IVECO levert officieel 30 Stralis NP-trucks aan Jost Group, die zich richt
op 35% conversie van zijn vloot naar LNG tegen 2020, een stap vooruit in
zijn groene positionering.
Jost Group kiest voor de IVECO's Stralis NP, die in Italië werd uitgeroepen tot ‘Low
Carbon Truck of the Year’ en ‘Sustainable Truck of the Year 2019’, voor de conversie
van zijn vloot naar Green Logistics.
Herstal (België), 11 januari 2019
IVECO heeft op 7 januari een dertigtal gloednieuwe Stralis NP-trucks overhandigd tijdens een
officiële ceremonie op het terrein van de Jost Group in Herstal, België. De pan-Europese specialist in
transport en logistiek wil 35% van zijn vloot omzetten in vloeibaar aardgas (LNG) tegen 2020. De
nieuwe vrachtwagens zullen de 4-jaar oude dieselvoertuigen vervangen in de vloot van het bedrijf
van 1.400 vrachtwagens, waaronder 132 Stralis trucks waarvan 2 op gecomprimeerd aardgas
(CNG).

Tijdens de ceremonie verklaarde John Venstra, IVECO Business Director Benelux: "Jost Group
heeft zich duidelijke duurzaamheidsdoelen gesteld, en hun keuze voor de Stralis NP weerspiegelt
hun geloof in aardgas als de levensvatbare oplossing voor groen transport. We zijn erg blij dat ze
hun vertrouwen hebben gesteld in IVECO voor de conversie van hun vloot. Een erkenning voor onze
geavanceerde expertise met deze technologie en de ervaring van ons dealernetwerk bij het
ondersteunen van voertuigen op aardgas. Bij een lager verbruik van gasbrandstof besparen hun
nieuwe Stralis NP-vrachtwagens een aanzienlijk percentage op de exploitatiekosten. Volgens de
berekeningen van de Michelin MyBestRoute-applicatie - genoeg om hun investering in schone
trucktechnologie en eigen tankstations terug te betalen terwijl ze de planeet en onze gezondheid
beschermen !”

Met de vrachtwagens Stralis NP kan Jost Group groene transportdiensten leveren met een
indrukwekkende 99% reductie van zwevende deeltjes en 90% van de NO2-emissies in vergelijking
met Euro VI-normen, en bij gebruik van bio methaan 95% minder CO2.

Naast hun voordelen voor het milieu, zullen de nieuwe Stralis NP-vrachtwagens ook aanzienlijke
besparingen opleveren. De 460 pk single-fuel versie met dubbele LNG-tank bevat IVECO's beste onroad brandstofefficiëntietechnologieën en -diensten, die tot 15% minder brandstofverbruik en tot 9%
lagere Total Cost of Ownership behalen dan een

diesel truck.

IVECO
IVECO is een merk van CNH Industrial N.V., wereldspeler op het vlak van investeringsgoederen met notering op de
beurs in New York (NYSE: CNHI) en op de Italiaanse beurs ( Mercato Telematico Azionario MI: CNHI). IVECO ontwerpt,
fabriceert en commercialiseert een breed gamma van lichte tot zware commerciële voertuigen en off-road voertuigen.

Het brede gamma omvat de Daily, een voertuig in het 3.3 tot 7.2 ton segment, de Eurocargo van 6 tot 19 ton, de Trakker
(voor off-road missies) en de Stralis, beiden boven 16 ton. Bijkomend maakt Astra off-road voertuigen, vaste en knik
dumpers en speciale voertuigen.

IVECO stelt wereldwijd bijna 21.000 personen te werk met productie eenheden in 7 verschillende landen in Europa, Azië,
Afrika, Oceanië en Latijns Amerika waar voertuigen gemaakt worden volgens de meest geavanceerde technologie. 4,200
verkoop- en service punten in 160 landen garanderen technische ondersteuning waar ook de voertuigen aan het werk
zijn
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JOST GROUP

Jost Group is het leidende transport- en logistieke bedrijf van Europa dat diensten verleent die een toegevoegde waarde
geven bij wegvervoer, zee -en luchtvracht, logistiek, douane en expeditie. Als volledig geïntegreerde transport- en
logistieke groep is Jost Group in staat uw logistieke netwerk meer (kosten)efficiënt te maken, wat ook uw bedrijfssector
is. Ons doel is om op grote schaal projecten te ontwikkelen van hoge kwaliteit, volledig aangepast aan onze klanten. Zo
leveren wij een onderscheidend concurrentievoordeel op. Als een internationale speler aanwezig in 12 landen in Europa
en de Maghreb voorziet Jost Groep aan z’n klanten 5.000 transport eenheden en beheert 500.000 m² opslagruimte over
7 sites. Jost Group stelt meer dan 3.200 personen te werk.
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