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Wspomnianych 12 nowych stacji CNG zostanie zbudowany przez 
firmę TruStar Energy w następujących miastach: 

• Amarillo, El Paso, Fort Worth i San Antonio w Teksasie; 
• Chattanooga w Tennessee;   
• Columbia w Karolinie Południowej; 
• Kansas City w Kansas; 
• Phoenix w Arizonie; 
• Reno w Newadzie;
• Tifton w Georgii; 
• Trinidad w Colorado;
• Willow Grove w Pensylwanii

Również w tych samych miastach mają się znaleźć nowe ciągniki  
z napędem CNG produkowane przez firmę Kenworth. 

Firmy Aqility oraz Quantum Fuel Systems dostarczą elementy infra-
struktury gazowej. 

Cała inwestycja opiera się na 18 istniejących firmowych stac-
jach tankowania CNG w Alabamie, Kalifornia, Kolorado, Georgii,  
Kansas, Kentucky, Luizjanie, Oklahomie, Pensylwanii, Teksasie,   

Wirginii i Wirginii Zachodniej oraz doświadczeniu UPS w eksploat-
owaniu pojazdów na CNG w Niemczech, Holandii i Tajlandii.

UPS był jedną z 13 wiodących firm, które podjęły się udziału  
w przygotowanym przez administrację prezydenta Obamy programie 
„Act on Climate Pledge”, zobowiązując się tym samym do 20% zm-
niejszenia intensywności emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku  
w wykorzystywanych pojazdach.

W tej chwili w USA, UPS jest jedną z największych prywatnych flot 
używających paliw alternatywnych i zaawansowanych technologii 
związanych z napędem pojazdów.

Posiadana flota obejmuje ponad 6 840 aut całkowicie elektryc-
znych, hybrydowych elektrycznych, hybrydowych hydraulicznych, 
CNG, LNG, LPG oraz tych, które mają lekkie kompozytowe nadwo-
zia. Wszystko to w jednym celu – oszczędzania kosztów paliwa.

Źródło: pressroom.ups.com

UPS dąży do tego, aby do roku 2017 móc osiągnąć swój cel polegający na przejechaniu miliarda mil przez posiadaną flotę aut napędzanych 
paliwami alternatywnymi. Osiągnięte wyniki takiego testu mają dąć firmie znaczące korzyści dzięki dokonaniu finalnie wyboru najlepszego 
paliwa oraz najbardziej efektywnego sposobu jazdy.

„W UPS posiadamy własną flotę pojazdów i całą infrastrukturę. To pozwala nam inwestować długoterminowo i nie być uzależnionym od chwilowych 
wahań cen paliw. 

CNG jest częścią szerokiego planu inwestycji w pojazdy napędzane różnymi źródłami paliw alternatywnych. Wszystkie razem stanowią już teraz 6% 
naszej światowej floty, co daje ponad 100 tysięcy pojazdów. Przełożyło się to na nasze oszczędności rzędu 10% w porównaniu do rocznego wykorzystania 
paliw konwencjonalnych” – powiedział Mark Wallace, wiceprezes UPS ds. inżynierii i jakości. 

zainwestuje w sprężony gaz ziemny

UPS PLANUJE ZBUDOWAĆ DODATKOWYCH 12 WŁASNYCH STACJI TANKOWANIA CNG ORAZ DODAĆ DO 
SWOJEJ FLOTY POJAZDÓW KOLEJNYCH 380 CIĄGNIKÓW ZASILANYCH CNG. NA TE WSZYSTKIE ZAKUPY 

FIRMA PRZEZNACZY 100 MILIONÓW DOLARÓW, ZAŚ CAŁE DZIAŁANIE JEST CZĘŚCIĄ AKCJI MAJĄCEJ NA 
CELU DYWERSYFIKACJĘ ŹRÓDEŁ ENERGII I ZMNIEJSZENIE NEGATYWNEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO.


