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Zwycięzcy z Iveco i FPT Industrial w rajdzie Dakar 2012   

Zgodnie ze swoim powołaniem i naturalną potrzebą współzawodnictwa Iveco wraz 

z FPT Industrial wezmą udział w rajdzie Dakar 2012, najważniejszym rajdzie 

terenowym świata, który rusza 1 stycznia z Mar della Plata w Argentynie, a kończy 

w Limie, Peru, w dniu 15 stycznia 2012 roku.  

Iveco i FPT Industrial dostarczą podjazdy, części zamienne i silniki do 

samochodów holenderskiego zespołu De Rooy.  

Faktycznie zespół “Petronas De Rooy Iveco” zadebiutował już w Rajdzie Maroko w 

październiku br. Pojazdami Iveco kierowali Miki Biasion oraz Gerard De Rooy i 

pomimo tego, że rajd Maroko pełnił głównie funkcję przygotowawczą, to obydwaj 

osiągnęli doskonałe wyniki, zajmując pierwsze i drugie miejsce w kategorii 

“specjalny samochód ciężarowy” oraz na piątym i szóstym miejscu w klasyfikacji 

generalnej. 

Był to wielce obiecujący początek w cyklu przygotowań do o wiele trudniejszego 

rajdu Dakar, który co roku przyciąga uwagę milionów miłośników rajdów, a także 

światowych mediów. 

Zespół holenderski będzie rywalizował w rajdzie Dakar 20112 jadąc w czterech 

pojazdach Iveco Trakker 4x4s, wyposażonych w silniki Cursor 13, produkcji FPT 

Industrial, o mocy ponad 900 KM, specjalnie wyposażonych na potrzeby rajdu, 

oraz na prototypie Stratora produkowanego w Holandii, posiadającego podwozie i 

napęd Iveco oraz kabinę wykonaną w oparciu o ciężarówkę Powerstar, 

produkowaną i sprzedawaną przez Iveco w Australii. Trzy ciężarówki rajdowe będą 

prowadzili: Miki Biasion (zwycięzca rajdu Dakar w 1999 roku, który zajął pierwsze 

miejsce w kategorii samochodów ciężarowych i piąte miejsce w klasyfikacji 

generalnej), Gerard de Rooy oraz Hans Stacey (zwycięzca rajdu Dakar 2007). 

Kolejne cztery Trakkery, zapewniające zespołowi pomoc techniczną w czasie 

rajdu, dopełnią składu zespołu Petronas De Rooy Iveco w nadchodzącym rajdzie 

Dakar.  

Trakker, uznawany jako najlepszy pojazd w swojej klasie w czasie codziennej 

eksploatacji, lecz również w czasie znacznie trudniejszych wyzwań, został 

zaprojektowany z myślą, aby mógł pracować we wszystkich warunkach 
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pogodowych i terenowych, począwszy od dróg gruntowych do ekstremalnych 

warunków terenowych, zapewniając maksymalny komfort, bezpieczeństwo i 

wydajność. Zbliżający się rajd zapewni Iveco nieocenioną możliwość 
zweryfikowania osiągnięć swoich pojazdów w działaniu: każdy pojazd zostanie 

poddany próbie w ekstremalnych warunkach, stwarzając doskonałą możliwość 
dokonania interesujących i ważnych ocen jego niezawodności i osiągów. Pojazdy 

Iveco dowiodły już swojej wartości w czasie prób w przeszłości, na przykład w 

czasie ekspedycji Overland 2010, w której brały udział pojazdy Trakker 6x6 oraz 

Daily 4x4. W efekcie ukończyły one jedną z najcięższych i wyczerpujących 

ekspedycji w ostatnich czasach. 

Po wielu wspaniałych osiągnięciach w dziedzinie regat żeglarskich FPT Industrial 
dostarczając silniki C13 potwierdza swoje powołanie do rywalizacji sportowej w 
segmencie rajdowym. Niedawny rekord prędkości na wodzie został ustanowiony 
przez kadłub Kerakoll, napędzany dwoma 9 litrowymi silnikami C90-650, na trasie 
Monte Carlo – Wenecja. Nowy rekord prędkości został pobity przy spaleniu połowy 
ilości paliwa w stosunku do poprzedniego rekordu ustanowionego w 1994 roku. 
Świadczy to o wyjątkowych zaletach silników FPT Industrial. Są to m.in. dbałość o 
ochronę środowiska; zmniejszenie zużycia paliwa i kosztów eksploatacji, a 
wszystko to dzięki odpowiedniej technologii produkcji silnika. 

Udział w rajdzie Dakar stanowi część zakrojonej na większą skalę strategii 

komunikacyjnej firmy, która zgodnie z mocną międzynarodową tożsamością i 

nieustannych wyszukiwaniem inicjatyw zdolnych do przekazania jej witalności i 

energii, w coraz większym stopniu zwraca się w kierunku świata sportu. Ta 

inicjatywa razem z innymi inicjatywami Iveco na arenie sportowej takimi jak 

współpraca partnerska z All Blacks, drużyną, która ostatnio zdobyła tytuł Mistrza 

Świata w rugby, współpraca rozpoczęta w 2009 roku z MotoGP, najważniejszymi 

na świecie zawodami w sportach motocyklowych, w ramach których Iveco jest 

oficjalnym dostawcą samochodów ciężarowych i użytkowych oraz rola oficjalnego 

dostawcy teamu wyścigowego stajni Ferrari, potwierdzają  determinację Iveco do 

tego, aby nazwa Iveco była łączona w świadomości ludzi z czołowymi nazwami w 

świecie sportów międzynarodowych. 

Iveco 

Iveco, spółka należąca do Grupy Fiat Industrial, projektuje, produkuje i sprzedaje całą gamę 

pojazdów we wszystkich segmentach rynku, od pojazdów lekkich poprzez pojazdy średnie, 

a skończywszy na ciężkich pojazdach użytkowych, ciężarówki terenowe, autobusy do 
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przewozów miejskich i międzymiastowych oraz autokary, a także pojazdy do zadań 

specjalnych takie jak wozy straży pożarnej, pojazdy do zadań terenowych, do ochrony 

ludności cywilnej. 

Iveco zatrudnia prawie 25.000 pracowników, którzy pracują w 24 zakładach produkcyjnych 

w 11 krajach świata, przy zastosowaniu najnowszych technologii, opracowanych w 6 

ośrodkach naukowo-badawczych. Oprócz Europy, Spółka prowadzi również działalność w 

Chinach, Rosji, Australii i Ameryce Łacińskiej. Około 5.000 punktów sprzedaży oraz 

serwisowych w ponad 160 krajach gwarantuje pomoc techniczną, niezależnie od tego w 

którym punkcie świata pojazd Iveco jest eksploatowany. 

 

FPT Industrial 

FPT Industrial jest spółką Fiat Industrial specjalizującą się w projektowaniu, produkcji i 

sprzedaży układów napędowych i skrzyni biegów dla pojazdów ciężarowych szosowych i 

terenowych, a także dostawczych, a także silników okrętowych oraz generatorów mocy. 

Spółka zatrudnia około 7.800 pracowników na całym świecie, w 10 zakładach produkcyjnych 

i 6 ośrodkach naukowo-badawczych; istnienie sieci dystrybucji składającej się z ponad 100 

dealerów oraz 1000 stacji serwisowych zapewnia FPT Industrial obecność w około 100 

krajach. Przy bogatym asortymencie produktów (5 typoszeregów silników o mocy od 50 KM 

do 870 KM i skrzyniach biegów z maksymalnym momentem obrotowym od 300 do 400 Nm) 

oraz silnym naciskiem położonym na prace badawczo-rozwojowe, FPT Industrial jest 

jednym z czołowych producentów układów napędowych do zastosowań przemysłowych na 

świecie. 

Turyn, dnia 4 listopada 2011 r. 

 


