FPT INDUSTRIAL VENCE DOIS TÍTULOS NO CAMPEONATO EUROPEU DE CORRIDAS
DE CAMINHÕES DA FIA 2019

Turim, 10 de outubro de 2019
Pelo segundo ano consecutivo, a FPT Industrial, juntamente com a IVECO, recebeu os prêmios
de campeã das categorias Equipe e Pilotos no Campeonato Europeu de Corridas de
Caminhões da FIA 2019. A IVECO foi o patrocinador técnico da equipe "Die Bullen von IVECO",
a parceria entre as equipes Hahn Racing e Schwabentruck, enquanto a FPT Industrial equipou
os caminhões durante a competição.

Momento do Campeonato Europeu de Corrida de Caminhões da FIA 2019

Ser o protagonista de uma competição desse calibre não é fácil, significa conseguir equilibrar
potência, durabilidade e confiabilidade em todas as fases do campeonato. Com os seus
motores Cursor 13, especificamente personalizados para esta missão, a FPT Industrial foi o
parceiro perfeito para as equipes. De fato, os motores foram projetados para esse rali tão
desafiante e a personalização foi realizada no centro de Pesquisa e Desenvolvimento da FPT
Industrial em Arbon, na Suíça. O motor de 13 litros é famoso por sua confiabilidade em missões
de longa distância e em aplicações agrícolas, como grandes tratores e colheitadeiras.

A IVECO apoiou a equipe com o caminhão Stralis 440 E 56 XP-R de 5,3 toneladas, que entrega
impressionantes 1.180 cv. Trata-se de um caminhão especificamente concebido para atingir
160 km/h, a velocidade máxima permitida pelos regulamentos esportivos. A equipe
Schwabentruck tem representado as marcas da CNH Industrial nos últimos dez anos e a equipe
Hahn competiu com um caminhão de corrida Stralis pelo terceiro ano consecutivo.
"É mais uma vez uma honra sermos o coração que bate sob o capô dos caminhões de corrida
Stralis das equipes Schwabentruck e Hahn. O nosso Cursor 13, que foi especialmente
concebido para essa competição, demonstrou um equilíbrio entre desempenho e durabilidade
em condições desafiantes e exigentes, em perfeita simbiose com o talento das
equipes", disse Annalisa Stupenengo, Presidente da FPT Industrial. "Essa é mais uma
evidência da excelência de nossos produtos, o resultado de nossos esforços contínuos para
sermos os melhores."
Graças ao excepcional desempenho de Jochen Hahn, que conquistou 13 vitórias - pelo menos
uma por evento - e mais 18 posicionamentos no pódio, a IVECO também conquistou o primeiro
lugar na classificação dos Pilotos, uma vez que ele venceu o título de Campeão Europeu de
Corridas de Caminhões da FIA pela sexta vez. Steffi Halm, na sua segunda temporada como
líder da equipe Schwabentruck, conseguiu um total de 11 posicionamentos no pódio e melhorou
em relação ao sexto lugar do ano passado terminando na quarta posição na classificação geral
de Pilotos.
Gerrit Marx, Presidente da divisão de Veículos Comerciais e Especializados, comentou:
"Estamos muito orgulhosos dos resultados incríveis da equipe Die Bullen von IVECO com
nossos caminhões Stralis, que mais uma vez provaram sua capacidade de competir nos níveis
mais altos, entregando desempenhos vencedores com consistência e confiabilidade. Foi
graças ao excelente trabalho em equipe dos muitos técnicos, engenheiros e mecânicos que
trabalharam juntamente com os pilotos que a equipe conquistou outro título no Campeonato
Europeu de Corridas de Caminhões. Foi um ótimo trabalho!"
CLASSIFICAÇÃO FINAL - CAMPEONATO EUROPEU DE CORRIDAS DE CAMINHÕES
2019
PILOTOS
1. Jochen Hahn (IVECO) - 370 pontos
2. Antonio Albacete (MAN) - 268 pontos
3. Adam Lacko (Freightliner) - 261 pontos
4. Steffi Halm (IVECO) - 212 pontos
5. Sascha Lenz (MAN) - 192 pontos

EQUIPES
1. Die Bullen Von IVECO - 627 pontos
2. Löwen Power - 510 pontos
3. Buggyra Racing 1969 - 395 pontos
4. Tankpool 24 Racing - 280 pontos
5. Reboconort Truck Racing Team - 193 pontos
Especificações do Cursor 13 Diesel para o FIA ETRC 2019
Arquitetura:

6 cilindros em linha

Sistema de injeção:

Common Rail (> 2.000 bar)

Válvulas por cilindro:

4

Cilindrada (l):

12,88 l

Potência nominal máxima:

acima de 1.100 cv

Torque máximo:

acima de 6.000 Nm

Peso seco:

1.140 kg

A FPT Industrial é uma marca da CNH Industrial que se dedica a projetar, fabricar e comercializar motores para veículos
on-road e off-road e aplicações marítimas e de geração de energia. A empresa conta com mais de 8.000 colaboradores
em todo o mundo, em dez fábricas e sete centros de P&D. A rede de vendas da FPT Industrial consiste de 73
distribuidores e cerca de 800 centros de assistência em quase 100 países. Uma vasta oferta de produtos, incluindo seis
linhas de motores de 42 CV a 1.006 CV, transmissões com torques máximos de 200 Nm a 500 Nm e eixos dianteiros e
traseiros com pesos brutos por eixo de 2 a 32 toneladas. A FPT Industrial possui a oferta mais completa de motores a
gás natural disponível no mercado para aplicações industriais, incluindo motores com potências de 136 CV a 460 CV.
Essa vasta oferta e um forte enfoque em atividades de P&D fazem da FPT Industrial uma líder mundial em motores
industriais. Para mais informações, visite www.fptindustrial.com.
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