Extrapesados da IVECO cruzam a fronteira
para mais uma etapa da Copa Truck
Competição terá a cidade de Rivera, no Uruguai, como a
próxima corrida da temporada 2019
No ano passado o Autódromo Eduardo P. Cabrera, na cidade uruguaia de
Rivera, atraiu mais de 40 mil pessoas durante a etapa da Copa Truck. Nesse ano
a prova está confirmada para 1º de setembro e os caminhões IVECO vão
mostrar a potência dos motores Cursor 13, de 1.200 cv de potência da FPT
Industrial, para os apaixonados por automobilismo.
No comando das máquinas estão competidores preparados para desafios em
alta velocidade, com destaque para Felipe Giaffone (#4), que terminou a etapa
de Santa Cruz do Sul no pódio, em 2º lugar. Ele é um dos finalistas para a
grande decisão que acontece no mês de dezembro no Autódromo de Interlagos,
em São Paulo.
Completam o time IVECO Djalma Pivetta (#21), Luiz Lopes (#99), Jaidson Zini
(#25) e Danilo Alamini (#00). A etapa de Rivera definirá o campeão da terceira
copa, das quatro previstas para 2019, e também mais três finalistas para a final
da Copa Truck 2019.
“Contamos com o apoio da torcida que for ao autódromo para termos, mais uma
vez, um piloto IVECO no pódio. Estamos chegando à reta final da competição e
nossos caminhões estão prontos para surpreender o público”, afirma Maurício
Correa, gerente de Marketing da IVECO.
Calendário da Copa Truck 2019
6ª Etapa - 01/09 - Rivera/Uruguai
7ª etapa - 06/10 – Cascavel/PR
8ª etapa - 27/10 – Velopark/RS
9ª Etapa - 08/12 - São Paulo/SP
IVECO
A IVECO é uma marca da CNH Industrial N.V., líder mundial em Bens de
Capital listados na Bolsa de Nova York (NYSE: CNHI) e no Mercato Telematico

Azionario da Borsa Italiana (MI: CNHI). A IVECO projeta, fabrica e
comercializa uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados,
caminhões fora-de-estrada e veículos para aplicações como missões off-road. O
portfólio de produtos da montadora no Brasil inclui modelos das linhas Daily,
Tector, Hi-Road e Hi-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o
mundo. Gerencia locais de produção em sete países da Europa, Ásia, África,
Oceania e América Latina, onde produz veículos com as mais avançadas
tecnologias. 4.200 pontos de atendimento, em mais de 160 países, garantem o
suporte técnico sempre que um veículo da IVECO está em operação.
Para mais informações da IVECO, visite www.IVECO.com.br
Para mais informações da CNH Industrial, visite: www.cnhindustrial.com
Sobre a CNH Industrial
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 veículos 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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