
 

 
IVECO Poland Sp. z o.o. 
al. Wyścigowa 6 

02-681 Warszawa 

www.iveco.pl  

 

 

 

PETRONAS Team De Rooy IVECO ukończył Rajd Dakar 2022 z trzema ciężarówkami 

zespołu w pierwszej dziesiątce 

 

Edycja 2022 Rajdu Dakar dobiegła końca, po ponad 8000 km w ekstremalnych warunkach, przez bezkresne 

piaski, wydmy i wąwozy. PETRONAS Team de Rooy IVECO utrzymywał spójny poziom przez cały drugi tydzień 

rywalizacji. W klasyfikacji ogólnej wszystkie ciężarówki zespołu znalazły się w pierwszej dziesiątce, a Janus van 

Kasteren zajął piąte miejsce, wyprzedzając bardzo mocnych konkurentów. 

 

 

Turyn, 20 stycznia 2022 r. 

 

PETRONAS Team de Rooy IVECO ponownie zamknął Rajd Dakar z dobrym wynikiem, plasując wszystkie trzy 

ciężarówki IVECO w pierwszej dziesiątce. Janus van Kasteren zajął znakomite piąte miejsce. Vick Versteijnen, 

który przystąpił do rywalizacji w ostatniej chwili, sprostał wyzwaniu i został sklasyfikowany na ósmej pozycji. Na uznanie 

zasługuje także zamykający pierwszą dziesiątkę kierowca ciężarówki asystującej Michel van den Brink, który tym 

wynikiem przewyższył wszystkie oczekiwania.  

 

Dwa IVECO Powerstar i IVECO Trakker zademonstrowały wyjątkowe osiągi i niezawodność samochodów 

ciężarowych IVECO w skrajnych warunkach i na trudnych trasach Rajdu Dakar 2022. 

 

W dwunastym i ostatnim etapie zawodnicy pokonali 680 km z Biszy do Dżuddy, z czego 164 km przypadały na odcinek 

specjalny. Vick Versteijnen był najszybszym kierowcą zespołu w tym etapie, brawurowo prowadząc swojego IVECO 

Powerstar nawet wąskimi szlakami między drzewami. Linię mety przekroczył jako szósty. 

 

Janus van Kasteren w roli taktyka zespołu oczyszczał trasę z kurzu dla Vicka Versteijnena, koncentrując się 

jednocześnie na jak najszybszym dotarciu do mety, co ostatecznie zapewniło mu piąte miejsce w klasyfikacji ogólnej. 
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Mitchel van den Brink wypadł znakomicie jako kierowca ciężarówki z szybką pomocą dla zespołu. Przewyższył 

wszystkie oczekiwania, zajmując dziesiąte miejsce w klasyfikacji ogólnej. W ostatnim etapie młody zawodnik wydobył 

ze swojego IVECO Trakkera cały potencjał i dotarł do mety również jako dziesiąty.  

 

Zespół opuścił Arabię Saudyjską i wraca do Holandii w doskonałym nastroju. Cieszy się z wyników uzyskanych 

w Rajdzie Dakar 2022 i jest gotowy na kolejne wyzwanie. 

  

 

KLASYFIKACJA GENERALNA 

 

1. Dmitrij Sotnikow (Kamaz)   

2. Eduard Nikołajew (Kamaz)     

3. Anton Szibałow (Kamaz)   

5. JANUS VAN KASTEREN (Petronas Team De Rooy IVECO)  

8. VICK VERSTEIJNEN (Petronas Team De Rooy IVECO)   

10. MITCHEL VAN DEN BRINK (Petronas Team De Rooy IVECO) 

 

ZAŁOGI IVECO 

 

#504 PETRONAS Team De Rooy IVECO: 

Janus van Kasteren (HOL), Marcel Snijders (HOL), Darek Rodewald (POL) 

#515 PETRONAS Team De Rooy IVECO: 

Vick Versteijnen (HOL), Teun van Dal (HOL), Randy Smits (HOL) 

#524 PETRONAS Team De Rooy IVECO: 

Mitchel van den Brink (HOL), Rijk Mouw (HOL), Bert Donkelaar (HOL) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iveco.pl/


 
 

 
 

IVECO Poland Sp. z o.o. 
al. Wyścigowa 6 

02-681 Warszawa 

www.iveco.pl 

 

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 

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

Aleksandra Zielińska 

Marketing Manager Poland & Ukraine 

aleksandra.zielinska@iveco.com 

 

Magdalena Wójcik  

Commercial Marketing & PR Senior Specialist 

magdalena.wojcik@cnhind.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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