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IVECO T-Way wint prestigieuze “German Design Award” 

De German Design Council heeft de IVECO T-Way "Excellent Product Design" als winnaar uitgeroepen in de 

categorie Bedrijfsvoertuigen. Ontworpen voor robuustheid en betrouwbaarheid in de meest extreme off-road 

missies, is het de zwaarste truck in het zware assortiment van het merk en beschikt hij over belangrijke 

ontwerpelementen die doen denken aan het nieuwe IVECO WAY heavy-gamma en het DNA van het merk. 

 

Turijn, 26  november 2021 

 

De IVECO T-Way  heeft de prestigieuze erkenning ontvangen van "Excellent ProductDesign" als 

winnaar in de categorie Utility Vehicles van de German Design Awards 2022, één van de meest 

prestigieuze in het designlandschap in alle industrieën. Het werd uitgereikt door de German Design 

Council, één van 's werelds toonaangevende competentiecentra voor communicatie en 

merkmanagement op het gebied van design. Een jury van 37 eminente ontwerpexperts uit 10 

verschillende landen die de ontwerpindustrie, het bedrijfsleven, de academische wereld en de 

wetenschap vertegenwoordigen, selecteerde de IVECO T-Way voor deze prijs. 

De German Design Awards vieren hun tiende verjaardag met een editie met als thema "How 

Designers Think", die speciale aandacht besteedt aan de vele manieren waarop ontwerpers 

antwoorden vinden op steeds complexere vraagstukken, van nieuwe digitale technologieën tot 

klimaatneutrale productie. Dit is perfect van toepassing op de IVECO T-Way, het zwaarste voertuig 

in de zware lijn van het merk, ontworpen voor robuustheid en betrouwbaarheid in de meest extreme 

off-road missies.  

Het ontwerp van de IVECO T-WAY is sterk gericht op het vertalen van de belangrijkste elementen 

van het IVECO WAY-gamma voor de specifieke off-road missie. Hij valt op door zijn stoere, maar 

stijlvolle exterieurontwerp, waarbij de esthetische proporties tussen cabine en chassis, samen met 

de robuuste volledig metalen bumper, kracht en vertrouwen uitdrukken. Dit wordt gecombineerd met 

een cabine-interieur gericht op chauffeurscomfort en veiligheid, met uitstekende ergonomie, 

geïntegreerde technologie en geavanceerde connectiviteit. Elk detail is ingesteld om maximale 

functionaliteit te bieden in de off-road missie. Het algehele ontwerp wordt gekenmerkt door elementen 

zoals het trotse logo dat de zeer gedetailleerde en onderscheidende grille domineert en de 
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kenmerkende vorm van de koplampen - alle stijlkenmerken die doen denken aan het DNA van 

IVECO.  

 

Marco Armigliato, CNH Industrial Strategic  Design, merkte op: "We zijn erg trots dat de IVECO 

T-Way is erkend met zo'n prestigieuze prijs.   Het deelt het op de bestuurder gerichte ontwerp dat we 

hebben geïntroduceerd met het nieuwe IVECO WAY heavy-gamma, dat zeer snel populair is 

geworden in de chauffeursgemeenschap. Het is een ontwerp met een hoge ambitie  om de normen 

van robuustheid, betrouwbaarheid, efficiëntie en driver-centricity te verhogen - en dit met  stijl!" 

 

Iveco 

IVECO is een merk van CNH Industrial N.V., wereldspeler op het vlak van investeringsgoederen met 

notering op de beurs in New York (NYSE: CNHI) en op de Italiaanse beurs (Mercato Telematico Azionario 

MI: CNHI). IVECO ontwerpt, fabriceert en commercialiseert een breed gamma van lichte tot zware 

commerciële voertuigen en off-road voertuigen.  

 

Het uitgebreide gamma van het merk omvat de Daily, een voertuig in het 3,3 tot 7,2 ton segment, de 

Eurocargo van 6 tot 19 ton en in het zware segment boven 16 ton, het IVECO WAY-gamma met de on-

road IVECO S-WAY, de off-road IVECO T-WAY en de IVECO X-WAY voor lichte off-roadopdrachten. 

Daarnaast bouwt het merk IVECO Astra off-roadtrucks, starre en gelede dumpers en speciale voertuigen. 

 

IVECO stelt wereldwijd bijna 21.000 personen te werk met productie-eenheden in 7 verschillende landen 

in Europa, Azië, Afrika, Oceanië en Latijns-Amerika waar voertuigen gemaakt worden volgens de meest 

geavanceerde technologie. 4,200 verkoop- en service punten in 160 landen garanderen technische 

ondersteuning waar ook de voertuigen aan het werk zijn. 

 

Voor meer informatie over IVECO, bezoek www.iveco.com 

Voor meer informatie over CNH Industrial, bezoek www.cnhindustrial.com 

Voor bijkomende info, contacteer: 

Marketing Manager Belux 

Dirk-Jan Kempenaers  
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