
 

 

 

 

IVECO camper 4x4 w podróży dookoła świata. 

 

Ile razy myśleliście o tym, aby rzucić wszystko, spakować plecak i wyruszyć w świat? Poznajcie 

śmiałków, którzy zbudowali niezwykły pojazd na podwoziu IVECO Daily i właśnie realizują 

przygodę życia. 

 

 

Warszawa, 21 lutego 2019 r. 

 

Ta wyjątkowa 3-osobowa rodzina z Warszawy (Paweł, Magdalena i ich 5-cio letnia córka Julka), 

zdecydowała się spełnić marzenie o podróży w nieznane.  

Blisko trzy lata zajęło im przygotowanie do wyjazdu, którego jednym z kluczowych elementów był 

wybór pojazdu i jego zabudowa. Finalnie wyprawa odbywa się na pokładzie IVECO Daily 4x4 

55S17W. 

 

Paweł Małecki: „Wiele godzin spędziliśmy na wyborze materiałów, wyposażenia i rozwiązań 

polecanych przez innych podróżników. W dużej mierze opieraliśmy się na książce Ulricha Dolde o 

budowaniu motorhome na ciężarówce 4×4. Zdecydowaliśmy się na zakup podwozia IVECO Daily 

4x4 z 2016 roku. W kolejnym kroku zajęliśmy się zaprojektowaniem nadwozia, które w pełni spełni 

nasze oczekiwania. Finalnie nasz pojazd stanowi zabudowę mieszkalną i został wyposażony we 

wszystko, co potrzeba do zwiedzania świata - miejsce do spania i pracy, kuchnię, nowoczesną 

toaletę wraz z prysznicem, lodówkę oraz pralkę. Cała konstrukcja została pomysłowo 

zagospodarowana - zbiorniki na wodę pitną i szarą rozlokowano płasko pod podłogą zabudowy w 

celu najlepszego rozłożenia środka ciężkości. Na tylnym zwisie pojazdu zamontowano specjalną 

demontowaną skrzynię pozwalającą bezpiecznie przewozić dwa elektryczne rowery dla naszej 

trójki.” 

 

Jeszcze jesienią 2018, przed planowanym wyjazdem, IVECO Poland doposażyło pojazd w komputer 

diagnostyczny EASY. Zostało również przeprowadzone szkolenie z zakresu obsługi komputera 

diagnostycznego i odczytu parametrów pracy silnika, układu oczyszczania spalin oraz weryfikacji 

stanu technicznego pojazdu.  

Wyprawa dookoła świata wymaga mobilności i braku ograniczeń, jest to nie lada test dla 

nowoczesnych pojazdów, choćby z uwagi na eksploatację na dużych wysokościach, przy 

rozrzedzonym powietrzu czy stosowaniu paliwa niezgodnego z europejskimi normami EN-590.  
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Komputer diagnostyczny umożliwi diagnostykę pojazdu w każdej chwili, a tam gdzie tylko będzie 

dostęp do internetu, również zdalną diagnozę oraz ewentualne wsparcie ekspertów IVECO Poland.  

 

IVECO Poland, poza wsparciem technicznym podróży, będzie przekazywać cykliczne informacje z 

tej wyjątkowej wyprawy na oficjalnym profilu facebook marki IVECO. 

 

 

 

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 IVECO Stralis do zastosowań w transporcie dalekobieżnym, 

IVECO Stralis X-Way dedykowany min. do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych 

oraz w lekkich warunkach terenowych. Gamę dopełnia IVECO  

Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi. 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. 
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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 

Specjalista ds. marketingu  

magdalena.skorupinska@cnhind.com 

Tel. +48 22 578 43 20 
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