powiedział Mark Russell - Nikola CEO. „Jest to kolejny ważny kamień milowy 

dla Nikoli, ponieważ realizujemy naszą strategię i wizję jako światowego lidera rozwiązań w zakresie 

transportu bezemisyjnego”. 

 

Zaprojektowany i widziany jako bezpieczne, niezawodne i wysokosprawne, bezemisyjne rozwiązanie 

transportowe, Nikola Tre napędza zmiany w tym sektorze. Cechuje się zaawansowaną technologią 

ogniw elektrycznych i paliwowych Nikoli wraz z kluczowymi komponentami dostarczonymi przez 

Bosch. Zespoły razem zaprojektowały modułową platformę zdolną do zasilania ogniw paliwowych oraz 

technologii napędu akumulatorów. Wprowadzenie na rynek w pierwszej kolejności technologii 

akumulatorowej przyczyni się do osiągnięcia dojrzałości platformy bazowej, zanim ogniwa paliwowe 

zostaną wprowadzone jako technologia zwiększająca zasięg. 

 
 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) jest globalnym liderem sektora dóbr kapitałowych z ugruntowanym 

doświadczeniem branżowym, szeroką ofertą produktów i przedstawicielstwami na całym świecie. Każda z marek 

należących do Spółki cieszy się międzynarodową renomą w poszczególnych sektorach: Case IH, New Holland Agriculture 

i Steyr ― ciągniki i maszyny rolnicze; Case i New Holland Construction ― maszyny do robót ziemnych; Iveco ― pojazdy 

użytkowe; Iveco Bus i Heuliez Bus ― autobusy i autokary; Iveco Astra ― pojazdy przeznaczone do eksploatacji 

w kamieniołomach i na placach budowy; Magirus ― pojazdy pożarnicze; Iveco Defence Vehicles ― pojazdy dla wojska 

i służb obrony cywilnej oraz FPT Industrial ― silniki i układy przeniesienia napędu. Więcej informacji znajduje się na 

stronie korporacyjnej Spółki: www.cnhindustrial.com. 
 

Nikola Corporation (NASDAQ: NKLA) uczestniczy w globalnej transformacji branży transportowej. Nikola projektuje 

i produkuje bezemisyjne pojazdy z napędem akumulatorowym i wodorowo-elektrycznym, zespoły napędowe do 

samochodów elektrycznych, części do pojazdów, układy magazynowania energii oraz urządzenia infrastruktury 

tankowania wodoru. Motywem działań firmy Nikola jest chęć zrewolucjonizowania ekonomicznego i środowiskowego 

http://www.cnhindustrial.com/
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oddziaływania handlu we współczesnym kształcie. Nikola Corporation założona w 2015 r. ma siedzibę w Phoenix w stanie 

Arizona. Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie www.nikolamotor.com oraz w serwisie Twitter@nikolamotor. 

 

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI  

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszej informacji prasowej i nieodnoszące się do historycznych faktów są 

stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości w rozumieniu postanowień o bezpiecznej przystani zawartych w ustawie 

o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych (Private Securities Litigation Reform Act) 

z 1995 r. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się zasadniczo tym, że zawierają takie słowa, jak „uważać”, 

„może”, „będzie”, „szacować”, „nadal” „przewidywać”, „zamierzać”, „oczekiwać”, „powinien” „byłby”, „planować”, 

„prognozować”, „potencjał”, „wydawać się”, „starać się”, „przyszłość”, „perspektywa” oraz podobne sformułowania 

wskazujące na to, że dana treść odnosi się do prognozowanych przyszłych zdarzeń lub trendów, a nie opisuje 

historycznych faktów. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują m.in. stwierdzenia dotyczące potencjalnych 

korzyści wynikających ze stosunku wspólnego przedsiębiorstwa Nikoli z CNHI/IVECO; zdolności do dotarcia do 

oczekiwanych terminów dostawy pojazdów BEV i FCEV; zdolności produkcyjne i normy nowego zakładu produkcyjnego 

wspólnego przedsiębiorstwa; zdolności wspólnego przedsiębiorstwa do montażu modułów energii ogniw paliwowych w 

nowym zakładzie produkcyjnym; oczekiwane korzyści wynikające z integracji platformy samochodów ciężarowych S-Way 

z technologią pojazdów elektrycznych; oczekiwania dotyczące działalności gospodarczej, modelu biznesowego i strategii 

rynkowej; oczekiwania przedsiębiorstwa w odniesieniu do samochodów ciężarowych typu BV. Stwierdzenia te opierają 

się na różnych założeniach, niezależnie od tego, czy zostały one określone w komunikacie prasowym, a także na 

aktualnych oczekiwaniach zarządu spółki Nikola, oraz nie są prognozami jej faktycznych wyników. Stwierdzenia 

dotyczące przyszłości podlegają szeregowi czynników ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że faktyczne 

wyniki będą istotnie różnić się od stwierdzeń dotyczących przyszłości. Do czynników tych należy zaliczyć między innymi: 

zmiany oraz opóźnienia projektowe i produkcyjne; niezrealizowanie korzyści przewidzianych w wiążących 

porozumieniach; ogólne warunki ekonomiczne, finansowe, prawne, polityczne i biznesowe oraz zmiany na rynkach 

krajowych i zagranicznych; potencjalne skutki pandemii COVID-19; rozstrzygnięcia postępowań prawnych, regulacyjnych 

i sądowych, których Nikola jest lub może być stroną; popyt na samochody ciężarowe Nikola i ich przyjęcie przez klientów; 

ryzyko związane z rozwijaniem i testowaniem modułów ogniw paliwowych i systemów przechowywania wodoru; ryzyko 

związane z rozszerzaniem działalności przez spółkę Nikola oraz harmonogramem realizacji poszczególnych etapów 

prowadzonej przez nią działalności gospodarczej; wpływ konkurencji na przyszłą działalność spółki Nikola; dostępność 

kapitału; ryzyko związane ze zmianami zasad rachunkowości lub standardów rachunkowości; a także wszelkie inne 

rodzaje ryzyka wskazywane przez spółkę Nikola w jej sprawozdaniach składanych Komisji Papierów Wartościowych 

i Giełd (SEC), w tym w sprawozdaniu kwartalnym na formularzu 10-Q za kwartał zakończony 30 czerwca 2021 r. oraz 

innych dokumentach składanych SEC przez spółkę Nikola. Jeżeli którykolwiek z tych czynników ryzyka zmaterializuje się 

lub jeżeli nasze założenia okażą się nieprawidłowe, faktyczne wyniki mogą istotnie różnić się od wyników sugerowanych 

stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Powyższe stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń są aktualne wyłącznie na 

dzień, na który datowany jest niniejszy dokument, a Nikola uchyla się od obowiązku ich aktualizacji. 

 

Kontakt dla mediów centralnych: 

Francesco Polsinelli 
Corporate Communications Manager, Europa 
CNH Industrial 
Tel.: +39 335 1776091  

http://www.nikolamotor.com/
https://www.twitter.com/nikolamotor
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E-mail: mediarelations@cnhind.com 
www.cnhindustrial.com 
 
Nicole Rose 
Nikola Corporation 
Tel.: +1 480-660-6893 
nicole.rose@nikolamotor.com  
www.nikolamotor.com  
 
Colleen Robar 
Nikola Corporation 
Tel.: +1 313-207-5960 
crobar@robarpr.com  
www.nikolamotor.com  
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