
 

Iveco S.p.A. 
Via Puglia 35 
10156 Torino, İtalya 
www.iveco.com 

 

 

IVECO ve Johnston Sweepers, sıfır Partiküllü Madde emisyonu 

sunan Eurocargo NP’ye dayalı sürdürülebil ir, sıfır Dizell i  CNG 

süpürgeyi sunar  

 
 
Hannover, 19 Eylül 2018 Çarşamba 
 
 
IVECO ve Johnston Sweepers, 2018 IAA Ticari Araçlar (IAA) sergisindeki IVECO’nun 
Dizelsiz/Düşük Emisyonlu Bölge standında yeni, sürdürülebilir sıfır Dizelli süpürgeyi sunuyor.   
 
Yeni VS651 CNG kamyona monte edilen süpürge, Johnston tarafından IVECO iş birliği ile 
yalnızca CNG (Sıkılaştırılmış Doğal Gaz) ile çalışacak şekilde üretilen bir süpürge gövdeyle 
donatılmış 210 hp IVECO Eurocargo Natural Power kamyona dayanır. Aracın bir CNG 
motorunu Johnston tarafından geliştirilen hidrostatik transmisyonla birleştirerek süpürge 
ekipmanı için hiç Dizel kullanılmamasını sağlar ve böylece geleneksel kamyona monte edilen 
süpürgelere kıyasla emisyonlarda büyük oranda azalma görülür. Bu yeni araç, taşımacılık 
sektöründe sıkça görülen bir soruna yöneliktir: Oldukça temiz bir kamyon, daha az ayarlı veya 
ayarsız bir ilave motorla çalıştırılan bir sisteme sahip gövdeyle donatılır. Kabinin arkasına monte 
edilen üç depo, tam bir süpürme vardiyasını tamamlamaya yeterli olacak 420 litre CNG depolar.   
 
İngiltere’deki Leeds Belediye Meclisi, filosuna en son Johnston VS651 CNG’yi alan ilk yerel 
yetkililerden biri oldu. Meclisin Temiz Hava Girişimi, 2020 yılına kadar filosundaki tüm araçların 
CNG veya diğer alternatif yakıtlarla çalışan araçlara dönüştürülmesini hedefliyor. Fransa’daki 
Urbaser, Paris şehrini süpürmek için 26 adet yeni CNG makinesi sipariş ederek 2005 yılından 
önce üretilen araçların 2024 yılında tamamen yasaklanmasına konusunda 2019 yılı için 
planladığı hazırlığa başladı.  Sipariş, yeni süpürge için şimdiye kadar verilen en büyük sipariştir 
ve tüm dünyadaki şehirlerde hava kirliliğini azaltmaya yönelik çalışmaların göstergesidir. 
 
Johnston Sweepers, 75 yıldan uzun süredir Dorking, Surrey’da yol süpürgeleri üretiyor ve 
bugün sokak temizleme araçlarındaki dünya pazarındaki liderlerden biridir. Johnston, süpürge 
üretiminin %70’ten fazlasını dünya genelindeki 80 ülkeye ihraç ederek tüm dünyadaki şehir 
sokaklarının temizlenmesine yardımcı oluyor. 
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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 

Bölgesi  

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  

 

 


