FPT INDUSTRIAL ACELERA QUINTETO IVECO NA COPA TRUCK EM SANTA CRUZ
DO SUL (RS)
Motor FPT Cursor 13 de 1.200 cv de potência equipa cinco pesados do grid de largada, com
velocidades de até 250 km/h
Maior competição de caminhões do Brasil é importante laboratório para o time de
desenvolvimento da marca
Betim, 16 de agosto de 2019
Depois de quatro etapas disputadas em Goiânia (GO), Campo Grande (MS), Londrina (PR) e
Curvelo (MG), a Copa Truck chega a Santa Cruz do Sul (RS) pela primeira vez, nesse fim de
semana, acelerada pelos caminhões IVECO equipados com o motor Cursor 13 da FPT
Industrial. A marca de motores, eixos e transmissões da CNH Industrial está presente em cinco
pesados do grid, pilotados por Danilo Alamini (#00), Djalma Pivetta (#21), Felipe Giaffone (#4),
Luiz Lopes (#99) e Jaidson Zini (#25).
Uma preparação especial para a maior competição de caminhões do Brasil eleva a potência a
1.200 cv e o torque a 4.300 Nm, permitindo velocidades de até 250 km/h na pista.

Djalma Pivetta (#21), da equipe Usual Racing, é um dos pilotos com motor FPT
Foto: Vanderley Soares/Divulgação Copa Truck
Motor da linha comercial de caminhões IVECO Hi-Road e Hi-Way, de 400 cv a 560 cv, o FPT
Cursor 13 se distingue pelo extraordinário desempenho combinado com uma redução do
consumo de combustível e torque máximo disponível em baixas rotações. Com 12,9 litros, o
propulsor tem turbocompressor de geometria variável controlado eletronicamente (E -VGT),

entregando torque de 2.500 Nm em uma f aixa de apenas 1.000 rpm, o que garante um nível
superior de flexibilidade e ef iciência de combustível.
O alto desempenho o qual os pesados são submetidos durante as corridas é um importante
laboratório para o time de desenvolvimento do Technical Center da marca, em Betim (MG).
Além do segmento on-road, o FPT Cursor 13 também equipa, no Brasil, tratores e
colheitadeiras da Case IH e New Holland Agriculture, reforçando a sinerg ia entre as marcas da
CNH Industrial no segmento off-road.
“A Copa Truck é um teste prático da máxima ef iciência do Cursor 13. Um campeonato
emocionante, que acelera junto com os atributos de inovação, tecnologia e robustez dos nossos
motores”, afirma a gerente de Marketing da FPT Industrial para a América do Sul, Isabela
Costa.
SERVIÇO
Calendário Copa Truck 2019
-5ª etapa 18/08 Sta. Cruz do Sul
-6ª etapa 01/09 Rivera (Uruguai)
-7ª etapa 06/10 Cascavel
-8ª etapa 27/10 Velopark
-9ª etapa 08/12 São Paulo
A FPT Industrial é uma empresa do Grupo CNH Industrial voltada ao design, produção e comercialização de sistemas
de propulsão para veículos on road e off road, máquinas agrícolas e de construção e também aplicações marítimas e de
geração de energia. Com uma gama de produtos diversificada, a FPT Industrial trabalha com potência máxima de 31 kW
(42 hp) até 740 kW (1006 hp), cilindradas de 2,2L a 20L, transmissões com torque máximo de 200 Nm a 500 Nm, eixos
dianteiro e traseiros de 2 toneladas a 32 toneladas e geradores de energia com potência máxima de 30 kVA a 700 kVA.
Líder mundial na produção de powertrain e de venda de motores GNV, a companhia conta com aproximadamente 8.400
colaboradores em todo o mundo distribuídos em 10 plantas, sendo duas delas na América Latina – em Sete Lagoas
(MG/Brasil) e em Córdoba (Argentina) – e sete centros de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), entre os quais um em
Betim (MG/Brasil). Tudo isso faz da FPT Industrial, uma empresa completa e que impulsiona o futuro por meio da sua
tecnologia. Para mais informações, visite www.fptindustrial.com e www.blogdafpt.com.br ou acompanhe as novidades da
marca no Facebook e no Linkedin.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) uma das líderes globais no setor de bens de capital com experiência
industrial reconhecida, tem uma ampla gama de produtos e presença mundial. Cada uma das marcas individuais que
pertencem à empresa é uma força internacional de destaque em seu setor específico: Case IH, New Holland Agriculture
e Steyr para tratores e máquinas agrícolas; CASE Construction Equipment e New Holland Construction para
equipamentos de movimentação de terra; IVECO para veículos comerciais; IVECO BUS e Heuliez Bus para ônibus
urbanos e rodoviários; Iveco Astra para veículos de pedreira e construção; Magirus para v eículos de combate a incêndio;

Iveco Defence Vehicles para defesa e proteção civil; e FPT Industrial para motores e transmissões; CNH Industrial Capital
para serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis no website da empresa: www.cnhindustrial.com.
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