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IVECO, Mavi Koridor Rallisi’nin başlangıcına 2 Stralis NP LNG’li çekici ile 
katıldır 
 
 
İstanbul, 29 Ağustos 2019  
 
 
Alternatif yakıtlı araçlarda bir lider olan IVECO, Rusya ve Türkiye arasındaki Mavi Akım doğal 
gaz boru hattını tanıtmayı amaçlayan “Mavi Koridor 2019” rallisinde yer aldı. IVECO, 
sıvılaştırılmış doğal gaz ile çalışan iki Stralis NP çekiciyi 29 Ağustos’ta İstanbul’da gerçekleşen 
rallinin başlangıcında sergiledi. 
 
IVECO’nun çığır açan Stralis NP 460 modeli, 2018 Düşük Karbonlu Kamyon unvanına sahip, 
pazardaki sürdürülebilirliği en yüksek araç ve en zorlu uzun mesafe görevlerini yerine getirmek 
için sürdürülebilirlik, performans, verimlilik ve uzun menzili birleştiren, tüm görevlere uygun 
tasarlanan yeni nesil otomatik vitese sahip tek doğal gazlı ağır kamyon serisi. Yeni boru 
hatlarıyla sağlanan doğal gazdan yararlanacak, taşımacılık firmaları için ideal olan araç, bu 
etkinlik için mükemmel de bir sembol. 
 
Mavi Koridor Rallisinin başlangıç etkinliğinde doğal gaz endüstrisinin temsilcileri, taşımacılık 
şirketleri, otomotiv üreticileri, yetkililer, uzmanlar ve gazeteciler, doğal gazın ulaşımda 
kullanılmasının teknolojik ve yasal unsurlarını ve bu yakıt türünün çevresel, ekonomik ve sosyal 
faydalarını tartışmak için bir araya geldiler. 
 
Mavi Koridor Rallisinin güzergâhı, sembolik olarak Kuzey Akımı 2 ve Türk Akımı gaz boru 
hatlarının başlangıç ve bitiş noktalarını bağlıyor ve Avrupa pazarının gelişmekte olan doğal 
gazla taşımacılık alanına dikkatleri çekiyor. Ralli, pazardaki gaz ihtiyacı Türk Akımı gaz boru 
hattı aracılığıyla sağlanacak olan Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’da başladı. Ralli, 
İstanbul’dan sonra Balkanlar, İtalya, Belçika ve Avusturya’dan geçerek 20 Eylül’de Kuzey Akımı 
2’nin Avrupa tarafında bitiş noktası olan Almanya’nın Lubmin beldesinde sonlanıyor. 
Seremonide, meşale, sembolik olarak rallinin Rus bölümünün katılımcılarına geçecek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

Iveco 

Iveco, CNH Endüstriyel N.V.’nin bir markası olarak New York Borsası’nda (NYSE: CNHI) ve Borsa Italiana Mercato 

Telematico Azionario’da (MI: CNHI) Yatırım Ürünleri konusunda dünya liderlerinden biridir. Iveco, geniş bir yelpazede 

hafif, orta ve ağır ticarî araçlar, off-road kamyonlar ve off-road gibi görevler için araçlar tasarlar, üretir ve satışını 

gerçekleştirir. 

 

Markanın geniş ürün yelpazesi, 3-7 tonluk araç segmentinde Daily, 6-19 ton segmentinde Eurocargo, 16 ton üzerinde 

ise Trakker (off-road görevler için) ve Stralis’ten oluşur. Ek olarak Iveco’nun Astra markası maden ve inşaat sahaları için 

sabit ve belden kırmalı damperli kamyonlar ve özel araçlar üretir. 

 

Iveco’da küresel olarak yaklaşık 21 bin kişi çalışmaktadır. Şirket, Avrupa, Asya, Afrika, Okyanusya ve Latin Amerika’da 

yer alan 7 ülkede son teknoloji ile üretim gerçekleştirmektedir. 160’tan fazla ülkede 4,200 satış ve servis noktasıyla 

Iveco, araçlarına sunduğu teknik desteği garanti eder. 

 

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

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