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 IVECO S-WAY is de primeur op Truckstar! 

Op 27 en 28 juli is het Truckstar Festival, op het TT-Circuit Assen, het podium voor de 
nieuwe IVECO S-WAY. IVECO is aanwezig om haar nieuwe model te showen aan het 
publiek. Iedere bezoeker heeft de unieke kans om op de exclusieve IVECO-stand kennis te 
maken met de opvolger van de IVECO Stralis. Tijdens een groots evenement in Madrid, 
vergezeld met wereldspelers Amazon, Shell en Microsoft, werd de IVECO S-WAY op 2 juli 
gelanceerd. Bij het ontwerp van de nieuwe truck stond de chauffeur centraal. Met een 
gloednieuwe cabine vol geavanceerde technologieën en connectiviteit is de IVECO S-WAY 
echt je thuis weg van huis. 

IVECO is tijdens het Truckstar Festival uiteraard ook op het circuit te vinden. Met een rondje 
over het circuit kunnen liefhebbers kennismaken met diverse IVECO’s, waaronder de Stralis 
LNG truck, de Trakker en de X-WAY. Het hart van de IVECO presentatie ligt echter op het 
beursplein. Op de IVECO-stand is de grote primeur, op de paddock staat de IVECO S-WAY op 
de bezoekers te wachten! IVECO brengt maar liefst vier S-WAY uitvoeringen mee naar Assen. 
Zo kan iedereen live de vervanger van de Stralis aanschouwen. De S-WAY diesel, de LNG 
uitvoering en twee speciale concept trucks, MAGIRUS en de FIT CAB, dagen iedereen uit om 
in te stappen. Bovendien kunnen alle racefanaten ook genieten van twee bijzondere race 
Daily’s.  

 

 

 

https://www.iveco.com/netherlands/pers/persdossier/Pages/IVECO-S-WAY-concept-trucks.aspx?_ga=2.13817591.1315179679.1562848745-1274073385.1560851723&__hstc=257765588.801badd46a5dfe5db121419b6a10413a.1560323711834.1561467942530.1561558975834.12&__hssc=257765588.3.1562914307062&__hsfp=2819389151
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IVECO S-WAY. DRIVE THE NEW WAY. 

De nieuwe S-WAY is volledig afgestemd op het leven van de chauffeur. Het is echt zijn thuis 
weg van huis. De cabine is volledig nieuw ontworpen om aan de behoeften van de chauffeur 
te voldoen. Tevens is er een nieuwe, geavanceerde Connectivity Box in de IVECO S-WAY, 
waarmee connectiviteit in al zijn facetten mogelijk wordt gemaakt. Het verzamelt, analyseert 
en verwerkt gegevens in real-time. Eigenaren en chauffeurs zijn constant verbonden met het 
voertuig op hun mobiele apparatuur of pc via de gebruiksvriendelijke MyIVECO-portal en -
app. Het is een nieuwe manier – new way – om ‘klantgericht’ te opereren door een reeks 
applicaties te ontwikkelen om te ondersteunen binnen de levenscyclus van het voertuig. Het 
introduceert een nieuwe manier van werken, waarbij de connectiviteit de chauffeur, 
eigenaar en IVECO aan boord van de truck samenbrengt en de bedrijfscase van het voertuig 
optimaliseert. Dit laat zich vertalen in de slogan: IVECO. DRIVE THE NEW WAY. 
 
Race Daily - FIA ETRC LT4 

IVECO heeft een partnerschap met de FIA European Truck Racing Championship, waarbij 
IVECO als technische sponsor van "Die Bullen von IVECO", de samenwerking tussen de Team 
Hahn Racing en Schwabentruck Racing teams fungeert. Inmiddels heeft de FIA een plan 
gelanceerd voor een nieuwe klasse binnen het truckrace kampioenschap. Men doelt hier op 
de LCV’s (Light Commercial Vehicles) in race uitvoering. Deze nieuwe LT4 klasse kan voor de 
nieuwe generatie rijders de opstap zijn naar de zwaardere race trucks. Naar verwachting zal 
men starten in het seizoen 2020. 
 

 

 

 

 

 

 
In al hun vooruitstrevendheid hebben zowel Schwabentruck Racing als ook Team Hahn 
Racing een race Daily gebouwd voor de nieuwe ETRC LT4 klasse. Deze race Daily’s worden 
gereden door Sascha Radulovic en Lukas Hahn, en zullen tijdens het komende Truckstar 
Festival meerdere keren hun kunnen vertonen voor de hoofdtribune. Lukas Hahn is de zoon 
van ETRC 2018 kampioen Jochen Hahn, die het seizoen van 2018 domineerde achter het 
stuur van zijn IVECO Stralis XPR racetruck. 
 

https://www.iveco.com/netherlands/producten/pages/nieuwe-s-way-2019.aspx?_ga=2.174126178.1315179679.1562848745-1274073385.1560851723&__hstc=257765588.801badd46a5dfe5db121419b6a10413a.1560323711834.1561467942530.1561558975834.12&__hssc=257765588.3.1562914307062&__hsfp=2819389151
http://www.fiaetrc.com/
https://info.iveco.nl/blog/die-bullen-von-iveco-etrc-2019
https://www.team-hahn-racing.de/
https://www.team-hahn-racing.de/
https://www.team-schwaben-truck.com/
http://www.fiaetrc.com/news/452/lt4-cup-%E2%80%93-a-new-truck-racing-series-for-2020
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Voor bijkomende informatie aangaande IVECO: www.iveco.com 

Voor bijkomende informatie aangaande CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

Pers verantwoordelijke IVECO Nederland 
Transportstraat 1C 
4283 JL, Giessen 
 
Bas Hopstaken 
Tel: +31 (0)88 – 114 8000 
B.Hopstaken@iveconls.nl  

IVECO Press Office – EMEA Region    
pressoffice@iveco.com  Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/ 
www.ivecopress.com      YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly 
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