ÚJ
Az ÚJ STRALIS emeli a tétet a termelékenység és nyereségesség terén egy olyan komplett
csomaggal, amely csúcskategóriás funkciókat, technológiákat és valamennyi szállítmányozó
vállalkozás igényeihez igazított szolgáltatásokat tartalmaz. Az új széria két modellje teljesítményt,
magas hatásfokot és alacsony kibocsátást kínál minden feladatnál:
• Az ÚJ STRALIS városi, regionális és távolsági fuvarozáshoz,
• illetve az ÚJ STRALIS XP kifejezetten nagy igénybevételű, távolsági fuvarfeladatokhoz.
Az ÚJ STRALIS hajtáslánca teljes átalakításon esett át, a motortól a gumiabroncsokig; ez magába
foglalja az új elektromos és elektronikus architektúrát, új, kategória első sebességváltót, új hátsó hidat
és felfüggesztést, ezen felül megkapta a legújabb generációs GPS alapú prediktív funkciókat és olyan
speciális jellemzőket is, melyek fokozzák az üzemanyag-takarékosságot és a fenntarthatóságot.
Az összes új funkció és frissítés homlokterében a valós árufuvarozó vállalkozások
termelékenységének és jövedelmezőségének növelése áll, és fejlesztésük az ügyfelekkel közösen
zajlott.
Valós üzemeltetési körülmények között figyeltük teherjárműveinket, elemeztük a különféle feladatokat
(nemzetközi, belföldi és városi) és szállítási távolságokat, kereskedelmi sebességüket, terhelésüket és
útvonal profiljukat.
Erre az átfogó adathalmazra alapozva fejlesztettük ki ügyfeleink számára az integrált hatékonyságfokozó
megoldások komplett csomagját, melyet a “TCO2 live” program és annak exkluzív szolgáltatásai
foglalnak magukba:
•
•
•
•

TCO2 SMART REPORT – heti jelentés a vezetési stílusról és az üzemanyag-fogyasztásról,
TCO2 ADVISING – üzemanyag-megtakarítási tanácsadás,
TCO2 DRIVING – takarékosság-orientált vezetési tanfolyamok
és az exkluzív ÜZEMIDŐ GARANCIA koncepció.
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LEGALACSONYABB TCO
+ LEGALACSONYABB CO2
= TCO2 BAJNOK
A TELJES BIRTOKLÁSI KÖLTSÉG
ALKOTÓELEMEI

27%

10%

TEHERJÁRMŰ ÉRTÉKCSÖKKENÉSE
ÉS FINANSZÍROZÁSA

GÉPKOCSIVEZETŐ

4%

6%

GUMIABRONCSOK

KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS

11%

42%

ÚTDÍJAK ÉS ADÓK

ÜZEMANYAG ÉS AD-BLUE

ÚJ STRALIS XP: AKÁR -5,6% TCO
TCO BAJNOK MINDEN FELADATHOZ
A TCO-t és a fenntarthatóságot befolyásoló összes tényezőt átdolgoztuk - a jármű értékétől és üzemanyag-fogyasztásától egészen
a karbantartásig és üzemidőig.
A nehézteherautók esetében a teljes birtoklási költségnek mintegy 35 - 40%-át csak az üzemanyag teszi ki: minden árufuvarozó
számára kritikus tényező a hatékonyság növelése, hogy versenyképes lehessen. Éppen ezért összpontosítanak az ÚJ STRALIS
fejlesztései az energiagazdálkodásra.
Fejlesztésre került:
•
•
•
•

hatékonyság - melynek növeléséről a feladathoz igazodó üzemanyag-megtakarítási megoldások gondoskodnak (mint a SMART EGR),
prediktív képességek - amit a HI-CRUISE rendszer kínál,
gördülési ellenállás - melynek csökkentését a gazdaságos gumiabroncsok végzik,
és az energia optimalizálás - ami az intelligens tartozékokkal érhető el.

ÚJ STRALIS XP: AKÁR -11% CO2
CO2 BAJNOK MINDEN FELADATHOZ

Az ÚJ STRALIS-szal ökonómia és ökológia kéz a kézben jár: ez a nyerő recept minden IVECO termék mögött.
Az exkluzív IVECO HI-SCR kipufogógáz utókezelő rendszer könnyebb, kisebb, hatékonyabb és könnyebben karbantartható, mint
bármely más EURO VI-os megoldás. Ez annyit tesz, hogy miközben csökkenti a kibocsátást, a HI-SCR a költségeket is megnyirbálja.
Az ÚJ STRALIS a technológiát és az emberi tényezőt egyaránt igénybe veszi az üzemanyag-fogyasztás visszaszorítására.
VEZETÉSI STÍLUS ÉRTÉKELŐ rendszerünk bőséges forrása a vezetési magatartásra és hatásaira vonatkozó információknak, illetve
értékes eszköze az költséghatékonyság javításának és a CO2 kibocsátás jelentős csökkentésének.
A környezetvédelem elhivatott szakemberei értékelik az ÚJ STRALIS XP járművünk által nyújtott lehetőséget, amely a VEZETÉSI
STÍLUS ÉRTÉKELŐ rendszernek hála, hozzájárul az árufuvarozási ipar karbonlábnyomának csökkentéséhez.

Az ÚJ STRALIS kétszámjegyű megtakarítást mutat fel üzemanyag-megtakarítás terén az előző modellhez viszonyítva, illetve új
technológiákkal, funkciókkal és szolgáltatásokkal kiegészülve éri el a TCO további csökkentését.
Az ÚJ STRALIS XP üzemanyag-megtakarítása akár a 11%-ot is elérheti, ez tehát 5,6% csökkenést jelent a teljes birtoklási költségben.
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FELADATRA FÓKUSZÁLVA
VESZÉLYES ÁRU
SZÁLLÍTÁS
Az ÚJ STRALIS tökéletesen alkalmas a feladatra,
hála a súlycsökkentést eredményező műszaki
megoldásainak, illetve, hogy megfelel az ADR
egyezmény szigorú előírásainak.
Ezen felül, HI-SCR rendszerünk is számottevő
előnyt kínál: nincs aktív regenerálás, és az
alacsonyabb kipufogó hőmérséklet a
legalkalmasabb megoldássá teszi olyan elzárt
területeken, mint a repterek, hajók, alagutak,
finomítók és üzemanyagtöltő dokkok.

BELFÖLDI SZÁLLÍTÁS
Az ÚJ STRALIS kiváló üzemanyag-megtakarítási teljesítményt nyújt középtávú, belföldi útvonalakon is, az üzemanyag-megtakarító
funkciók komplett csomagjának köszönhetően, amely tökéletesen illeszkedik a jármű konfigurációjához és a feladatok karakterisztikájához.
A GPS alapú prediktív HI-CRUISE rendszer az alapcsomag része az ÚJ STRALIS XP modelleken, és választható tartozékként kérhető
az ÚJ STRALIS járműveken.

TÁVOLSÁGI ÁRUSZÁLLÍTÁS
Az ÚJ STRALIS XP távolsági fuvarfeladatok teljesítésére készült, és olyan üzemanyag-megtakarítási megoldásokat kínál, mint
a SMART EGR, az optimalizált hátsóhíd áttétel az energiatakarékos abroncsok, illetve az új üzemanyag tanácsadási szolgáltatások.
Ezen kívül megtalálható benne a HI-CRUISE GPS alapú prediktív rendszer – amely a vezetési paraméterek és a legmodernebb
GPS technológia egyesítésével vezérli a jármű haladását, a sebességváltást és az eco-roll funkciót.

VÁROSI
FUVARFELADATOK
A ÚJ STRALIS megfelelő megoldást kínál az
összes közösségi, kis igénybevételű és városi
szállítási feladathoz, a HI-STREET és HI-ROAD
rövid és közepes fülkéknek, illetve az alacsony
kibocsátású és magas nyomatékú, különféle
teljesítményű motorok széles választékának
köszönhetően.
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AZ ÚJ STRALIS ELSŐ LÁTÁSRA
Technológia ízig-vérig: ez jellemzi az ÚJ STRALIST.
Új szív lüktet a fülke alatt, és biztosít nyereséges, fenntartható energiát a vállalkozás számára.
Az ÚJ STRALISBAN új technológiák gondoskodnak a szállítási iparág számára legfontosabb
területek jelentős javításáról: hatékonyság, minőség és megbízhatóság.

MOTOROK, INTELLIGENS SEGÉDRENDSZEREK ÉS INTELLIGENS EGR

HI-CRUISE & HI-TRONIX

EURO VI/C ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐ HI-SCR UTÓKEZELŐ RENDSZER

OPTIMALIZÁLT ADBLUE® ELRENDEZÉS

OPTIMALIZÁLT LÉGVEZETÉK ELRENDEZÉS

ÚJ HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS

HÁTSÓ LÁMPÁK
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ÚJ JÁRÓPALLÓ

EURO VI/C ADBLUE® MINŐSÉGÉRZÉKELŐ

ÚJ ÜZEMANYAG-VEZETÉK ELRENDEZÉS

ÚJ HI-MUX / ÚJ ALVÁZ ELRENDEZÉS

ÚJ HÁTSÓ TENGELY ÉS HÁTSÓHÍD ÁTTÉTEL
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HI-SCR: KIZÁRÓLAG AZ IVECO-TÓL
EURO VI/C MEGFELELÉS
A HI-SCR utókezelő rendszer valós időben érzékeli a kibocsátási szint és az AdBlue®
minőségének változásait, az új Euro VI/C előírások követelményeivel összhangban.

NEVÜNKKEL FÉMJELZETT TECHNOLÓGIA

HI-SCR ELŐNYÖK

Elektronikus vezérlőegység

NINCS AKTÍV REGENERÁLÁS

HI-SCR A LEGNAGYOBB A BIZTONSÁGÉRT
• A legalkalmasabb megoldás olyan feladatokhoz, mint a városi áruterítés, szemétszállítás, utcaseprés, terepmunka, repterek, finomítók
és üzemanyagtöltő állomások

NINCS HŰTŐRENDSZERRE
GYAKOROLT HATÁS

NOx
HC

Szabadalmaztatott HI-SCR-ünk egyszerűen a legjobb szelektív katalizátor-rendszer a piacon: az egyetlen, amely eléri a 97%-os NOx
csökkentési szintet. Ez azt jelenti, hogy EGR nélkül teljesíthetők az Euro VI normák.

97%-os NOX LEBONTÁS

AdBlue / “DEF”

CO
Szivattyú modul

HOSSZABB SZERVIZINTERVALLUM

PM

Adagoló modul
K rőtér
Keve

Dízel oxidációs katalizátor

N2

H2O

NH3 NO2

++

ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSSÁG

++

HI-SCR A LEGHOSSZABB ÜZEMIDŐÉRT
• A leghosszabb karbantartási intervallum a piacon
A HI-SCR FOKOZZA AZ ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSSÁGOT
• Az összes HI-SCR előny (biztonság, kis súly, nincs parkolás alatti regenerálás) megtartása mellett
• Számottevő üzemanyag-megtakarítás távolsági fuvarozási feladatok ellátásakor

CO2

Dízel részecskeszűr
szecsk
szecskeszűr
ő

HATÉKONY ÉGÉS

HI-SCR A LEGNAGYOBB TEHERBÍRÁSÉRT
• Kompakt, pehelykönnyű technológia a hatékonyság és a hosszú élettartam legjobb kombinációja érdekében
• Nincs szükség kiegészítő alkatrészekre a motoron vagy nagyobb hűtőrendszerre

NH3

AdBlue / “DEF”

N2

Szelektív katalitikus redukció
eduk
edukció
Tisztító katalizátor
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TELJESEN ÚJ HAJTÁSLÁNC
Teljesen átépítettük a hajtásláncot az ÚJ STRALIS hatékonyságának további fokozása érdekében.
Az új alkatrészeket úgy fejlesztettük és építettük be a hajtáslánc szerkezetébe, hogy minden üzemi körülmény mellett a legnagyobb
előnyöket nyújtsa.

NAGY HATÉKONYSÁGÚ MOTOROK
Az ÚJ STRALIS motorok széles és jól kiegyensúlyozott választékát kínálja minden alkalmazáshoz, illetve feladat-specifikus
üzemanyag-megtakarító funkciókkal is fel van szerelve.

INTELLIGENS EGR: HATÉKONYABB ÉGÉS
A befecskendezés időpontjának optimalizálása tovább növeli
a hengerekben az égési csúcsnyomást és az üzemanyaghatékonyságot. A keletkező NOx mennyisége lecsökken a
kipufogógázok speciális terheléstartományokban történő enyhe
visszavezetésével.
Az intelligens EGR egy üzemanyag-megtakarítást elősegítő,
nem pedig kibocsátás-szabályzó eszköz: távolsági feladatok
esetében csökkenti a fogyasztást, miközben a HI-SCR rendszer
összes előnyét felvonultatja.

INTELLIGENS SEGÉDBERENDEZÉSEK
Az intelligens segédberendezések megakadályozzák az energiaveszteséget, amikor szükségtelen az üzemeltetésük:
• tengelykapcsolóval leválasztható légkompresszor
• energia-visszanyerő generátor, és intelligens akkumulátor-felügyelet
• változtatható átfolyású kormányszivattyú.

A választékban megtalálható 3 lökettérfogat és 9 teljesítményszint 310 és 570 LE között. Az ÚJ STRALIS CURSOR motorjai
osztályukban a legnagyobb nyomatéksűrűséget biztosítják.
Ez megteremti az ügyfél számára a “fordulatcsökkentés” lehetőségét:
• 11 literes motorokat kínálunk ott, ahol a versenytársak 13 literes változatokat,
• illetve a mi 2:47-es hátsóhíd áttételünk a legjobb üzemanyag teljesítményt eredményezi valamivel 1.100 fordulat felett.
A fenntarthatóság melletti elkötelezettségünk vezetett oda, hogy az összes erőforrás hatékonyságát tovább javítsuk, és egyesek
teljesítményét is fokozzuk:
• maximális nyomaték a CURSOR 11-nél, (+100 Nm a 420 LE-s változatnál, és +50 Nm a 480 LE-s változatnál),
• és maximális teljesítmény a CURSOR 13 motornál (jelenleg 510 és 570 LE-s változatban kapható).

ÚJ STRALIS EURO VI/C

LÖKETTÉRFOGAT

WG

CURSOR 9

CURSOR 13

NYOMATÉK

LE f/p-nél

Nm f/p-nél

310, 1.675 – 2.200

1.300, 1.100 – 1.675

330, 1.655 – 2.200

1.400, 1.100 – 1.655

360, 1.530 – 2.200

1.650, 1.200 – 1.530

400, 1.655 – 2.200

1.700, 1.200 – 1.655

420, 1.475 – 1.900

2.000, 870 – 1.475

460, 1.500 – 1.900

2.150, 925 – 1.500

480, 1.465 – 1.900

2.300, 970 – 1.465

510, 1.560 – 1.900

2.300, 900 – 1.560

570, 1.605 – 1.900

2.500, 1.000 – 1.605

8,7 liter

eVGT

CURSOR 11

TELJESÍTMÉNY
TURBÓ

11,1 liter

12,9 liter

eVGT

eVGT

AKÁR 570 LE

Cursor 9
12

Cursor 11

Cursor 13

ÜRESJÁRAT-GÁTLÓ
Ez az új funkció megakadályozza a hosszan tartó üresjáratot.

SÚRLÓDÁSCSÖKKENTÉS
Számos alkatrészt átterveztek a motorsúrlódás csökkentése
érdekében: a dugattyú profilját átalakították, és új, alacsonyabb
érintőirányú terhelést kapó gyűrűket alkalmaztak.

A rendszer automatikusan leállítja a motort a megadott időtartam
után, ha az ehhez szükséges feltételek fennállnak.

Az olaj hőgazdálkodása szintén javult, a túlmelegedés és a
szükségtelen energiafogyasztás elkerülése érdekében.
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TELJESEN ÚJ HAJTÁSLÁNC

ÚJ HI-TRONIX SEBESSÉGVÁLTÓ

HI-CRUISE INTEGRÁLT VEZETÉSSEGÍTŐ RENDSZER

Az új generációs, 12-fokozatú HI-TRONIX automatizált sebességváltó elektronikus vezérlésű tengelykapcsolóval, kategóriájának
legfejlettebb technológiáját kínálja:

Duplán nyerő vezetési stílus: jó a vezetőnek és a flottatulajdonosnak is.

•
•
•
•
•

modulos, szervizbarát koncepció,
99,7%-os hatékonyság,
rendkívüli tartósság,
kategóriavezető áttételi viszony (16,7),
és osztályában a legjobb nyomaték-tömeg arány.

A HI-TRONIX sebességváltóval együtt az ÚJ STRALIS bevezeti a HI-CRUISE integrált vezetéssegítő rendszert is, benne olyan GPS
alapú rendszerekkel, mint a prediktív sebességváltás, prediktív sebességtartó automatika és továbbfejlesztett eco-roll funkció.
A sebességváltó és a GPS rendszer hálózatba kötött, így létrejöhet egy előrejelezhető vezetési stratégia, amely tökéletesen
hangolja a domborzati viszonyokhoz a váltási szekvenciát.
Az új HI-CRUISE az ECOSWITCH paramétereket is magába foglalja, mint a sebességtartó automatikával végzett sebességbeállítás
és nyomatékkorlátozás: visszaszorítja az üzemanyag-fogyasztást, miközben lehetővé teszi vészhelyzetben a manuális beavatkozást.

A korábbi modellel összevetve, a HI-TRONIX összes teljesítmény mutatója
jobb: 10%-kal rövidebb váltási idő, az automatizált váltók előző generációjához
képest majdnem kétszer akkora kapcsolási élettartam, illetve 600.000 km-re
nyújtott olajcsere intervallum (hosszútávú fuvarozás esetén).
A HI-TRONIX további funkciókat is kínál, mint a manőverezés mód (kúszó
üzemmód) alacsony sebességű műveletekhez, amely hasonlít a hagyományos,
hidrodinamikus sebességváltók kúszó üzemmódjához; a csúszós, süppedős
talajon való elindulást segítő hintáztató funkció, 4 hátrameneti fokozat és új
mellékhajtómű választék.

Az ECOSWITCH funkciókkal egyesített HI-CRUISE, hatékony vezetéstámogató
rendszer, figyelemre méltó előnyökkel:
• “elektronikus-horizont” algoritmussal végzett sebesség-, és sebességfokozatkezelés, amely fejlett üzemanyag-megtakarító stratégiákat alkalmaz;
• sebességkorlátozóval, padlógáz deaktiválással és elektronikusan vezérelt
sebességváltás időzítéssel garantált félreváltás megelőzés;
• egyedülálló vezetési komfort.
A HI-CRUISE a való életben végrehajtott feladatokhoz van finomhangolva,
valamennyi érdekelt megelégedésére:
• a sofőrök méltányolják a HI-CRUISE finomságát, azt, hogy megkönnyíti
a munkájukat, és mellette a biztonságra összpontosíthatnak az vezetési
rutintevékenységek helyett;
• a flottavezetők nagyra értékelik, hogy a HI-CRUISE figyelemreméltó
üzemanyag-megtakarítást eredményez (és fokozott hosszú távú
megbízhatóságot) még kevésbé képzett sofőrökkel is.
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TELJESEN ÚJ HAJTÁSLÁNC
ÚJ HÁTSÓ TENGELY
Az ÚJ STRALIS teljesen megújult hátsó tengelye egyszeres áttétellel és javított fogaskerék geometriával csökkenti az üzemanyag-fogyasztást.
Miközben megőrzi a különböző áttételi arányok elérhetőségét, az XP modellen kínált új tengely speciális, 2:47 arányú,
fordulatcsökkentő áttétellel konfigurált.
Utazó módban a motorfordulatszám csökkentésével az új hátsó tengely jelentősen csökkenti az üzemanyag-fogyasztást –
különösen nagy távolságokon.

ÚJ, TRIPLA “A” ENERGIATAKARÉKOS
GUMIABRONCSOK
Az IVECO az első márkák egyike a piacon, amely alkalmazza az
új “tripla A” besorolású MICHELIN X® LINE™ Energy™ F és D2
energiatakarékos gumiabroncsokat.
A minimálisra csökkentett gördülési ellenállás jelentős megtakarításokat
eredményez (az aktuális X sorozatú abroncsokhoz viszonyítva):
• akár 1 liter/100 km mennyiségű üzemanyag is megtakarítható
az új abroncsokkal,
• (átlagosan) 0,5 liter/100 km mennyiség volt a megtakarítás
az első életciklusban,
• 100 kilométerenként 1,33 kg CO2 környezetvédelmi eredménye
3,7 tonnának felel meg az első életciklus alatt.
Az ÚJ STRALIS üzemanyag-megtakarítása az energiatakarékos
abroncsokkal elérheti az 1,5%-ot.
A Michelin energiatakarékos abroncsai minden STRALIS modellhez
rendelhetők, míg a STRALIS XP modelleken az alapfelszereltség
részét képezik.
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TECHNOLÓGIA ÉS ÉRTÉK
ÚJ HI-MUX / ÚJ ALVÁZ ELRENDEZÉS
Az ÚJ STRALIS teljesen átalakított elektromos és elektronikus architektúráját és új elektronikus egységeit arra fejlesztették,
hogy még több funkciót kezeljenek optimalizált erőforrásokkal.
Az új HI-MUX nagyobb megbízhatóságot, jobb adatkezelési képességeket kínál, illetve a személyautó jellegű funkciók bevezetésének
lehetőségét nyújtja.
A hálózat kétszer gyorsabban kezeli a HI-CRUISE GPS alapú prediktív rendszer számára szükséges nagy mennyiségű adatot.
A HI-MUX fedélzeti elektronikai egység két fizikai vezetéken keresztül kommunikál, általános protokollal.
Az architektúra modul rendszerű, és két, még rugalmasabb és jobban szervizelhető részre oszlik, egységbe foglalva az új üzemanyag-,
Ad-Blue- és légvezetékekkel.

ÚJ, TÖMEGCSÖKKENTŐ, HÁTSÓ
FELFÜGGESZTÉS
Az új hátsó felfüggesztés javítja a tartósságot és megbízhatóságot,
illetve csökkenti a tömeget.
Alkatrészeit úgy tervezték át, hogy az 45 kg-os tömegcsökkenést
eredményezett, miközben megőrizte az eredeti teljesítményt.
Az új kompakt méretű stabilizátor megnövelt hátsó terepszöget
eredményez.
Az új felfüggesztés a korróziónak is jobban ellenáll.

Az elektromos-, üzemanyag- és légvezetékek párhuzamosan futnak az alváz hosszában, precíz és egyértelmű elrendezésben,
megkönnyítendő a szervizt és a javításokat, melynek eredménye az üzemidő növekedése.

ÚJ SZEMÉLYAUTÓ JELLEGŰ FUNKCIÓK
Az ÚJ STRALIS személyautó jellegű funkciók bevezetésével javítja tovább a funkcionalitást és az egyszerű használatot:
•
•
•
•

LED fényforrások,
új központi zár távvezérlő külső világítás ellenőrzéssel,
szabályozható fényerejű belső világítás,
automatikus vészvillogó aktiválás hirtelen lassítás / fékezés esetén.

A műszercsoport is átalakult, az új elektromos és elektronikus rendszer fejlesztésének keretében.
A kormánykerékbe épített gombbal hívható elő a gyakran használt funkciók be-/kikapcsolására szolgáló gyorsmenü.

ÚJ JÁRÓPALLÓ
Az új járópalló egyaránt javítja a funkcionalitást és a biztonságot.
A lemezek kinyúló csavarok és alkatrészek nélkül borítják az oldalak közötti átjárót, akár a hátsó felfüggesztés tartójáig,
biztonságos munkafelületet nyújtva a kezelő számára.
Az alkalmazott alumíniumnak és rozsdamentes acélnak köszönhetően a járófelület korrózióálló.
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KÉNYELEM ÉS TERMELÉKENYSÉG

Új Stralis Hi-Way

Új Stralis Hi-Street / Hi-Road

A VEZETŐ KÖRÉ TERVEZVE
Az ÚJ STRALIS fülkéjét a vezető köré tervezték. A legmagasabb szintű komfort, biztonság és tájékoztató-szórakoztató rendszerek
gondoskodnak a termelékenységet fokozó, kiváló munkakörnyezetről bármilyen feladat során.
A magas tetős változat belmagassága kb. 2 m, légtere pedig meghaladja a 10 köbmétert.
A műszerfal ergonomikus és praktikus, homogén anyagokból készült, ami megakadályozza a nyikorgást, zörgést. A vezető minden
kezelőszervet könnyen elér anélkül, hogy előre kéne hajolnia az üléséből, így garantálva a legbiztonságosabb pozíciót.
pneumatikusan állítható kormánykerék beépített kezelőszervekkel,
fűtött és szellőztetett vezetőülés állítható magasságú biztonsági övvel,
80 cm széles, és több, mint 2 m hosszú HI-COMFORT ágy, fa ágyráccsal és dönthető háttámlával,
lehajtható felső fekhely légrugós nyitórendszerrel,
kis fogyasztású éjszakai légkondicionáló a tetőpanelbe építve,
30-nál is több fiók és tárolórekesz,
opcionális, 50-literes maxi-hűtő távolsági szállítási feladatokhoz.

FEKHELYEK

MAGAS TETŐS
1.989 mm

1-2

HI-WAY
távolsági szállítási
feladatokhoz

Minden jellemzőt a fedélzeti kényelem javítására terveztek:
•
•
•
•
•
•
•

BELMAGASSÁG

ALACSONY TETŐS
1.516 mm

1

MAGAS TETŐS
1.880 mm

1-2

HI-ROAD
helyközi feladatok
ellátására

Mindezeken felül, a fülke hangszigetelése kimagasló, és új, még praktikusabb árnyékolókkal és függönyökkel felszerelt.

ALACSONY TETŐS
1.210 mm

1

ALACSONY TETŐS
1.210 mm

–

SZÉLESSÉG

HOSSZ

2.500 mm

2.250 mm

2.300 mm

2.150 mm

2.300 mm

1.710 mm

Az ÚJ STRALIS és ÚJ STRALIS XP különféle típusú és magasságú fülkékkel szerelhető fel.
HI-STREET
városi feladatokhoz
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KÉNYELEM ÉS TERMELÉKENYSÉG

ERGONÓMIA ÉS BIZTONSÁG
A ÚJ STRALIS felszerelhető a legmodernebb biztonsági és vezetéstámogató eszközökkel, melyek védik a vezetőt, munkáját könnyebbé,
termelékenyebbé teszik.
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EBS + BAS

Elektronikus fékrendszer + fékasszisztens

ESP

Elektronikus stabilitási program

VISSZAGURULÁS-GÁTLÓ

Megakadályozza a jármű visszagurulását
a fékpedál felengedése után (HI-TRONIX-szal)

INTARDER

Kiegészítő fékberendezésként többlet fékteljesítményt szolgáltat,
tehermentesítve az elsődleges fékrendszert

RÖGZÍTŐFÉK

Kiegészítő első rögzítőfék

ACC

Adaptív sebességtartó automatika

LDWS

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

AEBS

Továbbfejlesztett vészfékrendszer

DRL

Nappali menetfények

DAS

Fáradtságfigyelő
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ÜZEMIDŐ GARANCIA
AZ IVECO SZÁLLÍTJA A JÁRMŰ ÜZEMIDŐT
A termék megbízhatóságának és a szervizelés kiválóságának garanciájaként, az IVECO a vadonatúj ÜZEMIDŐ GARANCIA
koncepcióját ajánlja.

A LEGFŐBB EURÓPAI
ÚTVONALAKON /
KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓKON

Amennyiben egy üzemidő garanciás, ÚJ STRALIS műszaki okokból üzemképtelenné válna, úgy egy IVECO TRUCK STATION
szervizállomásra történő beérkezés után 24 órán belül megjavításra kerül (az időbeosztást az IVECO ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
határozza meg).
Amennyiben ez nem lehetséges az, IVECO biztosít az ügyfél számára:
• cserejárművet (ha rendelkezésre áll)
• vagy napi kompenzációt, a műhelyben töltött minden 24 órányi állásidő ellenében (*).
Az ÜZEMIDŐ GARANCIA minden ÚJ STRALIS XP modellhez elérhető ELEMENTS 3XL / 2XL szerződések megkötése esetén (**).
(*) legfeljebb 4 nap (**) legfeljebb 4 év

IVECO TRUCK STATION: PARTNER EURÓPA SZERTE
Az ÚJ STRALIS-t vezetni annyit tesz, hogy soha nem vagyunk egyedül: Az ügyfelek számíthatnak az IVECO TRUCK STATION
szervizközpontokra, az összes főbb európai útvonalon.
A TRUCK STATION szervizpontok karbantartási és segítségnyújtási feladatok széles körét látják el – köztük az elsőbbségi
javítást eredeti IVECO alkatrészekkel, vontatási szolgáltatást, abroncsszervizt, karosszéria szervizt, AdBlue® utántöltést és
teherjármű mosást*.
A legközelebbi TRUCK STATION szervizpont elérhetősége megtudható applikáción vagy a telematikai rendszeren keresztül,
illetve telefonon az ÜGYFÉLSZOLGÁLAT éjjel-nappal hívható SEGÉLYVONALÁN.
A TRUCK STATION szervizeknek szigorú csatlakozási feltételeket kell teljesíteniük, és ki kell emelkedniük első osztályú
szolgáltatásukkal, tapasztalatok és az ügyfelek ajánlása alapján: küldetésük az állásidő csökkentése és a teherjármű
termelékenységének javítása a problémák legjobb, leggyorsabb, és legszakszerűbb megoldásával.
* Ellenőrizze a szervizek elérhetőségét TS

KÖZELSÉG
Bárhol is jár, egy IVECO TRUCK STATION szervizpont
mindig van a közelében. Számíthat rá.

TÖBBFÉLE MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁS
• Vontatás
• Abroncsszerviz
• Karosszéria szerviz
• AdBlue® utántöltés
• Teherjármű mosás

MEGHOSSZABBÍTOTT NYITVATARTÁSI IDŐ
Valamennyi TRUCK STATION hétfőtől-vasárnapig,
meghosszabbított nyitva tartással üzemel. A nap 24
órájában elérhetők.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
• Egyeztetés hotellel (transzfert is beleértve)
• Cserejármű

CSÚCSSZEMÉLYZET
A legjobban képzett és szakosodott szerelők biztosítják
a szerviz kiválóságát.

ELSŐBBSÉG
Csak önnek, elsőbbségi elbánás teherjárműve bármilyen
műszaki problémája esetén.

CSÚCSMINŐSÉGŰ JAVÍTÁS
• Tapasztalt IVECO személyzet
• A legfejlettebb diagnosztikai eszközök
• Első osztályú javítás, gyors lebonyolítás, lecsökkent állásidő

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ALKATRÉSZEK
A logisztika minősége és a pótalkatrészek jobb elérhetősége
a raktárban, lecsökkenti a javítás időtartamát.
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ÜZEMANYAG TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
VEZETÉSI STÍLUS ÉRTÉKELÉS
A VEZETÉSI STÍLUS ÉRTÉKELÉSSEL a vezetők valós időben képesek javulni. A rendszer úgy működik, mint egy profi, fedélzeti
oktató, és a kereskedelmi sebesség érintetlenül hagyásával képes üzemanyagot megtakarítani. A DSE hatékonysági értékeléseket,
és üzemanyag-megtakarítási javaslatokat nyújt (például az adott pillanatban javasolt sebességfokozatra vonatkozóan). A VEZETÉSI
STÍLUS ÉRTÉKELÉSSEL a vezető használhatja a fedélzeten is, de beépíthető az új IVECO ÜZEMANYAG KONZULTÁCIÓS
SZOLGÁLTATÁSOK közé is.

TCO2 SMART REPORT
A fedélzeti IVECO VEZETÉSI STÍLUS ÉRTÉKELŐRŐL végzett
távoli adatgyűjtés révén elemezhetők a jármű és a
gépkocsivezető fő teljesítmény paraméterei.

TCO2 ADVISING
Az IVECO egy állandó “üzemanyag tanácsadó” – főállású partner
a szállítmányozás hatékonyságának és fenntarthatóságának
kutatásában.

A jelentések, melyeket hetente kap a flotta menedzser
automatikus e-mailben, a gépkocsivezető magatartására és
az ahhoz kapcsolódó tendenciákra, járművenkénti üzemanyagfogyasztásra, és a flotta egészének karbonlábnyomára
összpontosítanak.

A leghatékonyabb üzemanyag-megtakarítási technikák terén
szerzett tapasztalataink hosszú évek üzemi adatain alapulnak,
melyeket (ügyfeleink közreműködésével) különféle feladatok
alatt és különféle útvonalakon gyűjtöttünk, majd dolgoztunk fel.

A szolgáltatás független minden más, web-alapú flottakezelő
szolgáltatástól.
Az ÚJ STRALIS XP esetében a TCO2 SMART REPORT 4 évig
a csomag része.

Most az IVECO szolgáltatás formájában kínálja ezt a
tudásanyagot, melyet üzemanyag szakértők elhivatott csapatai
nyújtanak minden piacon, akik folyamatosan figyelik a flották
teljesítménymutatóit, hogy azokból dolgozzanak ki egyedi
fejlesztési terveket.
Egyéves TCO2 ADVISING tartozik az ÚJ STRALIS XP
modellhez.

TCO2 DRIVING
A jó sofőrök képesek üzemanyag-megtakarítást elérni, a legjobb technológiai eszközökkel összhangban: éppen ezért kínál az
IVECO speciális vezetési oktató programokat, melyek során fejleszti az ügyfél sofőrjeinek képességeit.
Megtanítjuk, hogyan csökkenthető az üzemanyag-fogyasztás, növelhető a jármű tartóssága és maximalizálható a közúti biztonság.
A tanfolyamok az ügyfél igényeihez igazíthatók, és megtarthatók a saját vagy az IVECO telephelyein. Felölelt témakörök:
• a jármű ismerete, jellemzői és funkciói,
• illetve vezetési gyakorlat professzionális oktatóval.
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A VEZETÉSI STÍLUS ÉRTÉKELŐ rendszer egy fejlett
algoritmussal dolgozza fel a motorból, a járműből és a GPSből érkező adatokat, és értékeli ki az üzemanyag-megtakarítási
eredményeket. A pontozás figyelembe veszi az adott feladat
nehézségét is.

Mindezeket a mutatókat egy analóg kijelzőn tekintheti meg
a felhasználó, amely középen mutatja a százalékos értéket.

Miközben a jármű halad, üzemanyag-megtakarítási javaslatok
jelennek meg a képernyőn (figyelembe véve a
sebességfokozatot, fékezést, motorfékezést, gyorsulást és
tehetetlenséget).

A vezető minden egyes út végén, megtekintheti az összes
teljesítménymutató összefoglalását a képernyőn, százalékos
és grafikus formában kijelezve.

Minél magasabb az osztályzat, annál jobban teljesít a
gépkocsivezető.
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ÚJ STRALIS

ÚJ STRALIS XP:
A TÁVOLSÁGI FUVAROK
TCO2 BAJNOKA

JAVÍTOTT TERMELÉKENYSÉGRE ÉS
TCO CSÖKKENTÉSRE SZABVA, MINDEN FELADATBAN

Az ÚJ STRALIS XP-t arra tervezték, hogy hosszabb utat tegyen meg kevesebb üzemanyaggal.
Úgy fejlesztették, hogy távolsági fuvarfeladatok során a leggazdaságosabb legyen a legjobb teljesítmény mellett, fejlett technológiája
és teljesen új termékmegközelítése révén pedig javítsa az üzemanyag-hatékonyságot és csökkentse a TCO-t.
Az ÚJ STRALIS XP-vel megalkottuk a tökéletes távolsági járművet: egy valódi “üzemanyag-menedzsert”, mely képes szabályozni
a fogyasztást befolyásoló összes változót, és amelyben az IVECO által fejlesztett, egyedülálló szolgáltatáskészlet támogatja a CO2
és a TCO csökkentését.
Termék és szolgáltatás legjobb integrációját kínálja a piacon, mely felöleli a teljes birtoklási költség kétharmadát, és a teherjármű
piacon jelenleg kapható legjobb, átfogó teherszállítási megoldást nyújtja.
Az ÚJ STRALIS XP valamennyi üzemanyag-hatékonysági funkciója az alapfelszereltség része:
•
•
•
•
•
•
•
•

A SMART EGR, az égés hatásfokát javító rendszer, kiemelkedően hatékony távolsági útvonalakon,
INTELLIGENS SEGÉDRENDSZEREK,
motorsúrlódás-csökkentés,
A HI-CRUISE, az olyan vezetéssegítő funkciókat egyesítő rendszer, mint az eco-roll, a prediktív sebességváltás és prediktív
sebességtartó automatika
ECOSWITCH fordulatszám- és nyomatékkorlátozó,
optimalizált hátsó tengely áttételi arány,
alacsony gördülési ellenállású, üzemanyag-takarékos gumiabroncsok
és IVECO ÜZEMANYAG KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, köztük a TCO2 SMART REPORT és TCO2 ADVISING.

Az összes tényezőt figyelembe véve (üzemanyag, karbantartás, érték és üzemidő), az ÚJ STRALIS XP távolsági feladatok ellátása
során 5,6%-kal csökkenti a teljes birtoklási költséget.

ÚJ STRALIS

ÚJ STRALIS

ÚJ STRALIS XP

HI-SCR utókezelés
Motorsúrlódás-csökkentés*
Intelligens segédrendszerek*
Intelligens EGR (üzemanyag-hatékonyság)**
Üresjárat kiküszöbölő rendszer
HI-MUX
HI-TRONIX
HI-CRUISE GPS alapú prediktív vezetés

Opc.

Új hátsó tengely
Új hátsó felfüggesztés
Új, tripla “A” besorolású gazdaságos gumiabroncsok

Opc.

Új járófelület
HI-LED hátsó lámpák

Opc.

IVECONNECT + VEZETÉSI STÍLUS ÉRTÉKELÉS

Opc.

*A Cursor 11 és Cursor 13 motoroknál

**A 480 és 570 LE-s motoroknál

TCO2 LIVE SZOLGÁLTATÁSOK
TCO2 SMART REPORT***

Opc.

TCO2 ADVISING****

Opc.

ÜZEMIDŐ GARANCIA (legfeljebb 4 év)
ELEMENTS karbantartási és javítási szerződések

Opc.

TCO2 DRIVING

Opc.

Opc.

Flottakezelési szolgáltatások

Opc.

Opc.

Gumiabroncs kezelés (csak karbantartási és javítási
szerződéssel)

Opc.

Opc.

***4 év az XP-hez
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Opc.
Opc.

****1 év az XP-hez
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ÁTFOGÓ SZERVIZCSOMAG
IVECO TCO2 LIVE

FLOTTAKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Az IVECO TCO2 LIVE több mint kereskedelmi ajánlat, ez egy ígéret: az ügyfél oldalán
állunk TCO javítási törekvéseiben.

A IVECO olyan FLOTTAKEZELŐ programot működtet, melyben a flotta menedzser távolról ellenőrizheti az egyes járművek
útvonalát és valós idejű állapotát az erre szolgáló FleetVisorTM portálon keresztül.

Az IVECO létrehozta a legátfogóbb csomagot a teljes birtoklási költség csökkentésére,
amely, elsőként kínálja új, célzott szolgáltatások komplett csomagját:

A szolgáltatást partnerünk, az ASTRATA nyújtja, és különböző szerződési szinteket kínál.

• TCO2 SMART REPORT
• TCO2 ADVISING
• TCO2 DRIVING.

BRONZ SZINT
• Jármű nyomon követés térképen
• Üzemanyag-fogyasztás áttekintése

EZÜST SZINT
• A BRONZ csomag minden szolgáltatása
• Üzemanyag-fogyasztási jelentés
• Jármű/vezető adatelemzés
• Vezető munka- és pihenő ideje

ARANY SZINT
• Az EZÜST csomag minden szolgáltatása
• Üzenetváltás a háttérirodával
• Rendeléskezelés/munkavégzési folyamat

VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK
• Digitális tachográf adatok távoli letöltése
• Gyakori pozicionálás
• VEZETÉSI STÍLUS ÉRTÉKELÉS web alapú jelentései

IVECO ELEMENTS
Az ELEMENTS szervizcsomagok üzletet jelentenek. Az üzlet pedig rugalmasságot.
Az ügyfelek választhatják a tervezett karbantartás és a kibővített garancia szolgáltatások
kombinációját, amely a legjobban illeszkedik feladataikhoz és a futásteljesítményhez.
A csomagok tovább igazíthatók a kiegészítő garancia modulokkal.

KARBANTARTÁS
• Karbantartás
• Kenés
• Olaj és kenőanyagcsere
a karbantartási és javítási
kézikönyv szerint

HAJTÁSLÁNCON
KÍVÜLI ELEMEK

HAJTÁSLÁNC
•
•
•
•

Motor
Üzemanyag-befecskendezés
Sebességváltó
Kardántengely és féltengely

• A hajtáslánc programon
kívül eső alkatrészek
(pld. elektromos rendszer)

KOPÓALKATRÉSZEK
•
•
•
•
•

Tengelykapcsoló
Fékbetétek
Féktárcsák
Fékdobok
Dobfékek fékvezetékei

Az ajánlatot képező fő “alkotóelemek” (karbantartás, hajtáslánc, extra meghajtás, kopóalkatrészek) kombinálhatók egymással,
hogy így alakuljon ki a vállalkozás számára legideálisabb szerződés. Az összes lehetséges kombináció listája a következő:

TERVEZETT KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉSEK
KARBANTARTÁS

HAJTÁSLÁNC

HAJTÁSLÁNCON
KÍVÜLI ELEMEK

KOPÓALKATRÉSZEK

KITERJESZTETT GARANCIA
HAJTÁSLÁNC

HAJTÁSLÁNCON
KÍVÜLI ELEMEK

GUMIABRONCS-KEZELÉS
A helyes abroncsnyomás és karbantartás támogatja az üzemanyagköltség csökkentését.
Az IVECO komplett GUMIABRONCS-KEZELŐ szolgáltatást kínál:

GARANCIÁN KÍVÜL ESŐ ELEMEK
A garancián kívül eső elemeket keresse az
adott piacra vonatkozó szerződéses
dokumentumokban.

• feladathoz igazodó abroncsválaszték, melynek része az új
“tripla A osztályos” MICHELIN X® LINE™ Energy™ F és
D2 távolsági fuvarokhoz,
• teljes körű karbantartás és csere az előírt választékból,
• korlátlan kilométer,
• országúti segítségnyújtás abronccsal kapcsolatos problémák
esetén.
Az összes szolgáltatás havidíjas rendszerű, mely a járművel
együtt finanszírozható, így pontosan előrejelezhető az
abroncskezelési költség.
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IVECO TARTOZÉKOK

IVECO ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Az IVECO ACCESSORIES magas minőségű tartozékok teljes körét fejlesztette ki a “járműre” tervezve, mellyekkel kielégítheti
a vezető minden igényét: egy mód az ÚJ STRALIS stílusának, láthatóságának, technológiájának és komfortjának fokozására.

Egy haszonjármű alapvető célja, hogy mindenkor úton legyen és haladjon. Ezt a célkitűzést osztjuk mi is, és ez ösztönzi
szolgáltatási politikánkat is. Valamennyi IVECO szolgáltatás (a finanszírozástól a karbantartásig, a segítségnyújtástól a javításig) azért
jött létre, hogy növelje az üzemidőt, és fokozza a vállalkozás nyereségességét.

LÁTHATÓSÁG

Az IVECO CAPITAL az IVECO saját pénzügyi szolgáltató márkája, amely
finanszírozási, lízing, bérlési és kiegészítő szolgáltatások teljes kínálatát nyújtja
haszonjárművekhez.
Kiterjesztett garancia, karbantartási és javítási szolgáltatások és sokféle biztosítás
is szerepelhet a csomagban*.
Valamennyi pénzügyi megoldás az ügyfél igényeire szabott, és egyaránt kiterjed
új, használt és átalakított járművekre.
Az IVECO CAPITAL szakmai tanácsokkal segíti ügyfeleit a termék kiválasztásában,
amely a legjobban illeszkedik az adott vállalkozás pénzügyi és számviteli igényeihez.
További információért forduljon IVECO márkakereskedőjéhez.

A fénysáv és a lámpasor tökéletesen a fülkébe
integrált, kiemelve annak formáját és láthatóságát.
Flottajelzéssel teljessé tehető a személyre szabás,
ami előtérbe helyezi a vállalkozás arculatát.

STÍLUS
Az ÚJ STRALIS még exkluzívabbá tehető az új
dekorációs készlettel, tükörburkolatokkal és
krómozott elemekkel – mint a kerékagyak és
csavarkupakok: tartozékok széles választéka, melyek
kihangsúlyozzák a jármű karakterét és stílusát.

*Hitelbírálathoz kötött. Az ajánlatok és a termékek országonként eltérőek lehetnek, a helyi számviteli és
könyvelési előírások szerint.

Az IVECO NON-STOP az új országúti segélyhívó alkalmazás
okostelefonra.
Az ügyfélnek csak be kell írnia a jármű alvázszámát és rendszámát,
majd egyetlen gombnyomással segítséget kérhet (az üzenethez
fotó is csatolható, a diagnózis megkönnyítésére).
Az IVECO ÜGYFÉLKÖZPONT azonnal megszerzi a GPS
koordinátákat, megtalálja a járművet, és mozgósítja a legközelebbi műhelyt (vagy
a legalkalmasabbat, igény szerint).
A műveleteket központilag felügyelik, lépésről-lépésre: Az ügyfél folyamatos
tájékoztatást kap a jármű aktuális állapotáról és a javítás elvégzéséről.
Magyarországi ügyfeleink a +36-1-439-0102 és +36-1-439-1400 telefonszámon
kaphatnak magyar nyelvű segítséget.

Az EREDETI IVECO ALKATRÉSZEK jelentik a legjobb garanciát az
ÚJ STRALIS értékének hosszú távú megőrzésére, a terven kívüli állásidők elleni
védelemre, a személyes és anyagi biztonság megóvására.
Az IVECO az ÚJ STRALIS életciklus teljes időtartamára alkalmas új és gyári
technológiával felújított alkatrészek, szervizkészletek és telematikai megoldások
legszélesebb választékát kínálja.
Az IVECO high-tech alkatrész-lerakatok 8 egységből álló, egész Európára
kiterjedő hálózatát működteti, melyben több, mint 330.000 négyzetméteren
kezelnek 350.000 cikkszámot, és biztosítanak 24 órás alkatrész kiszállítást a hét
minden napján.

HI-TECH

KOMFORT

A HI-VISION egyesíti az innovációt, a technológiát és
az egyszerű használatot, a maximális szórakozás érdekében.
Az új HI-SOUND audio rendszer arra készült, hogy
ténylegesen fokozza az életminőséget a fedélzeten.

Az üléshuzatok és szőnyegek tökéletesen beleillenek a fülke
belterének stílusába, és a felhasznált anyagok mindenféle
feladat-követelményhez illeszkednek. A lehajtható asztal és
a kávéfőző minden megállást ellazító pihenéssé tesz.

Az Iveco teljes tartozékválasztéka egtekinthető
a tartozékkatalógusban – és online:
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Az összes testreszabási lehetőség
azonnal elérhető az “Iveco Accessories”
ingyenes applikációval.

Az alkalmazás ingyenesen letölthető az
App Store-ból, és exkluzív hozzáférést
szerezhet extra képekhez és információkhoz.

AZ IVECO a CNH Industrial N.V. márkája, amely számos vállalkozása révén világszinten vezető a termelőeszköz-szektorban. Mezőgazdasági és építőipari
gépeket, teherautókat, könnyű haszongépjárműveket, buszokat és különleges járműveket tervez, gyárt és értékesít, emellett erőátviteli megoldások
széles portfólióját nyújtja, továbbá nagy teljesítményű eredeti alkatrészeket értékesít a CNH Industrial összes kereskedelmi márkájának.

IVECO RAJONGÓI BOLT
Az IVECO RAJONGÓI BOLTOK az összes IVECO kereskedésben kínálnak munkaés szabadidős ruházatot, táskákat, ajándéktárgyakat, írószereket és más apróságokat.
Lásd a katalógust a www.ivecostore.com oldalon.
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ÚJ STRALIS KÍNÁLAT

ÚJ STRALIS
TEHERAUTÓ
4x2

6x2Y

ÚJ STRALIS XP
NYERGESVONTATÓ

6x2X

8x2Y (2+2)

4x2

6x2Y

6x2X

TEHERAUTÓ
6x4

4x2

HI-WAY (AS)
Cursor 11

4x2

6x2X

Cursor 11

MOTOR
Cursor 13

Cursor 13

Kézi - 16-sebességes

Kézi - 16-sebességes

SEBESSÉGVÁLTÓ

SEBESSÉGVÁLTÓ
Automatizált - 12-sebességes

Automatizált - 12-sebességes

TENGELYTÁV (mm)

Pneumatikus

FELFÜGGESZTÉS
/ VÁLTOZAT
Teljesen
pneumatikus

Standard
magasság

P/PS
X/P

Hátsó
ikerabroncsok

Y/PT

Nagy igénybevételű
feladat

P-RR
Z/P-HM

3650÷3800

Alacsony vontató

FP-LT

3650

Cserélhető
konténer

FP/FS-CM

5700

4200÷6050

Nagy
befogadóképesség

FP/FS-GV

5100÷5500

4200÷5100

3800÷6700

3800÷6050

4500÷6050

TENGELYTÁV (mm)

3650÷3800

3800÷6050

3800÷4000

-

3200

Pneumatikus
3200

FELFÜGGESZTÉS
/ VÁLTOZAT
Teljesen pneumatikus

Standard magasság

P/PS
X/P

Hátsó ikerabroncsok

Y/PT

Nagy igénybevételű feladat

P-RR
Z/P-HM

3650÷3800

Alacsony vontató

FP-LT

3650

Cserélhető konténer

FP/FS-CM

5700

4200÷6050

Nagy befogadóképesség

FP/FS-GV

5100÷5500

4200÷5100

HI-ROAD / HI-STREET (AT/AD)

3800÷6700

3800÷6050

3650÷3800

3800÷4000

HI-ROAD (AT)

Cursor 9

Cursor 9

MOTOR

MOTOR
Cursor 11

Cursor 11

Kézi - 16-sebességes

Kézi - 16-sebességes

SEBESSÉGVÁLTÓ

Automatizált - 12-sebességes

Automatizált - 12-sebességes

Automata

Automata

TENGELYTÁV (mm)
Parabolikus

Pneumatikus

FELFÜGGESZTÉS
/ VÁLTOZAT

Teljesen
pneumatikus

34

6x2Y

HI-WAY (AS)

MOTOR

SEBESSÉGVÁLTÓ

NYERGESVONTATÓ

TENGELYTÁV (mm)

3800÷6300

Standard
magasság

P/PS
X/P

Szuper KÖNNYŰ

P-SL

3800÷6700

Parabolikus
3120÷6050

4200÷4500

4500÷6050

3650÷3800

4000

3650÷3800

Standard magasság

P/PS
X/P

3650÷3800

Szuper KÖNNYŰ

P-SL

3650÷3800

Hátsó ikerabroncsok

Y/PT

Nagy igénybevételű feladat

P-RR
Z/P-HM

Elosztás

FP/FS-D

Alacsony vontató

FP-LT

Cserélhető konténer

FP/FS-CM

Nagy befogadóképesség

FP/FS-GV

Autószállítás

FP-CT

Pneumatikus

Hátsó
ikerabroncsok

Y/PT

Nagy igénybevételű
feladat

P-RR
Z/P-HM

Elosztás

FP/FS-D

Alacsony vontató

FP-LT

Cserélhető
konténer

FP/FS-CM

Nagy
befogadóképesség

FP/FS-GV

Autószállítás

FP-CT

3800÷6050
3650÷3800
3800÷6700

3800÷6050

4200÷4500

3200

FELFÜGGESZTÉS
/ VÁLTOZAT

3650
5700

5500÷5700

4200÷6050

Teljesen pneumatikus

3800

3650÷3800

3650
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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!

WWW.IVECO.HU
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