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IVECO S-WAY
DRIVE THE NEW WAY
Az IVECO S-WAY olyan teljes körű szállítási megoldást kínál, amely a járművezető
fedélzeti munkakörülményeinek javítása, a járműtulajdonosok számára pedig a
gazdaságos, nyereséges és hosszútávon fenntartható üzemeltetés jegyében született.
Az IVECO S-WAY az igényeik szerinti vezetőfülke-kialakításokkal immár új szintre
emeli a járművezetők munkakörülményeit és pihenési lehetőségeit,
mindenkor kényelmi felszerelésekkel és fejlett megoldásokkal bőségesen ellátott,
tágas és gondosan kidolgozott környezettel szolgálva.
Célja, hogy a járművezetők kedvencévé – és otthonuktól távol is otthonukká váljon.
Amint napjainkban a logisztikai szolgáltatóknak és a járműtulajdonosoknak egyaránt
mind intenzívebb piaci versennyel kell szembesülniük, fejlett technikáival és innovatív
szolgáltatásaival az IVECO S-WAY egyaránt kiemelkedő üzemanyagtakarékosságot és hosszú távú fenntarthatóságot kínál, mégpedig alacsony
teljes birtoklási költsége (Total Cost of Ownership; TCO) mentén.
Az IVECO S-WAY 100 százalékban hálózatba kapcsolt tehergépkocsi, amely a
proaktív és előretekintő támogatás új korszakának hírnöke. Fejlett konnektivitásmegoldásai révén a járművezetők mindenkor kapcsolatban állhatnak
flottamenedzserükkel, márkakereskedőjükkel és az IVECO specialistával, így
sohasem maradhatnak magukra az úton. E technikák az ügyfelek igényei szerint
kialakított, innovatív szolgáltatások egész sorát is elérhetővé teszik, amelyek célja a
járművek munkában tartása, legkedvezőbb üzemi feltételeik biztosítása és a lehető
leghatékonyabb flottaüzem biztosítása.
Az IVECO S-WAY modellekkel a járművezetők és a jármű tulajdonosa egyaránt
ÚJ UTAKAT JÁRHAT.
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VEZESSEN STÍLUSOSAN...
A lehető legkedvezőbb aerodinamikai tulajdonságok érdekében az IVECO S-WAY minden részletét gondosan
tanulmányozták, az optimális légáramlások szolgálatában lezárva minden nyílást és rést – jelentősen növelve az üzemanyagtakarékosságot.

ÁTFORMÁLT TETŐ

FÉNY- ÉS ESŐÉRZÉKELŐK

12 SZÁZALÉKKAL KEDVEZŐBB
LÉGELLENÁLLÁSI EGYÜTTHATÓ (CX)

HŰTŐRÁCS-DIZÁJN

INTEGRÁLT ÁLLÓHELYZETI
LÉGKONDICIONÁLÁS

TELJES-LED FÉNYSZÓRÓK

TÖBBRÉSZES LÖKHÁRÍTÓ

06

LEHAJTHATÓ FELLÉPŐ

AERODINAMIKAI CSOMAG

TOVÁBBFEJLESZTETT VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR DIZÁJN

ÁTDOLGOZOTT AJTÓ ÉS FÜLKEHOSSZABBÍTÁS

MEGNÖVELT KÜLSŐ RAKODÓREKESZ

OLDALBURKOLATOK
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…ÉLJEN KÉNYELEMBEN!

FELSŐ ÁGYAK KÍNÁLATA
KÖZPONTI ÁGYMODUL
SZIMMETRIKUS ÁGYZÓNA-KONCEPCIÓ
TÖBBFÉLE HŰTŐSZEKRÉNY-KOMBINÁCIÓ
KÉNYELMES FALI RAKODÓREKESZEK
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TELJES-LED BELSŐ VILÁGÍTÁS

MEGNÖVELT TETŐNYÍLÁS

OPTIMÁLISAN KIALAKÍTOTT,
NAGY TÁROLÓKAPACITÁSÚ FELSŐ POLC

KÖNNYEN
ELÉRHETŐ
TETŐREKESZEK
ÜLÉSKÁRPITOK
ÉS -FELSZERELÉSEK
VÁLASZTÉKA
TÁGASABB TÉRKÍNÁLAT
A VEZETŐ SZÁMÁRA

MULTIFUNKCIÓS KORMÁNYKERÉK
ELEKTRONIKUS KULCSNYÍLÁS ÉS
MOTORINDÍTÓ/-LEÁLLÍTÓ (START/STOP) GOMB
ALACSONYABB KÖZÉPKONZOL ÉS ÁTDOLGOZOTT
KÖZÉPSŐ MODUL
KÉNYELMES, 2,15 MÉTERES BELMAGASSÁG
ELFORDÍTHATÓ UTASÜLÉS
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EGYÉNI ÉS FUNKCIONÁLIS
TELJES EGÉSZÉBEN ÚJ LÖKHÁRÍTÓ
Az újratervezett lökhárító műanyag és hibrid megoldások választékával alkalmazkodik az Ön konkrét fuvarfeladatának
igényeihez. A többrészes lökhárító hatékonyan védi Önt és járművét, miközben – csupán a sérült rész cseréjével – javítási
költséget is megtakarít.
Szín- és anyagkombinációik széles palettájáról igény szerint alakíthatja ki a lökhárítót és az oldalburkolatokat, utóbbiak
gumi kiegészítő elemei pedig nagyban hozzájárulnak a kedvező aerodinamikai tulajdonságokhoz, illetve a dizájnmegoldások
gazdaságosságához.
MŰANYAG LÖKHÁRÍTÓ

HIBRID LÖKHÁRÍTÓ

OLDALBURKOLATOK
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TÁVOLSÁGI FÉNY

TOMPÍTOTT FÉNY

KÖDFÉNYSZÓRÓ
(KANYARODÓFÉNY
ÉS KANYARVILÁGÍTÁS FUNKCIÓK)

NAPPALI
MENETFÉNY
ÉS IRÁNYJELZŐ

TELJES-LED FÉNYSZÓRÓK
Az új tervezésű teljes-LED fényszórók gondoskodnak a szükséges megvilágításról, a szélvédőre épített fényérzékelő pedig
gyenge fényviszonyok közepette automatikusan kapcsolja fel a tompított világítást. A kanyarodófény és kanyarvilágítás funkciók
kanyarodás közben javítják a látást.
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A PIHENÉS ÚJ MÓDJA
Lazítson és érezze otthon magát az
IVECO S-WAY modellekben!
Élvezze útja minden percét, a volán mögött
és a fülke minden részében – a teljes
egészében új tervezésű beltérben.
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PRÉMIUM VEZETÉSI KÉNYELEM
A teljes vezetőtér a még tágasabb térkínálat és a zavartalan kilátás jegyében született, s minden egyes részletét gondosan
tanulmányozták, hogy útközben is teljes mértékben megfeleljen a járművezetők elvárásainak.

KORMÁNYKERÉK
A keze ügyében a jármű minden
fő funkciója

KULCS-/ZÁR ZÓNA
Motorindítás és -leállítás egyszerű
gombnyomásra (Start/Stop gomb)

INTEGRÁLT HVAC-RENDSZER
Fűtés, szellőzés
és légkondicionálás

Alakítsa ki ülését bőr- vagy szövetkárpittal és élvezze az
igényes párnázat nyújtotta luxuskényelmet!
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INFOTAINMENT
Folytassa a fedélzeten is digitális
tevékenységét – okostelefonja tartalmának
tükrözésével és más innovatív
megoldásokkal

FÉNY- ÉS ESŐÉRZÉKELŐ
A világítás és az ablaktörlők
automatikus bekapcsolása

ALSÓ KONZOL
Kézreeső polc palack- és
pohártartóval, valamint
háttérvilágítással

Válassza akár a soft-touch vagy a bőrbevonatú
kormánykereket, mindkettő hagyományos alakkal, vagy alul
egyenesített karimával is rendelhető.
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MINDEN A HELYÉN
Az új, tágas fülkében ideálisan elhelyezett, öblös rekeszekkel maradéktalanul rendelkezésre állnak a szükséges
tárolóhelyek. Az optimálisan kiformált felső polc tekintélyes, 250 literes tárolókapacitást kínál.

A külső rekeszeket szintén jelentős, akár 380 literes rakodótérfogat jellemzi.
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Az alsó konzolban vastag A4-méretű irattartó is elhelyezhető.

Akár 100 literes és fagyasztórekesszel ellátott hűtőszekrények széles
választéka.

Az új, nyitott ajtórekeszek másfél literes palack számára kialakított
tartót is kínálnak.
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PIHENJEN, LAZÍTSON ÉS ALUDJON JÓL!

Az éjszakai zóna szimmetrikus elrendezését úgy alakították ki, hogy Ön mindenkor kényelemben élvezhesse éjszakai pihenését.
Az egyrészes alsó ágy puhább és keményebb matraccal is választható.

Az éjszakai biztonságizár-funkcióval ellátott központi zár révén
Ön mindenkor biztonságban pihenhet.
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A belső világítás forgató-/nyomógombbal aktiválható, illetve
tompítható.

Válassza a Smar t vagy a Comfor t felső ágyat, amelyek csomagtar tóként vagy utaságyként is
használhatók.

Mindkét oldalfal felső rekeszénél két-két USB-csatlakozó áll
rendelkezésre.

Minden szükséges funkció – világítás, fűtés, rádió vagy ajtózárak
– a központi ágymodulról és a MYIVECO Easy Way alkalmazással
vezérelhető.
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TÖKÉLETES FÉNYBEN
Az IVECO S-WAY modelleket 100 százalékig teljes-LED technika jellemzi – kívül és belül egyaránt, beleértve a felső helyzetjelző
fényeit is. Az új LED-világítástechnika egyaránt tökéletes megvilágításról gondoskodik, úgy a fülkében, mint a biztonságos
éjszakai vezetés szolgálatában az úton.
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MINDEN FELADATRA A MEGFELELŐ FÜLKE

Az IVECO S-WAY választéka fülkék széles kínálatával – AS hálófülke, AT hálófülke alacsony vagy közepes tetőmagassággal,
valamint AD rövid fülke alacsony tetővel – alkalmazkodik az Ön fuvarfeladatához.
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6
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JELMAGYARÁZAT
1 SZÉLESSÉG
2 TELJES KÜLSŐ MAGASSÁG

2
5

3 HOSSZÚSÁG
4 PADLÓZAT-TETŐ TÁVOLSÁG
A FÜLKE KÖZEPÉN
5 A MOTORSÁTOR MAGASSÁGA
6 KIHASZNÁLHATÓ TÉR
AZ UTASOLDALON
7 KIHASZNÁLHATÓ TÉR ALUL
8 KIHASZNÁLHATÓ TÉR FELÜL
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1
AS

2

3

4

5
A
motorsátor
magassága
(mm)

6

Tető

Szélesség
(mm)

Teljes külső
magasság
(mm)

Hosszúság
(mm)

Padlózattető távolság a fülke
közepén
(mm)

Magas

2500

3800 (1)

2250

2150

95

430

Alacsony

2500

3300 (1)

2250

1700

95

430

Közepes

2300

3550 (1)

2150

1850

340

Alacsony

2300

2900 (1)

2150

1250

340

Alacsony

2300

2900 (1)

1700

1250

340

7

8
Kihasznál
ható tér
felül
(mm)

Ágy (2)

500

785

1 (2)

500

-

1

370

470

480

1 (2)

370

470

-

1

370

-

-

0

Kihasznál
Kihasznál
ható tér az
ható tér alul
utasoldalon
(mm)
(mm)

Beszállólépcső

3

AT
3

AD
3

Az egyes méretek modellváltozattól függően változhatnak.

MEGJEGYZÉS
(1)

Hozzávetőleges méretek, amelyek a felfüggesztések, a gyártási paraméterek és közelítések következtében változhatnak.

(2)

A felső ágy extrafelszerelés.

AS fülke
Az alsó ágy hosszúsága 2100 mm, szélessége 800 mm (700 mm a vezetőülés
mögött), a felső ágy hosszúsága 2040 mm, szélessége 600 mm (a Comfort felső
ágy esetében 700 mm).

AT fülke
Az alsó ágy hosszúsága 1950 mm, szélessége 540 mm,
a felső ágy hosszúsága 1850 mm, szélessége 680 mm.
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SOKOLDALÚ FÜLKE-ALVÁZAK
Az IVECO S-WAY fülke-alvázak teljes kínálatával szolgál, dízel és Natural Power változatban, s minden fuvarfeladatra – a
kommunális alkalmazásoktól egészen a terítőfuvarozásig és a cserefelépítményes megoldásokig. Robusztus és tartós
alvázkonstrukciója kínálta széleskörű felépítményezési lehetőségeik a felépítménygyártók körében is kedveltté teszik őket.
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A KÖZLEKEDÉS ÚJ MÓDJA
Alacsonyabb költségek Önnek, mérsékelt
terhelés a környezetnek – földgázüzemű
motorjai új és teljes palettájával az IVECO
piacvezető e területen: a teljesítmény és a
hosszú távú fenntarthatóság kombinációja
az úton.
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A TERMÉSZETES ÚT
Az új IVECO S-WAY fülke a piac legkiforrottabb földgáz-hajtástechnikájával párosulva vitathatatlanul vezető a hosszú távon
fenntartható távolsági fuvarozásban.
GAZDASÁGOS ÉS HOSSZÚ TÁVON FENNTARTHATÓ
A távolsági szállítmányozás valóban „zöld” és nyereséges megoldásaként „A természetes út” a kategória legkedvezőbb teljes
birtoklási költsége (Total Cost of Ownership; TCO) mentén biztosít jelentős versenyelőnyt.
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HATÉKONY ÉS HOSSZÚ TÁVON FENNTARTHATÓ KÖRNYEZETVÉDELEM
Az IVECO S-WAY NP a lehető legmagasabb szintre emeli a leginkább környezetkímélő
üzemanyag kínálta előnyöket, javítva a légminőséget, mérsékelve a klímaváltozás hatásait és
71dB(A) Piek Quiet Truck minősítésével – az éjszakai kiszállítások során ideális csendes
üzemmódban (Silent Mode) közlekedve – hozzájárulva a csendesebb környezethez.
HOSSZÚ TÁVOKON IS TERMÉSZETESEN
Az IVECO S-WAY NP az első gázüzemű tehergépkocsi a piacon, amelyet kivételesen nagy,
akár 1600 kilométeres hatótávval kifejezetten a nemzetközi távolsági fuvarozásra
fejlesztettek ki.

–90%

NO2

–95%

Részecske

–95%

CO2
(biometánnal üzemeltetve)

A TERMÉSZETES ÚT – FÜLKE-ALVÁZAK
Az IVECO S-WAY NP két- és háromtengelyes fülke-alvázait a városi és helyközi terítőfuvarozás
hosszú távon fenntartható szállítási megoldásai jegyében fejlesztették ki. „Zöld” és csendes
üzemük révén a belvárosok, a sűrűn lakott területek és a szigorúan szabályozott alacsony
károsanyag-kibocsátási zónák (Low Emissions Zone) is megnyílnak előttük.
SZAKMAI TÁMOGATÁS A TECHNIKÁK VEZETŐ GYÁRTÓJÁTÓL
Az IVECO immár több mint 20 éve úttörő a földgáz-hajtástechnika területén, s az LNG- és
CNG-technikára szakosodott szervizpontok széles hálózatát építette ki, amely szerte
Európában megbízható támogatást nyújt.
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A LEGRUGALMASABB
ÜZEMANYAGTARTÁLY-KONCEPCIÓ
MINDEN ALKALMAZÁSRA A MEGFELELŐ KOMBINÁCIÓ
Különböző típusú, alakú és méretű üzemanyagtar tályok széles palettájáról válogathat, amelyeket igény szerint úgy
kombinálhat, hogy pontosan megfeleljenek az Ön fuvarfeladatára.
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LNG-tartály a jobb oldalon, elérhető a bal
oldalon az alábbiakkal együtt:
• LNG
• CNG
• Szabadon hagyva

CNG-palackok a jobb oldalon, elérhető
a bal oldalon az alábbiakkal együtt:
• LNG
• CNG
• Szabadon hagyva

CNG-palackok a fülke mögött, elérhető
az alábbiakkal együtt:
• Bal oldalon CNG; jobb oldalon CNG
• Bal oldalon CNG; jobb oldal szabadon
• Bal oldal szabadon; jobb oldalon CNG

LNG-tartály a bal oldalon, elérhető jobb
oldali LNG-tartállyal együtt.

CNG-palackok a bal oldalon, elérhető
jobb oldali CNG-palackokkal vagy LNGtartállyal együtt.

CNG-palackok az alvázon, elérhető az
alábbiakkal együtt:
• Jobb oldalon CNG; bal oldal szabadon
• Jobb oldal szabadon, bal oldalon CNG
• Jobb oldal szabadon, bal oldalon CNG

KATEGÓRIAVEZETŐ HATÓTÁVOK
A normál kapcsolási magasságú nyerges vontatók LNG-tartályai négyféle méretben állnak rendelkezésre, igény szerint
szabadítva fel helyet az alvázon az Ön fuvarfeladatához.

500mm

540
litres

540
litres

LNG - akár 1600 km

410
litres

1000mm

540
litres

LNG - akár 1400 km

540
litres

250
litres

LNG - akár 1150 km

2000mm

540
litres

LNG - akár 800 km
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GAZDASÁGOS ERŐ
KÜLÖNÖSEN GAZDASÁGOS MOTOROK
Az IVECO S-WAY Euro VI/d minősítésű dízel- és földgázüzemű motorok széles palettájával kínál megoldást mindenfajta
alkalmazásra.
A dízelmotorok háromféle összlökettérfogattal, a 330 és 570 LE közötti teljesítménytartományon kínálnak a kategóriájukban
élenjáró erőt. Földgázüzemű változatok is rendelhetők, amelyeket különösen tiszta és csendes működés jellemez.

A DÍZELMOTOROK KÍNÁLATA
ÖSSZLÖKET
TÉRFOGAT
(liter)

MOTOR

8,7

CURSOR 9

11,1

CURSOR 11

12,9

CURSOR 13

TELJESÍTMÉNY
LE / 1/min

FORGATÓNYO
MATÉK
Nm / 1/min

330 / 1655 – 2200

1400 / 1100 – 1655

360 / 1530 – 2200

1650 / 1200 – 1530

400 / 1655 – 2200

1700 / 1200 – 1655

420 / 1475 – 1900

2000 / 870 – 1475

460 / 1500 – 1900

2150 / 925 – 1500

480 / 1465 – 1900

2300 / 970 – 1465

510 / 1560 – 1900

2300 / 900 – 1560

570 / 1605 – 1900

2500 / 1000 – 1605

Cursor 9

KIPUFOGÓGÁZUTÁNKEZELŐ
RENDSZER

KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁSI
BESOROLÁS

HI-SCR

Euro VI/d

HI-SCR

Euro VI/d

HI-SCR

Euro VI/d

Cursor 11

Cursor 13

A FÖLDGÁZÜZEMŰ MOTOROK KÍNÁLATA
MOTOR

ÖSSZLÖKET
TÉRFOGAT
(liter)

CURSOR 9 NP

8.7

CURSOR 13 NP

12.9

Cursor 9 NP
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TELJESÍTMÉNY
LE/kW / 1/min

FORGATÓNYO
MATÉK
Nm / 1/min

340/250 / 2000

1500 / 1100 - 1600

400/294 / 2000

1700 / 1200 - 1575

460/338 / 1900

2000 / 1100 - 1600

KIPUFOGÓGÁZUTÁNKEZELŐ
RENDSZER

KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁSI
BESOROLÁS

hármas hatású katalizátor

Euro VI/d

hármas hatású katalizátor

Euro VI/d

Cursor 13 NP

ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSSÁGI MŰSZAKI MEGOLDÁSOK
• Az alapjárat-megelőző (Anti-idling) funkció a hosszú alapjárati időszakokat megelőzve automatikusan leállítja a motor t.
• Az okos kipufogógáz-visszavezetés (Smart EGR) rendszere a befecskendezési idő optimalizálásával növeli az égésfolyamat
hatásfokát, illetve mérsékli az üzemanyag-fogyasztást.
• Az okos segédberendezések (Smart Engine Auxiliaries) az energiapazarlást előzik meg, amikor működésük éppen nem szükséges:

- tengelykapcsolós légkompresszor (Air Clutch Compressor)
- okos generátor (Smart Alternator)
- változó szállítású kormányszervo-szivattyú (Variable Steering Pump)

NAGY HATÁSFOKÚ ERŐÁTVITEL
A legkorszerűbb GPS-mapping technológiával működő IVECO
HI-CRUISE GPS előretekintő vezetési asszisztensrendszer
olyan segédfunkciókat foglal magában, mint a gazdaságos
szabad gördülés (eco-roll), az előretekintő sebességfokozatkapcsolás és az előretekintő sebességszabályzás.

Az elektronikus szabályzású tengelykapcsolóval kiegészített,
12-fokozatú HI-TRONIX automatizált sebességváltót
kategóriája legfejlettebb technikája, ugyancsak kategóriavezető
forgatónyomaték-tömeg arány és hosszú váltóolajcsereintervallumok jellemzik.
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AZ IVECO ON AZ INTEGRÁLT
SZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZÁLLÍTÁSI
MEGOLDÁSOK ÚJ VILÁGA,
amelyet az IVECO azért hozott létre,
hogy segítsen Önnek még versenyképesebbé,
nyereségesebbé, fenntarthatóbbá és könnyebben
irányíthatóvá tenni a vállalkozását.
Olyan rugalmas kínálatot biztosít, amely személyre
szabható, hogy megfeleljen az Ön üzleti igényeinek
és megbízásainak: az Ön járművében rejlő
lehetőségek jobb kihasználását segítő,
hálózatba kapcsolt szolgáltatásoktól a személyre
szabott pótalkatrész-ellátási megoldások teljes
választékáig, hogy utazásának minden pillanatában
Ön mellett lehessünk!
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TISZTA HASZON ÜGYFELEINKNEK
AZ IVECO ÖN MELLETT ÁLL, VALÓDI HASZNOT NYÚJTVA
VÁLLALKOZÁSÁNAK AZ ÖN ÁLTAL VÁLASZTOTT
SZOLGÁLTATÁSAJÁNLAT ELŐNYEIVEL:
hogy hatékonyan kezelhesse flottáját járművei üzemanyag-fogyasztásának és járművezetőinek
figyelemmel kísérése, a fuvarfeladat-tervezés, az útvonal-optimalizálás és a megbízáskezelés révén.
hogy folyamatosan mozgásban tarthassa járműveit, és megelőzhesse, illetve elkerülhesse a váratlan
meghibásodásokat. Közúti segélyszolgálatunk mindig Önnel lesz.
hogy nyugodt lehessen annak tudatában, hogy gondoskodunk majd Önről, a járművezetőiről és a
járműveiről, miközben úton vannak. A különleges járműfelügyelet és járműjelentések leveszik a terhet
a válláról, hogy gondtalanul és teljes mértékben a munkájára összpontosíthasson.
hogy különleges támogatásban részesüljön, amennyiben személyre szabott szervizszerződéseink közül
választ.
amely eredeti IVECO alkatrészekkel és tartozékokkal teszi teljessé az IVECO ON kínálatát.

SZOLGÁLTATÁSOK
ÉS MEGOLDÁSOK,
AMIKRE MINDIG
SZÁMÍTHAT.
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Fedezze fel az új típusú szervizelés világát, amelyet az új IVECO WAY TÍPUSCSALÁD nyújt!
PÉNZT TAKARÍTHAT MEG, NÖVELHETI A TELJESÍTMÉNYT, és EGYSZERŰSÍTHETI A MUNKÁT csatlakoztathatósági
lehetőségeinkkel, az igényeinek leginkább megfelelő megoldást választva.
TUDJON MEG TÖBBET A CSOMAGOKRÓL, AMELYEK KÖZÜL KIVÁLASZTHATJA A SZOLGÁLTATÁSAIT!

INTELLIGENS CSOMAG
Az INTELLIGENS CSOMAG, amelyet minden esetben az IVECO WAY-sorozatának valamennyi járműve tartalmaz, az IVECO
ON CARE és az IVECO ON UPTIME előnyeit kínálja, a következő szolgáltatásokat nyújtva:
INTELLIGENS JELENTÉS: A vezetési stílust kiértékelő (Driving Style Evaluation, DSE) algoritmus heti jelentéseket készít a
járművek és a járművezetők teljesítményéről, arra vonatkozó javaslatokkal kiegészítve, hogy Ön hogyan javíthatja a vezetési
stílusukat az üzemanyag-fogyasztás és a járműhasználat optimalizálása érdekében.
BIZTONSÁGOS VEZETÉSI JELENTÉS: Az Intelligens Jelentéssel együtt és a vezetési stílus kiértékelésének (DSE) köszönhetően
Ön mostantól ezt az új jelentést is megkapja majd, amellyel felmérheti, hogy mennyire biztonságosan közlekednek a járművei.
IVECO ON ÜGYFÉLPORTÁL ÉS ALKALMAZÁS: Lehetővé teszik Önnek, hogy dinamikus módon figyelemmel kísérje
járművei üzemanyag-fogyasztását és járművezetői vezetési stílusát, így meghatározhatja, hogy hogyan optimalizálhatja flottája
teljesítményét.Továbbá hatékonyan ütemezhet és foglalhat szervizlátogatási időpontokat az üzemidő maximalizálása érdekében.
JÁRMŰFIGYELÉS ÉS TÁVOLI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: A távdiagnosztikai eszköz, a távszolgáltatások és a távolról végzett
szoftverfrissítések előrelátó szemléletet és a járművek maximális üzemidejét nyújtják Önnek, megelőzve az esetleges
meghibásodásokat és állásidőket.
EASY WAY ALKALMAZÁS: Tegye egyszerűbbé a fedélzeti életet: vezérelje a fülke berendezéseit és hívja az éjjel-nappali
segélyszolgálatot egyetlen koppintással! Vagy kérjen távoli segítségnyújtási szolgáltatást az egyik pihenőideje alatt! Töltse le az
Easy Way alkalmazást, hogy maximálisan átélhesse az új fülke nyújtotta élményt!



Vezetőfülkevezérlés

IVECO Non-Stop
segélyszolgálat

Vezetéstámogatás

Remote
Assistance szolgáltatás
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PRÉMIUM CSOMAG
A PRÉMIUM CSOMAG az INTELLIGENS CSOMAG összes szolgáltatását kínálja, plusz az IVECO ON CARE, UPTIME,
FLEET és M&R teljes körű előnyeit is. Garantálja a kapott járműadatok nyomon követését azáltal, hogy összekapcsolja Önt
az IVECO szakértőivel, akik tanácsadást nyújtanak Önnek ezek legjobb alkalmazásáról.
Kiválaszthatja azokat a modulokat, amelyekkel szeretné kiegészíteni a csomagját:
PROFESSZIONÁLIS ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁSI SZAKTANÁCSADÁS: az IVECO TCO Szaktanácsadó negyedévenként
személyre szabott konzultációt és tanácsadást biztosít Önnek arról, hogy hogyan csökkentse az üzemanyag-fogyasztást és
optimalizálja teherautóinak használatát.
RUGALMAS KARBANTARTÁS: Az Ön járművei által – a hálózatba kapcsolhatóságuk révén – szolgáltatott valós idejű
adatok lehetővé teszik, hogy hatékonyan megtervezhesse a karbantartási beavatkozásokat. Ezzel csökkenthető a nem tervezett
megállások száma,és a jármű tényleges használatán alapulva maximalizálható a figyelemmel kísért részegységek élettartama.
IVECO TOP CARE: Az IVECO extra gondoskodást nyújt Önnek, mint prémiumügyfélnek, így azzal is támogatja Önt, hogy
hat órán belül megjavítja a járműveit. Éljen az elsőbbséggel, amelyet megérdemel!
FLOTTAMENEDZSMENT: Ennek segítségével Ön figyelemmel kísérheti járművei üzemanyag-fogyasztását és járművezetőit,
valamint megtervezheti napi tevékenységüket, optimalizálhatja az útvonalakat és kezelheti a megbízásokat. Növelje flottája
adminisztrációs lehetőségeit azáltal, hogy pontos információkat kap a járművezetők napi munkájáról és földrajzi helyzetéről!
IVECO WEB API: Az alkalmazásprogramozási interfész (Application Program Interface, API) segítségével az adatok rugalmasan
integrálhatók az ügyfél saját rendszereibe. Megkönnyíti az IVECO járművei által generált, illetve a más márkájú járművekből
származó adatok közös kezelését egyetlen eszközben.
PROFESSZIONÁLIS BIZTONSÁGOS VEZETÉSI JELENTÉS: A Biztonságos Vezetési Jelentéssel Önnek elküldött eredmények
alapján a TCO Szaktanácsadónk negyedévenként felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy szaktanácsokkal lássa el arról, hogyan
közlekedhet biztonságosabban az utakon.
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ELEMENTS
VÁLASSZA KI A TEVÉKENYSÉGÉHEZ LEGJOBBAN ILLESZKEDŐ SZOLGÁLTATÁSOKAT!
Az IVECO S-WAY szolgáltatások széles kínálatát nyújtja, amelyek pontosan az Ön igényeire szabhatók – járművét
folyamatosan csúcsformában, vállalkozását pedig nyereséges működésben tar tva.
A összeköttetés segítségével az IVECO S-WAY a személyre szabott szolgáltatások
új szintjére lép. Az így nyer t valós idejű járműadatok az Ön IVECO S-WAY
modelljének valós használata alapján kidolgozott, testreszabott karbantartási
tervek kialakítására kínál számunkra lehetőséget – amelyek tökéletesen
illeszkednek az Ön vállalkozásához.
Igényes alternatívaként Elements kínálatunk szolgál kiemelkedő rugalmassággal,
amellyel Ön a tervezett karbantar tás (Planned Maintenance) és a kiterjesztett
garancia (Extended Warranty) szolgáltatásainak kombinációját is választhatja
vállalkozása számára, s a további kiterjesztés (Additional Coverage) révén még
tovább bővítheti az Ön által választott csomagot.

KARBANTARTÁS

HAJTÁSRENDSZER

- Karbantartás
- Kenés
- A karbantartási és
javítási kézikönyvben
meghatározott olajcserék
és más üzemi folyadékok
cseréje

- Motor
- Üzemanyag-befecskendező
rendszer
- Sebességváltó
- A kardántengely és a
hajtott tengely javítási
munkái

EXTRA HAJTÁS
RENDSZER

FORGÓ-KOPÓ
ALKATRÉSZEK

- A hajtásrendszer elem
által nem tartalmazott
komponensek, például
az elektromos rendszer

-

Tengelykapcsoló
Fékbetétek
Féktárcsák
Fékdobok
Dobfék-betétek

A kínálat fő elemei – Karbantar tás, Hajtásrendszer, Extra hajtásrendszer, Forgó-kopó alkatrészek – igény szerint
kombinálhatók, így az Ön vállalkozásához tökéletesen illeszkedő szerződés állítható össze. A lehetséges kombinációkat az
alábbi táblázat szemlélteti:

TERVEZETT KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉSEK
KARBAN
TARTÁS

HAJTÁSRENDSZER

EXTRA
HAJTÁSRENDSZER

KITERJESZTETT GARANCIA
FORGÓKOPÓ ALKATRÉSZEK

HAJTÁSRENDSZER

EXTRA
HAJTÁSRENDSZER

Próbálja ki a Rugalmas Karbantartást annak érdekében, hogy maximalizálja a karbantartási intervallumait!

Az „amit tartalmaz / amit nem tartalmaz” információ az Ön piacán érvényes szerződéses dokumentumokban tekinthető meg.
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A teherautó jóval több puszta járműnél – sokezer ember mindennapi élettere és munkahelye. Ezér t állították össze az
IVECO Accessories tervezői testreszabott termékek kínálatát a járművezetők igényeinek kielégítésére és teljesítményük
növelésére, a jármű stílusos megjelenésének és kényelmének fokozására, valamint új technikákat hozva el a fedélzetre.

FEJEZZE KI EGYÉNISÉGÉT!
Még exkluzívabbá teheti IVECO S-WAY modelljét az új stílus-csomagokkal, visszapillantótükör-burkolatokkal és krómozott
elemekkel – mint például az új fényhíd és a krómozott stíluselemek összeállítása.

TECHNIKA A FEDÉLZETEN
Használja a legfejlettebb technikákat a fedélzeten és élvezze a kényelmet!
Az új mélysugárzó-rendszer a hangminőséget javítja, míg az új, 22 col
képátlójú televízió a lazítást segíti egy-egy volán mögött töltött nap után.
Építse be a műszerfalra az új, testreszabott okostelefon- és táblagéptartót,
így készüléke mindig könnyen elérhető maradhat, Ön pedig állandó internetkapcsolatot élvezhet.

TECHNIKA, AMIVEL OTTHON ÉREZHETI MAGÁT
Érezze otthon magát, járjon épp bármerre IVECO teherautójával! Az új,
LED-technikájú USB-olvasólámpa rugalmas karjával közvetlenül oda
irányítja fényét, ahol Ön épp igényli. Kényelmesen főzhet a fülkében a
pihenők alkalmával a mikrohullámú sütővel, amely praktikusan az utasoldali
felső polcon kapott helyet.

Az IVECO Tartozékok teljes kínálata a
tartozékkatalógusban, illetve online a
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php
internetes oldalon tekinthető meg.
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Kéznél minden egyéni kialakítási
lehetőség – az “IVECO Accessories”
díjmentes alkalmazásban.

A díjmentes alkalmazás az App Store
választékából tölthető le és további
képekhez, illetve információkhoz is
exkluzív hozzáférést kínál.

Az IVECO Genuine Parts jelentik a legjobb garanciát
az új IVECO S-WAY értékének megőrzésére az idők
során, megelőzve a nem tervezett állásidőket, illetve
egyaránt gondoskodva az emberek és áruk biztonságáról.
Az IVECO új és felújított alkatrészek, szervizkészletek
és telematikai megoldások legszélesebb kínálatával is
szolgál,
az
új
IVECO S-WAY életciklusának minden szakaszára. Az
IVECO több mint 335 ezer négyzetméteren nyolc
alkatrész-raktárbázisból álló hálózatot üzemeltet
Európa-szerte, mintegy 400 ezer cikkszámot kezelve,
valamint heti hét napos és napi 24 órás alkatrészkiszállítást biztosítva.

Az IVECO Non-Stop ügyfélszolgálata a nap 24 órájában
és a hét minden napján rendelkezésre áll, segélyszolgálatával
36 európai országban támogatva az ügyfeleket, hogy
munkában tarthassák járműveiket. Műszaki meghibásodás
esetén telefonhívással érhető el, a fedélzeti telematikai
rendszer használatával.

Az IVECO a CNH Industrial N.V. márkájaként globális vezető szerepet tölt be a termelőeszközök területén. Különböző üzleti tevékenységei keretében egyaránt
tervez, gyárt és értékesít mezőgazdasági és építőipari gépeket, tehergépkocsikat és más haszonjárműveket, autóbuszokat, valamint különleges járműveket,
a hajtásrendszer-alkalmazások széles portfóliója mellett. Mindezeken túl a CNH Industrial minden haszonjármű-márkája számára nagyteljesítményű eredeti
alkatrészeket is forgalmaz.
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VÁLASSZA KI A KÍVÁNT IVECO S-WAY MODELLT!
NYERGES VONTATÓ
4x2

6x2C

6x2P (Twin)

IVECO S-WAY

AS

FÜLKETETŐ

MOTOR /
SEBESSÉGVÁLTÓ

–

–

AT

–

AD

–

–

–

–

–

–

Cursor 9

Automatizált / Manuális

–

–

–

–

Cursor 11

Automatizált / Manuális

Automatizált

Automatizált

Automatizált

Automatizált

Cursor 13

–

Automatizált

–

Automatizált

Automatizált

HÁTSÓ
FELFÜGGESZTÉS

SR

Pneumatikus / Teljes-pneumatikus

Pneumatikus / Teljes-pneumatikus

Pneumatikus

3650 - 3800

3800 - 4000

3200 - 3800

TENGELYTÁVOK (mm)

FÜLKE-ALVÁZ
4x2

6x2P

6x2C

IVECO S-WAY

AS

FÜLKETETŐ

MOTOR /
SEBESSÉGVÁLTÓ

HÁTSÓ
FELFÜGGESZTÉS

TENGELYTÁVOK (mm)
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–

–

–

AT

–

–

AD

–

–

Cursor 9

Automatizált / Manuális
/ Automatikus

–

Automatizált / Manuális
/ Automatikus

–

Automatizált / Manuális
/ Automatikus

Cursor 11

Automatizált / Manuális

Automatizált

Automatizált / Manuális

Automatizált

–

Cursor 13

–

Automatizált

–

Automatizált

–

SR

Mechanikus
Pneumatikus / Teljes-pneumatikus

Pneumatikus / Teljes-pneumatikus

Pneumatikus / Teljes-pneumatikus

3800 ÷ 6700

3120 ÷ 6700

4200 - 4500

NYERGES VONTATÓ
4x2

6x2C

AT

–

–

AD

–

–

Cursor 9 NP

–

–

Cursor 13 NP

Automatizált

Automatizált

CNG

Akár 650 km

–

CLNG

Akár 1080 km

–

LNG

Akár 1600 km – T/P
Akár 1300 km – LT

Akár 750 km

SR

Pneumatikus / Teljes-pneumatikus

Pneumatikus / Teljes-pneumatikus

3800

4000

IVECO S-WAY NP

AS

FÜLKETETŐ

MOTOR /
SEBESSÉGVÁLTÓ

ÜZEMANYAGRENDSZER

HÁTSÓ
FELFÜGGESZTÉS

TENGELYTÁVOK (mm)

FÜLKE-ALVÁZ
4x2

6x2P

6x2C

IVECO S-WAY NP

AS

FÜLKETETŐ

MOTOR /
SEBESSÉGVÁLTÓ

ÜZEMANYAGRENDSZER

HÁTSÓ
FELFÜGGESZTÉS

TENGELYTÁVOK (mm)

–

–

–

AT

–

–

AD

–

–

–

Cursor 9

Automatizált / Automatikus

–

Automatizált /
Automatikus

–

Automata

Cursor 13

–

Automatizált

–

Automatizált

–

CNG

Akár 1000 km

150 ÷ 400 km

CLNG

Akár 1100 km

–

LNG

Akár 1600 km

–

SR

Pneumatikus / Teljes-pneumatikus

3800 ÷ 6300

/FP CM: 5700

Pneumatikus / Teljes-pneumatikus

/P: 3120 ÷ 6050
/FP D: 3800 ÷ 6050

/P- /FP: 3120 ÷ 6050
/FP CM: 4800 ÷ 6050

Pneumatikus /
Teljes-pneumatikus

5000

43

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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