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IVECO i IVECO BUS oficjalnymi dostawcami 105. wyścigu Giro d’Italia i Giro-E  

 
IVECO poprowadzi „Carovanę” otwierającą każdy etap wyścigu, ze specjalnie przygotowanym samochodem ciężarowym 

IVECO S-WAY Natural Gas w kolorach Giro d’Italia, oraz zapewni flotę pojazdów IVECO Daily do obsługi logistycznej tego 

sportowego wydarzenia światowej rangi. 

 

IVECO BUS dostarczy zrównoważone autobusy dla Giro-E, jedynych na świecie zawodów kolarskich rozgrywanych na 

rowerach ze wspomaganiem elektrycznym. Autobus elektryczny IVECO E-Way będzie również prezentowany na EXPO-E — 

idealnej wystawie dla marki z kompleksową ofertą pojazdów elektrycznych. 

 

Turyn, 4 maja 2022 

 
IVECO i IVECO BUS są oficjalnymi dostawcami Giro d’Italia 2022 i Giro-E 2022. Dwie marki, które dzielą podstawowe wartości 

innowacyjności i zrównoważonego rozwoju oraz pasja towarzysząca obu sportowym wydarzeniom, dostarczą flotę 

zrównoważonych pojazdów na potrzeby logistyki i przewozu osób podczas zawodów. Będzie to dla nich jednocześnie okazja 

do zaprezentowania nisko- i zeroemisyjnych rozwiązań.  

 

Giro d’Italia i Giro-E stanowią doskonała platformę dla obu marek do komunikowania przesłania zrównoważonego rozwoju 

w transporcie towarów i ludzi. Giro d’Italia jest jednym z prestiżowych dorocznych wydarzeń kolarskich z serii Grand Tour, 

obok Tour de France i Vuelta de España. W 2022 r. odbędzie się już 105. edycja wyścigu, którego przebieg śledzą kibice na 

pięciu kontynentach w liczbie szacowanej na 900 milionów. Giro-E, jedyne wydarzenie sportowe rozgrywane na rowerach ze 

wspomaganiem elektrycznym, jest imprezą towarzyszącą głównym zawodom i szybko poszerza własną widownię. 

 

Jako marka o mocnych włoskich korzeniach i pionier transformacji energetycznej w branży transportowej jesteśmy dumni ze 

statusu oficjalnego dostawcy Giro d’Italia, — powiedział Alessandro Massimino, Head of Marketing and Product 

Management IVECO Truck Business Unit. Wydarzenia sportowe światowej rangi, cieszące się tak szerokim 

międzynarodowym zainteresowaniem, są świetną okazją do zaprezentowania naszej marki i zaangażowania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju. W szczególności IVECO S-WAY na czele „Carovany” dowodzi, że dzięki naszej technologii gazu 

ziemnego czysty długodystansowy transport towarów jest dziś możliwy.  

 

Giro-E i EXPO-E to doskonałe miejsca dla IVECO BUS, pioniera i eksperta w dziedzinie pojazdów napędzanych 

alternatywnymi źródłami energii — ocenił Stéphane Espinasse, Head of Sales & Products, IVECO BUS. E-rowery w Giro 

d’Italia to element technologii, ekologii i zrównoważonej mobilności, a dla nas idealna platforma do zaprezentowania naszego 

portfolio czystych rozwiązań na potrzeby różnych zadań transportowych. Nasze pojazdy pokazują, że dzięki najnowszej 

technologii w silnikach oraz rozwiązaniom opartym na gazie ziemnym i elektryczności możemy zaspokajać różne wymagania, 

oszczędzając jednocześnie zasoby naturalnie, a także chroniąc środowisko i zdrowie publiczne.  
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IVECO: zrównoważona logistyka w zrównoważonej serii Grand Tour 

 

IVECO ze swoimi pojazdami będzie towarzyszyć najlepszym kolarzom na świecie w trakcie 21 etapów Giro d’Italia 2022. 

Wyścig rozpocznie się 6 maja w Budapeszcie. Pierwsze trzy etapy zaplanowano właśnie na Węgrzech, a kolejne już we 

Włoszech, z finiszem w Weronie 29 maja. Każdego dnia wyścigu IVECO S-WAY LNG będzie otwierał „Carovanę”, czyli 

paradę udekorowanych pojazdów poprzedzających peleton dla rozgrzania nastroju rozrywką i muzyką. Samochód ciężarowy  

IVECO został specjalnie przygotowany do tej roli. Nadwozie ma charakterystyczny dla Giro d’Italia różowy kolor, a źródłem 

energii jest ekologiczny skroplony gaz ziemny (LNG). Przewodząc Carovanom poprzedzającym 21 etapów na Węgrzech i we 

Włoszech, IVECO S-WAY LNG daje mocne świadectwo efektywności technologii gazu ziemnego oraz jej kluczowej roli 

w dekarbonizacji transportu.  

 

IVECO dostarczy również 10 lekkich samochodów dostawczych IVECO Daily, które będą wykorzystywane do transportu 

i logistyki w trakcie zawodów, 2 kolejne Daily w różowych barwach Giro d’Italia na Carovanę oraz 7 takich pojazdów do obsługi 

Giro-E 2022. Wszystkie 19 Daily wyposażono w oszczędne i zapewniające zrównoważoną eksploatację silniki IVECO 

najnowszej generacji. 

 

Giro-E 2022: IVECO BUS i rowery ze wspomaganiem elektrycznym na Giro d’Italia 

 

Jako oficjalny dostawca Giro-E 2022, IVECO BUS dostarczy autobus EVADYS z silnikiem najnowszej generacji 

przystosowanym do zasilania paliwem ze źródeł odnawialnych. Pojazd będzie służył do przewozu zawodników ścigających 

się na rowerach ze wspomaganiem elektrycznym. Firma zapewni organizatorom także autobus CROSSWAY Natural Gas 

zaprojektowany do przewozu osób na trasach miejskich i międzymiastowych. Model został uhonorowany tytułem 

Zrównoważonego Autobusu Roku 2018 i szybko zdobywa popularność w ślad za błyskawicznym wzrostem zapotrzebowania 

na autobusy napędzane gazem ziemnym. 

 

IVECO BUS pojawi się także na wystawie EXPO-E towarzyszącej zawodom Giro-E. Ekspozycję można będzie oglądać przez 

cztery weekendy: w Katanii (8–10 maja), Neapolu (14–15 maja), Turynie (21–22 maja) oraz Weronie (28–29 maja). Marka 

pokaże na niej autobus E-WAY jako przedstawiciela kompleksowej i elastycznej oferty elektrycznych autobusów miejskich.  

 

IVECO 

IVECO jest marką Iveco Group N.V. (MI: IVG). IVECO projektuje, produkuje i sprzedaje szeroką gamę lekkich, średnich i ciężkich pojazdów 

użytkowych, ciężarówek terenowych oraz pojazdów do zastosowań terenowych. 

Gama produktów marki składa się z Daily, pojazdu z segmentu w przedziale 3,3 – 7,2 tony, Eurocargo od 6 do 19 ton oraz, w segmencie 

ciężkim powyżej 16 ton, gamy IVECO WAY z pojazdem drogowym IVECO S-WAY, IVECO T-WAY do zadań w ciężkim terenie  

i IVECO X-WAY do lekkich misji terenowych. Ponadto marka IVECO Astra produkuje terenowe samochody ciężarowe, wozidła sztywne  

i przegubowe oraz pojazdy specjalne. 

IVECO zatrudnia na całym świecie blisko 21 000 osób. Zarządza zakładami produkcyjnymi w 7 krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii  

i Ameryce Łacińskiej, gdzie produkuje pojazdy wyposażone w najnowsze zaawansowane technologie. 4200 punktów sprzedaży i serwisu  

w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne wszędzie tam, gdzie pojazd IVECO pracuje. 

Więcej informacji o IVECO: www.iveco.com 
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W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

IVECO Press Office – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com   

 

Aleksandra Zielińska 

Marketing Manager Poland & Ukraine 

aleksandra.zielinska@iveco.com  

 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  

YouTube: https://www.youtube.com/user/IvecoPoland  

Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  

Twitter: https://twitter.com/Iveco  

IVECO Live Channel: https://ivecolivechannel.com 
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