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IVECO S-WAY ondersteunt de platina jubileum-optocht van Hare Majesteit de Koningin  

 

Er werden IVECO S-WAY’s gebruikt om de feestelijke praalwagens door de Mall in Londen te trekken voor 

de prachtige Platinum Jubilee-optocht. 

 

 

Turijn, 06 juni, 2022 

 

 
IVECO was vereerd om de Platinum Jubilee-optocht van Hare Majesteit de Koningin gisteren in Londen te 

ondersteunen, in samenwerking met de gespecialiseerde evenementenvervoerder KB Event. 

 

IVECO leverde drie van zijn IVECO S-WAY-trekkers om drie van de praalwagens van de optocht te trekken, 

waarvan twee voertuigen CNG-aangedreven (Compressed Natural Gas), wat een duurzame benadering van 

het evenement bood. 

 

De twee IVECO S-WAY's met biomethaan (AS440S46TP aardgas) trokken de jaren '70 Northern Soul Trailer 

en de Platinum Pals-praalwagen met geliefde kinderpersonages door de jaren heen, waaronder Postman Pat, 

Sooty & Sweep, Bill & Ben, Bagpuss, Paddington Bear, Danger Mouse en Wallace & Gromit. De derde IVECO 

S-WAY trekker (AS440S49TX/P) trok de breakdance float uit de jaren '80.  

 

De Platinum Jubilee Pageant had alle spanning en spektakel van een internationale parade en carnaval, met 

straatkunst, theater, muziek, circus en kostuums om de dienst van Hare Majesteit, haar liefde voor de natuur 

en toewijding aan het Gemenebest te vieren. 

 

Richard Burnett, Managing Director van KB Events voegde hieraan toe: "KB Event loopt voorop met 

duurzame oplossingen voor evenementen en rondleidingen - momenteel gebruikt het niet-palmolie HVO 

Biofuel voor een aantal van onze contracten - en onderzoekt voortdurend nieuwe alternatieven wanneer ze 

op de markt komen. De IVECO S-WAY-voertuigen waren een belangrijke bijdrage om van de Platinum 

Jubilee-optocht een milieuvriendelijk evenementsucces te maken."  

 

De IVECO S-WAY aardgas line-up blijft een leider in alternatieve brandstoftechnologie voor zware 

vrachtwagens, beproefd, getest en klaar om de uitstoot van het wagenpark nu aanzienlijk te verminderen met 
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gecomprimeerd of vloeibaar biomethaan. Het is niet alleen gunstig voor het milieu door tot 95% minder C02 uit te 

stoten, maar de voertuigen stoten ook tot 50% minder geluid uit dan de equivalente diesel en bieden ook een 

geweldige rijervaring voor bestuurders. 

 

 

 

Iveco 

 
IVECO is een merk van Iveco Group N.V. (MI:IVG). IVECO ontwerpt, fabriceert en commercialiseert een breed gamma van lichte, medium 

en zware commerciële voertuigen, off-road voertuigen en voertuigen voor toepassingen zoals off-road missies.  

 

Het uitgebreide gamma van het merk omvat de Daily, een voertuig in het 3,3 tot 7,2 ton segment, de Eurocargo van 6 tot 19 ton en in het 

zware segment boven 16 ton, het IVECO WAY-gamma met de on-road IVECO S-WAY, de off-road IVECO T-WAY en de IVECO X-WAY voor 

lichte off-roadopdrachten. Daarnaast bouwt het IVECO merk Astra off-roadtrucks, starre en gelede dumpers en speciale voertuigen. 

 

IVECO stelt wereldwijd bijna 21.000 personen te werk met productie-eenheden in 7 verschillende landen in Europa, Azië, Afrika, Oceanië en 

Latijns-Amerika waar voertuigen gemaakt worden volgens de meest geavanceerde technologie. 4,200 verkoop- en service punten in 160 

landen garanderen technische ondersteuning waar voertuigen aan het werk zijn. 

 

 

 

Voor meer informatie over IVECO, bezoek www.iveco.com 

Voor bijkomende info, contacteer: 

Marketing Manager Belux 

Dirk-Jan Kempenaers 

dirk-jan.kempenaers@iveco.com 
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