FPT INDUSTRIAL, IVECO E NIKOLA LANÇAM PARCERIA PARA ALCANÇAR
TRANSPORTES DE EMISSÃO ZERO
•

A FPT Industrial, a IVECO e a NIKOLA realizaram um evento em Turim para a
mídia europeia e interessados no setor para apresentar o escopo de sua parceria
e sua meta ambiciosa de atingir zero emissões

•

A joint-venture apresentou o NIKOLA TRE apenas três meses após o anúncio da
parceria

Turim, 3 de dezembro de 2019
A FPT Industrial, a IVECO e a NIKOLA apresentaram hoje o escopo e os planos da joint
venture e do acordo de cooperação firmado para acelerar a transformação do setor na direção
da neutralidade de emissões dos caminhões pesados Classe 8 na América do Norte e na
Europa por meio da adoção da tecnologia de células a combustível.
Isso ocorre três meses após a CNH Industrial ter anunciado, em 3 de setembro de 2019, a
intenção de firmar com a NIKOLA Motors uma parceria estratégica envolvendo a FPT Industrial,
sua marca de powertrains, e a IVECO, sua divisão de veículos comerciais. O foco principal do
acordo é alavancar a expertise dos parceiros para desenvolver caminhões pesados com zero
emissões e transformar o setor com um novo modelo de negócios.
A parceria inclui a criação de uma joint venture europeia para desenvolver e distribuir
caminhões cab-over movidos por células a combustível de hidrogênio e elétricos a bateria no
mercado europeu. A NIKOLA fornecerá sua experiência como líder em células a combustível
e tecnologias avançadas, bem como seu modelo de negócios inovador que prevê a primeira
taxa de leasing do setor com tudo incluído. A IVECO e a FPT Industrial contribuirão com sua
experiência em engenharia e produção para fabricar os caminhões elétricos a bateria e a
células a combustível.
A FPT Industrial, a IVECO e a NIKOLA já deram início ao desenvolvimento do primeiro veículo
da joint venture: o NIKOLA TRE, caminhão elétrico a bateria, baseado na plataforma IVECO
S-WAY, e que integra controles, informação e entretenimento, e tecnologia de caminhões da
NIKOLA. Espera-se que os testes tenham início em meados de 2020 e o lançamento público
na Europa está planejado para ocorrer na exposição de veículos comerciais IAA 2020. As
vendas e o suporte pós-venda do NIKOLA TRE serão fornecidos pela ampla rede europeia de
concessionárias da IVECO.

Hubertus M. Mühlhäuser, CEO da CNH Industrial, declarou: “O foco crescente no
reconhecimento de que é preciso haver reduções fundamentais nas emissões automotivas está
levando nosso setor a buscar rapidamente soluções tecnológicas avançadas. Esta joint venture
com a NIKOLA comprova a expertise técnica de ambos os parceiros, que resultará em
benefícios ambientais tangíveis para transportadores de longa distância na Europa.”
Annalisa Stupenengo, President Powertrain da CNH Industrial e CEO da FPT Industrial,
acrescentou: “A FPT Industrial está investindo em mobilidade elétrica, com base em propulsão
a bateria e em células a hidrogênio. Ao aplicar fontes de energia renováveis, a mobilidade
elétrica é a única tecnologia com potencial de zero carbono do poço à roda e também neutra
em carbono do tanque à roda. Veículos elétricos a bateria estão ganhando espaço em
aplicações leves, enquanto projeta-se que as células a combustível de hidrogênio se tornarão
uma realidade para aplicações pesadas e transportes de longa distância no futuro próximo. Por
esse motivo, a parceria com a Nikola Truck reforçará ainda mais nossa capacidade em células
a combustível e ajudará em nossa trajetória para a liderança nessa tecnologia.”
Trevor Milton, CEO da Nikola Motors, concluiu: “Essa parceria é vantajosa para todos os
envolvidos. Desde o momento em que lançamos o Nikola ONE, em 2016, caminhoneiros e
autoridades têm pedido para levarmos a Nikola para a Europa. O Nikola TRE é maravilhoso e
inovador e diferente de todos os outros caminhões. Precisávamos do parceiro certo para nos
ajudar a entrar no mercado europeu e a CNH Industrial é o parceiro comercial ideal. Enquanto
outros OEMs estão dispensando dezenas de milhares de funcionários, a Nikola está criando
milhares de empregos e forçando o setor de caminhões a reagir e avançar na direção das
emissões zero. Veja o que conseguimos em apenas três meses e imagine o quanto iremos
realizar em três anos tendo a CNH Industrial como nossa parceira.”
A FPT Industrial é uma marca da CNH Industrial que se dedica a projetar, fabricar e comercializar motores para veículos
on-road e off-road e aplicações marítimas e de geração de energia. A empresa conta com mais de 8.000 colaboradores
em todo o mundo, em dez fábricas e sete centros de P&D. A rede de vendas da FPT Industrial consiste de 73
distribuidores e mais de 800 centros de assistência em quase 100 países. Uma vasta oferta de produtos, incluindo seis
linhas de motores de 42 hp a 1.006 hp, transmissões com torques máximos de 200 Nm a 500 Nm e eixos dianteiros e
traseiros com pesos brutos por eixo de 2 a 32 toneladas. A FPT Industrial possui a oferta mais completa de motores a
gás natural disponível no mercado para aplicações industriais, incluindo motores com potências de 136 hp a 460 hp.
Essa vasta oferta e um forte enfoque em atividades de P&D fazem da FPT Industrial uma líder mundial em motores
industriais. Para mais informações, visite www.fptindustrial.com.
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