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De Fabriek van CNH Industrial in Madrid verwelkomt Miguel Arias Cañete, 

Europees commissaris voor Klimaatactie en Energie 

 

Europees commissaris Arias Cañete kon zien hoe het bedrijf met zijn commerciële voertuigenmerk 

Iveco een bijdrage levert om een transportsysteem op te zetten dat steeds duurzamer en 

milieubewuster is. 

 

Londen, 4 oktober 2016 

 

Gisteren bracht Miguel Arias Cañete, Europees commissaris voor Klimaatactie en Energie, een 

bezoek aan de fabriek van CNH Industrial in Madrid, waar commerciële voertuigen voor zware 

toepassingen worden gemaakt. Hij werd er verwelkomd door Pierre Lahutte, lid van de raad van 

bestuur van de groep en merkpresident van Iveco. 

  

Tijdens het bezoek woonde commissaris Arias Cañete de productieprocessen bij, die gebaseerd zijn 

op de criteria van maximale efficiëntie en duurzaamheid. Hij kreeg er ook de kans de recentste 

producten van het merk Iveco die in Madrid worden gebouwd te ontdekken, in het bijzonder de 

nieuwe Stralis NP (Natural Power). Dit voertuig is uitgerust met een motor op aardgas, wat 

aanzienlijk lagere emissies en operationele kosten oplevert. 

 

Tijdens het bezoek kwamen belangrijke onderwerpen aan bod, zoals milieubescherming en energie-

efficiëntie, inclusief het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals aardgas en biomethaan. De 

nieuwe Stralis NP in LNG-uitvoering (met vloeibaar gemaakt aardgas) die in Madrid wordt 

geproduceerd, weerspiegelt deze waarden uitstekend, met een gegarandeerde autonomie van 1500 

kilometer, de grootste autonomie op de markt voor commerciële voertuigen voor zware toepassingen 

op alternatieve brandstoffen. 

 

Vandaag vormt aardgas het enige serieuze alternatief voor traditionele brandstoffen. Verwacht wordt 

dat aardgas in de toekomst algemeen gebruikt zal worden. Het vormt de overbrugging naar gas van 

hernieuwbare bronnen, zoals biomethaan, dat wordt geproduceerd op basis van geraffineerd biogas. 

Biomethaan kan de CO2-emissies verlagen, zelfs tot 100%, zonder dat aanpassingen aan de 

bestaande aardgasdistributienetten of de beschikbare voertuigen op aardgas nodig zijn. 

 

Aan het einde van het bezoek verklaarde Miguel Arias Cañete: ‘Ter gelegenheid van de 70 ste 

verjaardag van het  Pegaso merk, dat een deel van de Iveco en CNHI geschiedenis is geworden, 

heb ik een fabriek bezocht waar traditie en innovatie hand in hand gaan dankzij de modernste 
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technologieën. Hier wordt de Stralis geproduceerd, een leider in duurzaamheid dankzij  zijn LNG 

versie, de ideale overbrugging naar gebruik van hernieuwbare bronnen in de transportsector.’  

 

Pierre Lahutte bedankte de Europees commissaris voor het bezoek en verduidelijkte: "Bij Iveco 

komen milieuzorg en duurzaamheid steeds op de eerste plaats in onze producten en in het bijzonder 

wat onze voertuigen op aardgas betreft. We zijn pioniers in het segment op aardgas en vandaag zijn 

we Europees marktleider. Duurzaamheid zit in ons DNA. Tenslotte maken we deel uit van CNH 

Industrial, een bedrijf dat zojuist voor het zesde jaar op rij is bevestigd als marktleider in de 

duurzaamheidsindex van de Dow Jones, zowel wereldwijd als Europees." 

 

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) is een toonaangevende internationale leverancier van 

investeringsgoederen met jarenlange industriële ervaring, een ruim assortiment producten en een wereldwijde 

aanwezigheid. Elk van de individuele merken van de onderneming is een belangrijke internationale speler in zijn 

specifieke industriële sector: Case IH, New Holland Agriculture en Steyr voor tractoren en landbouwmachines; Case en 

New Holland Construction voor grondverzetmachines; Iveco voor commerciële voertuigen; Iveco Bus en Heuliez Bus 

voor bussen en touringcars; Iveco Astra voor werf- en bouwmachines; Magirus voor brandweervoertuigen; Iveco 

Defence Vehicles voor voertuigen voor defensie en civiele bescherming; en FPT Industrial voor motoren en 

transmissies. Meer informatie is te vinden op de website van het bedrijf: www.cnhindustrial.com 
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