IVECO presenteert de speciale klantgerichte concepten IVECO FIT CAB en MAGIRUS
IVECO FIT CAB zet de bestuurder centraal bij het welzijn van de klant.
IVECO MAGIRUS is een eerbetoon aan zijn illustere erfgoed en kijkt strak naar de
toekomst
Madrid, 3 juli 2019
IVECO heeft twee concepttrucks onthuld bij de wereldwijde lancering van het nieuwe
IVECO WAY-gamma: de nieuwe IVECO FIT CAB en MAGIRUS, de twee speciale
klantgerichte concepten maken deel uit van een samenwerkingsproces waarbij klanten
betrokken zijn.
IVECO zal de concepten gebruiken om een reeks klantworkshops met chauffeurs en
eigenaars uit te voeren tijdens alle races van het 2019 European Truck Racing
Championship, vanaf 19 juli in Nürburgring (Duitsland).
Tijdens de klantworkshops zal het IVECO-team actief samenwerken met de chauffeurs
en eigenaars om hun input te verzamelen. Na afloop van deze raadpleging zal IVECO
hun feedback opnemen in de laatste ontwikkelingsfase.
Gerrit Marx, President Commercial en Specialty Vehicles, legde uit: "Bij de ontwikkeling van
onze producten hanteren we een klantgerichte en chauffeursgerichte aanpak: ze nemen deel
aan onze praktijktests, ze geven ons begeleiding met hun inzichten en feedback. Met deze
concepten willen we deze voertuigen samen met chauffeurs en eigenaren co-creëren en,
belangrijker nog, we willen hen ook betrekken bij een dialoog over hun werk om de volgende
trucks aan te passen aan hun behoeften en wensen - vrachtwagens die zijn ontwikkeld door de
klanten voor de klanten. "
De IVECO FIT CAB zet de bestuurder centraal met het doel om het welzijn, het comfort en de
prestaties van de bestuurder te verbeteren, waardoor de gevolgen van lange rijtijden worden
beperkt.
De sportieve aankleding met een logo geïnspireerd op fitnessprogramma's signaleert de extra
rol van de cabine als een sportschool op wielen met apparaten voor het verbeteren van de
mobiliteit van de bestuurder, stabiliteit, kracht en algemene fitheid. Speciale haken en
ankerpunten zijn geïntegreerd in de buitenkant om speciaal ontworpen accessoires te hosten.
De intrekbare voorste stap kan worden gebruikt als een trainingstool. Het interieur van de
cabine is voorzien van fitnessapparatuur, zoals een in de muur geïntegreerde katrol, een in het
dak geïntegreerde gevouwen gripoplossing en een functioneel pakket met weerstandsbanden,

schuiven en gewichten. De IVECO FIT CAB is een reizend werk- en trainingshulp voor de
bestuurder.
De IVECO MAGIRUS is een eerbetoon aan zijn illustere erfgoed terwijl hij zich vastberaden op
de toekomst richt. Het bevat meerdere elementen van het originele merk, waaronder de
klassieke tweekleurige aankleding en chromen details. Hoewel het een eerbetoon is aan zijn
geschiedenis, is het innovatief in zijn benadering van het ontwikkelen van een op maat
gemaakte vrachtwagen. Het respecteert zijn erfgoed met verfijning, introduceert precisie
vakmanschap en geavanceerde technologie. Er is buitengewone aandacht besteed aan elk
detail, van de hoogwaardige lederafwerkingen en fijne stoffen tot de metalen hendels,
knoppen en inzetstukken, en een breed scala aan opties om elke klant in staat te stellen zijn
cabine werkelijk uniek te maken.
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