IVECO jest oficjalnym partnerem Alfa Romeo Racing zapewniającym flotę
pojazdów ciężarowych do obsługi logistycznej zespołu
Turyn, 27 marca 2019 r.
IVECO, jako oficjalny partner Alfa Romeo Racing, dostarczył zespołowi 12 samochodów
ciężarowych Stralis i jeden furgon Daily. Uroczyste przekazanie pojazdów odbyło się 20 marca
w Hinwil (Szwajcaria), w obecności Axela Kruse, dyrektora ds. operacyjnych Sauber
Motorsport AG, oraz Thomasa Rückera, dyrektora handlowego IVECO Schweiz.
Pojazdy zapewnią bezpieczny i sprawny transport sprzętu zespołu na wszystkie europejskie
areny Grand Prix Formuły 1 w nadchodzącym sezonie. Sprawdzona jakość pojazdów IVECO
oraz ich niezawodność w zróżnicowanych i ekstremalnych warunkach, a także wyjątkowo niskie
zużycie paliwa i całkowite koszty posiadania były głównymi czynnikami, którymi zespół Alfa
Romeo Racing kierował się przy wyborze dostawcy samochodów ciężarowych.
Thomas Rücker, dyrektor handlowy IVECO Schweiz, powiedział: „Jesteśmy dumni
z nawiązania współpracy z zespołem Alfa Romeo Racing oraz możliwości zapewnienia
transportu dla jego sprzętu. IVECO od dawna angażuje się we współpracę ze światem sportu
ze szczególnym uwzględnieniem wyścigów, a samochody naszej marki rywalizują między
innymi
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Ciężarowych. Z niecierpliwością czekamy na otwarcie sezonu i życzymy sukcesów zespołowi
Alfa Romeo Racing”.
Frédéric Vasseur, szef zespołu Alfa Romeo Racing i dyrektor generalny Sauber
Motorsport AG, dodał: „Cieszę się, mogąc powitać markę IVECO w roli oficjalnego dostawcy
samochodów ciężarowych dla Alfa Romeo Racing. Posiadanie niezawodnych i bezpiecznych
środków transportu dla naszego sprzętu jest zasadniczym aspektem obsługi logistycznej
naszego udziału w Formule 1. Poprzez współpracę z IVECO zyskaliśmy doświadczonego
partnera.

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.

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com
Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com
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