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Unieke IVECO DAKAR schaalmodellen nu verkrijgbaar bij de 
IVECO dealer. 
  
Met een eerste, tweede en zesde plaats in het eindklassement van de 
vrachtwagens, domineerde IVECO de 33ste Dakar, ‘s werelds zwaarste rally. 
Het Petronas - De Rooy – IVECO team wint de rally met Gerard de Rooy in 
zijn IVECO Powerstar. Gerard’s Powerstar is voorzien van een IVECO Cursor 
13 motor die meer dan 900pk vermogen levert. Achter De Rooy reden 
teamgenoten Hans Stacey, Miki Biasion, Pep Vila en Jo Adua met een 
IVECO Trakker uitgerust met dezelfde Cursor 13 motor. 
Precies 25 jaar nadat zijn vader de Dakar Rally won, nam Gerard de Rooy de 
grootste en belangrijkste trofee uit zijn leven in ontvangst. Met het winnen van 
de Dakar Rally 2012 trad De Rooy met verve in de voetsporen van zijn vader 
Jan. Het succes van Team De Rooy was compleet in Lima, de hoofdstad van 
Peru. Met Gerard de Rooy als winnaar in de truckcategorie en neef Hans 
Stacey op de tweede plaats kleurde het podium Petronas-groen. De vreugde 
was groot, de emoties immens. 
 
Naar aanleiding van dit grote succes heeft IVECO besloten in samenwerking 
met WSI Models B.V. zeven unieke IVECO DAKAR schaalmodellen te 
ontwikkelen en produceren. 
Twee IVECO modellen uit de 2011 Dakar en vijf modellen van het Petronas – 
team De Rooy – IVECO uit de Dakar 2012 editie. De uit metaal vervaardigde  
IVECO DAKAR modellen zijn een exact kopie van de echte racetrucks en zijn 
voorzien van de kleinste details.  
 
De unieke truckmodellen zijn exclusief verkrijgbaar via het IVECO 
netwerk en bedragen 78 euro incl. BTW per stuk  
 
Specificatie van de modellen: 
IVECO Dakar 2012 / Gerard de Rooy 502  productnr 1125 
IVECO Dakar 2012 / Pep Villa 515   productnr 1130 
IVECO Dakar 2012 / Jo Adua 518     productnr 1131 
IVECO Dakar 2012 / Hans Stacey 505  productnr 1126 
IVECO Dakar 2012 / Miki Biasion 511  productnr 1127 
IVECO Dakar 2011 / Gerard de Rooy 501  productnr 1123 
IVECO Dakar 2011 / Pep Vila Roca 506  productnr 1124 
   



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Iveco 
 
Iveco ontwerpt, maakt en verkoopt een uitgebreid gamma lichte, middelzware en zware 
bedrijfswagens, off-road trucks, stads- en streekbussen en touringcars, evenals speciale voertuigen 
voor bijvoorbeeld brandbestrijding, off-roadmissies, defensie en civiele bescherming. 
Iveco telt meer dan 25.000 werknemers en heeft 23 productiefaciliteiten in 10 verschillende landen, 
waar gebruik wordt gemaakt van geavanceerde technologieën die in 6 onderzoekscentra zijn 
ontwikkeld. Behalve in Europa is de onderneming ook actief in China, Rusland, Australië en Latijns-
Amerika. Dankzij meer dan 5.000 servicepunten in ruim 160 landen kunt u overal ter wereld waar 
een Iveco-voertuig aan het werk is, rekenen op een adequate technische ondersteuning. 
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