Giaffone vence e segue na disputa pelo título
da Copa Truck 2021
A etapa mineira da Copa Truck 2021, realizada em 3/10 no autódromo de
Potenza na cidade de Lima Duarte, mostrou a força do bruto da IVECO,
impulsionado pelo motor FPT Cursor 13, em uma disputa emocionante que teve
Felipe Giaffone como pole da etapa e vencedor da corrida 1, de ponta a ponta. O
piloto está na briga pelo título posicionado na terceira colocação na categoria
Pro.
O próximo desafio de Giaffone, e dos outros integrantes da IVECO Usual Racing
e de Felipe Tozzo, da Dakar Motorspor - líder da categoria Super - acontece em
05 de dezembro, em Curitiba, onde será realizada a etapa final da maior
competição de caminhões do Brasil.
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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