
 

 

 

 
GP JOULE bestelt 100 Nikola Tre brandstofcel elektrische voertuigen 

De Nikola Tre FCEV's behoren tot de eerste die door de joint venture Nikola Iveco Europe worden 
geproduceerd. 

 

Ulm, Duitsland, 23 januari 2023 - Nikola Corporation (Nasdaq: NKLA), een wereldleider in zero-emissie transport 
en energievoorziening en infrastructuuroplossingen, en IVECO, het merk van Iveco Group (MI: IVG) dat zware, 
middelzware en lichte vrachtwagens ontwerpt, produceert en verkoopt, kondigden vandaag een intentieverklaring 
aan voor een bestelling van 100 klasse 8, zware Nikola Tre waterstof Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV's) van GP 
JOULE, een systeemleverancier voor geïntegreerde energieoplossingen gevestigd in Reussenkoege, Duitsland. 
De Nikola Tre FCEV's in de Europese 6x2 variant zullen worden geproduceerd door de joint venture tussen 
Nikola en Iveco Group op de locatie in Ulm, Duitsland. 

 

Dertig van de eerste 100 Nikola Tre FCEV's zullen naar verwachting in 2024 aan GP JOULE worden geleverd. 
Daarna volgt de levering van de resterende 70 voertuigen in 2025, met de mogelijkheid voor GP JOULE om ze 
aan te schaffen via GATE - Green & Advanced Transport Ecosystem, het all-inclusive verhuurmodel voor 
elektrische vrachtwagens van Iveco Group. IVECO zal de essentiële onderhouds- en servicefuncties leveren. GP 
JOULE zal de 100 Nikola trucks ter beschikking stellen aan haar klanten in transport en logistiek. De bestelling is 
afhankelijk van GP JOULE's succesvolle aanvraag voor KsNI-financiering, het Duitse programma ter 
ondersteuning van de aanschaf van voertuigen met alternatieve, klimaatvriendelijke aandrijving. Bovendien zijn 
GP JOULE en Iveco Group overeengekomen om vanaf 2026 extra FCEV's op de Europese markt te brengen. GP 
JOULE zal hen voorzien van 100% groene waterstof in hun netwerk van waterstoftankstations. 

 

Michael Lohscheller, President en CEO van Nikola Corporation, zei: "De bestelling van GP JOULE zal een 
voorbeeld zijn van hoe de Nikola Tre FCEV commerciële klanten in Duitsland verder kan ondersteunen in hun 
overgang naar zero-emissie, enkele jaren eerder dan andere OEM's, wat helpt om het doel van het koolstofvrij 
maken van de transportsector te bereiken." 

 

Andre Steinau, algemeen directeur van GP JOULE HYDROGEN, zei: "100% hernieuwbare energie voor 
iedereen, dat is wat ons drijft. Samen met Nikola en IVECO bieden we onze klanten alle componenten voor 
klimaatneutraal zwaar transport uit één bron: van de productie en aankoop van groene waterstof tot de 
waterstoftankstations en de brandstofceltrucks en -service die aan hun behoeften voldoen. Dit is de gemakkelijke 
instap in emissievrij vrachtvervoer." 

 

Simone Olivati, President, Financial Services, Iveco Group licht toe: "We zijn erg blij met de keuze van GP 
JOULE en dat we met deze overeenkomst, dankzij ons innovatieve GATE-verhuurmodel, waterstofmobiliteit naar 
klanten in Duitsland brengen en vooruitgang boeken in de decarbonisatie van het vrachtvervoer over de weg. 
GATE richt zich op de behoeften van klanten van zowel batterij- als waterstof-brandstofcel elektrische 
bedrijfsvoertuigen en zal in eerste instantie zowel de merken IVECO als Nikola bedienen. Deze overeenkomst is 



 

 

 

 
een kans om te beginnen met het aanbieden van onze uitgebreide service op basis van een pay-per-use formule 
die klanten toegang geeft tot de aandrijving van morgen." 

 

*** 

Nikola Corporation transformeert wereldwijd de transportindustrie. Als ontwerper en fabrikant van emissievrije 
batterij-elektrische en waterstof-elektrische voertuigen, aandrijflijnen voor elektrische voertuigen, 
voertuigonderdelen, energieopslagsystemen en infrastructuur voor waterstofstations, is Nikola gedreven om een 
revolutie teweeg te brengen in de economische en milieu-impact van de handel zoals we die vandaag de dag 
kennen. Nikola Corporation, opgericht in 2015, heeft zijn hoofdkantoor in Phoenix, Arizona. 

Ga voor meer informatie naar www.nikolamotor.com of Twitter @nikolamotor. 

 

NIKOLA CORPORATION TOEKOMSTGERICHTE VERKLARING 

Bepaalde verklaringen in dit persbericht die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen in de 
zin van de safe harbor-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Toekomstgerichte 
verklaringen gaan in het algemeen gepaard met woorden als "geloven", "kunnen", "zullen", "schatten", 
"voortzetten", "anticiperen", "voornemen", "verwachten", "zouden", "zouden", "plannen", "voorspellen", 
"potentieel", "lijken", "nastreven", "toekomst", "vooruitzichten" en soortgelijke uitdrukkingen die toekomstige 
gebeurtenissen of trends voorspellen of aangeven of die geen verklaringen over historische zaken zijn. Deze 
toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen over de verwachtingen van de 
onderneming met betrekking tot haar activiteiten, de potentiële voordelen die worden ontvangen uit de LoI met 
GP JOULE, het effect van de LoI op de verkoop van bedrijfsvrachtwagens; het bedrijfsmodel en de strategie van 
de onderneming; de verwachtingen van de onderneming met betrekking tot de verwachte vrachtwagenbouw en 
de bijbehorende specificaties; de verwachtingen van de onderneming voor haar vrachtwagens en de 
marktacceptatie van elektrische en waterstofaangedreven vrachtwagens; en de marktkansen. Deze verklaringen 
zijn gebaseerd op verschillende veronderstellingen, al dan niet geïdentificeerd in dit persbericht, en op de huidige 
verwachtingen van Nikola's management en zijn geen voorspellingen van werkelijke prestaties. Toekomstgerichte 
verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke 
resultaten wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte verklaringen, met inbegrip van maar niet beperkt tot 
algemene economische, financiële, wettelijke, regelgevende, politieke en zakelijke omstandigheden en 
veranderingen in binnenlandse en buitenlandse markten; de mogelijke effecten van COVID-19; de uitkomst van 
juridische procedures waarbij Nikola partij is of kan worden; het niet realiseren van de verwachte voordelen van 
de onlangs voltooide bedrijfscombinatie; de omzetting van pre-orders in bindende orders; risico's met betrekking 
tot de uitrol van Nikola's activiteiten en de timing van verwachte mijlpalen; de effecten van concurrentie op 
Nikola's toekomstige activiteiten; de beschikbaarheid van kapitaal; en de andere risico's die van tijd tot tijd 
worden beschreven in Nikola's rapporten ingediend bij de Securities and Exchange Commission, inclusief haar 
kwartaalrapport op Formulier 10-Q voor het kwartaal eindigend op 30 september 2022 en andere documenten die 
Nikola indient bij de SEC. Indien een van deze risico's zich voordoet of onze veronderstellingen onjuist blijken, 
kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die door deze toekomstgerichte 
verklaringen worden geïmpliceerd. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum hiervan en 
Nikola wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken. 

 

http://www.nikolamotor.com/


 

 

 

 
Nikola Media Contact 

press@nikolamotor.com 

 

GP JOULE is actief als geïntegreerde energieleverancier op alle gebieden van de energiewaardeketen: van 
productie tot verbruik - en van advies tot financiering en projectplanning tot bouw en service. GP JOULE 
produceert en verkoopt wind- en zonne-energie, groene waterstof en thermische energie, en gebruikt de energie 
waar deze het meest effectief is: in elektrische en waterstofmobiliteit, in huishoudens en in de industrie. Zo geeft 
GP JOULE sinds 2009 vanuit Duitsland vorm aan het energiesysteem met toekomst in Europa. Voor een zekere, 
onafhankelijke en duurzame energievoorziening. Voor 100% hernieuwbare energie voor iedereen. GP JOULE 
kreeg de Duitse Mobiliteitsprijs 2022 voor het waterstofmobiliteitsproject eFarm. 

Kijk voor meer informatie op www.gp-joule.de  

 

IVECO is een merk van Iveco Group N.V. (MI: IVG) dat een breed gamma lichte, middelzware en zware 
bedrijfsvoertuigen, terreinwagens en voertuigen voor toepassingen zoals off-road missies ontwerpt, produceert 
en verkoopt. Het brede gamma van het merk omvat de Daily, een voertuig voor het segment van 3,5 - 7,2 ton 
voertuiggewicht, de Eurocargo van 6,5 - 19 ton en, in het zware segment boven 16 ton, het IVECO WAY-gamma 
met de on-road IVECO S-WAY, de off-road IVECO T-WAY en de IVECO X-WAY voor lichte off-road missies. 
Binnen de IVECO Groep werken wereldwijd bijna 21.000 mensen voor het merk IVECO, ondersteund door 4.200 
verkoop- en servicepunten in meer dan 160 landen, die technische ondersteuning garanderen overal waar een 
IVECO-voertuig aan het werk is. 

Ga voor meer informatie over IVECO naar www.iveco.com  

Voor meer informatie over Iveco Group, bezoek www.ivecogroup.com  

 

IVECO Media Contact 

Patrick Wanner 

+49 160 9045 8356 

patrick.wanner@iveco.com  
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