Vincent Logistics neemt 10 nieuwe IVECO Stralis NP op LNG
met Hi-Way cabine in dienst.
Het bedrijf Vincent Logistics heeft zopas 10 nieuwe IVECO trekkers op vloeibaar aardgas (LNG) in
dienst genomen. Deze nieuwe IVECO trekkers zijn uitgerust met de motor Cursor 9 van 400 pk.
Groot-Bijgaarden, 26 april 2017
Vincent Logistics heeft 10 nieuwe IVECO Stralis NP trekkers aangekocht, die zijn uitgerust met twee grote
tanks voor vloeibaar aardgas (LNG).
Ze zijn uitgerust met de nieuwe motor IVECO Cursor 9 op aardgas Euro VI, de eerste in zijn genre die
hetzelfde vermogen heeft als zijn diesel-equivalent. Het is de eerste vrachtwagen op gas die uitgerust is
met een gerobotiseerde 12-versnellingsbak: de HI-TRONIX transmissie verzekert een verlaagd
brandstofverbruik en een groter gebruikscomfort. In de versie die enkel aangedreven wordt op LNG
bedraagt het autonomierecord van de nieuwe Stralis NP 1500 km.
De verbeteringen die aangebracht werden op de nieuwe Stralis NP dragen bij tot een verlaging van 3%
van de Total Cost of Ownership ten opzichte van het vorige model, waarvan de brandstofkosten al tot
40% lager lagen dan die van zijn diesel-equivalent.
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Beste in zijn categorie voor prestaties
De nieuwe motor IVECO Cursor 9 op aardgas van 8,7 liter is gebaseerd op de stoichiometrische oplossing
die door Iveco 25 jaar geleden werd ontwikkeld en die de meest beproefde en betrouwbare technologie in
de markt is gebleken. De prestaties werden nog verbeterd dankzij verregaande technische verbeteringen:
het nieuwe profiel van de luchtinlaten optimaliseert de brandstofbesparing, de injectoren en de rail werden
gewijzigd om een groter brandstofdebiet mogelijk te maken, waardoor de beste prestaties in zijn categorie
mogelijk zijn, en een nieuwe 3-wegskatalysator met hoog debiet minimaliseert het lawaai en het verbruik.
De motor levert hetzelfde vermogen van 400 pk en een koppel van 1700 Nm als zijn diesel-equivalent, en
biedt de beste gewicht/vermogen-verhouding in zijn categorie, een hoge soortelijke massa, lange
onderhoudsintervallen en een stille werking. Hij levert 17% meer vermogen en 6% meer koppel dan zijn
beste concurrent.

Vincent Logistics

Jean Vincent is al 45 jaar actief in de transportsector. Het bedrijf is gevestigd in B-4040 Herstal, B4730 Eynatten, L-9990 Weisampach en SK 90046 Bratislava. Het bedrijf voert voornamelijk
transportopdrachten uit in de Benelux, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Het hecht al geruime tijd
veel belang aan milieubescherming en beschikt over de kwaliteitslabels ISO 9001, ISO 14001 en
VCA. Dankzij zijn klantgerichte benadering heeft het dan ook een goede reputatie. De groep Vincent
Logistics beschikt op dit moment over een vloot van 135 motorvoertuigen en 210 getrokken
voertuigen.

Green Truck Award 2017

Vincent Logistics heeft de Green Truck Award 2017 gewonnen tijdens de Transport & Logistics
Awards. Deze beloning is erop gericht om milieubeschermende initiatieven in de kijker te zetten. De
prijs heeft tot doel om het bedrijf te bekronen dat de milieudimensie het best heeft geïntegreerd in het
beheer van zijn voertuigpark en zijn algemene bedrijfsfilosofie. Deze prijs wordt gesponsord door
IVECO.

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 terreinvrachtwagens.
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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