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IVECO, IVECO S-Way ile prestijli iF DESIGN AWARD 2020’nin sahibi oldu 
 
Torino, 11 Şubat 2020  
 
IVECO, Otomobiller/Araçlar Ürün Kategorisinde IVECO S-Way ile prestijli iF DESIGN AWARD 
2020’nin sahibi oldu. Tasarımda mükemmelliğin sembolü olarak tanınan ve yıllık olarak verilen ödül, 
dünyadaki en eski bağımsız tasarım enstitülerinden biri olan iF International forum Design GmbH 
tarafından düzenleniyor. 
 
IVECO S-Way, 78 bağımsız uzmandan oluşan uluslararası bir jüri tarafından 56 ülkeden 7,298 
başvuru arasından seçildi. Seçim kriterleri; yenilikçilik ve ayrıntı dereceleri, ürünün eşsizliği, 
uygulaması ve işçiliği; kullanılabilirliği içermek üzere işlevselliği, ergonomisi, güvenliği; estetiği ve 
duygusal çekiciliği, mekânsal kavramı; üretim verimliliği, çevresel standartların dikkate alınması ve 
karbon ayak izi olmak üzere kurumsal sorumluluk, sosyal sorumluluk ve evrensel tasarım; ve ürünün 
konumlandırılmasıydı. 
 
IVECO Marka Başkanı Thomas Hilse şunları söyledi: “Böylesi prestijli bir ödül almak onurdur. 
Hedefimize ulaştığımızın bağımsız jüri otoritesi tarafından önemli bir tanınmasıdır: Müşteri merkezlilik 
fikrini, tasarım ve bağlanabilirlik ile otomasyondaki son yenilikleri kullanarak müşterilerimizi ve 
sürücüleri durdurulamaz yapan kapsamlı bir çözüm ile yeniden tanımladık.” 
 
IVECO S-Way söz konusu kritere mükemmel olarak uymakta: Kabin, sürücü ve aracın sahibinin 
etrafında tamamen baştan tasarlandı. Kabin tasarımı, birinci sınıf yaşam ve çalışma koşullarını 
sağlarken güvenliğe de atıfta bulunuyor. Sürücü odaklılık, sürdürülebilirlik ve yeni genişletilmiş bir 
seviyede bağlanabilirlik -Lojistik operatörlerinin filolarında en yüksek çalışma süresi, verimlilik ve 
üretkenliğe erişerek günümüz rekabetçi pazarında başarılı olmak için- geliştirilmiş kapsamlı bir 
çözüm paketi sunuyor. 
 
IVECO S-Way’in tasarım amacı, teknik ve aerodinamik özellikleri; teknoloji, güç, dinamizm, denge, 
rafine estetik ve kaliteyi gösterebilen ahenkli ve tümleşik bir gövdeye çevirmeye son derece 
odaklıydı. 
 
IVECO S-Way, IVECO DNA’sını tanımlayan, oldukça detaylı ve tanımlayıcı ızgarayı baskılayan logo, 
keskin far görüşü ve değerli yüzeyler ile İtalyan tasarım mirasının dengeli oranları gibi tasarım 
ipuçlarını içeriyor. 
 
Araç, estetik tümleşikliğini en iyi mimarisi ile ifade ediyor: Ön kapak ve tampon bölümü, kabin ve şasi 
arasındaki güçlü ayrımı saklayan ızgarayı, aracın önü ile yanı arasında süreklilik veren köşelerle 
beraber paylaşıyor. Yaşam alanını maksimize etmek üzere tasarlanın tavan ise güç ve kararlılık 
algısına katkıda bulunuyor. 
 
Aerodinami aracın dış tasarımında keskin bir etkiye sahip, farların yanında yer alan hava girişi alt 
kısım ile birlikte hava basıncını düzenliyor ve tekerleklerin yarattığı türbülansı ortadan kaldırırken 



 

 
 
 
 

köşeli kabin kenarları da havanın yukarıya yumuşak bir şekilde akmasını sağlıyor. 
 
IVECO S-Way aynı zamanda birinci sınıf bir yaşam ve çalışma alanı olarak geliştirildi. Kabin 
zemininin pozisyonu kolay erişilebilirlik (Girmek için önünüzde yalnız 3 basamak var) ve yürünebilirlik 
(Motor tüneli oldukça alçak, bu sayede iç mekânda hareket etmek oldukça kolay) arasında kurulan 
mükemmel denge ile optimize edildi). Yaşam alanı da kabin içinde ayakta kolay hareket etmeyi 
sağlayan yeni tavan profili sayesinde maksimize edildi. 

 

 

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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