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Bullen of IVECO Magirus üçüncü defa Slovakya Ring Grand Prix yarışına katılıyor  

Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonası (ETRC) mücadelesi IVECO için devam ediyor: Bullen of 
IVECO Magirus Takımı, Jochen Hahn ile Slovakya Kamyon Yarışları’ndaki dört yarışın üçüne 
katılıyor.  
 

Orechová Potôň, 18 Temmuz 2017 

 
Bullen of IVECO Magirus; Hahn Racing ve Team Schwabentruck Takımları; tüm Avrupa Kamyon 

Yarışları Şampiyonası’nın en uzun pisti olan Slovakya Grand Prix yarışının 2017 yılı etabını tamamladı. 

 

Son şampiyon Jochen Hahn, evine FPT Industrial tarafından özel olarak hazırlanmış olan IVECO Cursor 

13 motor takılı yeni IVECO Stralis 440 E 56 XP-R yarış kamyonuyla elde ettiği iki üçüncülük ve bir 
ikincilik ödülüyle dönüyor.  
 

15 Temmuz Cumartesi, Grand Prix’deki dört yarışmanın ilkine Jochen Hahn dördüncü sırada, Gerd 

Körber ise sekizinci sırada başladı. Jochen, ilk yarışta üçüncülük elde ederken Gerd, rakibi tarafından ön 

dingiline verilen hasara rağmen yarışı 8. sırada tamamladı. Günün ikinci yarışı ise, Bullen’in rakiplerine 

karşı büyük bir mücadele verdiği oldukça heyecanlı bir yarıştı. Hahn yarışı dördüncü olarak, yarışın yarısı 

boyunca üçüncülük konumunu koruyan Gerd ise beşinci olarak bitirdi.  

  
16 Temmuz Pazar günü koşulan etepda yarışın sonucu nerdeyse ilk 900 metrede veya ilk virajda belli 

oldu. Gerd, iki yarışta da öndeki aracı sollamada zorlandığı için orta kısımda mücadele etti. Pazar günü 

yapılan ilk turda Jochen Hahn tekrar üçüncülük elde etti. İkinci yarışta ise Gerd yarışa ilk sırada başladı 

ancak ilk virajda rakiplerini arkasında bırakmak için yeterince hızlanamadı. Hahn, sonuncu yarışta bu sefer 

ikincilik pozisyonuyla yeniden kürsüye çıkmayı başardı.   

 

Slovakya Grand Prix’si, toplamda 222 puan alan Bullen of IVECO Magirus takımının Takımlar Arası 

sıralamada ikinciliği ve Jochen Hahn’in Sürücüler Arası sıralamada üçüncülüğüyle sona erdi.  
Bir sonraki FIA 2017 Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonası Grand Prix’si, 26 ve 27 Ağustosta 

Macaristan'daki Hungaroring pistinde gerçekleşecek. 
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Iveco 

Iveco New York Borsası'nda (NYSE: CNHI) ve İtalyan Borsası'nın Mercato Telematico Azionario'sunda (MI: CNHI) 

kayıtlı ve Sermaye Mallarında bir dünya lideri olan CNH Industrial N.V.'nin markasıdır. Iveco, geniş bir hafif, orta ve ağır 

iş tipi ticari araç, arazi kamyonu ve arazi görevleri gibi uygulamalara yönelik araç yelpazesini tasarlar, üretir ve pazarlar.  

 

Markanın geniş ürün yelpazesine, 3-7 ton araç ağırlığı sınıfına dahil olan Daily, 6-19 ton sınıfından Eurocargo, ikisi de 

16 tondan fazla olan Trakker (arazi görevleri için hizmete sunulan) ve Stralis dahildir. Ayrıca Iveco Astra, şahsi araçların 

yanı sıra arazi kamyonları, sert ve mafsallı damperli kamyonlar da üretmektedir.  

 

Iveco dünya genelinde yaklaşık 21.000 kişiyi istihdam etmektedir. Avrupa, Asya, Afrika, Okyanusya ve Latin 

Amerika'daki 7 ülkede yer alan ve en gelişmiş teknolojilere sahip araçları ürettiği üretim tesislerini yönetmektedir. 160 

ülkedeki 4.200 satış ve servis merkezi bir Iveco aracın çalıştığı her yerde teknik desteği garanti eder. 

Iveco hakkında daha fazla bilgi için: www.iveco.com  

CNH Industrial hakkında daha fazla bilgi için: www.cnhindustrial.com 

 


