PERFECT
CROSSING

A KÖZÚTRA ÉS TEREPRE SZÁNT TÍPUSCSALÁD
Még tovább emeli a lécet a könnyű terepen végzett feladatok terén a STRALIS X-WAY a
kategóriájában legnagyobb terhelhetőség jóvoltából. Az IVECO márka üzemanyag-takarékosságot
és biztonságot fokozó műszaki megoldásait a gyártó legszívósabb járműveinek legendás terepjáró
képességeivel ötvözi, így kiemelkedő termelékenységet és kis teljes üzemeltetési költséget
biztosít.
A STRALIS X-WAY a moduláris megközelítést egészen extrém mértékűvé fejleszti, modellváltozatok
széles választékát kínálja, amelyek a specifikációk széles választékának köszönhetően az adott
feladathoz szabhatók. Az eredmény a maximális rugalmasság.
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TÖKÉLETES KÖZÚTON ÉS TEREPEN

AZ IVECO LEGJOBB KÖZÚTI TECHNIKÁI
A STRALIS X-WAY alkalmazza az IVECO márka legjobb és legfejlettebb, a közúti feladatokhoz szabott jellemzőit: a kategória
legjobb sebességváltóitól az új HI-MUX fedélzeti elektromos és elektronikus rendszeren át egészen az üzemanyag-hatékonyságot
és fenntarthatóságot fokozó megoldásokig.
Ezek között megtaláljuk az olyan csúcsmodern rendszereket, mint például a HI-CRUISE, amely az olyan vezetői segédrendszereket
tartalmazza, mint például a kigurulás, az előrelátó fokozatváltás és az előrelátó sebességszabályozó. Emellett az intelligens
segédberendezések minden helyzetben csökkentik az üzemanyag-fogyasztást, míg az intelligens kipufogógáz-visszavezetés fokozza
az égés hatékonyságát.
A STRALIS X-WAY üzemanyag-fogyasztást csökkentő, bevált megoldásai az új STRALIS XP változat esetében 11,2 százalékkal
mérséklik az üzemanyag-fogyasztást – ezt a TÜV SÜD, a világ egyik vezető műszaki szolgáltató szervezete is megerősítette.
A STRALIS X-WAY esetében akár az AS fülke maximális kényelmét is választhatja, e tágas vezetőfülkét kimondottan a távolsági
fuvarfeladatokat végző járművezető köré terveztük az új STRALIS XP típusunkhoz.
4

AZ IVECO LEGENDÁS TEREPES ROBUSZTUSSÁGA
A STRALIS X-WAY típust nehéz terhek szállítására építettük, ezért a TRAKKER típusunk legendás alvázát kapta – ez az iparágban
a robusztusság szinonimájává vált. A STRALIS X-WAY kis saját tömege – akár mindössze 9 tonna egy 8×4 kerékképletű Super
Loader betonkeverő esetében – és ez a masszívság együtt azt jelentik, hogy kategóriájában a piacon elérhető legjobb
terhelhetőséget kínálja.
A STRALIS X-WAY könnyedén megbirkózik a feladatai során előforduló burkolatlan utakkal – az olyan jellemzők jóvoltából, mint
például az új HI-TRACTION hidrosztatikus elsőkerék-hajtás, amely szükség esetén, a nehezebb terepeken nagyobb stabilitást
és biztonságot nyújt a vezető számára.
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TERMELÉKENYSÉGRE ÉPÍTVE
TECHNIKA ÉS ERŐ:
A STRALIS X-WAY TERMELÉKENNYÉ TESZI A KÖNNYŰ TEREPEN VÉGZETT FELADATAIT
A STRALIS X-WAY a piac legjobb terhelhetőségét kínálja kis saját tömege és rendkívüli robusztussága jóvoltából.
A motorokban található legjobb műszaki megoldások kiemelkedő üzemanyag-hatékonyságot biztosítanak. Amennyiben ehhez
hozzávesszük a kis karbantartási költségeket, rendkívül kis teljes birtoklási költséget kapunk eredményül.
Az Ön elvárásaira szabva: a STRALIS X-WAY moduláris, feladatközpontú kialakításával könnyedén meghatározhatja az Ön számára
megfelelő konfigurációt.

FÜLKÉK MINDEN FELADATHOZ: NAPPALI ÉS HÁLÓFÜLKE, ALACSONY ÉS MAGAS TETŐVEL

MOTOROK MINDEN IGÉNYHEZ: CURSOR 9, CURSOR 11 ÉS CURSOR 13

ÚJ HI-TRONIX SEBESSÉGVÁLTÓK: 12 FOKOZATÚ ÉS 16 FOKOZATÚ

HI-SCR KIPUFOGÓGÁZ-UTÁNKEZELÉS

ÚJ HI-MUX ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS RENDSZER

ALVÁZ 7,7 MILLIMÉTER VASTAGSÁGÚ ANYAGBÓL GYÁRTOTT HOSSZTARTÓKKAL

KONSTANS PROFILMAGASSÁGÚ HOSSZTARTÓKBÓL KIALAKÍTOTT ALVÁZ

ÚJ HÁTSÓ TENGELYEK: EGYSZERES ÁTTÉTELŰ
ÉS AGYÁTTÉTELES
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KÖZÚTI ÉS TEREPES
HOMOLOGIZÁCIÓK

3 ELTÉRŐ JÁRMŰKIALAKÍTÁS:
ON, ON+ ÉS OFF

ÚJ ELSŐ TENGELYEK

INTELLIGENS MEGOLDÁSOK CSOMAGJA A
KÖZÚTI ÜZEMANYAG-HATÉKONYSÁGÉRT

FOKOZOTT BIZTONSÁG KÖZÚTON: EBS, ESP, AEBS, LDWS

ÚJ ELSŐ ÉS HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS

TÁRCSAFÉKEK MINDEN TENGELYEN, ELÖL ÉS HÁTUL EGYARÁNT
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MAXIMÁLIS RUGALMASSÁG:
KIFEJEZETTEN AZ ÖN FELADATÁRA SZABVA
A STRALIS X-WAY maximális rugalmasságot kínál: nyerges vontató és felépítményezhető alvázas kivitelekből, három
különböző változatból, három motorból, három váltóból, közúti és terepes homologizációkból választhat – és még sok
minden másból.

ÁLLÍTSA ÖSSZE AZ ÖN FELADATÁHOZ ILLŐ STRALIS X-WAY MODELLT
Három különböző kivitelből választhat, attól függően, hogy mennyi munkát kell járművével terepen végeznie: ON, ON+ és
OFF – az első két variáns közúti feladatokra homologizált, a harmadik pedig terepre.
HÁROM KIVITEL, HOGY MINDEN ÜGYFÉLIGÉNYNEK MEGFELELJEN
ON KIVITEL
• Közúti típusbizonyítvány
• Közúti kényelem megerősített alvázzal
• Könnyű beszállni a fülkébe, amely rendkívül jó kilátást biztosít a legbiztonságosabb
munkakörülmények érdekében (még városokban is)
ON+ KIVITEL
• Közúti típusbizonyítvány
• Nagyobb első terepszög és szabad hasmagasság, a legjobb teljesítményért az utolsó kilométereken
• Javított lökhárítóvédelem
OFF KIVITEL
• Terepes típusbizonyítvány
• Nagyobb első terepszög (>25°) a fokozott terepjáró képesség érdekében
• Egy hagyományos terepes járműnél kisebb karbantartási és javítási költségek
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AZ ÖSSZES ÜZEMANYAG-HATÉKONYSÁGI
ÉS BIZTONSÁGI RENDSZER ELÉRHETŐ
• HI-CRUISE előrelátó sebességszabályozó
• Intelligens segédberendezések, intelligens kipufogógázvisszavezetés és alapjárati motorleállító
• EBS elektronikus fékrendszer, ESP elektronikus
menetstabilizáló, AEBS automatikus vészfékrendszer,
LDWS sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

MOTOROK ÉS FÜLKÉK SZÉLES KÍNÁLATA
• Nappali és hálófülke, alacsony, közepes vagy magas tetővel
• 3 összlökettérfogat, 9 teljesítményszint
• Műanyag vagy fém lökhárító, szürke színben vagy
a fülke színére fényezve

HI-TRACTION HIDROSZTATIKUS HAJTÁS
TÖBB VÁLASZTHATÓ SEBESSÉGVÁLTÓ
• Új 12 és 16 fokozató HI-TRONIX automatizált sebességváltó
• Direkt- vagy gyorsító áttételes változat az egyszeres
áttételű vagy agyáttételes hátsó hidakhoz igazodva
• 16 fokozatú kézi kapcsolású sebességváltó és Allison
automatikus váltó

TELJES MÉRTÉKBEN MODULÁRIS
TENGELY- ÉS FUTÓMŰ-KONCEPCIÓ
• Egyszeres áttételezésű és agyáttételes hátsó hidak
• Légrugózás és mechanikus rugózás
• Tárcsafékek elöl és hátul

• Összkerékhajtás csak szükség esetén
• Üzemanyag-hatékonyság és fokozott manőverezőképesség
• Fokozott üzemidő és biztonság

MELLÉKHAJTÁSOK SZÉLES VÁLASZTÉKA
• Motorról, váltóról működő és Multipower mellékhajtások
• Új szendvics mellékhajtás akár 2450 newtonméter
forgatónyomatékkal
• Kapcsolható / nem kapcsolható kivitel, intarderrel vagy anélkül
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ÜZEMANYAG-HATÉKONYSÁGRA TERVEZVE
A STRALIS X-WAY újratervezett hajtáslánca új szintre emeli a teljesítményt és az üzemanyag-hatékonyságot.
Hatékonyságát a TÜV SÜD, a világ egyik vezető műszaki szolgáltatója is tanúsította: a szervezet összehasonlította a STRALIS
új nemzedéket és az elődjét – a teszt bizonysága szerint az újdonság üzemanyag-fogyasztása 11,2 százalékkal csökkent.

HI-EFFICIENCY MOTOROK
A STRALIS X-WAY az FPT Cursor motorok széles választékát kínálja, hogy minden alkalmazáshoz megfeleljen: 3 különböző
összlökettérfogatú motor összesen 9 teljesítményszinttel, amelyek mindegyike méretkategóriájában kiemelkedő teljesítményt és
forgatónyomatékot kínál.
Ez olyan lehetőségeket nyit meg, amelyeket a kisebb méretű motorok, illetve a kisebb fordulatszámok kettős előnyei tesznek
lehetővé:
• A legjobb raksúly a könnyű Cursor 9 motor jóvoltából, amely akár 400 lóerőt és 1700 newtonmétert biztosít
• A legjobb forgatónyomaték-tömeg arány a Cursor 11 motorral
STRALIS X-WAY EURO VI/C
FPT motor

CURSOR 9
(6 hengeres)

CURSOR 11
(6 hengeres)

CURSOR 13
(6 hengeres)

Összlökettérfogat
(liter)

Legnagyobb teljesítmény
LE / kW @ min-1

Legnagyobb forgatónyomaték
Nm @ min-1

310 / 228 @ 1675 – 2200

1300 @ 1100 – 1675

330 / 243 @ 1655 – 2200

1400 @ 1100 – 1655

360 / 265 @ 1530 – 2200

1650 @ 1200 – 1530

400 / 294 @ 1655 – 2200

1700 @ 1200 – 1655

420 / 309 @ 1475 – 1900

2000 @ 870 – 1475

460 / 338 @ 1500 – 1900

2150 @ 925 – 1500

480 / 353 @ 1465 – 1900

2300 @ 970 – 1465

510 / 375 @ 1560 – 1900

2300 @ 900 – 1560

570 / 420 @ 1605 – 1900

2500 @ 1000 – 1605

Kipufogógáz-utánkezelés

Károsanyag-kibocsátási
szabvány

HI-SCR

Euro VI/C

HI-SCR

Euro VI/C

HI-SCR

Euro VI/C

8,7

11,1

12,9

Cursor 9

Cursor 11

Cursor 13

HI-SCR KIPUFOGÓGÁZ-UTÁNKEZELŐ RENDSZER
Szabadalmaztatott HI-SCR rendszerünk egyszerűen a piacon elérhető legjobb szelektív katalitikus redukción alapuló megoldás,
ráadásul az egyetlen, amely 97 százalékkal csökkenti a nitrogén-oxidok szintjét. Ez azt jelenti, hogy az Euro VI/C szabvány
előírásait EGR kipufogógáz-visszavezetés nélkül is teljesíti az erőforrás.
A HI-SCR MAXIMALIZÁLJA A BIZTONSÁGOT
• A legjobb megoldás az olyan feladatokhoz, mint például az elosztófuvarozás,
a hulladékgyűjtés, az úttisztítás, valamint a terepen, repülőtereken, finomítókban
és üzemanyagtöltő állomásokon végzett munkák
A HI-SCR MAXIMALIZÁLJA A RAKSÚLYT
• Kompakt, könnyű technika a hatékonyság és a hosszú élettartam legjobb kombinációjáért
• Nem igényel kiegészítő komponenseket a motorban vagy nagyobb teljesítményű hűtőrendszert
A HI-SCR MAXIMALIZÁLJA AZ ÜZEMIDŐT
• A piac leghosszabb szervizintervallumai
A HI-SCR MAXIMALIZÁLJA AZ ÜZEMANYAG-HATÉKONYSÁGOT
• A HI-SCR minden előnyét megőrzi (biztonság, kis tömeg, nem kell álló helyzetben regenerálni)
• Jelentős üzemanyag-megtakarítás a távolsági fuvarfeladatok során
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A HI-SCR ELŐNYEI
97 SZÁZALÉKOS NOx-CSÖKKENTÉS
NINCS AKTÍV REGENERÁCIÓ
NINCS HATÁSSAL
A HŰTŐRENDSZERRE
LEGHOSSZABB
SZERVIZINTERVALLUMOK
ÉGÉS HATÉKONYSÁGA

++

ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSÁG

++

A STRALIS X-WAY kínálatában megtalálhatóak az IVECO közúti fuvarozáshoz szánt legjobb jellemzői és feladatspecifikus
üzemanyag-megtakarító megoldásai.
HI-CRUISE ELŐRELÁTÓ
SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ
GPS-alapú rendszer, amely előrelátó sebességszabályozást és
fokozatváltást tesz lehetővé, valamint még kifinomultabb
kigurító funkciót kínál.
Ez egy hatékony vezetői segédrendszer, amely igen figyelemre
méltó előnyöket biztosít:

INTELLIGENS SEGÉDBERENDEZÉSEK
A motor intelligens segédberendezései megelőzik
energiapazarlást, amikor működésük nem szükséges:

az

• Lekapcsolható légsűrítő és levegő-előkészítő egység
• Energia-visszatápláló generátor és intelligens
akkumulátor-ellenőrzés
• Változó átfolyású kormányrásegítő

• Fejlett sebességszabályozó és fokozatváltási
stratégiák az üzemanyag-megtakarításért
• A helytelen kezelés megakadályozása az
elektronikusan szabályozott fokozatváltással
• Kiemelkedő vezetési kényelem

INTELLIGENS
KIPUFOGÓGÁZ-VISSZAVEZETÉS:
NAGYOBB ÉGÉSI HATÉKONYSÁG
Az optimalizált befecskendezési időzítés tovább növeli a
maximális égési nyomást és az üzemanyag-hatékonyságot.
A nitrogén-oxidok keletkezését mérsékli a motor bizonyos
terhelési tartományaiban végzett enyhe mértékű kipufogógázvisszavezetés.
Az intelligens kipufogógáz-visszavezetés az üzemanyaghatékonyság növelését célzó megoldás, nem a károsanyagkibocsátást szabályzó berendezés: jóvoltából a távolsági
fuvarfeladatok során csökken az üzemanyag-fogyasztás,
miközben a motor a HI-SCR rendszer előnyeit is megőrzi.

ALAPJÁRATI MOTORLEÁLLÍTÁS
Ezzel az új rendszerrel megelőzhetőek a hosszú alapjárati
üzemelések.
A rendszer automatikusan leállítja a motort egy előre
meghatározott idő elteltével, amennyiben a beállított feltételek
teljesülnek.
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VÁLASSZA A FELADATÁHOZ LEGJOBB FÜLKÉT

A STRALIS X-WAY a fülkék egész sorát kínálja: Az AD (Active Day) egy rövid, alacsony tetőmagasságú fülke. Az AT (Active Time)
hálófülke alacsony vagy közepes tetővel választható. Maximális kényelmet biztosít az AS (Active Space) hálófülke, amelyet az új
STRALIS XP típussal távolsági fuvarfeladatokat teljesítő járművezető köré terveztünk. A járművezetők ugyanolyan komfortot és
biztonságot élhetnek meg a feladataik hosszabb, közúti szakaszain, mint a rakomány fel- vagy lerakodásához kapcsolódó rövidebb,
terepes szakaszok során.
JELMAGYARÁZAT

2

1 TELJES MAGASSÁG
2 HOSSZÚSÁG
3 BELMAGASSÁG A LÁBTÉRBEN
4 BELMAGASSÁG A FÜLKE KÖZEPÉN
5 PADLÓMAGASSÁG A FÜLKE KÖZEPÉN

4

3

6 FEKVŐHELYEK SZÁMA
6

7 LÉPCSŐFOKOK SZÁMA
8 KÜLSŐ TÁROLÓK

1
5

8

7
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MEGJEGYZÉS
A méretek az egyes modellváltozatok esetében eltérhetnek.
(1) Fekvőhely méretei (a felső ágy opcióként elérhető):
Active Time: alsó ágy hossza 2100 milliméter, szélessége 630 mm (550 mm a vezetőülés
mögött), felső ágy hossza 1900 mm, szélessége 680 mm.
Active Space: alsó ágy hossza 2060 mm, szélessége 750 mm (630 mm a vezetőülés mögött),
felső ágy hossza 1940 mm, szélessége 770 mm.

1
AD – Active Day rövid fülke
városi feladatokhoz

Tetőmagasság

Szélesség
(mm)

Alacsony

2280

ON kivitel
ON+ kivitel

Teljes magasság,
terhelés nélkül
(mm)

2
Hosszúság
(mm)

3

4

Belmagasság
Belmagasság
a lábtérnél a fülke közepén
(mm)
(mm)

5

6

7

8

Padlómagasság
Fekvőhelyek Lépcsőfokok Külső
a fülke közepén
száma(1)
száma
tárolók
(mm)

3060

OFF kivitel

3130

1660

1570

1210

1570

1210

360

0

3

0

3

2

3

2 (4)

3130

AT – Active Time hálófülke
regionális feladatokhoz
ON kivitel
ON+ kivitel

3060
Alacsony

OFF kivitel

2280

ON kivitel
ON+ kivitel

3130

Közepes

3130
3640

2100

3710

OFF kivitel

1
360

2240

1880

1820

1590

1 (2)

3710

AS – Active Space hálófülke
távolsági feladatokhoz
ON kivitel
ON+ kivitel
ON kivitel
ON+ kivitel

3390

Alacsony
2460
Magas

3460
3880
3950

2215

1
230

2310

2080

1 (2)
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EGY STRALIS X-WAY MINDEN FELADATHOZ
A STRALIS X-WAY típust feladatközpontú szemlélettel alkottuk meg, így Ön pontosan az igényeihez szabhatja a járműve
konfigurációját. Megoldásainak és részegységeinek széles választéka, alvázának legendás robusztussága, kialakításának minden
részlete egy olyan járművet eredményez, amely feladatok széles köréhez konfigurálható – amelyeket majd tökéletesen el is végez.
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FELADATOK:

BETONKEVERŐ
BILLENCS
HORGOS KONTÉNEREMELŐ
ÉS LÁNCOS KONTÉNEREMELŐ
DARUS ÉS EMELŐKOSARAS
NYERGES VONTATÓ
BILLENCS FÉLPÓTKOCSIHOZ
RÖNKSZÁLLÍTÓ
CSATORNATISZTÍTÓ

16-17
18-19

20-21
22-23

24-  25
26-27
28-29
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AKÁR CSUPÁN 9 TONNA SAJÁT TÖMEGŰ
BETONKEVERŐ – AZ IPARÁG LEGKÖNNYEBJE
Kitolja a lehetőségek határait a STRALIS X-WAY az egyedülállóan kis saját tömegével. Ez a robusztus alvázzal a Super Loader (SL)
változat számára a kategóriája legjobb terhelhetőségét biztosítja: a STRALIS X-WAY SL saját tömege egy 8×4-es alvázon a 9 literes
motorral, betonkeverőhöz specifikált kialakítással akár csupán 9 tonna is lehet, így a legnagyobb mennyiségű betont képes a
munkaterületre szállítani – ráadásul kiemelkedő üzemanyag-hatékonyság mellett.

SUPER LOADER
VÁLTOZAT

A Super Loader változat saját tömege a 9000
kilogrammot sem éri el, ez az iparágban a
legkisebb. A 9 literes motorjai akár 400 lóerőt
(294 kilowattot) és 1700 newtonmétert
teljesítenek, így ezek a méretkategóriájuk
legjobb
fajlagos
teljesítményét
és
forgatónyomatékát
kínálják
kiemelkedő
üzemanyag-hatékonyság mellett.

KIEMELKEDŐ KILÁTÁS
Az Active Day és Active Time fülkék hátsó ablaka
remek kilátást biztosít hátrafelé.

A MEGFELELŐ FÜLKE
A betonkeverők számára az Active Day rövid,
alacsony tetős fülke az ideális. Ez könnyebb a többi
változatnál, így nagyobb terhet szállíthat és
egyes felépítmények betontovábbító rendszere
kényelmesen átnyúlhat a fülke fölött.
A fülkék teljes kínálata a 13. oldalon található.

ERŐSEN HATÉKONY MOTOROK
A 9 és 11 literes motorok a szükséges teljesítményt
kiemelkedő üzemanyag-hatékonysággal társítják.
A teljes motorkínálat a 10. oldalon található.

ELSŐ FELFÜGGESZTÉS

Az első tengely akár 9 tonnával is terhelhető. Az elérhető
egylapos parabolikus laprugókkal 60 kilogrammal
csökkenthető a jármű saját tömege.

IDEÁLIS MELLÉKHAJTÁS
A STRALIS X-WAY állandó meghajtású mellékhajtások választékát
kínálja: az új (a motor és a váltó közé épített) szendvics mellékhajtással
akár 2450 Nm nyomaték is átvihető, amely tökéletes egy betonszivattyúval
is rendelkező betonkeverő felépítményhez.
A mellékhajtások teljes kínálata a 33. oldalon látható.

MANUÁLIS VAGY AUTOMATIZÁLT VÁLTÓ
Az automatizált váltó kényelmesebb vezetést biztosít ezekben a járművekben,
amelyek rendszerint rövid távolságokat tesznek meg, és gyakran kerülnek
forgalmi torlódásba.
A sebességváltók teljes kínálata a 33. oldalon található.
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KIPUFOGÓ RENDSZER
Vízszintes kipufogó a kis tömeg
érdekében, függőleges kialakítás az
egészséges környezetért.

BETONKEVERŐ

TÁRCSAFÉK ELÖL ÉS HÁTUL

A tárcsafékek jobb lassulást, valamint kisebb
karbantartási költségeket biztosítanak, illetve kisebb
mértékű kopás jellemzi ezeket.

HIDROSZTATIKUS HAJTÁS

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK

A HI-TRACTION hidrosztatikus hajtás minden felületen
biztosítja a szükséges tapadást – akkor, amikor az szükséges.
Számos előnnyel bír a hagyományos összkerékhajtáshoz
képest: könnyebb, nagyobb üzemanyag-hatékonyságú és
kényelmesebb vezethetőséget biztosít.

A rendelhető alumínium keréktárcsákkal a tengelyek számának
függvényében akár 165 kilogrammal csökkentheti a jármű
saját tömegét.

ROBUSZTUS ALVÁZ

A legendás merevségű alvázat 7,7 milliméter
anyagvastagságú hossztartók és konstans magasságú
hátsó rész jellemzik. Ennek köszönhetően könnyedén
megbirkózik a teljes terhelésű forgó dob jelentette
nagy igénybevétellel. A 6,7 milliméteres hossztartókkal
pedig akár 40 kilogrammal csökkenthető a saját tömeg.

KIEMELKEDŐ MANŐVEREZŐKÉPESSÉG
A különböző tengelykialakítások és tengelytávolságok
jóvoltából
kiemelkedő
manőverezőképességű,
szűk
fordulókörű jármű alakítható ki.
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AZ ÖN FELADATAIHOZ SZABOTT BILLENCSEK
A STRALIS X-WAY billenccsel eljut mindenhova, ahová kell: közúton és terepen, meredek emelkedőkön fel és lejtőkön le,
egyenetlen és kanyargós utakon, valamint az alig jelölt csapásokon nyílt terepen. Megbízhatóan elvégez majd minden fuvarfeladatot
az Ön – és az ügyfelei teljes megelégedésére. A jellemzők és kialakítások választékának köszönhetően könnyedén összeállíthatja a
pontosan az Ön igényeinek megfelelő billencset.

MELLÉKHAJTÁS
A felépítményt emelő hidraulikakört a váltóra vagy a motorra szerelt
mellékhajtás működteti, amely elegendő erőt biztosít a különféle
billenőplatókhoz és -teknőkhöz.
A mellékhajtások teljes kínálata a 33. oldalon látható.

TERHELHETŐSÉG

Az alvázat úgy terveztük, hogy a kategóriában
legnagyobb terheléssel is megbirkózzon.
A saját tömeget olyan jellemzők csökkentik,
mint a légrugózás, az alumínium keréktárcsák
és levegő-, illetve üzemanyagtartályok – ezek
összességében nagyobb terhelhetőséget
biztosítanak.

ALVÁZAK SZÉLES KÍNÁLATA
Válasszon tengelytávolságok széles kínálatából,
amely a 3120 és 6700 milliméter közötti
tartományt fedi le, valamint a különböző
hosszúságú hátsó túlnyúlásokból.

TÖBB KÜLÖNBÖZŐ
TENGELYKIALAKÍTÁS
Válasszon konfigurációk széles kínálatából,
amelyben biztosan megtalálja az Ön igényeihez
pontosan illő változatot.
A teljes kínálat a 30–31. oldalon található.

HÁTSÓ HIDAK

HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS

Választhatja az egyszeres áttételezésű hidat, amely
a legkisebb tömeget és üzemanyag-fogyasztást
biztosító megoldás. Ha nagyobb szabad
hasmagasságot igényel, akkor az agyáttételes híd a
megfelelő választás.
A hátsó hidak teljes kínálata a 32. oldalon látható.

A STRALIS X-WAY esetében minden
tengelykialakítás
mellett
választhat
akár
laprugókat, akár légrugózást. A légrugózás
maximalizálja a komfortot, s lehetővé teszi a
jármű rakodási magasságának csökkentését.

VÁLTÓKÍNÁLAT
Manuális, automatizált vagy automatikus: válasszon a
feladatra jellemző úttípusnak megfelelő váltót – így
maximalizálhatja a komfortot és a biztonságot, és egyúttal
csökkentheti az üzemeltetési költségeket.
A sebességváltók teljes kínálata a 33. oldalon található.
18

FÜLKE

BILLENCS

Válassza az Active Day rövid, nappali fülkét
vagy az Active Time fekvőhelyes hosszú
fülkét.
A fülkék teljes kínálata a 13. oldalon
található.

MOTOROK
Kínálatunkban három – 9, 11 és 13 literes
– összlöktettérfogatú motor szerepel, így
az Ön feladatához pontosan illő
teljesítményt
és
forgatónyomatékot
választhatja.

JÁRMŰKIALAKÍTÁSOK

Válassza az Ön igényeihez legjobban
illeszkedő járműkialakítást: az ON
vagy
ON+
kialakítást
közúti
típusbizonyítvánnyal, illetve a terepes
minősítéssel rendelkező OFF kivitelt.
A kialakítások részletei a 8. oldalon
találhatók.

ELSŐ TENGELY
Laprugózásos első tengely akár 9 tonna
terhelhetőséggel.
Az első tengelyek teljes kínálata a 32.
oldalon látható.

KÉNYELMES ÉS BIZTONSÁGOS BESZÁLLÁS
A jól pozicionált kapaszkodók, lépcsőfokok és fellépők
jóvoltából biztonságosan szállhat be a fülkébe, valamint
akár felkapaszkodhat a felépítményhez. A legalsó
lépcsőfokot gumiszalagok rögzítik, így jobban elnyeli a
rázkódásokat.

TÁRCSAFÉK ELÖL ÉS HÁTUL

HIDROSZTATIKUS HAJTÁS

Járjon nagyobb hasznos terheléssel az építési
területek nehéz terepére, és közben takarítson
meg
üzemanyagot:
a
HI-TRACTION
hidrosztatikus hajtás könnyebb a hagyományos
összkerékhajtásoknál, ám még a jármű
lerakodása után is biztosítja a megfelelő
vonóerőt.

A tárcsafékek jobb lassulást biztosítanak, ráadásul ezeket
kisebb karbantartási költségek és kopás jellemzik.
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HORGOS KONTÉNEREMELŐ ÉS LÁNCOS
KONTÉNEREMELŐ A KÜLÖNFÉLE KONTÉNEREK
SZÁLLÍTÁSÁHOZ
A STRALIS X-WAY kiemelkedő manőverezőképességet és kompakt külső méreteket kínál, valamint a horgos konténeremelő
és láncos konténeremelő alkalmazásokhoz szükséges szabad hasmagasságot és vonóerőt. A konfigurációk rendkívül széles kínálata
rendkívüli rugalmasságot kínál, így pontosan az Ön feladatához illeszkedő járművet állíthat össze: elosztófuvarozáshoz napi
számtalan le- és felrakodási ciklussal; távolsági fuvarozáshoz napi néhány ciklussal; városi küldetésekhez, amelyek kiváló
manőverezőképességet igényelnek; illetve nehéz terepen való vezetéshez.
MOTOROK

A TERHELHETŐSÉG KULCSFONTOSSÁGÚ
Az alváz és a gépészet komponensei maximalizálják
az elérhető legnagyobb terhelhetőséget.

Motorok, amelyek biztosítják a szükséges erőt: a
9 literes motor vagy az optimalizált töltőnyomású
11 literes egység. A teljes motorkínálat a
10. oldalon található.

FÜGGŐLEGES KIPUFOGÓ
A MEGFELELŐ ALVÁZ
Az alváz konstans profilmagasságú hossztartói
és a 3120–6700 milliméteres tengelytávolságok
jóvoltából minden konténerhez talál megfelelő
alapot.

LED-TECHNIKÁJÚ
HÁTSÓ VILÁGÍTÁS

HÁTSÓ LÉGRUGÓZÁS

A
légrugózás
jóvoltából
lesüllyesztheti a jármű hátulját a
konténer fel- vagy lerakásához.

KIEMELKEDŐ MANŐVEREZŐKÉPESSÉG

20

A kormányzott harmadik tengely optimalizálja a
fordulókört, kiemelkedő manőverezőképességet
biztosít. A 8×2 és 8×4 változatok esetében tridem
tengelyelrendezés csökkentheti tovább a fordulókör
átmérőjét.

JÁRMŰKIALAKÍTÁSOK
A három különböző kialakításból (ON, ON+,
OFF) álló kínálat a legjobb kompromisszumot
nyújtja a szabad hasmagasság és a kényelem
között.

MOTORRÓL MŰKÖDTETETT
MELLÉKHAJTÁS
A közvetlenül a motorról működtetett mellékhajtással a
rendszer akár menet közben is használható. Így pontosan
pozicionálhatja a horgot manőverezés során, maximalizálva
a termelékenységet.
A mellékhajtások teljes kínálata a 33. oldalon látható.

HORGOS KONTÉNEREMELŐ ÉS
LÁNCOS KONTÉNEREMELŐ
KILÁTÁS HÁTRAFELÉ

A fülke hátsó ablaka remek kilátást
biztosít a jármű felépítményére.

FÜLKE
Az Ön igényeihez legjobban illő fülke: Active Day
rövid fülke; Active Time hálófülke alacsony vagy
közepes tetőmagassággal; vagy Active Space hálófülke
magas vagy alacsony tetővel.
A fülkék teljes kínálata a 13. oldalon található.

TÁRCSAFÉK ELÖL
ÉS HÁTUL

HÁTSÓ HIDAK
Válassza
az
egyszeres
áttételezést, ha a horgos vagy
láncos konténeremelője főként
aszfaltozott utakon dolgozik.
Döntsön az agyáttételezés
mellett, ha a járműve nagyobb
kihívást jelentő talajon is
közlekedik.

HIDROSZTATIKUS HAJTÁS

Jobb
lassulás
és
kisebb
karbantartási költségek, valamint
mérsékeltebb kopás jellemzik.

A szükséges vonóerő és nagyobb terhelhetőség a
HI-TRACTION hidrosztatikus hajtással. Könnyebb
a hagyományos összkerékhajtási rendszereknél,
mégis biztosítja a szükséges tapadást – a jármű
terhelt és terheletlen állapotában egyaránt.

SEBESSÉGVÁLTÓ
Manuális, automatizált vagy automatikus: válasszon a feladatra jellemző úttípusnak
megfelelő váltót – így maximalizálhatja a komfortot és a biztonságot, és egyúttal
csökkentheti az üzemeltetési költségeket.
A sebességváltók teljes kínálata a 33. oldalon található.
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A DARU, AMELY VÁLLALKOZÁSÁT IS FELEMELI
A STRALIS X-WAY bármilyen daruhoz kiváló alap, akár önrakodó platós járművet tervez, akár emelőkosaras szervizjárművet.
Robusztussága és moduláris koncepciója jóvoltából a STRALIS X-WAY alvázára akár a fülke mögé, akár középre, akár a jármű
hátuljára is építhet darut – a stabilitás terén kötött kompromisszumok nélkül.

ROBUSZTUS ALVÁZ

A legendásan masszív – 7,7 milliméter
anyagvastagságú
és
konstans
profilmagasságú hossztartókból álló
– alváz könnyedén megbirkózik a daru
jelentette koncentrált terheléssel.

KIPUFOGÓ RENDSZER
Kívánságra függőleges kipufogó is
választható a teherautó körüli tisztább
levegő érdekében.

HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS

A légrugózás fokozott stabilitást biztosít a
jármű számára akkor, amikor a daru dolgozik.

HÁTSÓ HIDAK
Válassza az egyszeres áttételezést, ha a daruja
főként aszfaltozott utakon dolgozik. Döntsön
az agyáttételezés mellett, ha a járműve
nagyobb kihívást jelentő talajon is közlekedik.

MELLÉKHAJTÁSOK
A darut működtető hidraulikakör a váltóra vagy a
motorra telepített mellékhajtásról üzemeltethető.
A mellékhajtások teljes kínálata a 33. oldalon
található.
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DARUS ÉS EMELŐKOSARAS
KÖRKÖRÖS KILÁTÁS

A kiemelkedő látómező jóvoltából igazán
jól átlátható a jármű körüli terület.

A MEGFELELŐ FÜLKE
Választhatja az Active Day rövid fülkét vagy az Active
Time, illetve Active Space hálófülkéket. Mindegyik
vezetőfülke elérhető alacsony tetős kivitelben is.
A fülkék teljes kínálata a 13. oldalon található.

MOTOROK
Kínálatunkban három különböző összlökettérfogatú
motor található – 9, 11 és 13 literes.
A teljes motorkínálat a 10. oldalon található.

TÁRCSAFÉK ELÖL ÉS HÁTUL
Jobb lassulás és kisebb karbantartási költségek,
valamint kopás jellemzik.

SEBESSÉGVÁLTÓ
Manuális, automatizált vagy automatikus: válasszon a feladatra
jellemző úttípusnak megfelelő váltót – így maximalizálhatja a
komfortot és a biztonságot, és egyúttal csökkentheti az
üzemeltetési költségeket.
A sebességváltók teljes kínálata a 33. oldalon található.

HIDROSZTATIKUS HAJTÁS
A HI-TRACTION biztosítja a szükséges vonóerőt, ráadásul nagyobb
terhelhetőséget tesz lehetővé. Könnyebb a hagyományos összkerékhajtási
rendszereknél, mégis biztosítja a földutakon szükséges tapadást – még
azután is, hogy a járművet lerakodták.
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VIGYE EL FÉLPÓTKOCSIJÁT BÁRHOVÁ,
AHOVÁ CSAK KELL
A STRALIS X-WAY nyerges vontatók a legjobb üzemanyag-hatékonysági és biztonsági megoldásokat az Active Space fülke
maximális kényelmével egyesítik.
Ezek a jellemzők kellő önbizalmat adnak ahhoz, hogy könnyedén megbirkózzon az utolsó kilométerekkel és a munkaterületek
nehéz körülményeivel, miközben kiemelkedően jó termelékenységet, biztonságot és teljes birtoklási költséget biztosítanak.

KÉNYELMES FÜLKE

Kényelmes és biztonságos fülke minden igényhez: Active Day rövid
fülke, Active Time hálófülke vagy Active Space széles hálófülke.
A fülkék teljes kínálata a 13. oldalon található.

BIZTONSÁG
Biztonság közúton: EBS elektronikus
fékrendszer,
ESP
elektronikus
menetstabilizáló, AEBS automatikus
vészfékrendszer, LDWS sávelhagyásra
figyelmeztető rendszer.

MOTORRA SZERELT
MELLÉKHAJTÁS
A közvetlenül a motorról meghajtott
mellékhajtás lehetővé teszi, hogy
részlegesen megemelje a billencs
félpótkocsi
teknőjét,
így
kiegyensúlyozva a lejtőn megállt jármű
terhelését. A mellékhajtások teljes
kínálata a 33. oldalon látható.

TÁRCSAFÉK ELÖL ÉS HÁTUL
A tárcsafékek jobb lassulást biztosítanak,
valamint ezeket kisebb karbantartási költségek
és mérsékeltebb kopás jellemzik.

HATÉKONY VÁLTÓK
Válasszon manuális, automatizált és automatikus váltóink
közül, az üzemanyag-fogyasztást pedig gyorsítóáttétellel
csökkentheti.
A sebességváltók teljes kínálata a 33. oldalon található.
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TAKARÉKOS MOTOROK

A 9, 11 és 13 literes motorok a STRALIS
X-WAY üzemanyag-hatékonysági jellemzőivel
együtt kiemelkedő üzemanyag-megtakarítást
eredményeznek – ahogy ezt a TÜV SÜD
is igazolta.
További részletek a 10–11. oldalon olvashatók.

NYERGES VONTATÓ BILLENCS FÉLPÓTKOCSIHOZ
ROBUSZTUS ALVÁZ
A legendásan masszív alvázat 7,7 milliméter
anyagvastagság és konstans profilmagasságú
hossztartók jellemzik még a hátsó túlnyúlásban is.
NYEREGSZERKEZET
Nyeregszerkezetek széles választéka különböző
pozíciókban és kapcsolási magasságokkal, akár
eltolható nyeregszerkezettel.

HÁTSÓ LÉGRUGÓZÁS
Válassza a légrugózást a vezetési kényelem
maximalizálására, ha feladatai sok közúti
utazással járnak.

HÁTSÓ HIDAK
Válassza az egyszeres áttételezést, ha a nyerges vontatója
főként aszfaltozott utakon dolgozik. Döntsön az
agyáttételezés mellett, ha a járműve nagyobb kihívást
jelentő talajon is közlekedik.

HIDROSZTATIKUS HAJTÁS

A Hi-Traction hidrosztatikus elsőkerék-hajtás könnyebb a hagyományos
összkerékhajtási rendszereknél, mégis biztosítja a szükséges vonóerőt, így
a STRALIS X-Way típust tökéletes választássá avatja még a könnyű terep
jellemezte építőipari feladatokhoz is.
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ERŐ A RÖNKSZÁLLÍTÁSBAN
A STRALIS X-WAY biztosítja a szükséges nagy erőt, valamint ideális jellemzőket kínál a rönkök könnyű felrakodásához,
szállításához és lerakodásához egyaránt. A farönköket könnyedén elszállítja majd az erdőkből, a közutakon át egészen a végcélig:
az erőteljes motorjaink, a 3 járműkialakítás, a nagy terhelhetőség és a hidrosztatikus hajtás mind olyan jellemzők, amelyeket
kifejezetten e sokrétű feladathoz terveztünk.

SOKOLDALÚ FÜLKE
A STRALIS X-WAY sokoldalú és biztonságos fülkét kínál
minden igényhez: Active Day rövid fülke, Active Time
hálófülke vagy Active Space széles hálófülke.
A fülkék teljes kínálata a 13. oldalon található.

ERŐTELJES MOTOR

A 9, 11 és 13 literes motorokat a kiváló
üzemanyag-hatékonyság melletti legnagyobb
teljesítményre
és
forgatónyomatékra
terveztük.
A teljes motorkínálat a 10. oldalon található.

JÁRMŰKIALAKÍTÁSOK

A három különböző kialakításból (ON, ON+, OFF)
álló
választékkal
megtalálhatja
a
legjobb
kompromisszumot a szabad hasmagasság és a kényelem
között – az alapján, hogy feladatai során mennyit vezet
közúton és mennyit terepen.
További részletek a 8. oldalon olvashatók.
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HIDROSZTATIKUS HAJTÁS
Járjon nagyobb hasznos terheléssel nehéz terepen is,
és takarítson meg üzemanyagot a HI-TRACTION
hidrosztatikus hajtással: könnyebb a hagyományos
összkerékhajtásnál, mégis szükség esetén biztosítja a
szükséges vonóerőt minden talajon.

RÖNKSZÁLLÍTÓ
TERHELHETŐSÉG
Az alvázat úgy terveztük, hogy az iparág
legnagyobb terhelhetőségét nyújtsa.

ROBUSZTUS ALVÁZ

Az
alváz
legendásan
masszív:
7,7 milliméter anyagvastagság és
konstans profilmagasságú hossztartók
jellemzik még a hátsó túlnyúlásban is. A
3120 és 6700 milliméter közötti
tengelytávolságokkal bármilyen méretű
rönkökhöz tökéletes alapot jelent.

KIEMELKEDŐ MANŐVEREZŐKÉPESSÉG
MELLÉKHAJTÁSOK SZÉLES KÍNÁLATA

Kiváló méretű fordulókör a kiemelkedő
manőverezőképesség érdekében.

A mellékhajtások teljes kínálata a 33. oldalon látható.

TÁRCSAFÉK ELÖL ÉS HÁTUL

ERŐS HÁTSÓ
FELFÜGGESZTÉSEK
Minden konfigurációhoz választható
laprugós felfüggesztés vagy légrugózás.
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KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNY MINDEN HELYZETBEN
A STRALIS X-WAY típust úgy optimalizáltuk, hogy könnyedén ráépíthessen egy csatornatisztító felépítményt, s biztosítsa az
ehhez szükséges összes jellemzőt. E feladatok során kulcsfontosságú a nagy teljesítmény, és az új, tengelykapcsolótól független
szendvics mellékhajtás – amely akár 2450 Nm nyomaték leadására is képes – biztosítja a szükséges forgatónyomatékot.

NAGY TERHELHETŐSÉG
Az alváz és a gépészet kialakítása, jellemzői maximális
terhelhetőséget biztosítanak – ez kulcsfontosságú a
csatornatisztító járművek esetében.

HÁTSÓ TENGELY

Válassza az egyszeres áttételezést, ha a járműve
főként aszfaltozott utakon dolgozik. Az
agyáttételezés a gyakori megállással és
újraindulással járó feladatokhoz ideális.

ROBUSZTUS ALVÁZ
Az alváz legendásan masszív: 7,7 milliméter anyagvastagság
és konstans magasságú hátsó rész jellemzi.

HÁTSÓ LÉGRUGÓZÁS
Válassza a légrugózást a vezetési kényelem
maximalizálására, ha feladatai sok közúti utazással járnak.

KIEMELKEDŐ MANŐVEREZŐKÉPESSÉG
A kormányzott harmadik tengely optimalizálja a
fordulókört, így kiemelkedő manőverezőképességet
biztosít. A 8×2 és 8×4 változatok esetében tridem
csökkentheti tovább a fordulókör átmérőjét.

ERŐTELJES MELLÉKHAJTÁS

Válasszon a Multipower mellékhajtások közül, amelyek akár
900 newtonméter forgatónyomatékot biztosítanak, vagy a hatalmas,
akár 2450 newtonmétert kínáló szendvics mellékhajtásokból.
A mellékhajtások teljes kínálata a 33. oldalon látható.

SEBESSÉGVÁLTÓ
Manuális, automatizált vagy automatikus: válasszon megfelelő
váltót a komfort maximalizálására és az üzemeltetési költségek
csökkentésére.
A sebességváltók teljes kínálata a 33. oldalon található.
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KIPUFOGÓ RENDSZER
Kívánságra függőleges kipufogó is
választható a teherautó körüli tisztább
levegő érdekében.

FÜLKE

CSATORNATISZTÍTÓ

Rövid vagy hosszú, keskeny vagy széles – a STRALIS
X-WAY kínálatában minden igényhez talál
megfelelő fülkét.
A fülkék teljes kínálata a 13. oldalon található.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ MOTOROK
A 9, 11 és 13 literes motorokat a kiváló
üzemanyag-hatékonyság melletti legnagyobb
teljesítményre és forgatónyomatékra terveztük.
A teljes motorkínálat a 10. oldalon található.

TÁRCSAFÉK ELÖL ÉS HÁTUL

Jobb
lassulás
kisebb
karbantartási
költségekkel és kisebb kopás mellett.

JÁRMŰKIALAKÍTÁSOK

ELSŐ TENGELY
Laprugózású tengely akár 9 tonna terhelhetőséggel.
Az első tengelyek teljes kínálata a 32. oldalon
található.

Válassza ki az Ön igényeinek megfelelő
járműkialakítást: ON, ON+ és OFF – szabad
hasmagasság szerint növekvő sorba rendezve.
További részletek a 8. oldalon találhatók.

HIDROSZTATIKUS HAJTÁS
Járjon nagyobb hasznos terheléssel nehéz terepen is, és
takarítson meg üzemanyagot a HI-TRACTION
hidrosztatikus hajtással: könnyebb a hagyományos
összkerékhajtásnál, mégis szükség esetén biztosítja a
szükséges vonóerőt minden talajon.
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VÁLASSZA KI AZ ÖNNEK MEGFELELŐ
STRALIS X-WAY MODELLT
NYERGES VONTATÓ

4x2

6x4

STRALIS X-WAY MODELL

Active Day

FÜLKE

Active Time

Active Space

Cursor 9

MOTOR /
VÁLTÓ

Automatizált / manuális

Cursor 11
Cursor 13

JÁRMŰKIALAKÍTÁS ON / ON+ / OFF
HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS

Egyszeres és
agyáttételes
tengelyek

FÉKEK

Egyszeres és
agyáttételes
tengelyek

Automatizált / manuális

Automatizált / manuális
ON

ON+
/

OFF

ON

/

ON+
/

Laprugók / légrugózás

Tárcsa / tárcsa

Automatizált / manuális
ON

ON+
/

ON

OFF
/

ON+
/

Laprugók / légrugózás

Tárcsa / tárcsa

FELÉPÍTMÉNYEZHETŐ ALVÁZAS

4x2

6x2

STRALIS X-WAY MODEL

Active Day

FÜLKE

Active Time

Active Space

Cursor 9

MOTOR /
VÁLTÓ

Automatizált / manuális / Allison

Automatizált / manuális / Allison
Automatizált / manuális

Cursor 11
Cursor 13

JÁRMŰKIALAKÍTÁS ON / ON+ / OFF
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HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS

Egyszeres és
agyáttételes
tengelyek

FÉKEK

Egyszeres és
agyáttételes
tengelyek

Automatizált / manuális
ON

ON+
/

OFF

Laprugók / légrugózás

Tárcsa / tárcsa

ON

/

Légrugózás

Tárcsa / tárcsa

FELÉPÍTMÉNYEZHETŐ ALVÁZAS

6x4

8x4 / 8x4 Tridem

STRALIS X-WAY MODEL

Active Day

FÜLKE

Active Time

Active Space

MOTOR /
VÁLTÓ

Cursor 9

Automatizált / manuális / Allison

Automatizált / manuális

Cursor 11

Automatizált / manuális

Automatizált / manuális

Cursor 13

JÁRMŰKIALAKÍTÁS ON / ON+ / OFF
HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS

Egyszeres és
agyáttételes
tengelyek

FÉKEK

Egyszeres és
agyáttételes
tengelyek

Automatizált / manuális
ON

ON+
/

OFF

ON

/

ON+
/

Laprugók / légrugózás

Tárcsa / tárcsa

Automatizált / manuális
ON

ON+
/

ON

OFF
/

ON+
/

Laprugók / légrugózás

Tárcsa / tárcsa

8x2x6 (2+2)

FELÉPÍTMÉNYEZHETŐ ALVÁZAS

8x2x6 (1+3)

STRALIS X-WAY MODEL

Active Day

FÜLKE

Active Time

Active Space

MOTOR /
VÁLTÓ

Cursor 9

Automatizált / manuális

Automatizált / manuális

Cursor 11

Automatizált / manuális

Automatizált / manuális

Cursor 13

Automatizált / manuális
ON

ON

Légrugózás

Légrugózás

JÁRMŰKIALAKÍTÁS ON / ON+ / OFF
HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS

Egyszeres és
agyáttételes
tengelyek

FÉKEK

Egyszeres és
agyáttételes
tengelyek

Automatizált / manuális

Tárcsa / tárcsa

Tárcsa / tárcsa
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SZABJA SZEMÉLYRE AZ ÖN STRALIS
X-WAY MODELLJÉT
A STRALIS X-WAY típus moduláris, feladatközpontú kialakítása maximális rugalmasságot kínál, így felhasználási területek széles
körének különleges követelményeihez szabhatja járművét. Széles kínálatában nyerges vontatók és felépítményezhető alvázas
változatok, különböző kerékképletek, felfüggesztések, járműkialakítások, motorok és váltók szerepelnek.
A jellemzők és komponensek bőséges választéka, a típus masszív felépítése, valamint kis saját tömege rendkívül sok különböző
feladathoz szabható járművet eredményeznek.

ELSŐ LÖKHÁRÍTÓK
Válassza ki azt a lökhárítót, mely legjobban illeszkedik a választott járműkialakításhoz és az adott fuvarfeladathoz: legyen szó akár
nagyobb ejtésű első tengelyről vagy nagyobb szabad hasmagasságról, akár jobb ütközésvédelemről vagy első terepszögről – a
STRALIS X-WAY kínálatában megtalálja az Önnek megfelelő megoldást.
LÖKHÁRÍTÓ

Járműkialakítás

Első aláfutásgátló

Szürke műanyag

ON / ON+

IGEN

Fényezett műanyag

ON / ON+

IGEN

Acél

ON / ON+

IGEN

Acél

OFF

NEM

Active Day fülke / Active Time fülke
Elölnézet

Active Space fülke

Oldalnézet

Elölnézet

Oldalnézet

ELSŐ TENGELYEK
Az új első tengelyek akár 9 tonnás terheléssel is megbirkóznak, jobb fékteljesítményt nyújtanak, erősebbek és tartósabbak, nem
igényelnek olajcserét, sőt, még az új HI-TRACTION hidrosztatikus hajtásra is felkészültek.
SZIMPLA TENGELY

Járműkialakítás

Hajlított tengely
süllyesztése (mm)

5890-ON

(mm)

142

5890-OFF

ON+ / OFF

72

2x 5890-ON

ON

142

2x 5890-OFF

ON+ / OFF

72

Műszakilag megengedett
terhelés (t)

Fékrendszer

Fékezési nyomaték
(kNm)

Szervizintervallum

9

Tárcsa

30

Élettartam

9

Tárcsa

30

Élettartam

KETTŐS TENGELY

HÁTSÓ TENGELYEK
Válassza a megfelelő tengelyt a moduláris kínálatunkból: az SR egyszeres áttételezéssel a nagyobb hasznos terhelés és az üzemanyagmegtakarítás érdekében aszfaltozott vagy murvás utakra; a HR agyáttételes kivitel a burkolatlan utakra.
SR
MS17X-EVO

Típus

Műszakilag megengedett
terhelés (t)

SR (szimpla)

13

MS13-17X(2)

SR (szimpla)

13

MT23-150/D

SR-T (tandem)

23(3)

451391/ADB

HR (szimpla)

13

452146/ADB

HR-TL (tandem)

21

452191/ADB

HR-TM (tandem)

23(3)

(1)

Fékrendszer

Maximális fékezési nyomaték
(kNm)

Olajtípus

Olajmennyiség
(l)

Szintetikus

12,5

18,2
Tárcsa

18,2

Szervizintervallum

11

25

Akár 375k km

33,5

HR

MEGJEGYZÉS
(1) Hátsóhíd-áttételek: ≤ 3,36.
(2) Hátsóhíd-áttételek: ≥ 3,70.
(3) 23 t csak néhány országban (0% túlterhelés engedélyezve).
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16
Tárcsa

25

Szintetikus

24,5
37

Akár 375k km

ALVÁZ
A konstans profilmagasságú alváz választható 7,7 milliméteres anyagvastagsággal vagy a kisebb saját tömeg érdekében a
betonkeverő kivitelek esetében hasonlóan robusztus 6,7 milliméteres változatban. A STRALIS X-WAY tengelytávolságok széles
– a 3120–6700 milliméter tartományt lefedő – kínálatát nyújtja, különböző hátsó túlnyúlásokkal. Így biztosítható a könnyű terepes
szegmensben szükséges manőverezőképesség.

VÁLTÓ
A mindegyik változathoz elérhető HI-TRONIX automatizált sebességváltó olyan fejlett funkciókat kínál a terepen való vezetéshez,
mint az automatikus kihintáztató funkció, amely az elakadt teherautót képes újra mozgásba lendíteni; vagy a kúszó üzemmód,
amely optimális irányítást biztosít manőverezés közben.
HI-TRONIX
AUTOMATIZÁLT

Saját tömeg
(kg)

Végáttétel
Gyorsító / közvetlen

ZF 12 TX 2620 TD

SR

Közvetlen

2600

265

ZF 12 TX 2610 TO

HR

Gyorsító

2600

253

ZF 12 TX 2420 TD

SR

Közvetlen

2400

265

ZF 12 TX 2410 TO

HR

Gyorsító

2400

253

ZF 12 TX 2210 TO/TD

HR – SR

Gyorsító / közvetlen

2200

ZF 12 TX 2010 TO/TD

HR – SR

Gyorsító / közvetlen

2000

ZF 12 TX 1810 TO/TD

HR – SR

Gyorsító / közvetlen

1800

253

SR

Közvetlen

1400

253

ZF 16 TX 2640 TO/TD

HR – SR

Gyorsító / közvetlen

2600

ZF 16 TX 2440 TO/TD

HR – SR

Gyorsító / közvetlen

2400

ZF 12 TX 1410 TD

Legnagyobb bemeneti
nyomaték (Nm)

Fokozatok száma

Hátsó híd

Előremenet

Hátramenet

12
2 (4)

253
253

290

16

290

ECOSPLIT
MANUÁLIS
ZF 16 S 2520 TO

HR – SR

Gyorsító

2500

ZF 16 S 2320 TD

SR

Közvetlen

2350

HR – SR

Gyorsító / közvetlen

2200

ZF 16 S 1820 TO

HR

Gyorsító

1850

284

ZF 16 S 1620 TD

SR

Közvetlen

1700

278

SR – HR

Gyorsító

1491

ZF 16 S 2220 TO/TD

306
306
16

2

306

ALLISON
AUTOMATIKUS
ALLISON
S3200

6

1

243

MELLÉKHAJTÁS
A STRALIS X-WAY váltótól független és váltóra épített mellékhajtások széles választékát kínálja, ezek kapcsolható és nem
kapcsolható kivitelben, különböző áttéttelekkel és akár Intarderrel(1) is együtt rendelhetőek.
MOTORRA SZERELT
MELLÉKHAJTÁS

A sebességváltótól
függő / független

Csatlakozó

Független

Szivattyú / peremes

Független

Peremes

Független

Peremes

Forgatónyomaték
(Nm)

Forgásirány

800

Motorral ellentétes

1,02 / 1,26 / 1,56

1602 - 2450

Motorral megegyező

1,29

900

Motorral megegyező

NH/1b – NH/1c

1,00

1000

Motorral megegyező

NH/4b – NH/4c

0,90 / 1,28

430

0,91 / 1,09 / 1,28 / 1,58 / 1,59 / 2,35

400 - 720

Kapcsolható
Nem kapcsolható

Áttétel
1,12 / 1,14
1,14 / 1,195

SZENDVICS
MELLÉKHAJTÁS
Kapcsolható

MULTIPOWER
MELLÉKHAJTÁS
Kapcsolható
Nem kapcsolható

SEBESSÉGVÁLTÓRA
ÉPÍTETT
MELLÉKHAJTÁS(2-3)

NTX/10b – NTX/10c
N221/10b – N221/10c

Függő

Szivattyú / peremes

NTX/10c+bR
S3200 TOP MOUNT

Peremes

1,23 / 1,48 / 1,91 / 2,19

470 - 870

(0,91-1,28) / (1,09-1,59) / (1,23-1,85) / (1,48-2,35)

400 - 720

0,60

660

Motorral ellentétes

MEGJEGYZÉS
(1) A mellékhajtás típusától függően.
(2) A mellékhajtás összáttételezését a mellékhajtás áttételezése és a jármű váltójának áttételezése adja.
(3) Nem kapcsolható mellékhajtások.
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IVECO KIEGÉSZÍTŐK
SZABJA VÁLLALKOZÁSA IGÉNYEIRE
STRALIS X-WAY TEHERAUTÓJÁT
Szabja feladataihoz STRALIS X-WAY teherautóját, válasszon a láthatóságot a kényelmet, a biztonságot és a termelékenységet
fokozó kiegészítők széles választékából. Ezek olyan apróságok, amelyek nagy hatással bírnak.

LÁTHATÓSÁG

NYERESÉGESSÉG

A fényhidat és a gallytörő rácsot egyaránt tökéletesen
illesztették a fülkéhez, így kiemelik annak formáját, javítják
láthatóságát. Lehetősége van saját logóival fokozni flottája
megjelenését, imázsát.
Vészhelyzetekre vagy különleges manőverekhez ajánljuk a
minden irányból jól látható forgófényt.

Az IVECO kiegészítők palettája az üzemanyaglopást gátló
megoldások széles kínálatát nyújtja a teljes birtoklási költség
csökkentésére. Az alumíniumból készült berendezések
megakadályozzák a gázolaj leszívását, elpusztíthatatlanok,
gyors üzemanyagtöltést tesznek lehetővé és könnyen
telepíthetőek.

BIZTONSÁG

KÉNYELEM

Válasszon a biztonságot fokozó kiegészítők kínálatából.
A hátramenet biztonságát fokozó igényes rendszereinkkel
jobban láthatja a jármű környezetét manőverezés közben.

Az IVECO kiegészítők palettáján megtalálható üléskárpitok
és szőnyegek tökéletesen illeszkednek a fülke belső
stílusához.
Az anyagválaszték tökéletesen igazodik a különböző
feladatok igényeihez.

Az IVECO kiegészítők teljes kínálata megtalálható
a katalógusban – és az interneten:
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php
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Az összes személyre szabási lehetőséget
magával viheti az „IVECO Accessories”
ingyenes alkalmazással.

A további képeket és információkat
tartalmazó alkalmazás ingyenesen letölthető
az Apple App Store-ból.

IVECO VEVŐSZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁSOK
A haszonjárművek alapvető célja, hogy mindig úton, munkában legyenek. Ez egy olyan cél, amelyben osztozunk, ez a szolgáltatásaink
alapelve. Az IVECO összes szolgáltatását (a finanszírozástól a karbantartásig, az országúti segélyszolgálattól a javításig) úgy alkottuk
meg, hogy növeljék az üzemidőt és az Ön vállalkozása nyereségességét.

Az IVECO CAPITAL az IVECO márka saját pénzügyi szolgáltatása, amely
finanszírozási, lízing, bérleti és haszonjárműves kiegészítő szolgáltatásokat nyújt.
Kiterjesztett garancia, karbantartási és javítási szerződések, valamint különböző
típusú biztosítások is mind részei lehetnek a csomagnak*.
Az összes pénzügyi megoldást az ügyfél igényeihez szabják munkatársaink,
ezek mind az új, mind a használt járművekre, valamint az átalakításokra is
alkalmazhatók.
Az IVECO CAPITAL az ügyfelek számára professzionális tanácsadást nyújt a
vállalkozásuk pénzügyi igényeihez legjobban igazodó termék kiválasztásában.
További információkért keresse IVECO kereskedőjét.
*Hitelbírálat függvénye. Az ajánlatok és termékek országonként eltérhetnek a helyi pénzügyi és
könyvelési előírások függvényében.

*

IVECO NON-STOP SEGÉLYSZOLGÁLAT, a nap 24 órájában, a hét mind
a 7 napján. Az IVECO mindig készen áll arra, hogy mozgásban tartsa vállalkozását.
Amennyiben járművét műszaki meghibásodás éri, az IVECO Non-Stop
Segélyszolgálatát három különböző módon is elérheti:
• Az ingyenes telefonszám felhívásával*
• A fedélzeti IVECONNECT telematikai rendszeren keresztül
• Az IVECO Non-Stop mobilalkalmazás használatával
*Magyarországi ügyfeleink a +36-1-439-1400 telefonszámon kaphatnak magyar nyelvű segítséget.

Az EREDETI IVECO ALKATRÉSZEK jelentik a legjobb garanciát arra,
hogy hosszú távon megőrizze a STRALIS X-WAY értékét, védik Önt a nem
tervezett leállásoktól, szavatolják az emberek és az áruk biztonságát egyaránt.
Az IVECO az új és újragyártott alkatrészek, javítókészletek és telematikai
megoldások legszélesebb kínálatát nyújtja, ezek az új STRALIS X-WAY teljes
életciklusa során megfelelő ajánlatot képviselnek.
Az IVECO hét európai központi alkatrészraktárból álló hálózata több mint
330 ezer négyzetméter területen 350 ezer cikkszámot kezel, így éjjel-nappali
alkatrészellátást biztosít.

IVECO RAJONGÓI BOLT
Az IVECO RAJONGÓI BOLTOK vitrinjei minden IVECO márkakereskedésben
megtalálhatók, munka- és szabadidős ruházatot, táskákat és ajándékokat, írószereket
és kütyüket kínálnak.
A katalógus megtekinthető az interneten: www.ivecofanshop.com.
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AZ EBBEN A KATALÓGUSBAN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK ÉS KÉPEK CSUPÁN IRÁNYMUTATÁSUL SZOLGÁLNAK.
AZ IVECO FENNTARTJA A KERESKEDELMI VAGY KONSTRUKCIÓS OKOKBÓL, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL, TETSZŐLEGES IDŐPONTBAN TÖRTÉNŐ VÁLTOZTATÁSOK JOGÁT!
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