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Trzy IVECO Stralis Hi-Way dla najpopularniejszego zespołu Formuły 1 

Turyn, 14 sierpnia 2014 r. 

Potwierdzeniem ciągłości związków IVECO ze Scuderia Ferrari jest dostarczenie trzech Stralisów Hi-

Way w intensywnie czerwonym kolorze używanym przez zespół z Maranello. Pojazdy dołączą do 

dotychczasowej licznej floty samochodów IVECO, którą zespół skompletował przez lata. Trzy Stralisy 

są wyposażone w najnowsze rozwiązania techniczne, takie jak Iveconnect, czyli ekskluzywny system 

IVECO, łączący funkcje multimedialne, nawigację i systemy wspomagające kierowcę w jednym 

urządzeniu. Innowacyjny system podtrzymywania uwagi kierowcy nieustannie monitoruje poziom 

koncentracji prowadzącego pojazd, analizując sposób operowania kierownicą – a w razie wykrycia 

oznak senności kierowcy emituje dźwiękowe i wizualne ostrzeżenie. 

Współpraca IVECO ze Scuderia Ferrari trwa od 2000 r. i została przedłużona na 2015 r. Trzy IVECO 

Stralis Hi-Way są wykorzystywane przez zespół do transportu przyczep stanowiących mobilne biura 

ekipy w trakcie poszczególnych europejskich rund mistrzostw. Wsparcie IVECO dla Formuły 1 jest 

częścią szerszej strategii komunikacyjnej firmy, która w harmonii ze swoją międzynarodową 

tożsamością podejmuje inicjatywy będące wyrazem jej energii i utrzymuje silne więzi ze światem 

sportu. Ponadto Formuła 1 reprezentuje najwyższy poziom technicznych innowacji w sporcie 

związanym z branżą motoryzacyjną. Taki sam entuzjazm dla innowacji inspiruje IVECO do 

projektowania i wytwarzania produktów i usług oferowanym klientom firmy. 

IVECO 

IVECO jest marką CNH Industrial N.V., spółki będącej globalnym liderem w sektorze dóbr 

kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz 

na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i 

wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, 

pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, autobusy miejskie i 

dalekobieżne, a także samochody do zadań specjalnych, takie jak wozy straży pożarnej czy pojazdy 

do misji terenowych oraz pojazdy dla wojska i służb obrony cywilnej. IVECO zatrudnia ponad 27 000 

pracowników na całym świecie. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w 11 krajach w Europie, 

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

najbardziej zaawansowane technologie. 5000 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 

krajach gwarantuje wsparcie techniczne, niezależnie od tego, w którym punkcie świata pojazd 

IVECO jest eksploatowany.  

 

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.pl   
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Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com  

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 
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