Seven IVECO Stralis NPs for UK Haulage Company
P

reston-based H Parkinson Haulage has taken delivery of its first IVECO vehicles – seven Str alis NP 4x2
tr actor units. The compressed biomethane-powered trucks will be used on high-mileage contr acts with
each vehicle expected to cover more than 350,000 km every year.

Supplied by Preston-based Walton Summit Truck Centre, the additions
to their group’s 95-strong fleet which are also their first natural gaspowered vehicles - include four ex-demonstrators and three brand new
factory orders. They trialed demonstrators from two manufacturers of
natural gas-powered tractor units before selecting IVECO for 100 per
cent of the order.
The Stralis NP AS440S40T/P, which benefits from IVECO’s flagship longdistance Hi-Way cab, was given the nod due to it having a more powerful
engine than its competitor and following positive feedback from drivers
on both driving and in-cab comfort, plus quietness of operation.
Steve Sugden, General Manager of H Parkinson Haulage, says: “These
vehicles will be doing nearly a quarter of a million miles a year each – so it was
vital for us and our customers to reduce the environmental impact. Currently,
for a CNG vehicle, no one has a better offering than IVECO, and with the
seven Stralis NPs, coupled with our longer semi-trailers (LSTs), we’ve worked
out we can reduce our CO2 emissions by a massive 1,750 tonnes every year.
And when potential clients come along, more and more are looking at reducing
CO2 emissions, so this order really ticks a massive box. When you couple an
LST with a Stralis NP tractor unit - it’s going to be about as environmentally
friendly as you can get. This is the future of green logistics.”
H Parkinson Haulage’s customer’s proximity to CNG Fuel’s compressed
biomethane filling station in Leyland was also an important factor
in their decision. Research by Cadent Gas in 2017 found an 84% drop
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in carbon dioxide emissions from HGVs using the UK’s first gas filling
station connected to a high-pressure pipeline.
The plan is to run the trucks until end of life due to the high mileage,
with each vehicle covering at least 1,000 km every working day, thanks
to an intensive multi-shift operation.
Sugden adds: “If these vehicles perform well, and with IVECO being the most
advanced manufacturer in the alternative fuel sector, then we will consider
adding more Stralis NPs to our fleet in the future.”
The Stralis NP is powered by a Cursor 9 Euro VI natural gas engine
which delivers the same output of 400 hp and 1,700 Nm torque as its
diesel equivalent, resulting in an excellent power-to-weight ratio, power
density and quietness of operation. IVECO also offers a 460hp natural
gas engine for operators requiring additional power.
IVECO was the first commercial vehicle manufacturer to look at
the potential of natural gas in 1991 – an anticipation that allowed
the company to develop a full range of natural gas trucks, vans and
buses. Currently, more than 23,000 IVECO gas-powered vehicles are in
operation.
H Parkinson Haulage has more than 60 years of experience in the
industry covering the whole of the UK for next-day, two-day and threeday delivery including timed delivery, offering a 24-hour service.

IVECO Stralis NP dla brytyjskiego przewoźnika
B

rytyjska firma tr ansportowa H Parkinson Haulage z Preston w Lancashire odebr ała pierwsze zamówione
pojazdy IVECO: 7 ciągników siodłow ych Str alis NP 4×2. Ciężarówki z napędem biometanow ym będą
w ykorzystywane na długich tr asach, a każda z nich ma rocznie przejechać ponad 350 000 km.

Pojazdy, które dołączyły do firmowej floty 95 pojazdów obejmują
cztery ciężarówki podemonstracyjne oraz 3 zupełnie fabrycznie
nowe. Model Stralis NP AS440S40T/P korzysta z kabiny dalekobieżnej
Hi-Way IVECO, został wyróżniony za mocny silnik i cichą pracę oraz
zyskał bardzo pozytywne opinie kierowców.
Steve Sugden, dyrektor generalny H Parkinson Haulage powiedział:
"Te pojazdy będą robić prawie ćwierć miliona mil rocznie - tak więc
kluczowe znaczenie dla nas i naszych klientów miało zmniejszenie
negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Obecnie, jeśli chodzi
o pojazdy ciężarowe napędzane CNG, nikt nie ma lepszej oferty niż IVECO,
a wraz z wprowadzeniem 7 traktorów Stralis w połączeniu z dłuższymi
naczepami (LST), uda nam się zmniejszyć emisję CO2 o 1750 ton rocznie.
Połączenie LST z ciągnikiem siodłowym Stralis NP - będzie tak przyjazne
środowisku, jak to tylko możliwe. To jest przyszłość zielonej logistyki.”
Dla Parkinson Haulage bliskość stacji sprężonego biometanu
w miejscowości Leyland była ważnym czynnikiem podjęcia decyzji
zakupu modeli na gaz. Plan firmy zakłada, że ciężarówki będą
jeździć do końca swojego przebiegu, zaś każdy z nich pokona co
najmniej 1000 km każdego dnia roboczego, dzięki intensywnej pracy
wielozmianowej.

Sugden dodał: "Jeśli te pojazdy będą dobrze działać, a IVECO
będzie najbardziej zaawansowanym producentem w sektorze paliw
alternatywnych, rozważymy dodanie do naszej floty kolejnych jednostek
Stralis NP w przyszłości."
Stralis NP jest napędzany silnikiem na gaz ziemny Cursor 9 Euro
VI, który zapewnia taką samą moc wyjściową, wynoszącą 400 KM
i moment obrotowy 1700 Nm, jak jego odpowiednik na olej napędowy,
co zapewnia doskonały stosunek mocy do masy, przyrost mocy i cichą
pracę.
Oferowany jest także silnik gazowy o mocy 460 KM dla operatorów
wymagających dodatkowej mocy.
IVECO było pierwszym producentem pojazdów użytkowych,
który przyglądał się potencjałowi gazu ziemnego już w 1991 roku.
Przewidywania te pozwoliły firmie opracować pełną gamę wózków,
furgonetek i autobusów na gaz ziemny. Obecnie po drogach jeździ
ponad 23 000 pojazdów tej marki, napędzanych gazem.
Źródło: Iveco.com
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