
TICO terminal tractors are widely used at distribution centers, rail 
terminals and ports in North America. According to TICO’s General 
Manager, Frank Tubbert, the new CNG prototype tractor features design 
enhancements that improve both value and reliability over conventional 
models, with the benefit of improving emissions to meet environmental 
aims.

The prototype fits within TICO’s larger program to develop and expand 
an industry-leading portfolio of alternative-fuel terminal tractors. 
As part of that effort, TICO has worked closely with its customer UPS 
to develop competitively-priced alternative fuel vehicles in order to 
expand future fleet options to achieve the package delivery leader’s 
sustainability goals. The CNG prototype, currently in pilot testing,  
is a product of this collaboration.

“The increasing costs and complexity associated with meeting diesel 
emissions is helping the shift to offer gasoline and alternative fuel engines. 
This collaboration reflects that shift. We also wanted, in large part, to 
offer the customer more choices and to focus on clean air as a major policy 
objective.”- Tubbert said.

“We’re excited about the growth of our relationship with TICO” - said Gary 
Winemaster, PSI’s Chairman and Chief Executive Officer. “Together, we’re 
developing a family of alternative-fuel options that offer leading companies 
like UPS flexibility and a pathway to fleets that are cleaner, easier to maintain, 
and less expensive. This CNG terminal tractor is a great addition.”
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Ciągniki terminalowe TICO są powszechnie stosowane w centrach 
dystrybucyjnych, terminalach kolejowych i portach Ameryki Północnej. 
Według Dyrektora Generalnego firmy, Franka Tubberta, nowy 
prototyp ciągnika CNG zawiera udoskonalenia konstrukcyjne, które 
poprawiają zarówno jakość i niezawodność pojazdu w porównaniu  
z konwencjonalnie napędzanymi modelami. Wszystko to oczywiście  
z korzyścią dla środowiska naturalnego. 

Przedstawiony prototyp pojazdu wchodzi w skład większego 
programu rozwoju i poszerzenia portfolio producenta dotyczącego 
ciągników terminalowych napędzanych paliwami alternatywnymi. Jako 
część tego planu, TICO ściśle współpracuje ze swoimi klientami, aby 
rozwinąć segment konkurencyjnych cenowo „zielonych” pojazdów,  
w celu zwiększenia przyszłej oferty oraz możliwości oferowanych 
maszyn. 

"Rosnące koszty i złożoność problematyki związanej z normami emisyjnymi 
dla silników wysokoprężnych, automatycznie powoduje reakcję w postaci 
zaoferowania napędu benzynowego i paliwami alternatywnymi. Nasza 
współpraca z klientami kupującymi od nas pojazdy odzwierciedla tą rynkową 
zmianę. Chcieliśmy zaoferować klientowi większy wybór silników i rodzajów 
napędu i skupić się na dbaniu o czyste powietrze wokół nas.” – powiedział 
Tubbert. 

"Jesteśmy podekscytowani dynamicznym rozwojem naszej relacji z TICO" - 
powiedział Gary Winemaster, prezes PSI. "Razem rozwijamy i poszerzamy 
gamę modeli napędzanych paliwami alternatywnymi, które są używane 
m.in. przez znane floty pojazdów takie jak  UPS, które dbają o to, żeby ich 
pojazdy były czystsze dla środowiska, tańsze w utrzymaniu i łatwiejsze  
w utrzymaniu. Ciągnik CNG jest doskonałym przykładem tej polityki."
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TICO MANUFACTURING HAS DEVELOPED AND IS TESTING A NEW TERMINAL TRACTOR PROTOTYPE USING A POWER SOLUTIONS 
INTERNATIONAL, INC. (PSI) 8.8 LITER CNG ENGINE. THE TRACTOR IS ALREADY IN SERVICE WITH PLANS FOR ADDITIONAL PILOT TESTING.

FIRMA TICO MANUFACTURING OPRACOWAŁA I JEST W FAZIE TESTÓW NOWEGO PROTOTYPU CIĄGNIKA WYPOSAŻONEGO W 8,8L SILNIK 
POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. (PSI) WYKORZYSTUJĄCY SPRĘŻONY GAZ ZIEMNY CNG. CIĄGNIK JEST JUŻ W EKSPLOATACJI  

I PLANOWANE JEST DALSZE PROWADZENIE DODATKOWYCH BADAŃ NAD NIM.
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