
 

Iveco S.p.A. 

Via Puglia 35 

10156 Torino, Italia 

Tel. +39 011 00.72122 

Fax +39 011 00.74411 

Email: pressoffice@iveco.com 

 

   

Iveco Press Office - Portugal 

iveco@goodnews.pt 

 

   

 

  

Iveco e Valentino Rossi continuam a viajar juntos 

O Stralis, veículo da gama pesada de estrada da Iveco, vai transportar a 
‘motorhome’ de Valentino Rossi por todos os circuitos europeus do Campeonato 
do Mundo de MotoGP, local onde permanecerá durante os fins-de-semana de 
corridas. 
 
Foi no passado dia 1 de Maio que o veículo foi entregue a Valentino Rossi por 
Marco Monacelli, Director de Comunicação e Publicidade da Marca Iveco. Foi no 
circuito do Estoril, por ocasião do Grande Prémio de Portugal, palco da 3ª ronda 
do campeonato. 
 
O Stralis AS440S50T/P Euro 5, de cor preta, está equipado com um motor diesel 
Cursor 13 da FPT Industrial, debitando 500 cv de potência, contando com um 
turbo de geometria variável e suportado por uma transmissão automática de 12 
velocidades. 
 
A Iveco está também envolvida no campeonato como “Fornecedor de Veículos 
Comerciais” do MotoGP e como “Patrocinador Oficial” da equipa da Yamaha 
Factory Racing. Com esta operação fez aumentar a frota de veículos que 
transportam equipamento e pessoal ao longo das 18 corridas do Campeonato do 
Mundo. O Stralis entregue ao ‘VR46’, é, de facto, mais um veículo a juntar à frota 
de 15 unidades Stralis e 4 ECODAILY disponíveis para todos os movimentos da 
Dorna Sports ao longo da temporada. A estes é ainda necessário somar os 7 
Stralis e os 2 ECODAILY do Team Yamaha, do Campeão em título Jorge Lorenzo 
e de Ben Spies, o melhor ‘rookie’ da última temporada. 

Este maior envolvimento no MotoGP é a confirmação do compromisso da Iveco 

com iniciativas que contribuem para uma aproximação a valores como a lealdade, 

energia positiva, determinação e espírito de equipa, que norteiam o desporto de 

uma forma geral. 

 

Iveco 

A Iveco, empresa do Gruppo Fiat Industrial, desenha, fabrica e comercializa uma vasta 

gama de veículos comerciais ligeiros, médios e pesados, camiões de todo-o-terreno, 

autocarros urbanos, interurbanos e de longo curso, assim como veículos especiais para 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

variadas aplicações, como o combate a incêndios, missões fora-de-estrada, defesa e 

protecção civil.  

A Iveco emprega cerca de 25.000 pessoas e conta com 24 unidades de produção em 11 

países, empregando tecnologias de ponta desenvolvidas em 6 centros de pesquisa. Para 

além da Europa, a companhia opera na China, Rússia, Austrália e América Latina. Cerca de 

5.000 pontos de vendas e serviço em mais de 160 países garantem apoio técnico a 

qualquer veículo Iveco que esteja a operar, em qualquer ponto do mundo 

Castanheira do Ribatejo, 6 Maio 2011 

 

 


