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IVECO ve FRAIKIN, IAA 2018’de sektörde bir i lk olarak trampa 

gövdesi görevleri için donatılmış Stralis NP 460 LNG modeli 

tanıtıyor 

 
 
Hannover, 19 Eylül 2018 Çarşamba 
 
 
IVECO ve ticari araç filosu hizmetleri sağlayıcısı FRAIKIN, 2018 IAA Ticari Araçlar (IAA) 
sergisindeki IVECO’nun Dizelsiz/Düşük Emisyonlu Bölge standında trampa gövdesi görevleri için 
ilk 460 hp LNG kamyonu tanıtıyor.   
 
SDG / Spier ile donatılan 6x2 Stralis NP, kaldırılıp yönlendirilebilen bir arka dingile ve tam pnömatik 

süspansiyona sahiptir. 410 litrelik iki depodaki Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) ile yakıt verilen 12,8 

litrelik deplasmana sahip 6 silindirli IVECO Cursor 13 Natural Power ile çalışıyor.  

 

FRAKIN Group, Avrupa’nın önde gelen ticari araç filosu hizmetleri sağlayıcısıdır. 70 yıldan uzun 

süren deneyimi ve 15 ülkede çalışan 58.000 aracıyla özelleştirilmiş kira sözleşmesi, filo yönetimi 

ve kiralama çözümleri sunar. Daha temiz taşımacılık çözümlerine olan talebi artıran enerji geçişi 

bağlamında FRAIKIN, 7000 müşterisinin kendi müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmesi için 

sürekli yenilik yapıyor ve yaklaşımını değiştiriyor. Bu yeni araç, Avrupa’daki en büyük alternatif 

enerjili araç filolarından (300 doğal gazlı araç) biri olan FRAIKIN’ın kiralık filosu için üretilmiştir. 

 

IVECO’nun FRAIKIN ile ortaklığı 1980’lere dayanır. Bugün, şirketin filosu için her ürün gamında 

araç tedarik eder ve Avrupa'da destek sağlar. Bu yeni rijit araçla IVECO ve FRAIKIN, alternatif 

enerjili taşınabilirlikte yenilik yaparak ortaklıklarını güçlendirmiştir.  
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IVECO 

IVECO New York Borsası'nda (NYSE: CNHI) ve İtalyan Borsası'nın Mercato Telematico Azionario'sunda (MI: CNHI) 

kayıtlı ve Sermaye Mallarında bir dünya lideri olan CNH Industrial N.V.'nin markasıdır. IVECO, geniş bir hafif, orta ve 

ağır iş tipi ticari araç, arazi kamyonu ve arazi görevleri gibi uygulamalara yönelik araç yelpazesini tasarlar, üretir ve 

pazarlar.  

 

Markanın geniş ürün yelpazesine, 3,3-7,2 ton araç ağırlığı sınıfına dahil olan Daily, 6-19 ton sınıfından Eurocargo, ikisi 

de 16 tondan fazla olan Trakker (arazi görevleri için hizmete sunulan) ve Stralis dahildir. IVECO Astra arazi kamyonları, 

rijit ve mafsallı damperlerin yanı sıra özel araçlar da üretmektedir.  

 

IVECO dünya genelinde yaklaşık 21.000 kişiyi istihdam etmektedir. Avrupa, Asya, Afrika, Okyanusya ve Latin 

Amerika'daki 7 ülkede yer alan ve en gelişmiş teknolojilere sahip araçları ürettiği üretim tesislerini yönetmektedir. 160 

ülkedeki 4.200 satış ve servis merkezi bir IVECO aracın çalıştığı her yerde teknik desteği garanti eder. 

 

IVECO hakkında daha fazla bilgi için: www.iveco.com  

CNH Industrial hakkında daha fazla bilgi için: www.cnhindustrial.com 

 

 

Daha fazla bilgi l i  için lütfen i letişime geçin: 

 

IVECO Basın Ofisi – Avrupa, Orta Doğa ve Afrika 
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