
 

 
Dakar 2017: IVECO po raz kolejny na podium najtrudniejszego rajdu świata 

 

Gerard de Rooy doprowadził zespół PETRONAS De Rooy IVECO do trzeciego miejsca w Rajdzie Dakar 

2017, po pokonaniu prawie 9000 kilometrów najtrudniejszych szlaków w Ameryce Południowej.  

Turyn, 14 stycznia 2017 r. 
 

39. edycja Rajdu Dakar dobiegła końca wraz sobotnim dwunastym etapem. Po krótkim, 64-kilometrowym 

odcinku specjalnym wokół Río Cuarto uczestnicy skierowali swoje pojazdy do mety najtrudniejszego rajdu 

świata.  

  

Gerard de Rooy, kapitan zespołu PETRONAS De Rooy IVECO i zwycięzca rajdów Dakar w 2012 i 2016 roku 

w barwach IVECO, zajął trzecie miejsce na podium, pokonawszy swoim IVECO Powerstar wszelkie 

przeciwności w dwutygodniowych zmaganiach. 

 

Holender, będący początkowo liderem wyścigu, kilkukrotnie uszkadzał opony. Wskutek tych zdarzeń 

przesunął się na dalsze pozycje, a wszechobecny pył i ograniczone możliwości wyprzedzania uniemożliwiły 

mu odzyskanie prowadzenia. Jednak dzięki mocy samochodu ciężarowego IVECO udało mu się po raz 

kolejny stanąć na podium. W klasyfikacji ogólnej zajął trzecie miejsce, tracąc 41 m i 19 s do zwycięzcy 

Eduarda Nikołajewa. 

  

IVECO Trakker Tona van Genugtena i Wufa van Ginkela pokonywały ostatnie etapy w równym tempie i 

nadrobiły część z 6 godzin straconych po ugrzęźnięciu w błocie. 

 

Van Genugten za kierownicą samochodu z numerem 507 ukończył rajd na 16. miejscu, ze stratą prawie 

7 godzin do liderów. Van Ginkel dołączył do swojego kolegi z zespołu na 17. miejscu, ale to oznaczało już 

ponad 8 godzin straty. 

 

Federico Villagra za kierownicą drugiego IVECO Powerstar zajął czwarte miejsce na mecie Rajdu Dakar 

2017, tuż za De Rooyem. Nie udało mu się zatem powtórzyć ubiegłorocznego sukcesu na podium ani 

zrealizować marzenia o wygraniu etapu. Argentyński kierowca, który w zespole IVECO jest już drugi rok, 

wykazał się jednak znakomitym potencjałem. 

 
Wyniki etapu 12 — Dakar 2017  

  
1. Eduard Nikołajew (Kamaz)    34 m 25 s  
2. Airat Mardiejew (Kamaz)   

3. Siarhiej Wiazowicz (Maz)   +44 s 

+33 s  

4. Peter Versluis (MAN)      +1 m 09 s  

5. Federico Villagra (IVECO)    

-----------  

+1 m 25 s  

8. Gerard de Rooy (IVECO)    +2 m 21 s  

10. Wuf van Ginkel (IVECO)    +2 m 40 s  

11. Ton van Genugten (IVECO)     

  

 

+2 m 42 s  
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Klasyfikacja ogólna — Dakar 2017  

   
1. Eduard Nikołajew (Kamaz)    27 h 58 m 24 s  

2. Dmitrij Sotnikow (Kamaz)    +18 m 58 s  

3. Gerard de Rooy (IVECO)    +41 m 19 s  

4. Federico Villagra (IVECO)    +1 h 00 m 04 s  

5. Airat Mardiejew (Kamaz)    

-----------  
  +2 h 26 m 50 s  

16. Ton van Genugten (IVECO)     +6 h 58 m 03 s  

17. Wuf van Ginkel (IVECO)  

  

  

  

  +8 h 19 m 48 s  

IVECO 

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje modele Daily w segmencie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3 

do 7 ton, Eurocargo w segmencie od 6 do 18 ton, a także Trakker (przeznaczone do eksploatacji poza drogami 

utwardzonymi) i Stralis w segmencie powyżej 18 ton. Ponadto — pod marką IVECO Astra — firma produkuje pojazdy 

przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy 

specjalistyczne.  

 

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu 

krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze 

i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie 

techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd Iveco. 

 

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com  

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

Iveco Press Office – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com  

www.ivecopress.com  

Tel. +39 011 00 72965 
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