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În vederea facilitării unui transport sustenabil, IVECO a semnat un acord pentru 

furnizarea a 100 de camioane IVECO S-Way LNG companiei italiene Gruber 

Logistics - una dintre cele mai de succes şi inovatoare companii de logistică din 

Europa, care operează și în județul Bihor, România.  

Furnizarea a 100 de vehicule alimentate cu gaz natural lichefiat (LNG) oferă o combinație câștigătoare 

de performanță și durabilitate 

 

 
Termenul estimat pentru livrarea celor 100 de vehicule este finalul acestui an, iar 

vehiculele vor fi furnizate prin distribuitorul local IVECO din Bolzano, Gasser SRL. 

Decizia Gruber Logistics de a include în flota sa vehicule alimentate cu combustibil 

alternativ este determinată de preocuparea constantă a companiei pentru mediu și de 

angajamentul său de contribui la realizarea obiectivelor stabilite de Uniunea 

Europeană.  

 

„Obiectivul nostru este să avem cea mai importantă flotă din Europa, care să faciliteze 

un transport durabil prin exploatarea tehnologiilor existente și sprijinirea inovației, astfel 

încât noile tehnologii cu impact zero să poată ajunge rapid pe piață. Digitalizarea și 

sustenabilitatea - atât socială, cât și de mediu - sunt elemente fundamentale ale 

planului de dezvoltare a companiei noastre,” a declarat Martin Gruber, CEO Gruber 

Logistics.  

 

De asemenea, decizia companiei a fost influenţată de faptul că zona unde se află 

sediul Gruber Logistics, este subiectul unei dezbateri intense asupra problemelor de 

mediu. Autoritățile din Regiunea Tirolului au adoptat măsuri semnificative pentru a 

limita impactul poluării generate de vehiculele grele care traversează Pasul Brenner. 

Vehiculele IVECO S-WAY LNG au fost alegerea firească pentru Gruber Logistics, care 

a găsit în aceste camioane sustenabilitatea ecologică și economică, dar și performanță 

ridicată. Tehnologia din spatele acestor camioane este concepută în mod expres 

pentru a reduce semnificativ consumul de combustibil și poluarea - reducând NO2 cu 
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90% și PM cu 95%, precum și emisiile de CO2 cu 95% comparativ cu echivalentele lor 

diesel atunci când este folosit biometanul.  

„Încrederea pe care Gruber Logistics Group ne-a acordat-o prin semnarea acestui 

contract important este o dovadă clară a viziunii noastre comune pentru viitorul lumii 

transporturilor. Încă o dată, admirăm și apreciem previziunea lor, o calitate care a servit 

drept ghid constant pentru investițiile companiei de-a lungul anilor, permițându-i să 

devină organizația inovatoare care este astăzi. Noi, cei de la IVECO, suntem onorați să 

putem contribui la obiectivele ambițioase ale Grupului, în scopul creșterii durabile, cu 

ajutorul unui produs care combină tehnologie de vârf, performanță și grijă pentru 

mediu,” a adăugat Carmelo Impelluso, IVECO Brand Europe Director.  

 

„Acordul cu Gruber Logistics plasează încă o dată brandul nostru în prima linie a 

mobilității sustenabile. Suntem mândri de acest acord, de relația puternică care ne 

leagă de un grup internațional atât de mare și de preocuparea pe care Gruber a 

demonstrat-o pentru problemele ecologice, în deplin acord cu obiectivele IVECO,” a 

concluzionat Mihai Daderlat, Business Director IVECO Italy Market.  

Fondat în 1936, Gruber Logistics este în prezent un grup condus de a treia generație 

a familiei Gruber. Cu sedii în Europa și Asia, compania oferă clienților săi o gamă largă 

de servicii în domeniile transporturilor rutiere, aeriene sau maritime, logistică și 

operațiuni industriale; expertiza internațională a grupului și cunoștințele aprofundate ale 

țărilor în care operează îi permit să acopere o mare varietate de sectoare, de la 

industria siderurgică la sectorul auto și de la industria chimică la industria alimentară și 

a hârtiei. Gruber Logistics a fost susținută în procesul de achiziţie de către 

reprezentanţa IVECO Gasser Srl, o companie activă de mai bine de 60 de ani.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IVECO 

IVECO is a brand of CNH Industrial N.V., a World leader in Capital Goods listed on the New York Stock Exchange (NYSE: 

CNHI) and on the Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO designs, manufactures and 

markets a wide range of light, medium and heavy commercial vehicles, off-road trucks, and vehicles for applications such 

as off-road missions. 

 

The brand’s wide range of products include the Daily, a vehicle that covers the 3.3 – 7.2 ton vehicle weight segment, the 

Eurocargo from 6 – 19 tons and, in the heavy segment above 16 tons, the Trakker (dedicated to off-road missions) and 

the IVECO WAY range with the on-road IVECO S-WAY and the IVECO X-WAY for light off-road missions. In addition, the 

IVECO Astra brand builds off-road trucks, rigid and articulated dumpers as well as special vehicles. 

 

IVECO employs close to 21,000 individuals globally. It manages production sites in 7 countries throughout Europe, Asia, 

Africa, Oceania and Latin America where it produces vehicles featuring the latest advanced technologies. 4,200 sales 

and service outlets in over 160 countries guarantee technical support wherever an IVECO vehicle is at work. 

For further information about IVECO: www.iveco.com 

For further information about CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

For further information, please contact: 

IVECO Press Office – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com   
 

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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