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IVECO ve Petit Forestier, tamamen 3,0 l i trel ik CNG motorla çalışan 

frigorif ik kutulu Daily Blue Power NP Hi-Matic’ i  sunar 

 
Hannover, 19 Eylül 2018 Çarşamba 
 
 
IVECO ve Petit Forestier, 2018 IAA Ticari Araçlar (IAA) sergisindeki IVECO’nun Dizelsiz/Düşük 
Emisyonlu Bölge standında tamamen 3,0 litrelik Sıkılaştırılmış Doğal Gaz (CNG) motorla çalışan 
frigorifik kutuya sahip Daily Blue Power NPN Hi-Matic şasi kabinini sunuyor.   
 
Daily Blue Power NP Hi-Matic, sektörde 8 hızlı otomatik vites kutusuna sahip olan ilk Sıkılaştırılmış 
Doğal Gazlı (CNG) hafif ticari araçtır. Daily’nin bilinen özellikleri olan sağlamlık, performans ve 
güvenirliğinin yanı sıra üstün rahatlık ve yakıt ekonomisi ile sınıfının en iyisi sürülebilirliğini sunar. 
Sınıfına özel Hi-Matic transmisyonun mutlak sürüş keyfini IVECO’nun sürdürülebilir Doğal Gaz 
teknolojisiyle birleştirerek dizelsiz, düşük emisyona sahip sürdürülebilir taşımacılık sunar. 
 
Daily Blue Power NP Hi-Matic şasi kabin, Lecapitaine tarafından geliştirilmiş frigorifik kasayla 
donatılmıştır. Soğutma, aracın CNG motoruyla çalıştırılan Carrier Pulsor elektrikli motor tarafından 
sağlanır. Bu düşük emisyonlu frigorifik taşımacılık çözümü, 136 hp ve 350 Nm tork sunan 3,0 litrelik 
CNG motorun üstün performansı sayesinde elde edilir.  
 
Araç, frigorifik kiralamada Avrupa lideri olan Petit Forestier filosunun bir parçasıdır. 1907 yılında 
kurulan Petit Forestier, kiralama için geniş bir frigorifik ürün gamı sunan bir aile grubudur: 50600 
araç, 44500 soğutma gösterge ünitesi ve 2700 soğuk depo. Grup, Fransa ve yurt dışındaki geniş 
bayilik ağına dayanıyor. Orta ve Batı Avrupa’nın yanı sıra Mağrip bölgesinde de olmak üzere 18 
ülkede mevcuttur. 3500 çalışanı ve Petit Forestier ile Stricher olmak üzere iki kiralama markasıyla 
Petit Forestier, kalite ve hizmet mükemmelliği bağlılığıyla 15.000 müşteriye hizmet ediyor. Petit 
Forestier’in 2017 yılında 667,4 milyon € toplam ciroya sahipti. 
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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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Tel.  +39 011 00 72965 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  
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