Brutos da IVECO chegam a São Paulo para a 2ª
etapa da Copa Truck 2021
Corrida será realizada no autódromo de Interlagos e terá
cinco caminhões da marca no grid de largada
A Copa Truck 2021 continua acelerando pelos principais autódromos do Brasil.
Agora, o autódromo de Interlagos, na capital paulista, será o palco da segunda
etapa da competição, que acontece no dia 27 de junho. Nela estarão os cinco
caminhões da IVECO, impulsionados pelo motor Cursor 13, da FPT Industrial,
prontos para ajudar os pilotos a conquistar o pódio.
O time da marca, montadora oficial da Copa Truck, é composto pelos pilotos da
IVECO Usual Racing, que tem o apoio da marca NEXPRO que conta com uma
linha de peças testadas e homologados pela IVECO, o que garante qualidade e
performance nas pistas: Felipe Giaffone #4, comentarista da Fórmula1 na Band,
Djalma Pivetta #21, ex-caminhoneiro e empresário, e Valmir Benavides #2,
conhecido como Hisgué. Completam a lista os pilotos Luiz Lopes (99) – equipe
Luccar - e Felipe Tozzo (57) – equipe Dakar Motorspor.
Bernardo Pereira, diretor de Marketing da IVECO para a América do Sul,
destaca que os brutos estão cada vez mais competitivos e preparados para os
desafios dos diferentes circuitos pelo país. “Houve um trabalho da marca para a
temporada de 2021, que soma reforços nas equipes e também melhorias nos
caminhões, e temos confiança que essa temporada trará resultados positivos
para a montadora, equipes e pilotos. O resultado da primeira etapa já é uma
conquista que mostra que estamos no caminho certo.”
Calendário Copa Truck 2021
Etapa 2 – 27/06 – Interlagos (SP)
Etapa 3 e 4 – 18/07 – Cascavel (PR)
Etapa 5 – 15/08 – Tarumã (RS)
Etapa 6 e 7 – 05/09 – Curitiba (PR)
Etapa 8 – 03/10 – Potenza (MG)/Alternativa
Etapa 9 – 05/12 – Curitiba (PR)

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
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