
 

 

 

 

 

IVECO wint “Most Pro-Active Use of LNG in Transportation " Award op   

kleinschalige LNG-top. 

 

IVECO krijgt erkenning voor zijn voortdurende aanbod van oplossingen voor duurzaam en zero-emissie 

transport op de 2e kleinschalige LNG-top. 

 

IVECO presenteert zijn visie op duurzaam transport, de sleutelrol van LNG en de weg naar het realiseren 

van zero-emissie logistiek. 

 

Andelst/Groot-Bijgaarden, 15 februari 2019 

 

IVECO nam deel aan de 2e kleinschalige LNG-top, die op 12 februari 2019 plaatsvond in Milaan, 

Italië. Het evenement bracht de volledige lijn van LNG-professionals samen die gespecialiseerd zijn 

in kleinschalige projecten. Tijdens het evenement werden experts uit de sector uitgenodigd om op 

maat gemaakte oplossingen te delen en om te zorgen voor effectieve LNG-werkwijzen bij 

kleinschalige projecten. IVECO werd uitgenodigd om op het evenement te spreken en deel te nemen 

aan de paneldiscussie over "zorg voor de toekomst, LNG als brandstof ". 

 

Marco Liccardo, IVECO Medium & Heavy Trucks Global Product Line, deelde het podium met 

vertegenwoordigers van het Energy Delta Institute, de Italiaanse Biogas Association, de Port 

Network Authority van de Sardijnse Zee / MedCruise, het Ministerie van de Zee van Portugal en de 

Europese Commissie. Hij presenteerde IVECO's visie voor duurzaam transport, dat aardgas als een 

volwassen oplossing ziet, vooral voor goederenvervoer en langeafstandsvervoer - een standpunt dat 

wordt ondersteund door EU-instellingen en regeringen door middel van beleid en subsidies om het 

gebruik van deze alternatieve brandstof aan te moedigen alsmede de ontwikkeling van de benodigde 

infrastructuur. 

 

IVECO's toewijding werd erkend tijdens de LNG-top met de onderscheiding “Most Pro-Active Use 

of LNG in Transportation” voor zijn continue aanbod van oplossingen voor duurzaam en zero-

emissie transport, inclusief constante productie en verbetering van LNG-aangedreven voertuigen. De 

onderscheidingen erkennen de grootste successen in de LNG-industrie. De LNG onderscheidingen 

worden toegekend aan bedrijven en particulieren die de LNG-industrie in elke fase van de 

waardeketen positief hebben beïnvloed. 
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Marco Liccardo, IVECO Medium & Heavy Trucks Global Product Line, merkte op: "Deze prijs is 

een bewijs van onze toewijding aan aardgastechnologie en de baanbrekende oplossingen die we in 

de loop der jaren hebben ontwikkeld, waardoor de industrie op weg is naar duurzaam transport. We 

zien een verschuiving in de markt naar alternatieve aandrijvingen en, met name, LNG voor zwaar 

transport. De vraag is sterk gestegen en we verwachten dat deze trend zal aanhouden. IVECO is 

toonaangevend op het gebied van aardgastechnologie en daarom zijn we marktleider. We zullen 

blijven investeren in de ontwikkeling van onze aardgasoplossingen om ons technologische leiderschap 

te behouden en verwachten ook in de volgende jaren hierin een voortrekkersrol te spelen.  

IVECO 

IVECO is een merk van  CNH Industrial N.V., wereldspeler op het vlak van investeringsgoederen met notering op de 

beurs in New York (NYSE: CNHI) en op de Italiaanse beurs ( Mercato Telematico Azionario MI: CNHI). IVECO ontwerpt, 

fabriceert en commercialiseert een breed gamma van lichte tot  zware commerciële voertuigen en off-road voertuigen.  

 

Het brede gamma omvat de Daily, een voertuig in het 3.3 tot 7.2 ton segment, de Eurocargo van 6 tot 19 ton, de Trakker  

(voor off-road missies) en de Stralis, beiden boven 16 ton.  Bijkomend maakt Astra off-road voertuigen, vaste en knik 

dumpers en speciale voertuigen.   

 

IVECO stelt wereldwijd bijna 21.000 personen te werk met productie eenheden in 7 verschillende landen in Europa, Azië, 

Afrika, Oceanië en Latijns Amerika waar voertuigen gemaakt worden volgens de meest geavanceerde technologie. 4,200 

verkoop- en service punten in 160 landen garanderen technische ondersteuning waar ook de voertuigen aan het werk 

zijn.  

 

Voor bijkomende informatie aangaande IVECO: www.iveco.com  

Voor bijkomende informatie aangaande CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

Voor bijkomende info, contacteer: 

 

Gossetlaan A., 28A, Bus 3 

1702 Groot Bijgaarden  - België 

Wanraaij 9 

6673 DM Andelst - Nederland 

 

Netwerk Development Benelux   Marketing Manager Belux 

Stefaan Leman     Dirk-Jan Kempenaers  

Tel.  03224671251         Tel  003224671224 

Mobile 0032477330842    Mobile 0032474988818  

stefaan.leman@iveco.com   dirk-jan.kempenaers@iveco.com 
 
IVECO Press Office – EMEA Region  
pressoffice@iveco.com 
www.ivecopress.com   
Tel.  +39 011 00 72965 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  
YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly  
Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  
Twitter: https://twitter.com/Iveco 
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