Solidariteitsrecord ten voordele van UNICEF: de veiling van de touringcar
Magelys en de vrachtwagen Stralis XP 'Emotional Truck' met de kleuren van de
All Blacks heeft meer dan 230 000 euro opgeleverd



Ter gelegenheid van de laatste Europese oefenmatch van de All Blacks vond in Parijs de
officiële overhandiging plaats van de voertuigen met de kleuren van het Nieuw-Zeelandse
team, die op Charity Stars ten voordele van Unicef geveild werden



Patrick Galtier bracht het hoogste bod uit op de Stralis XP 'Emotional Truck', terwijl
Massimiliano Cialone, van Cialone Tour S.P.A., de veiling van de Magelys All Blacks won.



De Stralis XP, de laatste aanwinst binnen het Iveco gamma van zware vrachtwagens, is
uitgerust met de Cursor 13-motor, die geproduceerd wordt in de fabriek van Bouron-Lancy,
in het Franse departement Saône-et-Loire.



De toeristische touringcar Magelys, die tot 'International coach of the year 2016' werd
verkozen, vormt het pronkstuk van het Iveco Bus-gamma. De Magelys wordt geproduceerd

in de fabriek van Annonay, in de Ardèche, en wordt geleverd met het OFG-label (Origine
France Garantie).
Groot-Bijgaarden, 5 december 2016
De veiling van de Nieuwe Stralis XP All Blacks 'Emotional Truck' en van de Magelys die de spelers
vervoerde tijdens hun Europese tour heeft een recordbedrag opgeleverd. Het ingezamelde bedrag wordt
doorgestort aan Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, dat wereldwijd de rechten van
kinderen beschermt en bijdraagt tot een verbetering van hun levenskwaliteit.
Patrick Galtier, Directeur-Generaal van Transports GALTIER, won de veiling van de Nieuwe Stralis XP
All Blacks 'Emotional Truck'. Dit familiebedrijf, dat gevestigd is in Roquefort, in het departement
Aveyron, is de grootste logistieke onderneming in de regio, met een vloot van 85 voertuigen. Het bedrijf
houdt zich onder meer bezig met het transport van gekoelde producten en voedingsmiddelen.
CIALONE TOUR S.P.A. is een Italiaans bedrijf dat opgericht werd in 1895. Het bedrijf heeft meer dan 100
jaar ervaring op het vlak van personenvervoer en mag zich nu ook de trotste eigenaar noemen van de
prachtige Magelys All Blacks, die definitief in de wacht werd gesleept na 25 opbiedingen en een
meeslepende finale.
De veiling begon op dinsdag 25 oktober en werd afgesloten op maandag 21 november. Deze
liefdadigheidsactie werd georganiseerd in het kader van het partnerschap tussen Iveco en het team van
Nieuw-Zeeland: van 6 tot 27 november is Iveco immers de Europese Supporter van de All Blacks,
waarbij het merk zes Iveco voertuigen – twee Magelys en vier minicars Daily Hi-Matic – ter
beschikking stelt voor het vervoer van de spelers en het personeel, gedurende hun volledige Europese
tour in de herfst van 2016.

De overhandigingsceremonie van de sleutels van de beide per opbod verkochte voertuigen vond vandaag
plaats in Parijs, in aanwezigheid van enkele spelers van het team van de All Blacks en van Pierre
Lahutte, President van het merk Iveco, die het volgende commentaar gaf: "We zijn erg trots op de
bereikte bedragen. Voor beide voertuigen werd het vooropgestelde bedrag overschreden. Iveco heeft
samengewerkt met de All Blacks om Unicef te steunen, dat in totaal meer dan 230 000 euro zal
ontvangen. Ik wil in het bijzonder Massimiliano Cialone en Patrick Galtier bedanken, die de twee All Blacks
veilingen hebben gewonnen. Dankzij hun inspanningen hebben ze onze Kampioenen de mogelijkheid
geboden om deze belangrijke zaak, het onderricht van kinderen in Zuid-Afrika, te ondersteunen."
De 'Emotional Truck' All Blacks is de versie van de Nieuwe Stralis XP die gewijd is aan het NieuwZeelandse team, en die het grote partnerschap in de verf zet dat de drievoudige Wereldkampioen rugby
met Iveco verbindt. Het exterieur van de voertuigen werd ontworpen en uitgevoerd door het designteam

van CNH Industrial, dat zich vooral geconcentreerd heeft op de personalisering van het voertuig, door
oordeelkundig gebruik te maken van de kleuren en visuele elementen van het Nieuw-Zeelandse team.
De versie 'Emotional Truck' viert de prestaties die bereikt worden door de Nieuwe Stralis XP, het meest
betrouwbare en zuinige voertuig op de markt, dat ontworpen is om de betrouwbaarheid te verhogen en de
CO2-uitstoot en de totale gebruikskost (TCO) te verlagen. De nieuwe motor, de hoogwaardige
versnellingsbak, de HI-SCR-technologie, die reeds uitgebreid getest is en zichzelf bewezen heeft, de
voorspellende GPS-functies van de nieuwste generatie en alle nieuwe aanvullende functies zorgen voor
een brandstofbesparing tot 11,2%, zoals bevestigd wordt door recente testen van het Duitse
certificeringsorgaan TÜV. De uitzonderlijke prestaties op het vlak van TCO en de reductie van CO 2emissies maken van de Nieuwe Stralis XP een echte TCO2-kampioen.
De Lounge-versie van de Magelys All Blacks vervoerde het Nieuw-Zeelandse team tijdens zijn Europese
herfsttour. Hij is 12,8 meter lang en is uitgerust met een centraal glazen dak, als aanvulling op de
zijdelingse bogen. Zijn Iveco Cursor 9-motor van 8,7 liter ontwikkelt een vermogen van 400 pk en een
koppel van 1 700 Nm bij 1 250 t/min. Deze motor wordt gekoppeld aan de gerobotiseerde versnellingsbak
ZF AS-Tronic. Het voertuig werd volledig gepersonaliseerd, met 46 comfortabele kantelbare lederen
zetels, waarvan 8 achteraan rond twee speltafels, om extra comfort te bieden aan de spelers. De uitrusting
omvat meerdere opties, waaronder een Lavazza koffiemachine, een koelkast, toiletten, een wifiverbinding, een GPS, een audiovisueel multimediasysteem met twee lcd-schermen en usb-aansluitingen
voor elke dubbele zitplaats.
De toeristische touringcar Magelys, die door een jury van 22 Europese gespecialiseerde journalisten tot
'International coach of the year 2016' werd verkozen, vormt het pronkstuk van het Iveco Bus-gamma. Hij
wordt geproduceerd in de fabriek van Annonay en wordt geleverd met het OFG-label (Origine France
Garantie). Dit label, dat gecreëerd werd door de organisatie Pro France en toegekend werd door Bureau
Veritas Certification, beantwoordt volledig aan het concept van 'in Frankrijk ontwikkelen en produceren'.
De site in Annonay stelt op dit moment 1 380 mensen tewerk en doet een beroep op meer dan 250 Franse
onderaannemers. Op die manier bevestigt Iveco Bus zijn engagement in het nationaal industrieel weefsel.
Fotobijschrift:
(Van links naar rechts) Ben Smith en Elliot Dixon, spelers van de All Blacks, Massimiliano Cialone, winnaar van de
veiling van de Magelys All Blacks en President van het gelijknamige bedrijf, Simonetta Schillaci, Directrice van de
Partnerschappen van UNICEF, Steven Luatua, speler van de All Blacks, Pierre Lahutte, President van het merk Iveco
en Patrick Galtier, winnaar van de veiling van de Stralis XP All Blacks, tijdens de officiële overhandiging van de sleutels.

Iveco
Iveco is een onderdeel van CNH Industrial N.V., een toonaangevende internationale leverancier van
kapitaalgoederen die genoteerd staat op de New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) en op de Mercato
Telematico Azionario van de Borsa Italiana (MI: CNHI). Iveco ontwerpt, bouwt en verkoopt een ruim
gamma lichte, middelzware en zware bedrijfsvoertuigen en terreinvrachtwagen.
Het breed product aanbod bevat: de Daily (3.5 tot 7,2 ton MTM), de Eurocargo (7,5 tot 19 ton MTM), de
Trakker (Off-Road) en de Stralis (vanaf 19 ton). Daarnaast bouwt het merk Iveco Astra terreinwagens,
vaste en geleide dumpers en speciale voertuigen.
Iveco stelt wereldwijd circa 21.000 mensen te werk en beheert productievestigingen in 7 landen in Europa,
Azië, Afrika, Oceanië en Latijns-Amerika. Daar produceert de onderneming haar voertuigen met de
allerbeste en modernste technologieën. Dankzij 4.200 verkoop- en bijstandspunten in meer dan 160
landen biedt Iveco gegarandeerd technische bijstand overal ter wereld waar een van zijn voertuigen wordt
ingezet.
Ga voor meer informatie over Iveco naar: www.iveco.com.
Ga voor meer informatie over CNH Industrial naar: www.cnhindustrial.com.
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