IVECO prezentuje dwie koncepcje zorientowane na kierowcę IVECO FIT
CAB i MAGIRUS.

IVECO FIT CAB to koncepcja, która koncentruje się na kierowcy, w celu zapewnienia mu
najlepszych warunków pracy.
IVECO MAGIRUS to koncepcja, która hołduje swojemu znamienitemu dziedzictwu, jednocześnie
mocno patrząc w przyszłość.

Madryt, 02 lipca 2019 r.
IVECO zaprezentowało dwie koncepcje ciężarówki podczas światowej premiery nowej serii
IVECO WAY: IVECO FIT CAB i MAGIRUS, obydwie zorientowane na kierowcę, opracowane na
podstawie sugestii klientów.
IVECO wykorzysta te koncepcje do przeprowadzenia serii prezentacji z udziałem kierowców i
właścicieli firm transportowych. Pokazy odbędą się podczas wszystkich wyścigów European Truck
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Podczas tych prezentacji, zespół IVECO będzie aktywnie współpracował z uczestnikami, aby zebrać
ich opinie.
Gerrit Marx, President Commercial and Specialty Vehicles, wyjaśnił: „Przy opracowywaniu
naszych produktów stosujemy podejście ukierunkowane na klienta i kierowcę: uczestniczą oni w
testach drogowych, dzielą się z nami swoimi spostrzeżeniami i opiniami. Chcemy również
zaangażować klientów w dialog na temat ich pracy, aby jeszcze lepiej dostosować kolejne ciężarówki
do ich potrzeb i życzeń - ciężarówki opracowane przez klientów dla klientów. ”
Kabina IVECO FIT CAB koncentruje się na kierowcy, aby po wielu godzinach jazdy poprawić jego
samopoczucie, zapewniając możliwość aktywności fizycznej.
Sportowa liberia z logo inspirowanym programami fitness, sygnalizuje dodatkową rolę kabiny jako
siłowni na kołach z urządzeniami poprawiającymi kondycję kierowcy, siłę i ogólną sprawność.
Dedykowane haczyki i punkty kotwiczenia są zintegrowane z powierzchnią kabiny. Chowany przedni
schodek może zostać powiększony, aby służyć jako ławeczka treningowa. Wnętrze kabiny jest
wyposażone w sprzęt do ćwiczeń, taki jak zintegrowane na ścianie koło pasowe, zamontowany do

dachu składany drążek oraz funkcjonalny pakiet obejmujący gumy treningowe i obciążniki. IVECO
FIT CAB umożliwia pracę i uprawianie sportu podczas podróży.
IVECO MAGIRUS składa hołd swojemu znakomitemu dziedzictwu, a jednocześnie mocno patrzy w
przyszłość. Zawiera wiele elementów oryginalnej marki, w tym klasyczne dwukolorowe liberie i
chromowane detale. Pokazuje swoje dziedzictwo w wyrafinowanym stylu - precyzyjnie wykonane
elementy MAGIRUS i zaawansowaną technologię. Najwyższa jakość: od skórzanych wykończeń,
doskonałych tkanin, po metalowe dźwignie, przełączniki oraz szeroką gamę opcji dodatkowych, aby
każdy klient mógł uczynić swoją kabinę naprawdę wyjątkową.

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
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W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Tomasz Wykrota

Magdalena Skorupińska

Marketing Manager

Communication & Events Senior Specialist

tomasz.wykrota@cnhind.com

magdalena.skorupinska@cnhind.com

Tel. +48 22 578 43 40

Tel. +48 22 578 43 20
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