IVECO T-Way wint felbegeerde Red Dot Award: Product Design 2022
De internationale jury van Red Dot heeft de prestigieuze erkenning toegekend aan de IVECO T-Way, de
zwaarste truck in IVECO's zware assortiment die is ontwikkeld voor de meest extreme off-road missies, voor
zijn uitstekende ontwerp en hoge mate van innovatie.
Turijn,19 april 2022
De IVECO T-Way heeft de prestigieuze Red Dot Award gewonnen in de categorie Product Design. Met een
geschiedenis die teruggaat tot 1955, is deze erkenning internationaal gevestigd als een gewild kwaliteitslabel voor
uitmuntend ontwerp. Na inzendingen van een recordaantal bedrijven en ontwerpstudio's te hebben beoordeeld op
basis van criteria die het niveau van innovatie, functionaliteit en levensduur omvatten, heeft het internationale
jurypanel van ongeveer 50 internationale experts uit verschillende vakgebieden de IVECO T-Way verkozen
vanwege zijn uitstekende ontwerp.
Het ontwerp van de IVECO T-Way richt zich op het vertalen van de belangrijkste elementen van de IVECO Way
heavy range voor de specifieke off-road missie. Het neemt alle stijlkenmerken van IVECO's DNA, zoals het trotse
logo dat de zeer gedetailleerde en onderscheidende grille domineert, en de kenmerkende vorm van de koplampen.
Deze elementen zijn geïntegreerd in een algemeen ontwerp dat is ontwikkeld om het vermogen van de truck om de
moeilijkste off-road missies aan te kunnen, te communiceren. Zijn stoere, maar stijlvolle exterieur drukt spierkracht
en kracht uit in de verhoudingen tussen cabine en chassis, de robuuste vorm van de volledig metalen bumper met
de koplampen beschermd door een anti-schokrooster. Elk detail is ingesteld om maximale functionaliteit te bieden in
de off-road missie. Stijl en functie worden gecombineerd in design-functies zoals de metalen hoek van de bumper,

die de koplamp beschermt en gemakkelijk kan worden vervangen als deze beschadigd raakt.
Het stoere exterieur van de IVECO T-Way wordt gecombineerd met een cabine-interieur dat gericht is op
chauffeurscomfort en veiligheid, met uitstekende ergonomie, geïntegreerde technologie en geavanceerde connectiviteit.
Het dashboard is ontworpen rond de behoeften van de professionele bestuurder met gemakkelijk bereikbare
bedieningselementen en gegroepeerd in functionele gebieden. De gebruikte materialen en afwerking zijn geïnspireerd op
autonormen en aangepast aan de off-road missie. Details zoals de metalen frames op het stuurwiel en het
infotainmentgedeelte herinneren aan de stylingbehandeling van het exterieurontwerp, waardoor een 360-graden IVECO
T-Way-ervaring ontstaat.
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Marco Armigliato, Head of Industrial Design, Iveco Group, verklaarde: "We zijn erg trots dat het ontwerp van de IVECO T-Way
is geselecteerd voor deze prestigieuze prijs. Het is een ontwerp met de hoge ambitie om de normen van robuustheid,
betrouwbaarheid, efficiëntie en driver-centriciteit te verhogen, waarbij functie en stijl effectief worden gecombineerd. Deze
erkenning komt bovenop de felbegeerde German Design Award voor 'Excellent Product Design' van de German Design
Council, die verder getuigt van het succes van de IVECO T-Way om zijn hoge ontwerpambitie tot een succes te maken."
De IVECO T-Way is het extra zware voertuig van het merk, een kampioen van prestaties, robuustheid en duurzaamheid

op moeilijk terrein, met bovennormale laadvermogens. Het wordt aangevuld met de IVECO X-WAY, het crossovervoertuig van het merk, gebruikt voor transport op de weg en ontworpen om de laatste mijl off-road aan te pakken om
het werkterrein te bereiken.

Iveco
IVECO is een merk van Iveco Group N.V. (MI: IVG). IVECO ontwerpt, produceert en verkoopt een breed scala aan lichte, middelzware en
zware bedrijfsvoertuigen, off-road trucks en voertuigen voor toepassingen zoals off-road missies.

Het brede assortiment producten van het merk omvat de Daily, een voertuig dat het voertuiggewichtssegment van 3,3 - 7,2 ton bestrijkt, de
Eurocargo van 6 - 19 ton en, in het zware segment boven 16 ton, het IVECO WAY-assortiment met de on-road IVECO S-WAY, de off-road
IVECO T-WAY en de IVECO X-WAY voor lichte off-road missies. Daarnaast bouwt het merk IVECO Astra off-road trucks, stijve en gelede
dumpers en speciale voertuigen.

IVECO heeft wereldwijd bijna 21.000 mensen in dienst. Het beheert productielocaties in 7 landen in Europa, Azië, Afrika, Oceanië en LatijnsAmerika, waar het voertuigen produceert met de nieuwste geavanceerde technologieën. 4.200 verkoop- en servicepunten in meer dan 160
landen garanderen technische ondersteuning waar een IVECO-voertuig ook aan het werk is.
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