UM MERGULHO DE TIRAR O FÔLEGO EM UM MAR DE EUFORIA. A FPT INDUSTRIAL É
PARCEIRA TÉCNICA OFICIAL PARA A RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES
Torino, 23 de setembro de 2021
A FPT Industrial continua sua parceria técnica com a Red Bull, assumindo o papel de Parceira
Técnica Oficial na última rodada de qualificação e na final da Red Bull Cliff Diving World
Series, o campeonato mundial de mergulho em altura, que ocorrerá em Polignano a Mare
(Bari, Itália) nos dias 21 e 22 e 25 e 26 de setembro, respetivamente.

Depois do Red Bull Wake The City, uma competição espetacular de Cable Wakeboard realizada na
represa de Darsena em Milão no dia 4 de setembro para a alegria dos espectadores, em que a FPT
Industrial esteve presente como Parceira Técnica Oficial, a Marca será mais uma vez parceira de
um evento emocionante e cheio de adrenalina, fornecendo os motores para os barcos de apoio
usados durante a competição.

Criada e administrada pela Red Bull desde 2009, a Red Bull Cliff Diving World Series é uma
competição internacional de mergulho em altura, durante a qual um número estritamente limitado
de atletas, divididos nas duas categorias Divers e Wildcard Divers, mergulha de uma plataforma
localizada em um altura variando de 26 a 28 metros acima da superfície da água. A edição
deste ano inclui dezoito competições mais a Grande Final que decidirá os campeões masculinos e
femininos em 2021.

A última competição classificatória e a grande final estão sendo realizadas na Itália, na espetacular

arena natural de Polignano a Mare, que já foi palco deste desafio vertiginoso por sete vezes até
hoje, e é o lar europeu deste esporte. Para chegar ao trampolim, os mergulhadores devem caminhar
pelo centro histórico da cidade, pela sala de estar de uma residência particular e até a plataforma
montada em um loft.

A FPT Industrial fornecerá o barco que transportará os quatro juízes, um DC 10 construído pela
Cantieri Dellapasqua e equipado com dois motores a diesel Common Rail eletrônicos FPT N40 250
E, com quatro válvulas por cilindro, cada uma com 184 kW, enquanto oferece emissões ultra
baixas e ruído e vibração mínimos, ideal para todas as embarcações recreativas de até 12 metros.
A embarcação hoteleira, da qual os atletas poderão assistir à competição, também será fornecida
pela FPT Industrial. Neste caso, o barco é um Maine 530 da Cantieri Estensi, equipado com dois
motores diesel FPT N67 450 N 331 kW, que oferecem excelente desempenho com peso e tamanho
limitados, além de impacto ambiental reduzido. Eles também são ideais para qualquer tipo de
embarcação recreativa de até 17 metros.

A Marca também estará presente em seu estande na vila hoteleira, onde exibirá a joia na coroa
de seus motores marítimos, o C16 1000 de 735 kW, ideal para iates e embarcações de pesca
esportiva de até 20 metros e detentor do recorde mundial de velocidade na água, estabelecido
em março de 2018 no Lago Como com uma velocidade de 277,5 km/h. O estande da FPT Industrial
estará localizado em Largo Gelso, 20.
“Depois da fantástica experiência na Darsena em Milão, onde fornecemos energia para o evento - o
sistema de cabos para os competidores, a música e a iluminação do evento - com nossos motores
para geração de energia, estamos entusiasmados e orgulhosos de estarmos mais uma vez ao lado
da Red Bull para um evento que tem o esporte e o mar como protagonistas, fornecendo algumas
embarcações equipadas com motores da FPT Industrial para os juízes e os atletas”, disse Carlo
Moroni, Chefe de Comunicação da FPT Industrial. “Em nosso papel como fornecedores de motores
marítimos, acreditamos que é essencial promover seu desempenho e sustentabilidade, valores que
também são compartilhados por este evento, no qual, além dos atletas que se lançam de alturas
vertiginosas, há toda uma organização que visa minimizar o impacto ambiental deste evento único”.

FPT Industrial é uma marca da CNH Industrial dedicada ao projeto, produção e venda de sistemas de propulsão
para veículos On-Road e Off-Road, aplicações marítimas e geração de energia. A empresa tem uma força de
trabalho global de mais de 8.000, dez locais de produção e sete centros de P&D. A rede de vendas industrial da
FPT consiste de 73 concessionárias e cerca de 800 centros de serviço em quase 100 países. A marca conta com
uma ampla oferta de produtos, incluindo seis gamas de motores de 42 cv até 1.006 cv, transmissões com torque
máximo de 200 Nm até 500 Nm, e eixos dianteiros e traseiros de 2 a 32 ton GAW (Peso Bruto do Eixo). FPT
Industrial oferece a linha mais completa do mercado de motores a gás natural para aplicações industriais, com
potências de 136 a 460 cv. Esta vasta oferta e seu forte foco em P&D fazem da FPT Industrial uma líder mundial
no setor de usinas industriais. Para maiores informações, visite www.fptindustrial.com.
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