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 IVECO T-WAY zdobywa nagrodę Red Dot: Product Design 2022 
 

Międzynarodowe jury Red Dot przyznało prestiżowe wyróżnienie za wybitny design i wysoki stopień 

innowacyjności pojazdowi IVECO T-WAY – najbardziej wytrzymałemu pojazdowi ciężarowemu IVECO w gamie 

samochodów ciężkich, który został opracowany do realizacji ekstremalnych terenowych zadań transportowych. 

 

Turyn, 12 kwietnia 2022 r. 

 

Pojazd IVECO T-WAY zdobył prestiżową nagrodę Red Dot w kategorii Product Design. Historia nagrody sięga 1955 

roku, a ugruntowany na arenie międzynarodowej prestiż wyróżnienia stanowi pożądany znak jakości w zakresie 

dobrego wzornictwa. Po ocenie zgłoszeń od rekordowej liczby firm i studiów projektowych zgodnie z kryteriami 

obejmującymi poziom innowacyjności, funkcjonalności i trwałości, międzynarodowe jury, złożone z około 50 

międzynarodowych ekspertów z różnych dziedzin specjalistycznych, wybrało IVECO T-WAY ze względu na jego 

wyjątkowy design. 

 

Przy projektowaniu IVECO T-WAY szczególny nacisk położono na dostosowanie głównych cech linii IVECO WAY  

do eksploatacji w specyficznych, terenowych warunkach. Wykorzystano wszystkie elementy stylistyczne nawiązujące 

do DNA marki IVECO, takie jak duże logo na wyrazistym grillu z ciekawie zaprojektowanymi detalami oraz 

charakterystyczny kształt reflektorów. Elementy te są zintegrowane z ogólną konstrukcją opracowaną tak,  

aby zakomunikować zdolność ciężarówki do podejmowania najtrudniejszych zadań w warunkach terenowych. Twardy, 

ale stylowy wygląd zewnętrzny pojazdu wyraża muskularną moc w proporcjach między kabiną a podwoziem, solidnym 

kształtem zderzaka wykonanego w całości z metalu z reflektorami osłoniętymi siatką o oryginalnym wzorze, 

odwzorowującą kształt reflektora. Każdy szczegół został zaprojektowany tak, aby oferować maksymalną funkcjonalność  

na nieutwardzonych drogach. Styl i funkcjonalność łączą się w elementach konstrukcyjnych, takich jak metalowy narożnik 

zderzaka, który chroni reflektor i który można łatwo wymienić w przypadku uszkodzenia.  

 

Z kolei doskonale ergonomiczne wnętrze kabiny podporządkowano komfortowi i bezpieczeństwu kierowcy, 

wyposażając je w zaawansowaną technologię i opcje łączności. Deskę rozdzielczą zaprojektowano z myślą  

o potrzebach profesjonalnego kierowcy, dlatego elementy sterujące są łatwo dostępne i pogrupowane w obszary 

funkcjonalne. Zastosowane materiały i sposób wykończenia są inspirowane standardami motoryzacyjnymi  

i przystosowane do warunków terenowych. Elementy, takie jak metalowe ramki na kierownicy i zespół multimedialny  

Infotainment, nawiązują do stylizacji wyglądu zewnętrznego, co zapewnia pełnię wrażeń z jazdy IVECO T-WAY. 

 

Marco Armigliato, szef działu wzornictwa przemysłowego w Iveco Group, powiedział: „Jesteśmy bardzo dumni,  

że projekt IVECO T-WAY został wyróżniony tą prestiżową nagrodą. Jest to projekt z ambicjami podniesienia standardów 

http://www.iveco.pl/


 
 

 
 

IVECO Poland Sp. z o.o. 
al. Wyścigowa 6 
02-681 Warszawa 
www.iveco.pl 

 

wytrzymałości, niezawodności, wydajności i komfortu kierowcy poprzez skuteczne połączenie funkcjonalności  

ze stylem. To wyróżnienie uzupełnia zdobycie nagrody German Design za „Doskonały projekt produktu” przyznawanej 

przez niemiecką Radę ds. Wzornictwa, co dodatkowo świadczy o sukcesie IVECO T-WAY w zakresie pomyślnego 

wprowadzenia tego ambitnego, również z punktu widzenia designu, projektu w życie”. 

 

IVECO T-WAY to pojazd do ciężkiego transportu, mistrz w zakresie osiągów, niezawodności i wytrzymałości w trudnym 

terenie, o ponadstandardowej ładowności. Uzupełnia go IVECO X-WAY, pojazd typu crossover, wykorzystywany  

do transportu drogowego i zaprojektowany tak, aby pokonać ostatni odcinek trasy w terenie, żeby dotrzeć na miejsce 

pracy. 

  

IVECO 

IVECO jest marką Iveco Group N.V. (MI: IVG). IVECO projektuje, produkuje i sprzedaje szeroką gamę lekkich, średnich i ciężkich pojazdów 

użytkowych, ciężarówek terenowych oraz pojazdów do zastosowań terenowych. 

Gama produktów marki składa się z Daily, pojazdu z segmentu w przedziale 3,3 – 7,2 tony, Eurocargo od 6 do 19 ton oraz, w segmencie 

ciężkim powyżej 16 ton, gamy IVECO WAY z pojazdem drogowym IVECO S-WAY, IVECO T-WAY do zadań w ciężkim terenie  

i IVECO X-WAY do lekkich misji terenowych. Ponadto marka IVECO Astra produkuje terenowe samochody ciężarowe, wozidła sztywne  

i przegubowe oraz pojazdy specjalne. 

IVECO zatrudnia na całym świecie blisko 21 000 osób. Zarządza zakładami produkcyjnymi w 7 krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii  

i Ameryce Łacińskiej, gdzie produkuje pojazdy wyposażone w najnowsze zaawansowane technologie. 4200 punktów sprzedaży i serwisu  

w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne wszędzie tam, gdzie pojazd IVECO pracuje. 

Więcej informacji o IVECO: www.iveco.com 

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

Aleksandra Zielińska 

Marketing Manager Poland & Ukraine 

aleksandra.zielinska@iveco.com 

 

Magdalena Wójcik  

Commercial Marketing & PR Senior Specialist 

magdalena.wojcik@cnhind.com 

 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  

YouTube: https://www.youtube.com/user/IvecoPoland  

Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  

Twitter: https://twitter.com/Iveco  

IVECO Live Channel: https://ivecolivechannel.com 
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