CNH Industrial e Nikola co-patrocinaram o
evento “Descarbonização do Transporte
Pesado e o Papel do Hidrogênio”
A CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) e a Nikola Corporation
(NASDAQ: NKLA) co-patrocinaram o evento público e digital "Descarbonização
do Transporte Pesado e o Papel do Hidrogênio". Esse evento de caráter
institucional, que foi realizado dia 1º de outubro de 2020, reuniu legisladores
seniores da União Europeia, especialistas da indústria e representantes de
organizações intergovernamentais para discutir a melhor maneira de
descarbonizar o transporte pesado e que papel o hidrogênio pode desempenhar
nesses esforços em andamento. Gerrit Marx, Presidente de Veículos Comerciais
e Especiais da CNH Industrial e membro do Conselho de Administração da
Nikola, fez os comentários introdutórios do evento.
“Estamos entusiasmados com as oportunidades apresentadas ao tornar o
transporte de longa distância com emissão zero uma realidade e ficamos
honrados em compartilhar como o hidrogênio pode contribuir para a
descarbonização da indústria de transporte pesado”, disse Marx. “Essa
transformação já começou e a CNH Industrial está na vanguarda. Estamos
trabalhando ao lado da Nikola para ajudar a concluir o veículo Tre para que
possamos começar a produção em nossa fábrica de Ulm, Alemanha, até o quarto
trimestre do próximo ano.”
“Estamos confiantes de que o Nikola Tre estabelecerá o padrão para caminhões
de emissão zero”, disse Mark Russell, CEO da Nikola. “E estamos orgulhosos de
patrocinar este evento, já que a Comissão Europeia tem planos ambiciosos de se
tornar neutra em carbono até 2050. Acreditamos que Nikola, em parceria com a
CNH Industrial, pode desempenhar um papel significativo ajudando o mercado
de transporte pesado a atingir esses objetivos.”
Para ver uma gravação deste evento, visite:
https://www.pscp.tv/w/1vOxwkoXyAqxB
IVECO
A IVECO é uma marca da CNH Industrial N.V., líder mundial em Bens de
Capital listados na Bolsa de Nova York (NYSE: CNHI) e no Mercato Telematico
Azionario da Borsa Italiana (MI: CNHI). A IVECO projeta, fabrica e
comercializa uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados,

caminhões fora-de-estrada e veículos para aplicações como missões off-road. O
portfólio de produtos da montadora no Brasil inclui modelos das linhas Daily,
Tector, Hi-Road e Hi-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o
mundo. Gerencia locais de produção em sete países da Europa, Ásia, África,
Oceania e América Latina, onde produz veículos com as mais avançadas
tecnologias. 4.200 pontos de atendimento, em mais de 160 países, garantem o
suporte técnico sempre que um veículo da IVECO está em operação.
Para mais informações da IVECO, visite www.IVECO.com.br
Para mais informações da CNH Industrial, visite: www.cnhindustrial.com
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