FPT INDUSTRIAL ASSINA DOIS MEMORANDOS COM O GRUPO LANDI RENZO
PARA COLABORAÇÃO DE PROJETOS COM COMBUSTÍVEIS LIMPOS
Turim, 12 de maio de 2021
A FPT Industrial maior empresa de design e fabricação de motores sustentáveis de baixo
impacto do mundo, e o Grupo Landi Renzo, uma empresa líder no design, fabricação e
distribuição de componentes e sistemas para Gás Natural Comprimido, Gás Natural Liquefeito
e Hidrogênio, assinaram dois Memorandos de Entendimento destinados a explorar
possibilidades de colaboração em projetos de Combustíveis Limpos. Os Memorandos são
orientados para o possível desenvolvimento de tecnologia de Gás Natural e de Hidrogênio,
respectivamente.
Considerando que a economia verde e a mobilidade sustentável terão um papel essencial
em todos os segmentos de transporte industrial e reconhecendo os pontos fortes e os
valores dos negócios e das capacidades tecnológicas uma da outra, as duas empresas irão
explorar possíveis colaborações no desenvolvimento de soluções de mobilidade completas,
eficientes e totalmente sustentáveis.
Os Memorandos permitirão que a FPT Industrial e o Grupo Landi Renzo tirem proveito de suas
competências e capacidades tecnológicas específicas comprovadas e reconhecidas em
matéria de gás Natural e Hidrogênio, considerando um reforço de seu papel enquanto
intervenientes ativos na economia verde em linha com a estratégia do Pacto Ecológico
Europeu, aumentando o volume de energias renováveis no setor de transportes.
No setor de Gás Natural, a assinatura dos Memorandos de Entendimento se destina a apoiar
o desenvolvimento de novos sistemas de injeção e gerenciamento de combustível
personalizados para aplicações da FPT Industrial com componentes dedicados do grupo Landi
Renzo. A colaboração terá como objetivo a otimização do desempenho de todo o motor e
sistema de gás, avaliando a melhor forma de integrar de componentes do Grupo Landi Renzo
em aplicações de Gás Natural Comprimido e Gás Natural Liquefeito.
A cooperação das empresas no setor de Hidrogênio também considerará a inclusão de áreas
de desenvolvimento que tiram partido das sinergias que o Gás Natural Comprimido e o Gás
Natural Liquefeito podem oferecer na transição da introdução do hidrogênio no setor de
transportes, desde seu uso como mistura em gás natural até 100% de hidrogênio.
Pierpaolo Biffali, Vice-Presidente de Engenharia de Produto da FPT Industrial, afirmou: "O
caminho para a Mobilidade Verde significa oferecer soluções completas, inovadoras e viáveis.
E parcerias de alto valor agregado, como a prevista nos Memorandos que acabam de ser
assinados com o Grupo Landi Renzo, são fundamentais para nossa estratégia, que tem como

objetivo oferecer aos clientes oportunidades reais e soluções completas e prontas para usar e
para reduzir o impacto ecológico e econômico de seus negócios do segmento de transporte."
Cristiano Musi, CEO do grupo Landi Renzo, comentou: "O gás natural, o biometano, o bioGNL e o hidrogênio terão um papel cada vez mais importante no esforço de descarbonização
dos transportes e estamos muito felizes e orgulhosos por colaborar com um interveniente chave
como a FPT Industrial. Essa parceria reconhece os importantes desenvolvimentos realizados
pelo nosso Grupo enquanto empresa inovadora em termos tecnológicos e integradora de
sistemas, colocando a empresa em posição favorável para encontrar novas soluções cada vez
mais eficientes."

Fundado em 1954 e sediado em Cavriago (Reggio Emilia), Itália, o Grupo Landi Renzo é o líder mundial no
design e fabricação de componentes e sistemas de alimentação para veículos movidos a GNC, GNL, Hidrogênio
e GPL. Está presente em 13 países em 5 continentes através de 16 empresas e tem acordos de colaboração
duradouros com importadores e distribuidores em todo o mundo. A vocação internacional do Grupo é
comprovada pela cota de exportação em seu volume de negócios total, que é superior a 80%.

FPT Industrial é uma marca da CNH Industrial dedicada ao projeto, produção e venda de sistemas de propulsão
para veículos On-Road e Off-Road, aplicações marítimas e geração de energia. A empresa tem uma força de
trabalho global de mais de 8.000, dez locais de produção e sete centros de P&D. A rede de vendas industrial da
FPT consiste de 73 concessionárias e cerca de 800 centros de serviço em quase 100 países. A marca conta com
uma ampla oferta de produtos, incluindo seis gamas de motores de 42 cv até 1.006 cv, transmissões com torque
máximo de 200 Nm até 500 Nm, e eixos dianteiros e traseiros de 2 a 32 ton GAW (Peso Bruto do Eixo). FPT
Industrial oferece a linha mais completa do mercado de motores a gás natural para aplicações industriais, com
potências de 136 a 460 cv. Esta vasta oferta e seu forte foco em P&D fazem da FPT Industrial uma líder mundial
no setor de usinas industriais. Para maiores informações, visite www.fptindustrial.com.
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