Nieuwe Iveco Daily doorkruist continenten ter ondersteuning
van de 'China-Italy Centennial Rally' van Maserati
De 'China-Italy Centennial Rally' van Maserati bood de Nieuwe Iveco Daily, die in juni 2014 in
Europa werd gelanceerd, de mogelijkheid om zijn prestaties op het vlak van comfort, rijgemak,
kracht, duurzaamheid en uitzonderlijke zuinigheid te demonstreren. De eerste etappe van de
Centennial Rally, die op 11 augustus in Peking van start ging en zich over iets meer dan 2.000
kilometer uitstrekte in de richting van Rusland, werd ondersteund door een Iveco PowerDailybestelwagen, die in China wordt gebouwd en daar erg populair is bij transportbedrijven.
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bestelwagen, die in China wordt gebouwd en daar erg populair is bij transportbedrijven. De Nieuwe
Daily nam de fakkel over aan de grens en bleef bij de Maserati-modellen voor de rest van de rally. Ze
legden een afstand van ongeveer 10.000 kilometer af door Rusland, Wit-Rusland, Polen, Tsjechië,
Duitsland en Italië, waarna ze uiteindelijk aankwamen in Modena om er deel te nemen aan de
wereldwijde bijeenkomst voor het eeuwfeest van het merk. Om de rally over die lange afstand te
ondersteunen, werd de Nieuwe Daily uitgerust als een mobiele werkplaats met tal van
reserveonderdelen van Maserati. Hij toonde zich even sterk als een vrachtwagen en even
comfortabel als een personenwagen.
Om de aankomst in Modena te vieren, ontving de Nieuwe Daily de vloot van zes Maserati-modellen
in de fabriek van Suzzara, nabij Mantua, waar het lichte bedrijfsvoertuig van Iveco wordt gebouwd.
De constructeur voerde recent nog ingrijpende investeringen door om de fabriek te vernieuwen,
zodat ze aan de hoge kwaliteitseisen en productieniveaus kon voldoen.
De Nieuwe Daily 35S15V, die de Rally ondersteunde, werd aangedreven door een uiterst zuinige 2,3
liter viercilindermotor met 146 pk. Tijdens de lange rit door vijf landen genoten de inzittenden van het
uitzonderlijk comfortabele en stille interieur dat qua rijhouding en sensaties niet moet onderdoen voor
een luxewagen. De Nieuwe Daily bewees ook de kracht en duurzaamheid van zijn beproefde
ladderframechassis, dat al geruime tijd deel uitmaakt van het DNA van dit befaamde gamma.
Het opmerkelijk model is al aan zijn derde generatie toe en werd volledig hertekend om de perfecte
mix van traditie en innovatie af te leveren. De Nieuwe Daily bouwt voort op de beproefde kwaliteiten
die zijn voorgangers tot de referentie in hun segment hebben gemaakt en toont zich even handig en
praktisch als een lichte bestelwagen, terwijl hij een maximale betrouwbaarheid, efficiëntie en
veelzijdigheid aan de dag legt om de favoriete gezel van transportprofessionals te worden.

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 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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