QUATRO PILOTOS CORREM COM MOTOR FPT NA COPA TRUCK EM CASCAVEL
Felipe Giaffone, Djalma Pivetta e Valmir Benavides, o “Hisgué”, da equipe Usual Racing, e
Felipe Tozzo, da Dakar Motorsports, contam com a força e a robustez do FPT Cursor 13
“Coração” dos caminhões IVECO na disputa, propulsor seis cilindros foi especialmente
preparado para a temporada 2021
15 de julho de 2021
Movida por desafios, a FPT Industrial acelera os caminhões IVECO da temporada 2021 da
Copa Truck, a maior competição de pesados do Brasil. Neste f im de semana, no Autódromo
Zilmar Beux em Cascavel (PR), os pilotos Felipe Giaffone, Djalma Pivetta e Valmir Benavides,
o “Hisgué”, da equipe Usual Racing, e Felipe Tozzo, da Dakar Motorsports, contam com a força
e a robustez do motor FPT Cursor 13 na disputa pelo pódio.
Consagrado nas ruas e estradas, o propulsor seis cilindros recebeu preparação especial para
as pistas, levando os caminhões de competição a até 250 km/h. O FPT Cursor 13 f ornece
desempenho e ef iciência de combustível excepcionais e torque máximo disponível em baixas
rotações, resultando em respostas rápidas de aceleração.

Multicampeão Felipe Giaffone tem a motorização FPT como aliada
Foto: Duda Bairros+Brasil/Divulgação Copa Truck
Fora das pistas, o motor da FPT Industrial equipa os caminhões IVECO Hi-Road e Hi-Way, de
440 cv a 560 cv de potência, e está presente em tratores e colheitadeiras da Case IH e New
Holland Agriculture, reforçando a sinergia entre as marcas da CNH Industrial.

“Os motores da série Cursor entregam o que há de mais avançado e robusto ao mercado. A
Copa Truck é um importante laboratório e a prova de que nossos produtos são desenvolvidos
para máximo rendimento, seja qual for a exigência”, aponta Edinilson Almeida, especialista de
Marketing Produto da FPT Industrial. “O Cursor 13 representa assim a conf irmação de um
campeonato emocionante, que acelera junto com nossos valores de confiabilidade, tecnologia
e inovação”, acrescenta Isabela Costa, gerente de Marketing da FPT Industrial.
A etapa de Cascavel segue os protocolos de combate à Covid-19 e será transmitida ao vivo
pela Band e os canais SporTV. As sessões de classificação serão no sábado e no domingo
pela manhã, com as corridas na sequência.

FPT STORE
Você que é f ã da Copa Truck pode eternizar a paixão pelos brutos IVECO com motor FPT
adquirindo miniaturas disponíveis na FPT Store – a loja of icial da marca. Os caminhões
reproduzem f ielmente o visual da Usual Racing. Acesse https://fptstore.com.br/ e confira!

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 Amér ica Latina – em Sete Lagoas
(MG/Brasil) e em Córdoba (Argentina) – e nove centros de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), entre os quais um em

Contagem (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 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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