IVECO partnerem w Wyścigowych Mistrzostwach Samochodów Ciężarowych
Europy FIA 2019, rywalizując w barwach zespołu „Die Bullen von IVECO”
IVECO bierze udział w Wyścigowych Mistrzostwach Europy Samochodów Ciężarowych FIA
2019 jako sponsor techniczny mistrza z 2018 roku „Die Bullen von IVECO” — wspólnej ekipy
Team Schwabentruck i Team Hahn.
Pierwsza z ośmiu rund tegorocznych mistrzostw odbyła się we Włoszech 25 i 26 maja, na
Misano World Circuit Marco Simoncelli.
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#onetruckfamily, zainicjowanej przez FIA ETRC w odpowiedzi na deficyt kierowców i służącej
budowaniu prestiżu oraz popularyzacji tego zawodu. Komunikat ogłoszono w przededniu sezonu
2019 FIA ETRC, który rozpoczął się 25 maja od zawodów Petronas Urania Grand Prix Truck na
torze Misano we Włoszech.
IVECO ponownie bierze udział w Wyścigowych Mistrzostwach Europy Samochodów Ciężarowych
FIA jako techniczny sponsor „Die Bullen von IVECO” — wspólnej ekipy zespołów Hahn Racing
i Schwabentruck. Drugi z wymienionych zespołów reprezentuje markę od 10 lat, natomiast Team
Hahn — mistrz z 2016 roku — startuje wyścigowym samochodem ciężarowym IVECO Stralis już
trzeci rok z rzędu. Po zajęciu pierwszego miejsca w końcowej klasyfikacji ETRC 2018 zespół „Die
Bullen von IVECO” jest gotowy, by powtórzyć swój sukces w tegorocznej edycji mistrzostw.
Marka IVECO udostępniła ekipie wyścigową ciężarówkę Stralis 440 E 56 XP-R o masie 5,3 tony,
napędzaną silnikiem IVECO Cursor 13 o imponującej mocy 1180 KM. Pojazdy te zostały specjalnie
zaprojektowane i wyposażone tak, aby mogły rozwijać maksymalną dozwoloną regulaminem
sportowym prędkość 160 km/h.

Niemka, Steffi Halm, już drugi raz wystąpi jako liderka zespołu Schwabentruck. Jedyna kobieta
ścigająca się w mistrzostwach, ma nadzieję poprawić ubiegłoroczne szóste miejsce i zrealizować
swój cel, jakim jest zdobycie tytułu mistrzowskiego za kierownicą IVECO Stralis.
Team Hahn jest reprezentowany przez Jochena Hahna, który zdominował edycję 2018 jadąc
IVECO Stralis i wygrywając 12 z 32 wyścigów oraz całe mistrzostwa, z przewagą 121 punktów nad
zdobywcą drugiego miejsca.
Marka IVECO jest reprezentowana przez dwa dodatkowe zespoły: Reinert Racing, który zajął drugie
miejsce w klasyfikacji ETRC 2018 oraz Don’t Touch Racing, który bierze udział w mistrzostwach
drugi rok z rzędu.
IVECO jest obecne na wszystkich ośmiu torach mistrzostw, zaznaczając swoją obecność także na
paddockach, gdzie firma urządza ekspozycję pojazdów, sklepy dla fanów i strefy reprezentacyjnorecepcyjne.
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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
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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

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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