Iveco neemt deel aan 's werelds eerste Truck Platooning Challenge

Groot-Bijgaarden, 30 maart 2016

Iveco
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grensoverschrijdende initiatief op basis van halfautomatische vrachtwagens. Het initiatief wordt door
Nederland georganiseerd als onderdeel van het huidige Nederlandse voorzitterschap van de EU.

Naast Iveco nemen zes andere vrachtwagenconstructeurs deel vanuit verschillende Europese
steden. Ze hebben allemaal hetzelfde doel: op 6 april op basis van truck platooning Rotterdam
bereiken. De Challenge is een unieke gelegenheid voor een testrit met andere weggebruikers in
echte omstandigheden. Iveco stuurt twee Stralis AS vrachtwagens met een Iveco Cursor 11 motor
van 460 pk met ACC + AEBS + LDWS van Brussel naar Rotterdam.
Zoals gezegd zal de Challenge bestaan uit platooning, waarbij twee of drie vrachtwagens in konvooi
rijden, met een vastgelegde afstand tussen de voertuigen. De voertuigen communiceren met elkaar
op basis van geconnecteerd technologieën en geautomatiseerde ondersteuningssystemen. De
eerste vrachtwagen leidt het konvooi, terwijl de andere vrachtwagens gebruikmaken van Vehicle To
Vehicle (V2V)-communicatiesystemen en on-boardsensoren (ACC radar/camera).
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In 2003 demonstreerde Iveco platooning reeds op een testcircuit in het kader van het Europese
project 'Chauffeur 2'. Dat bleek een unieke gelegenheid te zijn om Europa het potentieel van deze
technologie en de voordelen ervan te laten zien voor constructeurs, overheden, transportfirma’s,
lidstaten en regeringen.
Nu 13 jaar later is het doel van deze Challenge om het belang van truck platooning en het inzicht in
de voordelen ervan te vergroten. Platooning kan transport veiliger, schoner en efficiënter maken.
Daarnaast wordt dankzij de verbeterde rijomstandigheden ook brandstof bespaard en, wat nog
belangrijker is, kan de CO2-uitstoot tot 10% dalen.
De European Truck Platooning Challenge draait niet alleen om het onderzoeken van nieuwe ideeën
en het onder de aandacht brengen van het thema bij stakeholders, maar het wil daarnaast ook de
grensoverschrijdende samenwerking in Europa vergroten, om langetermijndoelstellingen in de
transportindustrie te bereiken en het onderwerp hoog op de agenda van de Europese beleidsmakers
te plaatsen.

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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