
 

 

 

 

 

Koncern BMW Group wybrał IVECO Stralis NP, aby przetestować technologię 

LNG pod kątem logistyki w ramach projektu "Innowacja i przemysł 4.0" 

 

Niemiecki producent samochodów BMW Group zakończył projekt pilotażowy we współpracy z 

IVECO, którego celem było przetestowanie ciężarówki z napędem LNG do swoich operacji 

logistycznych. W teście wykorzystano pojazd IVECO Stralis NP przeznaczonego do transportu 

długodystansowego. 

Wiodące firmy działające w branży transportu międzynarodowego coraz częściej wybierają 

technologię  skroplonego gazu ziemnego (LNG), aby zmniejszyć wpływ swoich operacji 

logistycznych na środowisko, bez uszczerbku dla wydajności i efektywności ekonomicznej. 

IVECO jest pionierem technologii gazu ziemnego od dwóch dekad, uważając ją za dojrzałe, 

rozsądne i rentowne rozwiązanie dla zrównoważonego transportu. W rezultacie jest to jedyny 

producent oferujący pełną gamę modeli Natural Power i jedyną prawdziwą ciężarówkę napędzaną 

wyłącznie gazem ziemnym, Stralis NP. 

 

Warszawa, 26 luty 2018 r. 

 

IVECO przeprowadziło pilotażowy projekt we współpracy z BMW Group, mający na celu przetestowanie 

ciężarówki z napędem LNG dla operacji logistycznych niemieckiego producenta samochodów z 

wykorzystaniem IVECO Stralis NP, pierwszego ciągnika siodłowego napędzanego gazem ziemnym, 

przeznaczonego do transportu dalekobieżnego. Koncern IVECO wprowadził na rynek kolejny produkt - 

model Stralis NP 460, wyposażony w automatyczną skrzynię biegów najnowszej generacji, przeznaczony 

do najbardziej wymagających misji dalekobieżnych. W Wielkiej Brytanii otrzymał on tytuł „Low Carbon 

Truck of the Year in the UK”. Dostępny w wersji Low Tractor, jest idealnym pojazdem do transportu na 

dalekich dystansach. 

 

Test wykazał, że ciężarówka IVECO Stralis NP 400 napędzana LNG, była w stanie z łatwością pokonać 

530-kilometrową podróż na odcinku Steyr - Regensburg na jednym tankowaniu. Jest to paliwo 

alternatywne, które zapewnia najlepszą autonomię w transporcie ciężkim w porównaniu do napędu 

elektrycznego, który wymagałby kilkukrotnego doładowywania w przypadku pokonania podróży w obie 

strony liczącej łącznie  530 km. 

 

Dr Thomas Irrenhauser, który nadzorował projekt z ramienia BMW w ramach projektu "Innowacja i 

Przemysł 4.0", postrzega LNG jako "rozsądną, zrównoważoną alternatywę dla konwencjonalnego oleju 

napędowego" stosowaną w długim okresie. W bezpośrednim porównaniu emisja tlenku azotu jest nawet o 
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60 procent niższa, a poziom hałasu podczas pracy jest nawet o 50 procent niższy. Emisja cząstek stałych 

jest pomijalna. 

 

Pierre Lahutte, prezes marki IVECO, skomentował: "Jesteśmy bardzo dumni z tego, że BMW przyjęło 

naszą wizję przyszłości sektora pojazdów ciężarowych, a gaz ziemny to kolejny krok ku zrównoważonemu 

rozwojowi. Obserwujemy szybko rosnącą liczbę międzynarodowych producentów i firm logistycznych 

decydujących się na wykorzystanie pojazdów LNG dla ich potrzeb transportowych. Wiele osób decyduje 

się na zakup pojazdów IVECO, przekształcając swoje floty na pojazdy LNG, biorąc pod uwagę nasze 

doświadczenia, które wypracowaliśmy w ciągu ostatnich 20 lat." 

 

Branża logistyczna coraz częściej traktuje gaz ziemny jako rozwiązanie, które zmniejsza ich wpływ na 

środowisko i spełnia coraz ostrzejsze przepisy dotyczące emisji spalin, a jednocześnie daje możliwość 

efektywnego zarządza flotą. IVECO jako pierwszy uznał potencjał gazu ziemnego w komercyjnym 

przemyśle transportowym: rozwiązanie to może obniżyć koszty paliwa o 20 do 40% oraz redukcję zużycia 

paliwa nawet o 15% w porównaniu do oleju napędowego, a także zapewnia dodatkową korzyść w postaci 

cichej pracy przy mniej niż 71 dB co wykazał test Piek Quiet Truck Test. Samochody ciężarowe 

poruszające się na LNG poprawiają jakość powietrza, znacznie zmniejszając emisję CO2 i tlenków azotu 

oraz praktycznie eliminując emisję cząstek stałych. 

 

Marka IVECO jest pionierem technologii gazu ziemnego od 20 lat i jest dziś uznawana za lidera w tym 

sektorze. Została wybrana przez niemieckiego producenta samochodów BMW Group na dwutygodniowy 

projekt pilotażowy, aby przetestować LNG jako rozwiązanie mające na celu zmniejszenie wpływu na 

środowisko operacji logistycznych. Test, który został przeprowadzony w firmie spedycyjnej Spedition 

Duvenbeck, obejmował wykorzystanie pojazdów IVECO Stralis NP 400 napędzanych silnikami LNG  do 

codziennego transportu z fabryki BMW w Steyr w Austrii do Regensburga. 

 

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  
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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. 

 

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 

Specjalista ds. marketingu  

magdalena.skorupinska@cnhind.com 

Tel. +48 22 578 43 20 
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