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IVECO   بفريقي بوس ماشينري دي روي إيفيكو، ويورول دي روي إيفيكو  2023تحرز سباق رالي داكار 
 

من سباق رالي داكار بفريقين جديدين، مما برهن مجدّدا على أداء مركباتها وقوتها واعتماديتها، وأوصل اثنتين من  45في النسخة  IVECOتنافست 

 منصة التتويج في الترتيب العام.شاحناتها إلى 
 

المركز وحقق يانوس فان كاستيرن االبن أفضل المراكز طوال السباق ليحرز الفوز بأصعب منافسة في العالم، يليه من قريب مارتن فان دن برينك في 

 الثالث، وميتشيل فان دن برينك في المركز الرابع. 
 

 

 2023يناير  16تورينو، 

 

من سباق رالي داكار واألكثر وعورة منذ مجيء هذه المنافسة إلى المملكة العربية السعودية، بنجاح    45اختتمت المغامرة األكثر تشويقا وإثارة لهذا العام، النسخة  

كيلومتر على تضاريس محفوفة    8,500ق  الجديدين. واجتاز السائقون هذا االختبار لقدرتهم القصوى على التحمل بنجاح ساحق، قاطعين مسافة تفو  IVECOلفريقي  

يق أداء متسق، حيث بالمخاطر وعبر مساحات شاسعة من الكثبان الرملية. وفي تجربته الرابعة مع رالي داكار، استفاد يانوس فان كاستيرن االبن من خبرته لتحق

لسائق المخضرم وأسطورة داكار مارتن فان دن برينك الذي احتل المركز  حصد العديد من المراكز على منصة التتويج والمركز األول في الترتيب النهائي. تاله ا 

لمركز األول الذي  الثالث. وحقق ابنه وعضو فريقه ميتشيل فان دن برينك أداء مثيرا لإلعجاب في السباق، حيث حصد عدة مراكز ثانية وأصبح أصغر فائز خاص با 

 ي المركز الرابع.  أحرزه في المرحلة السادسة، واختتم المنافسة بحلوله ف 

 

  IVECO Powerstarم  وقد حقق الفريقان بداية جيدة جدا في المرحلة التمهيدية، حيث ضمنوا ألنفسهم مراكز ممتازة في نقطة االنطالق للمرحلة األولى بشاحناته

فيك فيرشتاينين إلى التقاعد في اليوم الرابع    ومن سوء الحظ أن اضطر.  FPT Industrialالتي قامت بهندستها خصيصا شركة    Cursor 13التي تعمل بمحركات  

 سباق الرالي.   من المسابقة. وواصلت األطقم الثالثة األخرى كفاحها ضد حرارة الصحراء وأمطارها لتحقيق مراكز على منصة التتويج في كل مرحلة من مراحل

   

"نحن سعداء جدا بالنتائج التي حققتها فرقنا وشاحناتنا  صرح بقوله:  ،  IVECOالشاحنات في  رئيس قسم التسويق وإدارة المنتجات بوحدة أعمال  فابيو سانتياغو،  

IVECO Powerstar  ،  وإْن كان هذا النصر مشوبا بالحزن على ما حدث أثناء المرحلة التاسعة: فأوال وقبل كل شيء، نعرب عن كل التعاطف والتضامن مع جميع

ناننا لطيارينا، الذين ضغطوا على أنفسهم وعلى مركباتهم إلى أقصى حد، وقدموا أداء رائعا في أصعب نسخ رالي داكار السعودية. المتأثرين. لكن ينبغي علينا إبداء امت 

 نحن فخورون جدا بجميع طواقمنا، الذين قبلوا هذا التحدي بعزيمة وإصرار، مما جعل شاحناتنا تتألق بالعروض األدائية الفائزة".

 

OVERALL PLACEMENTS – DAKAR 2023 

Janus van Kasteren jr –  الفائز 

Martin van den Brink  –  الثالث 

Mitchel van den Brink – الرابع 

 

EUROL TEAM DE ROOY IVECO CREWS 
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#511- Mitchel van den Brink, Moises Torrallardona, Jarno Van De Pol 

#506 - Martin van den Brink, Rijk Mouw, Erik Kofman . 

 

BOSS MACHINERY TEAM DE ROOY IVECO CREWS  

#502 - Janus van Kasteren jr, Marcel Snijders, Darek Rodewald.  

#504 - Vick Versteijnen, Teun Van Dal, Andreas Van Der Sande. 

 

 

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  . 

 

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. 

www.iveco.com For further information about IVECO: 

 

 

 

 

 

IVECO Press Office – EMEA Region   

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com    
 

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

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

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

https://www.linkedin.com/company/ivecoLinkedIn:  / 

https://ivecolivechannel.coml: IVECO Live Channe 
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