
 

 

 

 
IVECO i Autotrasporti Perrotti przedstawiają „Królową” i „Księżniczkę”  

 

Samochody IVECO S-Way zostały muzami w projekcie firmy Perrotti, która 

postanowiła w ten sposób podziękować za determinację, wytrzymałość i moc pojazdów 

marki IVECO w swojej flocie.  

 

 

Turyn, 23 kwietnia 2021 r.  

 

IVECO oraz Autotrasporti Perrotti Spa, włoski operator logistyczny specjalizujący się w transporcie 

żywności organicznej i zbóż, przedstawiają „Królową” i „Księżniczkę” — dwa egzemplarze IVECO 

S-Way dedykowane odpowiednio małżonce i córce Michele Perrottiego.  

 

Po popularnym „Gladiatorze”, czyli edycji specjalnej pojazdu zaprezentowanej w ubiegłym roku, 

Autotrasporti Perrotti poszerzyła swój park pojazdów o dwa kolejne wyjątkowe samochody IVECO 

S-Way, spersonalizowane we współpracy z branżowymi ekspertami. Obie ciężarówki będą służyć do 

przewozu ładunków zbóż organicznych wzdłuż wybrzeża Adriatyku.  

 

Gospodarzem zorganizowanej z tej okazji uroczystości był Michele Perrotti, właściciel firmy 

założonej w 2008 r. z siedzibą w miejscowości Lucera (Foggia). Towarzyszyli mu Alessandro 

Oitana, dyrektor ds. włoskiego rynku średnich i ciężkich pojazdów IVECO, Gianpiero Vitale, 

dyrektor okręgowy w firmie IVECO, oraz Leonardo Di Pinto, dyrektor zarządzający stacji dealerskiej 

Di Pinto.  

 

Dwa IVECO S-Way — „Królowa” (kolor zielony kameleon) oraz „Księżniczka” (pomarańczowy 

Antheus) — to pojazdy w najwyższej specyfikacji, z 12-biegowymi przekładniami Hi-Tronix 

i silnikami Cursor 13 mocy 570 KM, najnowocześniejszymi opcjami telematyki oraz technologiami 

podnoszącymi bezpieczeństwo i zmniejszającymi zużycie paliwa. Wyposażenie samochodów 

ciężarowych AS440S57T/FP IVECO S-WAY obejmuje Connectivity Box, pakiet aerodynamiczny, 

Hi-Cruise, inteligentny osprzęt, inteligentny układ EGR, aluminiowe obręcze kół z powłoką Alcoa 

Dura-Bright, klimatyzację postojową, w pełni diodowe światła główne i skórzaną tapicerkę.  
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Alessandro Oitana, dyrektor ds. włoskiego rynku średnich i ciężkich pojazdów IVECO, 

powiedział: „Autotrasporti Perrotti jest wyjątkowym klientem w procesie indywidualizacji pojazdów 

IVECO. Jego zamówienie świadczy o tym, że udana współpraca może owocować prawdziwymi 

dziełami sztuki, które wyrażają moc i elegancję pojazdów IVECO S-Way. Chcielibyśmy szczególnie 

podziękować Michele Perrottiemu, który jest Ambasadorem IVECO w programie „Your Truck Your 

Way”, czyli niezwykle udanej inicjatywie realizowanej z udziałem fanów marki IVECO prezentujących 

wizerunki swoich spersonalizowanych pojazdów”.  

 

„Silne związki IVECO z Autotrasporti Perrotti są oparte na trwającej od dawna współpracy 

i zaufaniu, któremu zawsze towarzyszyła ciągła innowacyjność”. Jak mówi sam Michele Perrotti: 

„Pojazdy IVECO S-Way zawsze prezentowały się bardzo harmonijnie, co chciałem dodatkowo 

podkreślić własnym stylem. Współpracuję z marką IVECO od 2016 r., ponieważ marka ta jest 

synonimem niezawodności, znakomitej efektywności mierzonej niskim zużyciem paliwa oraz 

komfortu dla moich kierowców, dzięki niskiemu poziomowi hałasu w kabinie i doskonałym wrażeniom 

z jazdy, pod względem których samochody te plasują się w czołówce branży”.  

 

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. 
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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. 

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com 

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

 

 

http://www.iveco.com/
http://www.cnhindustrial.com/

