
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ IVECO ΣΤΟ ΡΑΛΛΥ DAKAR 2016 
 
Μετά τις επιτυχίες με το Eurocargo “Διεθνές Φορτηγό της Χρονιάς 2016” 
και το Magelys “Διεθνές Λεωφορείο της Χρονιάς 2016”, η Iveco 
θριαμβεύει στο Ράλλυ του Dakar. 
 
Τρία φορτηγά Iveco μέσα στα κορυφαία πέντε (Top 5): Εξαιρετικά 
αποτελέσματα από τους πιλότους της Iveco. 
 
Ο Ολλανδός πιλότος Gerard De Rooy, με το Iveco Powerstar, θριαμβεύει σε 
μια από τις σκληρότερες αναμετρήσεις στην ιστορία του Dakar. 
 
Τορίνο, 16 Ιανουαρίου 2016 
 
Η Iveco κατακτά την κορυφή του Dakar 2016. Ο Gerard De Rooy, αρχηγός 
της ομάδας PETRONAS De Rooy -Iveco, νίκησε στον πιο απαιτητικό αγώνα 
ράλλυ στον κόσμο.  Οι επιδόσεις του στα δεκατρία στάδια του αγώνα απέδειξε 
τις οδηγικές και πλοηγικές δεξιότητες του πιλότου και επιβεβαίωσε την άριστη 
ποιότητα του Iveco Powerstar.  Η Iveco κυριάρχησε σε ένα από τους πιο 
απαιτητικούς αγώνες Dakar ανάμεσα σε πέντε διαφορετικές μάρκες φορτηγών 
στις κορυφαίες δέκα (Top 10) της διοργάνωσης. 
 

 
 
Ο Pierre Lahutte, Πρόεδρος της Iveco σχολίασε: Τα οχήματα της Iveco 
θριάμβευσαν στον αγώνα Dakar 2016 με μια ακόμη μεγάλη επιτυχία και 
αναγνώριση, μετά την ανάδειξη του Iveco Eurocargo ως “Διεθνές Φορτηγό της 
Χρονιάς 2016” και του Magelys ως “Διεθνές Λεωφορείο της Χρονιάς 2016”.  Η 
Iveco θέτει την εξαιρετική αξιοπιστία των φορτηγών της στη δοκιμασία του 
ράλλυ Dakar, επιτρέποντας στους διακεκριμένους πιλότους της ομάδας να 
πετύχουν βέλτιστες επιδόσεις στον αγώνα.  Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 
Gerard de Rooy, Federico Villagra, Anton Van Genugten, Pep Vila και Ales 



Loprais και τα άξια πληρώματά τους για την αποφασιστικότητα και την 
αφοσίωση που έδειξαν. 
 
Αυτή είναι η δεύτερη πρωτιά του De Rooy στο Dakar στην κατηγορία 
φορτηγών.  Στο τέλος της αναμέτρησης ο Ολλανδός πρωταθλητής αφιέρωσε 
τη νίκη του στον Βέλγο πλοηγό Jurgen Damen ο οποίος απεβίωσε την 
περασμένη χρονιά. 
 
Στο βάθρο της τρίτης θέσης, ο Federico Villagra, “Το Κογιότ”, είναι η έκπληξη 
του ράλλυ.  Ο Αργεντίνος πιλότος, οδηγώντας το φορτηγό του, το Iveco 
Powerstar, ακολουθούνταν από εκατομμύρια ντόπιους υποστηρικτές του, σε 
μια αγορά που η Iveco κυριαρχεί. 
 
Ο Ton Van Genugten τερμάτισε πέμπτος με το Trakker του.  Αποτέλεσε την 
άλλη μεγάλη έκπληξη του Dakar 2016, οδηγώντας το ένα από τα δύο κινητά 
συνεργεία υποστήριξης των πιλότων De Rooy, Villagra και Loprais, πέτυχε να 
τερματίσει πέμπτος παραμένοντας μπροστά από άλλους κορυφαίους 
ανταγωνιστές.  Έκοψε το νήμα της πέμπτης θέσης παρ’ ότι έχασε μια 
διαδρομή διότι σταμάτησε προκειμένου να υποστηρίξει τους κορυφαίους 
πιλότους της Ομάδας, αποδεικνύοντας το υπέροχο ομαδικό πνεύμα που 
διέπει την ομάδα Iveco.   
 
Ο Ισπανός Pep Vila, πίσω από το τιμόνι ενός ακόμη Iveco Trakker, πήρε τη 
δέκατη θέση.  Ο έμπειρος Ισπανός πιλότος, στην 6η συμμετοχή του στο 
Dakar με Iveco και την 5η του στην ομάδα του De Rooy,  αγωνίστηκε ως το 
τέλος για να τερματίσει στην κορυφαία δεκάδα. 
 
Ο αγώνας του Dakar υπήρξε μια κορυφαία ευκαιρία για την Iveco για να 
υπογραμμίσει τις επιδόσεις των κινητήρων της. Οι κινητήρες Iveco Cursor 13, 
κατασκευασμένοι στο Bourbon Lancy, στη Γαλλία, προετοιμασμένοι ειδικά για 
τον αγώνα από την FPT Industrial στο κέντρο έρευνας και τεχνολογίας στο 
Arbon της Ελβετίας, αναγνωρισμένοι για τις επιδόσεις και την αντοχή τους, 
εξόπλισαν νικηφόρα τα οχήματα στην πρόσφατη επιτυχία στο Ράλλυ Dakar. 
 
Η διοργάνωση με τα 9.000km Νοτιαμερικάνικης διαδρομής, κάτω από 
αντίξοες συνθήκες, αποτέλεσε την ιδανική απόδειξη της αξιοπιστίας και 
δύναμης των φορτηγών της Iveco. 
 
Τελική λίστα κατάταξης φορτηγών 
 
1. GERARD DE ROOY (NLD), IVECO 

Συνοδηγός: MOI TORRALLARDONA (E) 
Μηχανικός: DAREK RODEWALD (PL) 

2. Mardeev (RUS), Kamaz 
3. FEDERICO VILLAGRA (ARG), IVECO 

Συνοδηγός: JORGE PEREZ COMPANC (ARG) 
Μηχανικός: MEMI ANDRES (ARG) 

4. Stacey (NLD), MAN 
5. TON VAN GENUGTEN (NLD), IVECO 

Συνοδηγός: ANTON VAN LIMPT (NLD) 
Μηχανικός: PETER VAN EERD (NLD) 



6. De Baar (NDL), Renault Trucks 
7. Nikolaev (RUS), Kamaz 
8. Valtr (CZE), Tatra 
9. Versluis (NLD), MAN 
10. PEP VILA (E), IVECO 

Συνοδηγός: XAVI COLOME ROQUETA (E) 
Μηχανικός: MARC TORRES SALA (E) 

11. Ardavichus (KAZ), Tatra 
12. Van del heuvel (NDL), Scania 
 
Εκτός αγώνα στον 5ο γύρο 
 

ALES LOPRAIS (CZ) 
Συνοδηγός: FERRAN ALCAYNA MARCO (E) 
Μηχανικός: BERNARDUS DER KINDEREN (NL) 

 


