
 

 

 
 

 
 
První tahač nové generace IVECO S-WAY NP na LNG byl  
předán společnosti SPOLGAS  

 
    

 

Jednatel společnosti SPOLGAS s.r.o. Igor Brik převzal v Iveco Truck Centru v Loděnicích úplně první 

tahač nové generace poháněný zkapalněným zemním plynem IVECO S-WAY NP v České republice. 

 
 

Praha, 11. června 2020 
 

 

 

Společnosti Spolgas, která se specializuje na obchod s pohonnými hmotami, rozvod plynu a montáž 

plynových zařízení bude nový tahač IVECO S-WAY NP sloužit k přepravě zkapalněného plynu 

z polského terminálu Svinoústí do České republiky. Jedná se o evropský unikát. Jak objasnil Igor 

Brik: „Důležitou roli sehrál také výběr barev kabiny, která je v tmavě modré barvě se žlutými pruhy po 

stranách dveří vyjadřující podchlazený zemní plyn v kombinaci s pruhem světle modrým 

symbolizujícím chlad.“ 

 

Tahač je osazen osvědčeným plynovým motorem Cursor 13 NP o výkonu 460 k (338 kW) a 

s maximálním točivým momentem 2000 Nm, který spolupracuje s 12st. automatizovanou 

převodovkou ZF TraXon. Vozidlo je osazeno dvěma kryogenními nádržemi LNG s kapacitou 540 litrů, 

které pojmou až 400 kg tohoto paliva. Ty by měly zajistit reálný dojezd až 1600 km.  

 

 

IVECO S-WAY NP zvyšuje laťku v udržitelnosti: motor na zemní plyn je nejen mnohem tišší, ale také 

mnohem šetrnější k životnímu prostředí než ekvivalentní dieselový motor. Ve srovnání s naftovými 

vozidly jsou emise NO2 a pevných částic výrazně nižší. Dalším důležitým faktem je, že 

provozovatelům logistiky otevírá cestu k dekarbonizaci: díky biometanu je možné dosáhnout téměř 

úplného snížení emisí CO2 a vytvořit tak uzavřený kruh ekonomické a ekologické soběstačnosti, což 

je zářný příklad oběhového hospodářství. Odpověď dnes představují nákladní bio-LNG vozidla 

IVECO s výkonem, rozsahem autonomie a nízkými celkovými pořizovacími náklady, které přepravci 

potřebují pro efektivní a ziskové provozování svých „zelených“ vozových parků. 

 

Společnost SPOLGAS s.r.o. dodává pro domácnosti a rekreační objekty novou technologii pro 

vytápění plynem a expandovala na trh s několika projekty, jako je např. studie výroby LNG s použitím 

ekologických zdrojů energií jako jediná v České republice. V průmyslové zóně Louny se nachází 

první satelit na LNG a společnost provozuje deset čerpacích stanic ČS LPG. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
Iveco 

 
Iveco je značkou společnosti CNH Industrial N.V., světového leadera v oblasti Capital Goods, kótovaného na burze 

v New Yorku (NYSE: CNHI) a na burze Mercato Telematico Azionario Borsa Italiana (MI: CNHI). Iveco vyvíjí, vyrábí 

a prodává široké spektrum lehkých, středně těžkých a těžkých užitkových vozidel, terénních nákladních vozidel a vozidel 

pro použití v misích mimo silnice. 

 
Široká nabídka produktů této značky zahrnuje model Daily, vůz hmotnostního segmentu 3-7 tun, Eurocargo pro 6-19 tun, 

v těžkém segmentu nad 16 tun řada Trakker (věnovaná terénním misím) a řada IVECO WAY se silničním IVECO S-

WAY a IVECO X-WAY pro lehké terénní mise. Značka Iveco Astra navíc vyrábí terénní nákladní vozy, vozy s vyklápěcí 

korbou a kloubovým přívěsem nebo bez něj a další speciální vozidla. 

 
Iveco zaměstnává po celém světě téměř 21 000 lidí. Provozuje výrobu v sedmi státech v Evropě, Asii, Africe, Oceánii 

a Latinské Americe, kde vyrábí vozy vybavené nejnovější a nejpokročilejší technologií. 4 200 prodejních a servisních 

bodů ve více než 160 zemích garantuje technickou podporu, kdekoli je vozidlo Iveco nasazeno. 

 

Foto zleva:  

Petr Cieslar - generální ředitel Iveco Truck Centra, Igor Brik - jednatel společnosti Spolgas,  

Miloš Vrbka - Key Account Manager ITC 

 

    

Více informací o značce Iveco: www.iveco.com 

Více informací o společnosti CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

 

Více informací Vám podá:  

Klára Rylichová, manažerka marketingu Iveco pro ČR a SR   

Telefon: 739 585 024 

E-mail: klara.rylichova@external.cnhind.com 

Informace o společnosti Iveco naleznete na: www.iveco.cz 

Informace o společnosti CNH Industrial na: www.cnhindustrial.com 

Truck Centra, Igor Brik jednatel společnosti 
Spolgas, Miloš Vrbka Key Account Manager  
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