Iveco New Stralis TCO2 Kampioen behaalt twee TÜV-certificaten: -11,2%
brandstofverbruik voor de truck en -10% voor TCO2 Live services
TÜV, het toonaangevend Europees technisch certificatiecentrum, valideert dat New Stralis TCO 2
Kampioen het brandstofverbruik kan reduceren met tot -11,2%, en de TCO2 Live services ervan kan
het verder verminderen met -10%.
Hannover, 21 september 2016

Iveco kondigde vandaag op de IAA 2016 aan dat de New Stralis XP de TÜV SÜD certificatie behaalde
vanwege een reductie van 11,2% in brandstofverbruik, wat voor meer dan 40% deel uitmaakt van de
Totale Eigendomskosten. Voor de eerste keer, valideerde TÜV ook de TCO2 Live services.
Pierre Lahutte, Iveco Brand President, zegt hierover: “Bij Iveco geloven we dat duurzaamheid de
toekomst is van transport. De New Stralis TCO2 Kampioen en alle voertuigen die we hier tonen op de IAA
2016 zijn het resultaat van onze constante zoektocht naar een hoge efficiëntie, lage emissies en lage
Totale Eigendomskosten. De New Stralis en de volledige vernieuwde aandrijflijn ervan stellen de
vlooteigenaar in staat de invloed van de bestuurder op het brandstofverbruik te optimaliseren. Dit aspect,
samen met de talrijke brandstofbesparende kenmerken, leidt tot een enorme verbetering in
brandstofefficiëntie.”
Het eerste door TÜV SÜD afgegeven certificaat betreft met name het product: Het vergelijkt de New
Stralis TCO2 Kampioen met het voorgaande Stralis model MY2013 met het Stralis Efficiëntiepakket, een
reeks kenmerken die de reductie van TCO beogen en vooral qua brandstofgebruik. De vergelijking toont
een verbetering aan in het brandstofverbruik met tot -11,2%.
Het tweede certificaat betreft de brandstofadvies-services in TCO2 Live (TCO2 Smart Report, TCO2
Advising en TCO2 Driving), en toont een verbetering in het brandstofverbruik met maar liefst tot -10%.
De tests van de brandstofadvies-services werden uitgevoerd met hetzelfde voertuig, de New Stralis, met
dezelfde route en dezelfde bestuurders, met en zonder de ondersteuning van de brandstofadvies-services
van Iveco. De bestuurders werden opgeleid over de functionaliteiten aan boord, hoe deze te gebruiken en
hoe zo efficiënt en ecologisch mogelijk te rijden.

Iveco TCO2 Live is een nieuwe modulaire portfolio van services die voor de eerste keer services van de
nieuwe generatie omvat en uitgebreid is met vlootbeheer en de traditionele after-sales-activiteiten. Drie
van deze nieuwe voorzieningen zijn gebaseerd op brandstofadvies dat klanten helpt hun New Stralis op de
meest brandstofefficiënte manier te bedienen: TCO2 Smart Report, een wekelijks rapport over rijstijl en
brandstofverbruik van elk voertuig in het wagenpark; TCO2 Advising, advies over brandstofbesparing door

Iveco S.p.A.
Via Puglia 35
10156 Turijn, Italië

www.iveco.com

een lokale Iveco-expert gebaseerd op de grote hoeveelheid informatie verzameld via de real-life truck
analyse van Iveco. Beide kunnen geïntegreerd worden door TCO2 Driving, brandstofbewuste rijstijllessen.
De brandstofbesparing gevalideerd door TÜV SÜD bevestigt de ervaring van bepaalde klanten over heel
Europa die deelnamen aan het Golden Trucks initiatief: zij hebben zeven New Stralis getest gedurende 3
maanden en bereikten een brandstofbesparing van maar liefst 11% vergeleken met de Stralis 2013.
De twee TÜV SÜD-certificaties en de Golden Trucks resultaten zijn het bewijs van de toewijding van Iveco
aan duurzaamheid en TCO, en tonen aan dat de New Stralis zijn belofte als de TCO 2 Kampioen nakomt.

Iveco
Iveco is een onderdeel van CNH Industrial N.V., een toonaangevende internationale leverancier van
kapitaalgoederen die genoteerd staat op de New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) en op de Mercato
Telematico Azionario van de Borsa Italiana (MI: CNHI). Iveco ontwerpt, bouwt en verkoopt een ruim
gamma lichte, middelzware en zware bedrijfsvoertuigen en terreinvrachtwagen.
Het breed product aanbod bevat: de Daily (3.5 tot 7,2 ton MTM), de Eurocargo (7,5 tot 19 ton MTM), de
Trakker (Off-Road) en de Stralis (vanaf 19 ton). Daarnaast bouwt het merk Iveco Astra terreinwagens,
vaste en geleide dumpers en speciale voertuigen.
Iveco stelt wereldwijd circa 21.000 mensen te werk en beheert productievestigingen in 7 landen in Europa,
Azië, Afrika, Oceanië en Latijns-Amerika. Daar produceert de onderneming haar voertuigen met de
allerbeste en modernste technologieën. Dankzij 4.200 verkoop- en bijstandspunten in meer dan 160
landen biedt Iveco gegarandeerd technische bijstand overal ter wereld waar een van zijn voertuigen wordt
ingezet.
Ga voor meer informatie over Iveco naar: www.iveco.com.
Ga voor meer informatie over CNH Industrial naar: www.cnhindustrial.com.
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