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لشركة الخدمات البحرية العالمية )جلوب مارين(   IVECO S-Wayوحدة  20إيفيكو والوكالة العربية للسيارات تسلمان 

 بالمملكة العربية السعودية

 

)مجموعة جلوب( بالمملكة العربية السعودية، علما بأن إلى شركة الخدمات البحرية العالمية    IVECO S-Wayالوكالة العربية للسيارات تسّلم الدفعة األولى من  

IVECO S-Way    السائق هي الشاحنة الجديدة المخصصة للسير على الطرق الممهدة التي تم تطويرها لتقديم حزمة كاملة من المزايا التي ينصّب تركيزها على تجربة

 والكفاءة وإنتاجية األعمال.

 

 2023يناير  29الدمام،  

 

 

في سوق الشرق األوسط، تتشرف الوكالة العربية للسيارات، الوكيل ومصنع تجميع شاحنات إيفيكو    2021تدشين إيفيكو رسميا لتشكيلتها الثقيلة الجديدة في ديسمبر  بعد  

  IVECOعة جلوب(، أول شركة تستلم الوحدات  مركبة إلى شركة الخدمات البحرية العالمية )مجمو  20في المملكة العربية السعودية، بالبدء في تسليم الدفعة األولى من  

S-Way   ف العالمية )مجموعة جلوب(  البحرية  الخدمات  وقد تأسست شركة  السعودية.  العربية  المملكة  بسرعة لتصبح واحدة من كبرى  1976ي عام  في  ، ونمت 

 الشركات في مجال الحلول اللوجستية والشحن والنقل في المملكة العربية السعودية. 

 

وستضاف هذه المركبات إلى أسطول   .2×4ثنائية الدفع    S-Way AT440S47Tلوحدات التي تم تسليمها خالل الحفل في الدمام عبارة عن رؤوس قاطرات  وجميع ا

 مجموعة جلوب بالدمام، وستلبي بشكل ممتاز جميع متطلبات نقل المواد الكيميائية من مدينة الجبيل الصناعية إلى جميع أنحاء المملكة.

 

"الشراكة مع جميع عمالء إيفيكو في المملكة العربية السعودية دائما فريدة من نوعها، ونحن بالتأكيد  ، بقوله:  ق معن غرايبة، مدير عام الوكالة العربية للسياراتوعل  

 جلوب(. فخورون بهذه الشراكة التي تربط بين الوكالة العربية للسيارات وشركة الخدمات البحرية العالمية )مجموعة 

 فمجموعة جلوب واحدة من مجموعات الخدمات البحرية الرائدة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم تشكيلة متنوعة من الخدمات.

 كيد". بكل تأوتقوم هذه العالقة على أرضية صلبة جدا مدعومة بأفضل مستوى من خدمة ما بعد البيع وبالحد األقصى من زمن تشغيل الشاحنات، وسوف تستمر 

 

"في هذه السوق السعودية بالغة التنافسية والمتطورة للغاية التي يلعب فيها دائما قطاع ، بقوله:  وأضاف ألبرتو بيليغريني، مدير منطقة إيفيكو المملكة العربية السعودية

ية للملكية ودعم ما بعد البيع، يسعدنا ويشرفنا بكل تأكيد أن نكون  العمالء الرئيسيين دورا عالي الكفاءة وصارما في متطلباته من حيث أداء الشاحنات والتكلفة اإلجمال

مرجع األبرز وقائد الرأي  شركاء شركة الخدمات البحرية العالمية )مجموعة جلوب(، التي تعتبر من أكثر عمالء إيفيكو والء وأقدمهم تاريخيا باإلضافة إلى كونها ال

، المناسب بشكل مثالي 2×4في إصدار رؤوس القاطرات ثنائية الدفع    IVECO S-Wayتسليمه مركبتنا الجديدة    العام الوطني في مجال النقل، وهي أول عميل يتم

 خصوصا لهذا االستعمال الشائع جدا في التوزيع لمسافات طويلة". 
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 شاحنة المسافات الطويلة التي تجعل السائق بؤرة اهتمامها  IVECO S-WAYالشاحنة 

IVECO S-WAY  هي مركبة الطرق الممهدة الجديدة بمجموعةIVECO WAY   .الجديدة، وهي الحل المثالي لألعمال لمالكي األساطيل ورفيق السفر المثالي للسائقين

ديدة ومحور خلفي من الجيل التالي،  تعمل هذه الشاحنة على تحسين كفاءة استهالك الوقود، حيث تُعد بالفعل األفضل في هذه الميزة، وذلك من خالل مجموعة محركات ج

 باإلضافة إلى تقنيات متقدمة مصممة خصيًصا لتلبية احتياجات العمالء. 

ا لو الخدمات اللوجستية أعلى مستوى من الجهوزية والكفاءة واإلنتاجية من أساطيلهم، ومن ثم فإن   IVECO S-WAYلشاحنة  وفي ظل المنافسة الشرسة، يحتاج ُمشغِّّ

. فهي ليست مجرد منتج: فهي تقدم نموذج عمل يغطي دورة حياة  محورية السائقتماًما هذا المطلب، وتوفر حزمة كاملة من المزايا بال منازع مع التركيز على  الجديدة تلبي  

 في تلبية متطلبات عمالئهم أيًضا:   IVECOالمركبة بالكامل ويساعد عمالء 

 

 مصممة من أجل تحسين كفاءة الوقود  

. تعمل جميع عناصر ربحية المالكينعند إعادة التصميم الكامل للكابينة كل فرصة لتحقيق وفورات في التكاليف ومكاسب في اإلنتاجية من أجل تحسين    IVECOانتهزت  

٪، باإلضافة إلى الكفاءة المتميزة في استهالك الوقود التي تُعد السمة البارزة لمجموعة  4  فائق وتوفير الوقود بنسبة تصل إلى  أداء أيروديناميكيالتصميم الجديد معًا لتحقيق 

 المنتج هذا.

 تمت دراسة كافة تفاصيل الجزء الخارجي للكابينة بعناية لتقليل مقاومة الهواء. 

التي توفر   الدرجة األمامية القابلة للطيستوى السحب، أضف إلى ذلك أنه حتى  دمًجا مثاليًا في مقدمة المركبة، مما يوفر سطًحا مستويًا يقلل من م  السقف الجديدتم دمج  

التي تأتي بزوايا نصف قطرية عالية وزعانف جانبية، والمصابيح األمامية   الشبكة األماميةوصوالً سهالً إلى الزجاج األمامي تختفي تماًما إذا لم تكن قيد االستخدام، كما أن   

تُحسن تدفق  الذي يحتوي على عاكسات مدمجة، باإلضافة إلى التصميم الجديد ألقواس العجالت جميعها تعمل على إنشاء خطوط تدفق     ات الجديدالمصد  المدمجة، وتصميم   

 تتحدث عن نفسها مع هذا النمط الفريد.  – الهواء

خالل سد الفجوات، وتشمل هذه الميزات المجموعة األيروديناميكية الُمحسَّنة يتم تحسين األداء األيروديناميكي للمركبة من خالل ميزات إضافية تقلل من مستوى السحب من  

 مع تمديدات مطاطية إلغالق المسافة بين الجرار ونصف المقطورة. 

 ، يمتد حتى الدرجة الثانية، ليخلق سطًحا أملًسا على جانبي الكابينة، مما يقلل االضطراب عند سرعة االنطالق. تصميم جديد للباب

 

IVECO 
 

IVECO is a brand of Iveco Group N.V. )MI: IVG(. IVECO designs, manufactures and markets a wide range of light, medium and heavy commercial  

vehicles, off-road trucks, and vehicles for applications such as off-road missions. 

 

The brand’s wide range of products include the Daily, a vehicle that covers the 3.3 – 7.2 ton vehicle weight segment, the Eurocargo from 6 – 19 tons and  ,

in the heavy segment above 16 tons, the IVECO WAY range with the on-road IVECO S-WAY, the off-road IVECO T-WAY and the IVECO X-WAY for 

light off-road missions  . 
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IVECO employs close to 21,000 individuals globally. It manages production sites in 7 countries throughout Europe, Asia, Africa, Oceania and Latin America  

where it produces vehicles featuring the latest advanced technologies. 4,200 sales and service outlets in over 160 countries guarantee technical support  

wherever an IVECO vehicle is at work. 
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