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IVECO potwierdza przyjęcie roli Oficjalnego Dostawcy Sky Racing Team VR46 

 

Turyn, 6 marca 2015 r. 

 

Logo IVECO po raz kolejny pojawi się na kombinezonach zawodników Sky Racing Team VR46 

startujących w Mistrzostwach Świata Moto3. Moto3 to kategoria juniorów Mistrzostw Świata MotoGP, 

w której rywalizują wschodzące gwiazdy wyścigów motocyklowych. Marka IVECO potwierdziła swoją 

rolę Oficjalnego Dostawcy zespołu, który został utworzony przez czołową europejską firmę z branży 

rozrywkowej Sky razem z firmą VR46 należącą do międzynarodowego mistrza sportu 

motocyklowego Valentino Rossi. 

 

W najbliższej edycji Mistrzostw Świata Moto3, która rozpocznie się od Grand Prix Kataru w Doha w 

niedzielę 29 marca 2015 r., zespół będzie ścigał się na motocyklach KTM. 

 

Podobnie jak w ubiegłym roku IVECO dostarczy dwa czarne pojazdy Stralis Hi-Way Euro VI z 

500-konnymi silnikami. Stralis, należący do linii ciężkich pojazdów IVECO, wyróżnia się 

niezawodnością, niskim zużyciem paliwa, jakością i wysoką wartością dla klienta. Oba pojazdy 

zostaną oznakowane barwami zespołu. Jeden z nich będzie służył do transportu materiałów i jako 

mobilny warsztat, a drugi będzie spełniał funkcje reprezentacyjne. 

 

Pojazdy są wyposażone w najnowsze rozwiązania techniczne podnoszące komfort pracy kierowcy, 

w tym fotele Hi-Comfort, oraz najlepsze pokładowe systemy telematyczne, takie jak Iveconnect, czyli 

ekskluzywny system IVECO łączący funkcje multimedialne, nawigację i dostęp do usług 

wspomagających prowadzenie pojazdu w jednym urządzeniu. W samochodach zamontowano także 

zwiększające bezpieczeństwo jazdy adaptacyjne tempomaty. Umożliwiają one utrzymywanie stałej 

prędkości zaprogramowanej przez kierowcę, ostrzegając go jednak o nadmiernym przybliżeniu się 

do pojazdu poprzedzającego. 

 

IVECO wspiera Sky Racing Team VR46 już drugi rok z rzędu. Zawodnikami zespołu są dwaj Włosi: 

Romano Fenati z Le Marche i Alessandro Migno z regionu Emilia-Romania. Menedżerem zespołu 

jest Hiszpan Pablo Nieto urodzony w 1980 r. 

 

IVECO będzie towarzyszyło Sky Racing Team VR46 we wszystkich europejskich etapach 

mistrzostw. Współpraca ta jest potwierdzeniem silnych więzi marki ze światem sportu — nawet w 

najbardziej ekstremalnym wydaniu — oraz perfekcyjną syntezą energii i entuzjazmu, a także 

dyscypliny i ducha zespołu. 
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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   

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

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

Biuro Prasowe IVECO – Region EMEA  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com 

Tel. +39 011 00 72122 
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