
 

 

 

 

IVECO prezentuje nowe wyścigowe samochody ciężarowe IVECO 

S-WAY R  
 

16 maja 2020 r. na torze testowym przy zakładach IVECO w Ulm odbyła się oficjalna prezentacja 

wyścigowych samochodów ciężarowych IVECO S-WAY R dla Team Hahn Racing i Team 

Schwabentruck. 

 

Kierowcy Jochen Hahn z Team Hahn Racing i Steffi Halm z Team Schwabentruck ścigali się nowymi 

samochodami na torze, demonstrując ich imponujące osiągi. 

 

Nowe pojazdy zespołów Hahn Racing i Schwabentruck, oparte na atrakcyjnym stylistycznie modelu 

IVECO S-WAY, można będzie podziwiać w sezonie wyścigowym 2020.  

 

 

Ulm, 21 maja 2020 r. 

 

 

Firma IVECO rozpoczęła sezon wyścigowy 2020 od oficjalnej prezentacji nowych wyścigowych 

samochodów ciężarowych IVECO S-WAY R przygotowanych specjalnie dla Team Hahn 

Racing i Team Schwabentruck. Wydarzenie zorganizowano w sobotę 16 maja 2020 r. na torze 

testowym przy fabryce ciężkich samochodów ciężarowych i ośrodku badawczo-rozwojowym IVECO 

w Ulm. Z uwagi na obecną sytuację oraz konieczność zachowania środków bezpieczeństwa i higieny 

na prezentacji była obecna tylko niewielka grupa osób. 

 

Kierowcy Jochen Hahn z Team Hahn Racing i Steffi Halm z Team Schwabentruck poddali nowe 

samochody ekstremalnym testom na torze, demonstrując ich imponujące osiągi. Wydarzenie było też 

transmitowane na żywo na stronie IVECO na Facebooku. Sponsorzy oraz współpracownicy 

i sympatycy zespołów mogli zobaczyć nie tylko sam pokaz, ale także krótką retrospektywę udanego 

sezonu 2019 i zapowiedź zbliżającej się tegorocznej serii wyścigów samochodów ciężarowych. 

 

Prezentacja samochodów ciężarowych IVECO S-WAY R była zwieńczeniem pięciomiesięcznego 

procesu rozwoju i testowania pojazdów. W nowych wyścigowych samochodach ciężarowych 

wykorzystano wszystkie zaawansowane rozwiązania stylistyczne i techniczne gamy modeli IVECO 

S-WAY wprowadzonej na rynek w 2019 r. — od funkcjonalnej i komfortowej kabiny po 

zoptymalizowaną aerodynamikę, dzięki której współczynnik oporu czołowego Cx zmniejszył się aż 

o 12%, a zużycie paliwa jest niższe nawet o 4%. 

 



 

 

 

 

 

Stwierdzenie, że IVECO S-WAY R jest najlepszym i najciekawszym stylistycznie wyścigowym 

samochodem ciężarowym, jaki kiedykolwiek wyprodukowaliśmy, nie będzie przesadą. Nie mogę się 

już doczekać na to, kiedy ten „byk IVECO” pokaże swoje możliwości na torze wyścigowym — 

powiedział Jochen Hahn, sześciokrotny triumfator Wyścigowych Mistrzostw Europy Samochodów 

Ciężarowych, który swoją nową ciężarówkę nazywa pieszczotliwe „Giulia”. 

 

Jeżeli chodzi o kolorystykę, moja ciężarówka jest znacznie ładniejsza od samochodu Jochena — 

żartowała Steffi Halm, kierowca zespołu Schwabentruck. Chociaż nie sądzę, aby w tym sezonie 

miało to jakieś znaczenie, ponieważ i tak będzie ją oglądał tylko z tyłu!  

 

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 

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 

 

 

 

 

 

http://www.iveco.com/
http://www.cnhindustrial.com/
mailto:tomasz.wykrota@cnhind.com
mailto:magdalena.skorupinska@cnhind.com
tel:+48%2022%20672%2060%2050

