
 

 

 

 
IVECO łączy siły z zespołem Repsol Honda MotoGP na następne dwa 

sezony  

 

Najskuteczniejszy zespół w historii MotoGP wybrał IVECO na swojego partnera we 

wszystkich wyścigach mistrzostw świata MotoGP rozgrywanych w Europie.  

Zespół Repsol Honda MotoGP zdecydował się na nowy ciągnik IVECO S-WAY ze 

względu na jego osiągi, niezawodność oraz niskie zużycie paliwa i koszty eksploatacji, 

a także opcje łączności. 

 

 

Turyn, 13 lipca 2020 r.  

 

Firma IVECO, która od dawna sponsoruje MotoGP, teraz podejmuje współpracę z Repsol Honda 

Team w walce o zwycięstwo na europejskich torach wyścigowych przez najbliższe dwa 

sezony. Nowy samochód ciężarowy IVECO S-WAY będzie służył do przewozu całego sprzętu 

zawodników zespołu — Marca Márqueza i Alexa Márqueza — startujących w wyścigach MotoGP 

w Europie. Zespół odnoszący największe sukcesy w historii MotoGP będzie korzystał z nowej 

ciężarówki IVECO S-WAY w całości oznakowanej kultowymi barwami Repsol Honda.  

 

Zespół Repsol Honda MotoGP zdecydował się na nowy ciągnik IVECO ze względu na jego osiągi, 

niezawodność, oraz niskie zużycie paliwa i koszty eksploatacji, a także opcje łączności. Nowy 

IVECO S-WAY jest wyposażony w opcje łączności oparte na platformie Microsoft Azure. Podobnie 

jak ekipa techniczna zespołu startującego w MotoGP jest w stałym kontakcie z zawodnikami w celu 

monitorowania parametrów motocykli, nowy samochód ciężarowy IVECO również jest połączony z 

centrum monitorowania, w którym zespół ekspertów analizuje parametry pojazdu, przeprowadza 

zdalną diagnostykę, aktualizuje pokładowe oprogramowanie pod kątem poprawy osiągów oraz 

przewiduje potrzeby w zakresie serwisu i przeglądów.  

 

Czternaście wyścigów do zwycięstwa  

IVECO S-WAY będzie przewoził cały sprzęt motocyklistów Marca Márqueza i Alexa Márqueza, 

począwszy od GP Jerez 19 lipca, aż do zamknięcia sezonu GP Walencji 15 listopada. Oficjalny 

harmonogram wyścigów uległ zmianie z powodu pandemii COVID-19, a niektóre europejskie wyścigi 
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zostały zawieszone. W tym roku ciężarówki IVECO S-WAY przetransportują więc sprzęt na tory 

wyścigowe Barcelona (27 września), Aragón (18 października) oraz do Francji, Włoch i Austrii. 

W sumie dostarczą sprzęt na 14 wyścigów, z których siedem zostanie rozegranych w Hiszpanii.  

Oprócz przewożenia całego niezbędnego sprzętu, w tym części zamiennych i narzędzi, samochody 

IVECO obsługujące zespół Repsol Honda będą pełnić także szereg innych funkcji. Holowane przez 

nie naczepy będą wykorzystywane również jako mobilne biura i miejsca odpoczynku dla kierowców 

i innych członków ekipy po dotarciu na tor. 

 
Dyrektor HRC, Tetsuhiro Kuwata, powiedział: „Witamy IVECO w zespole Repsol Honda MotoGP. 

Dopilnowanie, by cały nasz sprzęt dotarł na każdy wyścig jest dla nas oczywiście sprawą najwyższej 

wagi, a samochody ciężarowe marki IVECO pomogą nam zagwarantować, by tak właśnie się stało. 

Zaangażowanie firmy IVECO w opracowywanie nowych technologii i poprawę efektywności, to 

przejaw tych samych wartości, które realizujemy w HRC”.  

 

Ruggero Mughini, dyrektor zarządzający IVECO w Hiszpanii i Portugalii, dodał: „Jesteśmy 

dumni, mogąc wesprzeć zespół Repsol Honda naszym nowym flagowym modelem IVECO S-WAY. 

Firma IVECO ma długie tradycje udziału w sporcie motorowym, więc jesteśmy entuzjastycznie 

nastawieni do tej nowej współpracy i wiążemy z nią wielkie nadzieje. Połączenie sił z Repsol Honda 

na następne dwa sezony to duże wyzwanie. Dzielimy wiele wspólnych wartości, takich jak 

zaangażowanie, praca zespołowa i dążenie do doskonałości. Dlatego razem będziemy nie do 

zatrzymania. Nie możemy się już doczekać rozpoczęcia sezonu, mając nadzieję, że Marc i Álex 

Márquez odniosą w jego trakcie wiele zwycięstw”.  

 

Nowy IVECO S-WAY Ciężki samochód ciężarowy IVECO na następną dekadę  

Ten model oferuje najbardziej zaawansowaną technologię w branży i jest wyposażony w nową 

kabinę, gruntownie przeprojektowaną pod kątem potrzeb kierowcy. Nowy IVECO S-WAY wyróżnia 

się pełnym i bezkonkurencyjnym pakietem funkcji i usług opracowanych z myślą o wygodzie 

kierowcy oraz zrównoważonym rozwoju, a także najnowocześniejszymi opcjami łączności 

pomagającymi obniżyć całkowity koszt posiadania i użytkowania (TCO). IVECO S-WAY to nie tylko 

produkt, ale zintegrowane rozwiązanie transportowe, obejmujące cały cykl eksploatacji pojazdu oraz 

uwzględniający potrzeby klientów IVECO.  

 

Nowa kabina skoncentrowana na kierowcy oferuje najwyższy komfort jazdy i przebywania 

w pojeździe. Przestronne, ergonomiczne i dobrze zaprojektowane wnętrze jest zarówno 
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funkcjonalne, jak i wygodne. Nowe wzornictwo sprzyja także poprawie własności 

aerodynamicznych, co przekłada się na obniżenie zużycia paliwa nawet o 4%.  

 

Nowy IVECO S-WAY wykorzystuje opcje łączności do poprawy wrażeń z jazdy. Kierowca 

może korzystać z systemów wspomagających prowadzenie pojazdu oraz oceniających styl 

jazdy, a także z licznych funkcji ułatwiających pracę za kierownicą i manewrowanie. Zaawansowany 

moduł łączności (Connectivity Box) w IVECO S-WAY może na bieżąco gromadzić, przetwarzać 

oraz wysyłać i odbierać dane. Pokładowa łączność jest oparta na platformie chmurowej 

opracowanej wspólnie z firmą Microsoft i zapewnia bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie 

danych. System został opracowany jako pomoc dla operatorów logistycznych w poprawie 

rentowności ich firm poprzez maksymalizację czasu, jaki pojazd spędza w drodze przy niskim 

całkowitym koszcie posiadania. 

 

IVECO 

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym 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, a także auta do misji terenowych.  

 

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę 

pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje 

segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę 

pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji 

poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany 

między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach 

terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym. 

 

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 
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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: 

 

Tomasz Wykrota 

Marketing Manager 

tomasz.wykrota@cnhind.com 

Tel. +48 22 578 43 40 

Magdalena Skorupińska 

Communication & Events Senior Specialist 

magdalena.skorupinska@cnhind.com 

Tel. +48 22 578 43 20 
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