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IVECO Yeni IVECO S-WAY R Yarış Kamyonlarını Tanıttı  
 

Team Hahn Racing ve Team Schwabentruck’ın kullanacağı IVECO S-WAY R yarış kamyonlarının 

resmî tanıtımı IVECO’nun Almanya Ulm’de yer alan test pistinin bulunduğu tesisinde 16 Mayıs 

2020’de gerçekleşti 

Team Hahn Racing’den Jochen Hahn ve Team Schwabentruck’tan Steffi Halm, pistte yeni 

kamyonlarla yarışarak performanslarını ve kabiliyetlerini ortaya koydular. 

Hahn Racing ve Schwabentruck takımlarının yeni yarış kamyonları, 2020 kamyon yarışı sezonunda 

yeni IVECO S-WAY tasarımlarıyla izlenebilir olacak. 

 

Ulm, 18.05.2020 

 

IVECO, 2020 yarış sezonuna Team Hahn Racing ve Team Schwabentruck için özel olarak 

hazırlanan IVECO S-WAY R yarış kamyonlarının resmî tanıtımı ile başladı. Etkinlik 18 Mayıs 

2020’de IVECO’nun ağır kamyonlarının üretildiği ve ARGE merkezinin yer aldığı Ulm’daki yarış 

pistinde gerçekleşti. Mevcut durum nedeniyle tanıtıma küçük bir grup güvenlik ve hijyen önlemleriyle 

uyumlu bir şekilde katıldı. 

 

Team Hahn Racing’den Jochen Hahn ve Team Schwabentruck’tan Steffi Halm yeni kamyonları 

test pistinde deneyimledi ve araçların güçlü performansını gösterdi. Etkinlik aynı zamanda 

IVECO’nun Facebook sayfasından canlı olarak yayınlandı ve takımların sponsorları, iş arkadaşları ve 

hayranlar tanıtımı, başarıyla geçen 2019 sezonuna kısa bir bakışı ve önümüzdeki sezonun 

fragmanını izleme şansına sahip oldu. 

 

IVECO S-WAY R kamyonlarının tanıtımı 5 aylık geliştirme ve testlerin sonucu. Yeni yarış 

kamyonları 2019’ta tanıtılan IVECO S-WAY’in fonksiyonellik ve konfor sağlayan kabininden sürtünme 

katsayısını %12’ye kadar düşürerek %4’e kadar yakıt tasarrufu sağlayan optimize aerodinamiğine 

kadar tüm gelişmiş tasarım ve mühendislik özelliklerini barındırıyor. 

 

6 Kez Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonasını kazanan Jochen Hahn, “Giulia” adını verdiği yeni 

kamyonu hakkında “IVECO S-WAY R – hiç abartısız – bugüne kadar ürettiğimiz en iyi ve en tarz 

yarış kamyonu. Bu “IVECO Boğası”nın kabiliyetlerini yarış pistinde görmek için sabırsızlanıyorum” 

dedi. 

 

Schwabentruck takımının sürücüsü Steffi Halm, “Renklere gelince benim kamyonum 

Jochen’inkinden çok daha iyi görünüyor” dedi. “Ancak bu sezon pek fark etmeyecek, zira yalnız 

arkasını görecekler!” 
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Iveco 

Iveco, CNH Endüstriyel N.V.’nin bir markası olarak New York Borsası’nda (NYSE: CNHI) ve Borsa Italiana Mercato 

Telematico Azionario’da (MI: CNHI) Yatırım Ürünleri konusunda dünya liderlerinden biridir. Iveco, geniş bir yelpazede 

hafif, orta ve ağır ticarî araçlar, off-road kamyonlar ve off-road gibi görevler için araçlar tasarlar, üretir ve satışını 

gerçekleştirir. 

 

Markanın geniş ürün yelpazesi, 3-7 tonluk araç segmentinde Daily, 6-19 ton segmentinde Eurocargo, 16 ton üzerinde 

ise Trakker (off-road görevler için) ve Stralis’ten oluşur. Ek olarak Iveco’nun Astra markası maden ve inşaat sahaları için 

sabit ve belden kırmalı damperli kamyonlar ve özel araçlar üretir. 

 

Iveco’da küresel olarak yaklaşık 21 bin kişi çalışmaktadır. Şirket, Avrupa, Asya, Afrika, Okyanusya ve Latin Amerika’da 

yer alan 7 ülkede son teknoloji ile üretim gerçekleştirmektedir. 160’tan fazla ülkede 4,200 satış ve servis noktasıyla 

Iveco, araçlarına sunduğu teknik desteği garanti eder. 

 

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

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