Iveco in Brussel voor Eurogas: het merk onderstreept zijn gevestigde
leiderschap in aardgastechnologieën, die nu een strategische prioriteit voor het
Europese beleid vormen.
Pierre Lahutte, Brand Director van Iveco, was aanwezig tijdens de jaarlijkse Eurogas-bijeenkomst in
Brussel waar hij de inzet van het merk voor de alternatieve aandrijving en de belangrijke rol van
aardgas in de transportsector nog eens herhaalde.

Groot-Bijgaarden, 12 maart 2015
Iveco was aanwezig tijdens de jaarlijkse Eurogas-bijeenkomst die plaatsvond in Brussel. Daar
presenteerde het merk een rapport over de strategische rol van gas in de transportsector. Daarmee
bevestigde Iveco zijn toonaangevende rol in - en zijn inzet voor - het segment voor aardgasbussen
en -vrachtwagens. Iveco was de enige fabrikant van bedrijfsvoertuigen die was uitgenodigd om deel
te nemen aan het initiatief dat georganiseerd werd door Eurogas. Eurogas is een brancheorganisatie
waarin de Europese gashandel, detailhandel en distributie zijn vertegenwoordigd.
Pierre Lahutte, Brand President van Iveco was namens het bedrijf als spreker aanwezig. Hij
herhaalde het belang van efficiënt transport als de sleutel voor groei en concurrentievermogen in
Europa. Lahutte gaf aan dat het toegenomen gebruik van aardgas en biomethaan als brandstof
technisch gezien een slimme keuze is en dat het een direct beschikbare oplossing is om de CO 2uitstoot in de transportsector te verlagen.
Wat dat betreft sluit de visie van Iveco aan op het recente document van de Europese Commissie,
waarin Europa zich concentreert op het verlagen van de CO2-uitstoot in de transportsector. Dat wil
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men bereiken door het gebruik van biobrandstoffen en vloeibaar aardgas (LNG) een centrale rol toe
te kennen in de beleidslijnen voor duurzaam transport.
In zijn toespraak vertelde Lahutte: "Iveco is de Europese leider in aardgasvoertuigen met een
ervaring van meer dan 25 jaar in deze sector. Dankzij zijn motorentechnologie beschikken de
merken Iveco en Iveco Bus van de onderneming over een compleet scala aardgasvoertuigen.
Daarvan zijn er al meer dan 13.000 verkocht, waaronder lichte, middelzware en zware
bedrijfswagens, en daarnaast ook bussen. Wat betreft milieuvriendelijkheid en kostenbeheersing
bieden deze voertuigen een aantal voordelen: de totale besparing op de eigendomskosten (TCO)
van een voertuig kan oplopen tot 10%. Door zijn uitgebreide assortiment aardgasvoertuigen is Iveco
daarom de perfecte partner om de luchtkwaliteit in stand te houden en de klanten een hogere
winstgevendheid te bieden.”
Aardgas is aanzienlijk goedkoper bij de pomp in vergelijking met diesel, waardoor de
brandstofkosten tot 40% kunnen dalen - de belangrijkste factor bij het beoordelen van de TCO.
Methaangas en vloeibaar methaan zijn belangrijk omdat ze een springplank vormen naar nog
duurzamere oplossingen, waaronder die van hernieuwbare bronnen. De motoren die in Ivecomodellen zijn ingebouwd, zijn al geschikt voor biomethaan. De verspreiding van biomethaan is van
essentieel belang, omdat het daarmee mogelijk wordt om de doelstelling van 10% transportbrandstof
uit hernieuwbare bronnen te realiseren, zoals vastgelegd in Richtlijn 2009/28/EG over de bevordering
van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

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 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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