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IVECO predstavuje nové pretekárske vozidlá IVECO S-WAY R  
 

16. mája 2020 prebehlo v nemeckom Ulme na skúšobnej dráhe v areáli miestneho závodu IVECO 

oficiálne predstavenie nových pretekárskych kamiónov IVECO S-WAY R určené pre tímy Hahn 

Racing a Schwabentruck. 

 

Vodiči Jochen Hahn z tímu Hahn Racing a Steffi Halmová z tímu Schwabentruck predviedli na trati s 

novými kamiónmi ukážkové jazdy, aby sa všetci prítomní mohli na vlastné oči presvedčiť, akými 

jedinečnými jazdnými vlastnosťami tieto vozidlá disponujú. 

 

Nové pretekárske automobily tímov Hahn Racing a Schwabentruck budú v pretekárskej sezóne 2020 

vďaka novému konštrukčnému riešeniu IVECO S-WAY skutočnou atrakciou. 

 

 

 

Ulm, 18.05.2020 

 

 

IVECO zahájilo pretekársku sezónu 2020 oficiálnou prezentáciou svojich nových pretekárskych 

kamiónov IVECO S-WAY R špeciálne upravených pre tímy Hahn Racing a Schwabentruck. 

Akcia sa konala v sobotu 16. mája 2020 v skúšobných priestoroch závodu na výrobu ťažkých 

nákladných automobilov a výskumnom a vývojovom stredisku IVECO v Ulme. Vzhľadom na súčasnú 

situáciu a v súlade s bezpečnostnými opatreniami a hygienickými predpismi sa na prezentácii 

zúčastnila len malá skupina návštevníkov.  

 

Vodiči Jochen Hahn z tímu Hahn Racing a Steffi Halmová reprezentujúca tím Schwabentruck 

predviedli svoje nové kamióny na skúšobnej dráhe v skutočne pretekárskom tempe, aby mohli 

zúčastneným demonštrovať ich silu aj výkon. Akcia bola naživo prenášaná aj na facebookovej 

stránke IVECO, takže sponzori tímov, všetci kolegovia a fanúšikovia tak mohli vidieť nielen ukážky 

jázd, ale aj krátky šot dokumentujúci veľmi úspešnú sezónu 2019, vrátane informácií k 

nadchádzajúcom závodným akciám. 

 

Prezentácii nákladných vozidiel IVECO S-WAY R predchádzalo päť mesiacov vývoja a testovania. 

Nové pretekárske automobily ťažia zo všetkých špičkových projekčných a konštrukčných prvkov radu 

IVECO S-WAY uvedených na trh v roku 2019, a to od kabíny, ktorá kombinuje funkčnosť s pohodlím, 

až po optimalizovanú aerodynamiku prejavujúcu sa znížením koeficientu odporu Cx až o 12 % a tým 

i následnou štvorpercentnou úsporou paliva. 

http://www.iveco.com/


 

 

 

 

 

 

„IVECO S-WAY R je – bez preháňania – najlepší a najštýlovejší pretekársky kamión, aký kedy bol 

vyrobený. Už sa nemôžem dočkať, až si tohto pretekárskeho koňa vyskúšam priamo na trati a ukáže 

mi, čo v ňom je,“ ohodnotil Jochen Hahn, šesťnásobný majster Európy v kategórii pretekárskych 

kamiónov, svoj nový automobil, ktorý familiárne pomenoval „Giulia“. 

 

„Čo sa týka farieb, môj kamión má oveľa lepšiu vizáž než Jochenov, hovorí Steffi Halmová, 

pretekárka reprezentujúca tím Schwabentruck. „Ale myslím si, že pre túto sezónu je to aj tak 

jedno, keďže ma Jochem uvidí len zozadu!“ 

 

 

 

IVECO 

IVECO is a brand of CNH Industrial N.V., a World leader in Capital Goods listed on the New York Stock Exchange 

(NYSE: CNHI) and on the Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana (MI: CNHI). 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 Trakker (dedicated to off-road missions) and 

the IVECO WAY range with the on-road IVECO S-WAY and the IVECO X-WAY for light off-road missions. In addition, 

the IVECO Astra brand builds off-road trucks, rigid and articulated dumpers as well as special vehicles. 

 

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. 

  

For further information about IVECO: www.iveco.com 

For further information about CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

  

For further information, please contact: 

IVECO Press Office – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com   

Tel.  +39 011 00 72965 

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

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

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