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Az Ön partnere a fenntartható fuvarozásban
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Az IVECO azon kevés járműgyártók
egyike, akik már idejekorán felismerték
a földgáz, mint alternatív energiahordozó
és hajtóanyag jelentőségét. Ennek eredményeképpen napjainkra az IVECO a haszonjármű-piacon egyedülálló módon minden
típuscsaládjához kínál földgázüzemű erőforrást, a könnyű zárt áruszállítóktól egészen
a 40 tonnás szerelvényekig, minden szempontot figyelembe véve. Az immár 1996
óta folyó, következetes kutató- és fejlesztőmunkának köszönhetően metán gáz hajtású járműveink nem csupán teljesítményük,
megbízhatóságuk és hatótávjuk, hanem
költségeik tekintetében is tartják a lépést
a hagyományos dízelüzemű járművekkel.
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IVECO NATURAL POWER – EXTRÉM A biogáz – vagy biometán – kémiai összetétele a földKÖRNYEZETKÍMÉLŐ, EXTRÉM GAZ- gázénak felel meg, ám nem fosszilis eredetű. A biogázt növényekből nyerik, s égése során szinte csupán
DASÁGOS
Az IVECO a könnyűkategóriájú DAILY Natural Power,
a középnehéz EUROCARGO Natural Power és a
nehézkategóriájú STRALIS NP modellsorozatokkal
valamennyi feladat számára utat nyit a haszonjárművek
hosszú távon történő fenntarthatósága felé. A nyergesvontatóktól a betonkeverőkön át, egészen a csatornatisztító és téli útfenntartó járművekig több ezer
magas fokon specializálódott modellváltozatával kínálja
az IVECO – a gázüzemű haszonjárművek körében
piacvezetőként – olyan megbízható és környezetkímélő
megoldások teljes palettáját, amelyek valósággal újraértelmezik a hosszú távú fenntarthatóság fogalmát.

azon szén-dioxidot juttatja vissza a légkörbe, amelyet
a növények növekedésük során felvettek – ezzel
szén-dioxid-lábnyoma akár 95 százalékkal is kisebbre
adódhat a dízeljárművekénél. Örvendetes, hogy mind
kevesebb növényt termesztenek kifejezetten biogáz
előállítása céljából, mivel ez a gáz növényi hulladékból

A környezetvédelmi mérleg önmagáért beszél: az
IVECO gázüzemű motorjai kis nitrogén-oxid-kibocsátásukkal, az ólom- és szénhidrogén-vegyületek teljes kiiktatásával, valamint a dízeljárművekhez viszonyított 95
százalékkal kisebb részecske-kibocsátásukkal tűnnek ki.
Környezetkímélő értékeikkel hatékonyan segítik a költségtakarékosságot, a földgáz árának – ami Európában
jóval a gázolajé alatt alakul – köszönhetően ugyanis akár
25 százalékos költségmegtakarítás is elérhető.

HOSSZÚ TÁVÚ FENNTARTHATÓSÁG
Jó a vállalkozásának és jó a környezetnek: földgáz és
biometán.
A gáztechnika fejlesztése során mindig is a vonzó
környezetvédelmi mérleg motivált minket: a kisebb
részecske-kibocsátás és a biometán használatakor
akár 95 százalékkal alacsonyabb szén-dioxid-emisszió
meggyőző érvek. Ezért nem jut szerephez gázüzemű
járműveinkben a személygépkocsik körében elterjedt
cseppfolyósított szénhidrogéngáz (Liquefied Petroleum
Gas; LPG), amely az ásványolaj-finomítás egyfajta mellékterméke és az általunk előnyben részesített földgáznál, illetve biogáznál jóval magasabb szén-dioxid-kibocsátás jellemzi.
A földgáz fosszilis eredetű tüzelőanyag, akárcsak a
benzin és a gázolaj, azonban égése jóval környezetkímélőbb. A kipufogóból itt elsősorban vízgőz áramlik
ki, míg kén-dioxid és koromrészecskék alig kerülnek
a környezetbe, a szén-dioxid, a nitrogén-oxidok és a
szén-monoxid kibocsátás pedig jóval a dízeljárműveké
alatt alakul. A földgáz nem mérgező, szagtalan, és minél
nagyobb arányban kevernek biometánt hozzá, annál
tovább javítja környezetvédelmi mérlegét.
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is éppúgy kinyerhető, amelynek újrahasznosításáról
egyébként is gondoskodni kellene.
A földgáz és a biometán kétféle formában – CNG és
LNG – áll rendelkezésre a töltőállomásokon, s mindegyikük különböző előnyöket kínál. Annak érdekében,
hogy Ön az ellátás és a hatótáv tekintetében egyaránt
minden szállítási feladatára optimális megoldást választhasson nálunk, kétféle üzemanyagtartály-koncepcióval,
de kívánságra akár a CNG- és LNG-tankok kombinációjával is kínáljuk járműveinket.
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A sűrített földgáz (Compressed Natural Gas; CNG)
200 bar nyomásra komprimált, gázhalmazállapotban tárolt metán, amit kilogrammban mérnek. Egy kilogramm
CNG mintegy 1,3 liter gázolajnak felel meg. Magyarországon 15, Európában pedig bő 3500 töltőállomás
működik – s a növekvő trend folytatódik.

GÁZÜZEMŰ JÁRMŰVEK EGYEDÜLI
TELJESKÖRŰ KÍNÁLATA A PIACON
3,5-40 TONNÁIG
DAILY

A cseppfolyósított földgáz (Liquefied Natural Gas;
LNG), földgáz és biogáz, amely erőteljes komprimálás
vagy mínusz 161 - 164 Celsius fokra hűtés hatására
cseppfolyóssá válik. Ennek következtében a gázhalmazállapotú metán térfogatának mindössze hatszázad
részét igényli az üzemanyagtartályban, igen jelentős,
akár 1600 kilométeres hatótávot téve lehetővé. Az
LNG-töltőállomások hálózata még kiépülőben van Európa-szerte. Hazánkban jelenleg egy LNG kút üzemel
az M0-ás autóút szigetszentmiklósi pihenőjénél.

A DAILY HI-MATIC Natural Power az első nyolcfokozatú automatikus sebességváltóval szerelt
gázüzemű haszonjárműként ideális megoldás a
városi forgalomra. A 136 LE (100 kW) teljesítményű és 350 newtonméter maximális forgatónyomatékú 3,0 literes CNG-motor dízel megfelelőjével azonos teljesítményszintet kínál – ám 4
decibellel csendesebb üzemben.

EUROCARGO
Az IVECO korszerű telematikai rendszerei ezért az
üzemanyagtartalékot és a töltőállomás-hálózatot is tekintetbe veszik az útvonaltervezés során, gondoskodva
róla, hogy a megfelelő formában mindig rendelkezésre
álljon a szükséges gázmennyiség.
A kommunális alkalmazások során a gázüzemű járművek nem csupán alacsonyabb üzemeltetési költségszintet, hanem olyan praktikus előnyöket is kínálnak,
amelyek jól érzékelhetően megkönnyítik a mindennapi
munkát: csekély kipufogógáz- és zajkibocsátásuknak
köszönhetően nem fenyegetik őket sem a környezetvédelmi zónák behajtási tilalmai, sem pedig az éjszakai
szállítás korlátozásai. Adózási szempontból is előnyösnek bizonyulnak, ugyanis megvásárlásukat sok állam
is támogatja (például Németországban 2019. január
1-jétől ezeknek a járműveknek nem kell útdíjat fizetni).
Olyan beruházások tehát ezek, amelyek bizonyosan
megtérülnek – az Ön számára éppúgy, mint környezetünknek.
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Hosszú távon fenntartható üzemű, gazdaságos, fordulékony és sokoldalú – az EUROCARGO a városi
használat tökéletes tehergépkocsija, amely a hulladékgyűjtéstől az úttisztításon át, egészen a konténeres
szolgáltatásokig minden feladatra alkalmas. Az EUROCARGO Natural Power 11 és 16 tonna között különböző össztömegvariációkban, 204 LE (150 kW)
teljesítményű és 750 newtonméter forgatónyomatékú, hathengeres motorral kapható.
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STRALIS

A STRALIS NP 460 valamennyi alkalmazásra megfelel
az utakon. 460 LE (338 kW) teljesítményével és
jelentős, akár 1600 kilométeres hatótávjával a
STRALIS NP 460 elsősorban távolsági teherszállításra
ideális.
STRALIS NP 460 MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Motorparaméterek:
- 40 százalékkal nagyobb energiahatékonyság
a maximális forgatónyomaték és teljesítmény
közötti fordulatszám-tartományon
- 2000 Nm forgatónyomaték igen széles,
600 ford./perc tartományon (kevesebb
fokozatváltás hegyes-völgyes vidéken,
erőteljes kigyorsítások)
- 460 lóerő 300 ford./perc tartományon

A LEGKISEBB TCO + CO2-KIBOCSÁTÁS = TCO2-BAJNOK
TCO (Total Cost of Ownership) – ez a rövidítés a
teljes birtoklási költséget jelenti, amely egy haszonjármű teljes élettartama során felmerülő összes költséget
takarja. E költségek összevetőinek ellenőrzése és irányítása gyakran igen bonyolult feladat, amely azonban a
legtöbb esetben a nyereséget növelő

A danubetruck.hu weboldalon könnyedén kiszámolhatja választott IVECO
járműve teljes birtoklás költségét kalkulátorunk segítségével!

t BLÅST[Å[BMÌLLBMLFEWF[ƜCC5$0NVUBUÕ
t a legjobb üzemanyag-hatékonyság
t F[FSLJMPNÌUFSFTPMBKDTFSFJOUFSWBMMVNB

t LJTFCC[BKÌTT[ÌOEJPYJELJCPDTÅUÅT
t GPLP[BUÛBVUPNBUJ[ÅMUTFCFTTÌHWÅMUÕ
t &VSPNJOƜTÐUÌTƪFSƜGPSSÅTPLÌWBMNFHFHZF[Ɯ
teljesítményszint és gázadási reakciók
t $VSTPS&VSPNPUPSMÕFSƜWFM
t BLÅSLNIBUÕUÅW
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stratégiaként szolgálhat. Aki egy kiélezett piacon
tartósan versenyképes szeretne maradni,
annak kulcsfontosságúak a kis üzemeltetési költségek és a hatékonyság növelése. A
STRALIS fejlesztésekor teljes mértékben az energiagazdálkodásra összpontosítottunk, és minden lényeges
költségtényezőt a legalaposabban megvizsgáltunk – a
beszerzési értéktől az üzemanyag-fogyasztáson és a
karbantartáson át az üzemi élettartamig.

IVECO S-WAY NP
A „zöld” flottát üzemeltetni kívánó logisztikai szolgáltatók számára a STRALIS NP és XP mellet az IVECO
S-WAY Natural Power az egyetlen földgázüzemű tehergépkocsi, amely távolsági forgalomban 460 LE teljesítmény mellett akár 1600 kilométer hatótávot kínál. E
járművel maradéktalanul kiaknázhatják a földgáz, mint
a gázolaj egyetlen, s a nehézkategóriában már most
rendelkezésre álló és alacsony károsanyag-kibocsátású
alternatívájának előnyeit, amellyel a részecske-kibocsátás (PM) akár 99, a nitrogén-dioxid-emisszió (NO2)
akár 90, míg biometán-üzemben a szén-dioxid-kibocsátás (CO2) akár 95 százalékkal – csaknem nullára –
mérsékelhető a dízelekhez képest.

Az állítható ülést a vezető optimális magasságba és
távolságra állíthatja be a multifunkciós kormánykerékről, amely igény szerint alul egyenesített karimával növelheti a lábteret.
A kezelőelemek ergonomikus elrendezése
biztosítja, hogy minden fontos funkció könnyen elérhető maradjon.
A műszerfalat és a középkonzolt a kezelés
kényelme és hatékonysága javítására tervezték át. Az
új motorindító és -leállító (Start/Stop) gomb, valamint
az integrált távirányítással ellátott, elektronikus kulcs aljzata pedig kényelmes helyen, a váltót vezérlő gombok
közelében kapott helyet.
Az új információs és szórakoztató rendszer
hangvezérlést, DAB-rádiót és navigációs térképeket
kínál. A vezető a telefonja alkalmazásait az Apple Car
Play segítségével tükrözheti az infotainment rendszer
képernyőjére, vagyis a fedélzeten is zavartalanul folytathatja digitális életét.

Az IVECO S-WAY fülke vezetőközpontú
kialakítása tágas térkínálatával, kiemelkedő
ergonómiájával és a funkcionalitást kényelemmel ötvöző, átgondoltan megtervezett
elrendezésével első osztályú munka- és pihenési körülményeket biztosít.

A vezetőfülkében tágas rakodórekeszek kínálnak
bőséges mennyiségű tárolóhelyet a vezető számára. Az
ő maximális kényelmét szolgálja a hálórész új kialakítása. Új, szimmetrikus elrendezéssel, valamint átgondoltan elhelyezett rakodóhelyekkel, USB-csatlakozóval és
kezelőelemekkel ötvözi a színvonalas funkcionalitást és
a komfortot. Az új tervezésű tető jóvoltából nyugodtan kihúzhatja magát mindenki, a fülke közepén 2,15
méteres belmagasságot biztosít.

Az új kialakítás tágas környezetet teremt a vezető
körül, bőséges és átgondoltan elrendezett rakodóhelyekkel, kiváló ergonómiával és kényelmes, egyben
funkcionális pihenőtérrel.

A légkondicionáló berendezéssel, illetve az integrált
álló helyzeti fűtő- és légkondicionáló rendszerek minden időjárás esetén tökéletes belső klímát biztosítanak.
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2019. JANUÁR 1-JÉTŐL A AZ ALTERNATÍV MEGHAJTÁSÚ GÉPJÁRMŰVEKRE NEM KELL NÉMETORSZÁGBAN ÚTDÍJAT FIZETNI
Az alternatív meghajtású tehergépkocsik mentesülnek
az útdíj megfizetése alól - ebben állapodott meg a
Német Szövetségi Parlament közlekedés felügyelete a
megfelelő szakértők meghallgatása után. További korrekciókat fognak végrehajtani a mezőgazdasági és erdészeti célokra használt járművek besorolása esetében.
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Csak azon gépjárművek mentesülnek majd a díjfizetés
alól, amelyek legmagasabb sebessége 40 km/h - az
előzetes tervnél a határ 60 km/h volt.
A megtakarítások így kilométerenként – az
össztömegtől függően – 0,93 és 0,187 EURO
között lenne, tehát ha például Németországban LNG vontatóval utazunk 100.000 kilométert, akkor akár 18.700 EUR-t takaríthatunk
meg! 2021. január 1-től a gáz üzemeltetésű tehergépkocsik flottatulajdonosainak csak az útdíjtétel infrastrukturális költségeit és a zajkibocsátási illetéket kellene kifizetni, a légszennyezési komponensektől mentesülnének.
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MEGNYÍLT AZ ELSŐ LNG
TÖLTŐÁLLOMÁS
MAGYARORSZÁGON IS

NÉGY IVECO STRALIS NP 460
LNG GÁZÜZEMŰ NYERGES VONTATÓT ÁLLÍTOTT MUNKÁBA A
DUVENBECK LOGISZTIKAI KFT.
Jelentős mérföldkő volt a hazai gépjárműpiac és a
közúti fuvarozói ágazat történelmében egyaránt,
hogy a Duvenbeck Logisztikai Kft. 2019. januárjában Magyarországon elsőként állított forgalomba
cseppfolyósított földgázzal (LNG) üzemelő nyerges
vontatókat.
Január 8-án Norbert Joichl, a Duvenbeck vállalatcsoport kelet-európai részlegének elnök-vezérigazgatója az IVECO magyarországi vezérképviselete, a
Danube Truck Magyarország Kft. telephelyén ünnepélyes keretek között vette át a négy új IVECO
STRALIS NP 460 LNG nyerges vontató jelképes kulcsát Zákány Zoltántól, a Danube Truck
Magyarország Kft. ügyvezető igazgatójától. Ezek az
első LNG-üzemű tehergépkocsik a magyar piacon.
Világszerte egyre nagyobb az igény a zöldebb szolgáltatások iránt, az IVECO korszerű földgáz-technológiája pedig érett alternatívát kínál a dízelhajtásra,
valamint fenntartható megoldást nyújt a bolygónknak és az üzleti vállalkozásoknak.

2019. június 24-én megnyílt a hazai fuvarozók előtt
Magyarország első cseppfolyósított földgázt (LNG)
kínáló töltőállomása Szigetszentmiklóson, az M0-s
körgyűrű 19-es kilométerénél található pihenőjénél.
A fejlesztésnek köszönhetően hazánk csatlakozik az
európai transzatlanti hálózat (TEN-T) korridorjába, az
egyik folyosót 550 kilométerrel, a másikat 420 kilométerrel meghosszabbítva. A kút új korszakot nyit a hazai
árufuvarozásban, hiszen ennek köszönhetően a magyar
üzemeltetőknek is lehetőségük nyílik környezetbarát,
LNG-üzemű haszonjárművek beszerzésére, amelyek
akár 1500 kilométeres hatótávval is rendelkezhetnek.
Az ünnepélyes megnyitón Zákány Zoltán, a Danube
Truck Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója beszédet mondott az IVECO LNG fejlesztéseiről, és üdvözölte az új kút működésének elindulását. A kút bemutatójának első töltésénél egy piros STRALIS NP 460
nyerges vontató volt a főszereplő, melyet az ÉDER
STT fuvarozó vállalat biztosított a jeles eseményre.
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FÖLDGÁZ MEGHAJTÁSÚ KAMIONOKKAL BŐVÜLHET A WABERER’S
FLOTTÁJA
Sikeresen zárult a Waberer’s-nél a földgáz meghajtású
kamionok két hónapon át tartó tesztelése a teljesrakomány (FTL) fuvarozásban, amelyben a vállalat
együttműködő partnerei a Shell és az IVECO kamionok kizárólagos hazai forgalmazója voltak. A kedvező
üzemeltetési adatok és a környezeti hatásvizsgálatok
eredményei alapján a Waberer’s az immár 4400 kamiont számláló flottáját az elkövetkező években LNG
(Liquified Natural Gas, cseppfolyós földgáz) meghajtású, illetve CNG (Compressed Natural Gas, sűrített
földgáz) üzemanyaggal működű IVECO kamionokkal
bővítheti.
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„A földgáz meghajtás fontos alternatíva a
közúti fuvarozásban, hiszen ezek a motorok jelentősen alacsonyabb károsanyag-kibocsátással és zajterheléssel üzemelnek,
továbbá alkalmasak nagymennyiségű áru
hosszú távú szállítására. Mindezek különösen fontos szempontok voltak számunkra,
folyamatosan vizsgáljuk ugyanis annak
lehetőségeit, hogyan csökkenthetnénk tevékenységünk ökológiai lábnyomát. A tesztek
eredményei alapján kedvező üzemeltetési
költségekre is számítunk, amit jelentősen
segít a fölgáz töltőállomások növekvő
száma Európában” – mondta a Waberer’s
vezérigazgatója.
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NÉMETORSZÁGBAN FÖLDGÁZ
MEGHAJTÁSÚ KAMION INGÁZIK A
BMW GYÁR ÉS A DHL LOGISZTIKAI
KÖZPONTJA KÖZÖTT
A DHL Freight jelenleg teszteli az LNG meghajtású
IVECO STRALIS-t. A teszt egy éves időtartama alatt
az IVECO járműve a DHL németországi logisztikai
központja és a BMW-csoport dél-németországi
gyártelepe között fog közlekedni. Az autógyártó
cégeknél közkedvelt a Megaliner használata, mivel nagy
a rakodó-kapacitása és az üzemanyag-hatékonysága is.
Emellett a cél az LNG járművek csökkentett részecske- és nitrogén-oxid kibocsátásában rejlő környezetvédelmi potenciálok kihasználása. A DHL már pozitív
tapasztalatokat szerzett az LNG járművekkel kapcsolatban Belgiumban, ugyanis ott már 2018 nyarától 4

selője a BioLNG Euronet Konzorcium, melyhez olyan
vállalatok csatlakoztak, mint a Shell, a Disa, a Scania, a
Nordsol és az IVECO. Céljuk 39 LNG-kút kiépítése
Európában, mellyel a nehézgépjármű-forgalmat környezetkímélőbbé szeretnék tenni, valamint további
LNG meghajtású járműveket alkalmaznának. A Nordsol egy organikus hulladékon alapuló biogáz-gyártó
berendezés létesítését tervezi, mely gyakorlatilag
szén-dioxid-semleges forrás. Így évente 3000 tonna
biogázt tudnak majd előállítani.

KÖRNYEZETKÍMÉLŐBB A GÁZÜZEMŰ
AUTÓ AZ ELEKTROMOSNÁL
A különböző járművek környezetvédelmi „lábnyomának” tényleges megítéléséhez az egyes járművek
előállításához szükséges, valamint a teljes élettartam
folyamán felhasznált, illetve a
roncsok újrahasznosításához
szükséges összes energiát figyelembe kell venni - szögezi
le egy nemrégiben megjelent
ADAC tanulmány.
A fosszilis energiahordozók
elégetésekor keletkező széndioxid mellett a környezetvédelmi lábnyomban nem
szabad figyelmen kívül hagyni
a gázüzemű hajtások metán
(CH4) és a biomasszából
előállított üzemanyagok dinitrogén-oxid (N2O, „kéjgáz”)
kibocsátását sem.
Mindezeket figyelembe véve
környezetvédelmi szempontból a legjobb életciklus-adatokkal a földgázhajtású és a
hidrogénüzemű járművek
büszkélkedhetnek.

ilyen típusú járművet alkalmaztak, hogy az egyik legnagyobb sportruházat-gyártó cég ellátási láncát fenntarthatóbbá tegyék.
Különösen magas környezetvédelmi előnyöket ígér
az úgynevezett Bio-LNG használata. Ennek fő képvi-
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A németországi energiamixet figyelembe véve - ami az
elektromos autók tényleges
„üzemanyaga” - a földgázhajtású autó teljes életciklusában
kisebb környezetvédelmi lábnyommal rendelkezik, mint
az elektromos. Az elektromos hajtású autó csak abban
az esetben előzné meg a földgázhajtásút, ha száz százalékban megújuló forrásból generált áramot használna
fel a közlekedéshez.

2019. 10. 11. 12:02

A jelenlegi németországi energiamix alapján egy kompakt kategóriás elektromos autó 127,5 ezer kilométer
megtétele után lesz kevésbé környezetszennyező, mint
egy benzines autó, 100 százalékos megújuló forrásból
generált áram felhasználásával pedig 37,5 ezer kilométer után.
Egy dízeles autó 219 ezer kilométer megtételéig
kevésbé környezetszennyező, mint egy jelenlegi német energiamixen futó elektromos autó és 40,5 ezer
kilométerig, amennyiben az elektromos autó teljesen
megújítható forrásból származó árammal fut.
Egy földgázüzemű autót soha nem fog tudni megelőzni
környezetvédelmi szempontból egy elektromos autó,
amennyiben a meglévő energiamixen fut, és abban az
esetben is csak 48 ezer kilométer megtétele után, ha
száz százalékban megújítható forrásból kapta az elektromos áramot.
Az ADAC a földgázüzemű autókkal kapcsolatban külön
kiemeli, hogy mezőgazdasági hulladékból előállított biometánt keverve a járművek üzemanyagába, környezetvédelmi szempontból szinte verhetetlen kombinációt
lehet összeállítani.

Forduljon értékesítő
kollégáinkhoz bizalommal:
Haviár László
értékesítési vezető
laszlo.haviar@danubetruck.hu
+36-20/419-8387
Tóth Péter
peter.toth@danubetruck.hu
+36-70/436-3523
Szabó Péter
peter.szabo@danubetruck.hu
+36-70/436-3522
Kőtelek Ottó
otto.koteleki@danubetruck.hu
+36-70/436-3520
Gergely Máté
mate.gergely@danubetruck.hu
+36-70/436-3524
Berek Tamás
tamas.berek@danubetruck.hu
+36-70/436-3531

DANUBE TRUCK MAGYARORSZÁG KFT.
1117 Budapest, Hunyadi János út 6.
Telefon: +36 1 802 8000
E-mail: info@danubetruck.hu
www.danubetruck.hu
www.iveco.hu
http://www.facebook.com/IvecoHU/
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IVECO STRALIS LNG
ÚJ HI-TRONIX
SEBESSÉGVÁLTÓ
Ez az új generációs 12-sebességes
automata váltó az elektronikus
vezérlésű tengelykapcsolóval a
legfejlettebb technológiát nyújtja
kategóriájában.
- Moduláris szervizbarát kialakítás
- 99,7% hatásfok
- Rendkívüli tartósság
- Kategória első áttételi tartomány
(16,7)
- Csökkentett zajkibocsátás
Motor teljesítmény
LE/kW
460 LE / 338 kW
Nyomaték (Nm)
2150 Nm
Üzemanyag
LNG
Hatótáv
1600 km

MÉRETEK

A Cursor 13 NP ugyanakkora teljesítményt és nyomatékot szolgáltat, mint a jelenleg a belföldi és nemzetközi fuvarozásban használatos Euro VI dízelmotorok, és
megdönti a Cursor 9 NP korábbi rekordját is.
18%-kal nagyobb nyomaték
15%-kal nagyobb
Kategória első teljesítmény/tömeg arány
Hármas hatású katalizátor:
Könnyű és egyszerű kipufogógáz utánkezelő rendszer
Nincs AdBlue®
Nincs karbantartás
Nincs részecskeszűrő
Nincs állóhelyzetben végzett
regeneráció
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Tengelytáv (mm) (A)
Maximális hosszúság (B)
Teljes szélesség (hátsó kerekekkel) E2
Első tengely a fülke végéig (F)
Terheletlen keretmagasság (L)
Első túlnyúlás C
Hátsó túlnyúlás (D)
Minimum első hasmagasság (P)
Minimum hátsó hasmagasság (Q)
Teljes magasság a fülke tetejéig, terheletlen (K)
Fordulókör járdától járdáig
Fordulókör faltól falig
Első nyomtáv (M)
Hátsó nyomtáv (N)
Első terepszög (°)
Hátsó terepszög (°)
Rámpaszög (°)
Saját tömeg
Első tengely terhelés
Hátsó tengely terhelés
Legnagyobb megengedett össztömeg
Hasznos tömeg

3 800
6 252
2 500
940
965
1 410
1 048
212
208
3 870
15 400
17 000
2 042
1 820
11
16
14
7 181
5 017
2 164
18 000
10 819
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