Sucesso nas ruas e nas pistas, Trucks de
brinquedo da IVECO conquistam o universo
infantil
Linha IVECO Toys conta com réplicas da linha Daily, do
semipesado Tector, do extrapesado Hi-Way e do caminhão
de competição da marca
Em 2017, a IVECO lançou a linha de brinquedos com réplicas dos principais
caminhões da montadora, como o semipesado Tector e o extrapesado Hi-Way.
Agora, chegou a vez da Daily, campeã de vendas, e do bruto que disputa a Copa
Truck pela IVECO Usual Racing entrarem para a frota lúdica da marca.
A Daily mostra a versatilidade de opções do modelo com as versões Bombeiro,
Ambulância, Escolar e com empilhadeira, também disponível na linha Hi-Way.
Já o pesado da Copa Truck se destaca pelo visual arrojado que brilha nas pistas
da maior competição de caminhões do Brasil.
Os brinquedos estão disponíveis em grandes lojas de varejo e seguem as normas
de controle do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(INMETRO).
“As crianças e apaixonados por caminhões têm a oportunidade de fazer parte do
mundo do transporte e das corridas com a Linha IVECO Toys, em parceria com
a Usual Brinquedos, que preza pela excelência no design e pela qualidade dos
produtos. Essa é mais uma forma de ampliarmos a visibilidade da marca de
caminhões que mais cresce no Brasil”, diz Maurício Corrêa, gerente de
Marketing da IVECO.
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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