FPT INDUSTRIAL CONTINUA SUA PARCERIA TÉCNICA COM A RED BULL PARA A
FINAL DO TORNEIO DE BASQUETE DE RUA 3X3 RED BULL HALF COURT EM ROMA
Torino, 18 de outubro de 2021
"You Enjoy The Event. We Bring The Power." Esse foi o slogan escolhido pela FPT Industrial
para celebrar seu papel como Parceiro Técnico Oficial da final do Red Bull Half Court, o
campeonato mundial de basquete de rua 3x3, realizado no Scalo San Lorenzo Playground, no
centro de Roma, no dia 16 de outubro.
Depois dos eventos Red Bull Wake The City, em Milão, e Red Bull Cliff Diving, em
Polignano a Mare, pela terceira vez consecutiva, a FPT Industrial e a Red Bull se uniram para
criar um incrível espetáculo esportivo com velocidade, energia, agilidade de raciocínio,
habilidade e trabalho de equipe como ingredientes principais.
Realizado em mais de 20 países, além de ser o torneio de basquete de rua mais espetacular,
o Red Bull Half Court é também o mais universal e mais inclusivo em todo o mundo.
Música rap e sets de DJs, arte urbana e atuações, entretenimento e moda urbana se encontram
e se misturam em torno das quadras, envolvendo as comunidades em uma experiência única
e inesquecível.

Todo o evento foi totalmente energizado pelos dois geradores de energia "Powered by FPT
Industrial" já usados com êxito no Darsena, em Milão, substituindo a habitual rede elétrica nas

laterais das quadras e garantindo energia confiável, silenciosa e sustentável para todo o
evento: iluminação, música, a vila de hospitalidade e qualquer equipamento adicional
envolvido nesse festival esportivo de rua.
Mas isso não é tudo. Os dois geradores de energia "Powered by FPT Industrial"
desempenharam seu papel em uma arena especial com paredes completamente ilustradas
evocando a decoração dos 800 metros quadrados do Scalo San Lorenzo Playground criada
pelo famoso artista de rua romano Francesco Persichella, que usa o apelido PISKV.
Dessa vez, o artista, que transformou a Cidade Eterna em sua tela criando murais
espetaculares com elevado impacto visual e social, buscou inspiração numa combinação de
estilo figurativo, cubismo e futurismo, com amplas formas geométricas que dão poder e
dinamismo ao trabalho, representando uma imagem estilizada do piso térreo do Coliseu
contendo a figura de um jogador de basquete fazendo uma icônica enterrada.
"Estamos muito felizes por trabalhar com a Red Bull como Parceiro Técnico Oficial pela terceira
vez", declara Carlo Moroni, Diretor de Comunicação da FPT Industrial. "Ser uma parte
integrante de outro evento esportivo com ressonância mundial comprova a profunda afinidade
entre duas marcas que têm a energia como base de seu negócio e é também um tributo à
confiabilidade, sustentabilidade e eficiência de nossos motores de geração de energia, que
forneceram energia para os jogadores nas quadras e para as grandes multidões assistindo nas
bancadas."

Dušan Domović Bulut, equipe da Sérvia, vencedora da competição

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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