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Az IVECO Vevőszolgálat fő célja az újonnan piacra
dobott járművek kiegészítése a versenyképes
vevőszolgálati szolgáltatások széles skálájával, ezzel
biztosítva vevőinknek a szükséges támogatást,
egyenletesen magas szintű szakértelmet kínálva az
összes olyan országban, amelyen átutazhatnak.

CARMELO
IMPELLUSO

EMEA
Üzleti célú teherautó-üzemeltetés
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ÉLVEZZE AZ ÉLETET AZ ÚJ
IVECO S-WAY MODELLEL
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BETEKINTÉS AZ IVECO VILÁGÁBA

IVECO ON
UPTIME

A világ gyors tempóban fejlődik, a szállítás világának
pedig lépést kell tartania.
Sőt, valójában úgy gondolom, még messzebbre
kell mennie: előre kell látnia és az élére kell állnia a
változásnak.
Az IVECO pedig pontosan ezt teszi.
Az elmúlt két évben az IVECO a feje tetejére állította
a piacot olyan új termékek piacra dobásával, melyek
valóban a jövőnek készültek. Fenntarthatóak és
hatékonyak, mélyen gyökerező vállalkozói személettel
készülnek, és a figyelem ügyfeleinken összpontosul.
Alapul vettük az iparunkat hajtó trendeket, és
lehetőségekké alakítottuk őket. Előre láttuk a piac
fejlődését, melyet felgyorsított a koronavírus-járvány.
Idén kevesebb mint három hónap alatt piacra dobtunk
három kulcsfontosságú termékcsaládot.

13

HELYI HÍREK

A vevőszolgálati megoldások
globális vezetője
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Köszönet illeti minden
kollégánkat az összes
országból,
szegmensből és területről,
akik hozzájárultak ehhez a
kiadványhoz.
Tördelés: BTS Adv
www.btsadv.com

ERDOGAN
GENC

MÁRKAHÍREK

Az új Daily és az új IVECO S-WAY modellek az
innováció új szintjét kínálják, mely a piacon eddig még
nem talált kihívóra – ráadásul igazodnak ügyfeleink
szükségleteihez és felülmúlják minden képzeletüket.
BETEKINTÉS AZ IVECO VILÁGÁBA

A FORRADALOM
NEM ÁLL MEG
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IVECO ON | PARTS

Egy egyedülálló innovációval pedig szintet léptünk:
az IVECO DRIVER PAL segítségével teljesen
megváltoztatjuk az ügyfelek és járműveik interakcióit.
Az IVECO DRIVER PAL az ideális útitárs – de még
ennél is több: a szállítás világának jövőjét jelenti,
melynek előnyei már ma megtapasztalhatók.
Az IVECO & YOU jelen számában bővebben is
megismerheti a fantasztikus újdonságokat – biztos
vagyok benne, hogy az általuk a márkánk számára
elérhetővé váló, új lehetőségeket Ön is épp olyan
izgalmasnak találja majd, mint én!

Célkitűzésünk a következő hónapokban, hogy a
következő három főpillérre támaszkodva felülmúljuk
jelenlegi céljainkat:
• Ügyfélközpontúság
• Szolgáltatások
• Csatlakoztathatóság
Az ügyfélközpontúságnak köszönhetően vagyunk
többek egyszerű alkatrészellátónál, és ez tesz
bennünket egy olyan céggé, amely valódi ügyfélélményt
kínál. E koncepció alapján indítottunk el egy új
szervizprogramot, mely márkakereskedői hálózatunkat
az alkatrészek-elérhetőség, az üzemidő, a technikai
tudás és – most először – a Net Promoter Score
(NPS) terén nyújtott kiemelkedő teljesítményre
ösztönzi, mely utóbbi az ügyfelek elégedettségét jelzi.
A szolgáltatásokat illetően azon dolgozunk, hogy még
rugalmasabbá tegyük a karbantartási és javítási
szerződéseinket olyan dedikált megoldásokkal, mint
például a rugalmas karbantartás vagy az igénybevételen
alapuló fizetés. Ezek testreszabott programok, melyek
az ügyfeleink által megtett valós megbízásokon és
kilométereken alapulnak, s melyek célja a járműveik
teljes birtoklási költségének optimalizálása.
Mindezek a szolgáltatások csak a csatlakoztathatósággal
együtt válhatnak elérhetővé. Ezért hoztunk létre egy
digitalizációs ütemtervet, melyen már számos
csatlakoztatott szolgáltatás megjelenését kísértük
figyelemmel – a Vezérlőteremtől a Remote Assistance
szolgáltatáson át az Aftermarket Retrofit Solutions
csomagig, melynek része egy műszerfal, ahol követheti
a flotta TCO KPI-adatait, valamint egy professzionális
csatlakoztatott lopásgátló rendszer.
Bár ezek a szolgáltatások virtuálisak, a legkézzelfoghatóbb
kapcsolatot jelképezik üzletünk három kulcsszereplője,
azaz az IVECO, a márkakereskedők és az ügyfelek között.
Üzletünk legfontosabb részét az emberek alkotják
– mi mindannyian. Mi vagyunk az egyetlen iránytű,
amely segíthet túljutni a közös utunk során felbukkanó
kihívásokon, hogy együtt sikeresen elérhessük
kitűzött céljainkat.

4

MÁRKAHÍREK

MÁRKAHÍREK

HELLO, DAILY!
MI ÚJSÁG?

AZ IVECO DRIVER PAL

ÉS AMAZON ALEXA PÁROSA
A HANGGAL VEZÉRELHETŐ ÚTITÁRS

MYIVECO
HELLO, DAILY, HOGY VAGY?
A MYIVECO lehetővé teszi a vezető számára,
hogy ellenőrizze a jármű állapotát, beállítsa és
kezelje a navigációs rendszert, szükség esetén
segítséget kérjen, és vezetési tippeket kapjon
az üzemanyag-megtakarítás és a biztonságos
utazás érdekében.

MYCOMMUNITY
ÜDV, BARÁTAIM, MI A HELYZET?
A MYCOMMUNITY lehetővé teszi a
kommunikációt a vezető és a sofőrökből
álló közösség között. Tanácsot adhatnak
egymásnak, és segítséget kérhetnek a nem
tervezett megállók és késések elkerülése
érdekében, informálhatják egymást a
közlekedési fennakadásokról és egyéb
akadályokról. Az automatikus fordítás áthidalja
a nyelvi akadályokat.

AZ AMAZON ALEXA HANGVEZÉRLÉSSEL MŰKÖDŐ IVECO DRIVER PAL
LEHETŐVÉ TESZI, HOGY A VEZETŐ KOMMUNIKÁLJON A JÁRMŰVEL ÉS
A SOFŐRÖKBŐL ÁLLÓ KÖZÖSSÉGGEL, ÍGY BIZTONSÁGOSABB,
STRESSZMENTES, KÉNYELMES VEZETÉSI ÉLMÉNYT NYÚJT.
Képzelje el, hogy tényleg képes beszélni a furgonjához.
Sőt valós idejű információt kaphat a forgalomról, a
lezárásokról és sok egyéb hasznos témáról, miközben
pusztán a hangjával irányíthatja a jármű teljesítményét,
kezét mindig a kormányon, szemét pedig folyamatosan
az úton tartva. Most pedig térjen vissza a valóságba, és
kezdje el a közös vezetést az IVECO DRIVER PAL-lel,
az úttörőnek számító, hangvezérelt digitális útitárssal.

A LEGOKOSABB
FURGON A
VÁROSBAN.
ÉS ANNAK
HATÁRAIN KÍVÜL IS
A DAILY
KÖNNYŰHASZONGÉPJÁRMŰCSALÁD LEGÚJABB TAGJA ÚJ
IRÁNYT VETT, MIKÖZBEN ÚJ
ADAPTÍV ÉS INTELLIGENS
MEGOLDÁSOKAT VONULTAT
FEL, MELYEK A VEZETŐ
ÉS A TULAJDONOS
KOMMUNIKÁCIÓJÁT ÉS
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT ÚJ
SZINTEKRE EMELIK, ÍGY A
JÁRMŰ VALÓDI TÁRSSÁ
VÁLIK AZ ÜZLETI SIKER FELÉ
VEZETŐ ÚTON.

ALKALMAZKODÓKÉPES, EGYÜTTMŰKÖDŐ,
RUGALMAS, KÉNYELMES ÉS MINDIG
KAPCSOLATBAN VAN.
AZ ÚJ DAILY FELKÉSZÍTI ÜGYFELEINK
VÁLLALKOZÁSÁT A JÖVŐRE
Az új Daily modellt 2021. június 1-jén mutattuk be
mind a márkakereskedő-hálózatnak, mind a nemzetközi
sajtónak (az új IVECO S-WAY modellel együtt, lásd:
8–9. oldal), egy élő digitális esemény keretein belül,
melyet az IVECO Live Channel platformon volt
nyomon követhető.
Az új Daily legújabb fejlődési állomása olyan
központi értékekre épít, mint a sokoldalúság, a
robusztusság, a tartósság és a teljesítmény, így olyan
innovatív, ügyfélközpontú megoldásokat vonultat
fel, melyek rendkívül alkalmazkodóképes, interaktív,
együttműködésre épülő és csatlakoztatott járművé
teszik – ezáltal generációjának leginnovatívabb könnyű
haszongépjárműve és az ügyfél intelligens társa válik
belőle. „Az új Daily modellel szintet lépünk, és intelligens
megoldásokra váltunk – mondta Carmelo Impelluso,
Üzleti célú teherautó-üzemeltetés – Az innováció egy
új szintjét kínálja, mely a piacon páratlannak számít.
Az IVECO számára a fejlődés soha véget nem érő
folyamat – ha elérünk egy célt, azonnal dolgozni kezdünk
a következőn. Sosem állunk meg.”

AZ ÚJ DAILY. ÚJ JELLEMZŐK
Most pedig lássuk, mit tartogat számunkra az új
Daily. Kezdjük a forradalmi AIR-PRO pneumatikus
felfüggesztéssel, mely folyamatosan alkalmazkodik
a használati körülményekhez, hogy egyedülállóan
kényelmes és biztonságos utat biztosítson mind a
vezetőnek, mind a szállítmánynak. Az IVECO Driver
Pal lehetővé teszi a vezető számára, hogy digitális
életét a műszerfalon jelenítse meg, kommunikáljon
járművével és a sofőrökből álló közösséggel, valamint
hogy Amazon Alexán keresztül hangvezérléssel
hozzáférjen az IVECO csatlakoztatott szolgáltatásaihoz.
Az új 6 sebességes kézi váltó kiváló vezetési élményt
kínál a kategóriájának legjobb váltási teljesítményével
és pontosságával, amely alacsony teljes birtoklási
költséggel és olajcserementességgel párosul.
Az iparágban a könnyű haszonjárművek között
elsőként az új Daily teljesen új memóriahabos ülésekkel
szolgálja a kiemelkedő vezetői kényelmet. Végül,
de nem utolsósorban pedig az új Daily hű marad
sokoldalúságával kapcsolatos hírnevéhez: két motorjával
minden feladat során a lehető legjobb teljesítményt
nyújtja. A 2,3 literes F1A motor kiemelkedő
üzemanyagtakarékosságot nyújt,
így az előző modellhez képest a WLTP-ciklus alapján
akár 6%-os üzemanyag megtakarítás is elérhető.

Az IVECO DRIVER PAL új magasságokba emeli a Daily
csatlakoztathatóságát, és lehetővé teszi a hozzáférést
az IVECO ON csatlakoztatott szolgáltatásaihoz,
melyek célja az ügyfél üzleti tevékenységeinek proaktív
és hatékony támogatása. Ezenfelül elérhető benne a
MYIVECO és a MYCOMMUNITY, két egyedi IVECOszolgáltatás, melyeket az AWS Professional Services és
az Alexa Auto csapatával közösen hoztunk létre.

RAGYOGÓ JÖVŐ ÁLL ELŐTTÜNK
„Az új Daily egy olyan évben lép a könnyű
haszonjárművek piacára, amelyben a várakozások
szerint történelmi szintre juthat. Az elmúlt három
negyedévben folyamatosan nőtt a regisztrációk
száma, és az IVECO is ezt a trendet követte.”
Davide Diana

Az IVECO könnyű haszonjárművekkel
foglalkozó üzletágának vezetője

AIR-PRO INTELLIGENS FELFÜGGESZTÉS

EGYEDÜLÁLLÓAN KÉNYELMES VEZETÉSI ÉLMÉNY
AZ IPARÁGBAN ELSŐKÉNT AZ ÚJ ÉS EGYEDI AIR-PRO INTELLIGENS
PNEUMATIKUS FELFÜGGESZTÉS OKOS ELEKTRONIKUS SZABÁLYZÓKKAL
NÖVELI A VEZETÉS KÉNYELMÉT, ÓVJA A JÁRMŰ VEZETŐJÉT ÉS
SZÁLLÍTMÁNYÁT, ÉS ALKALMAZKODIK A FELADAT KÖVETELMÉNYEIHEZ.

BÁRMILYEN VEZETÉSI KÖRÜLMÉNNYEL
MEGBIRKÓZIK
Az új AIR-PRO pneumatikus felfüggesztés a
különleges folyamatos lengéscsillapító (CDC)
egységnek köszönhetően szinte azonnal reagál az
útviszonyokra, és minden 10 milliszekundumban

újraszámolja az ideális nyomást az egyes
lengéscsillapítókon, így biztosítva a legjobb
azonnali reakciót. A 25%-kal csökkentett
alacsonyabb rezgések szintén hozzájárulnak a
kiemelkedően kényelmes vezetési élményhez.
Az AIR-PRO intelligens rendszerrel a vezető
kezébe kerül a felfüggesztés viselkedésének
irányítása, és a rendszer az ő igényeihez is
alkalmazkodik.
A Soft beállítással dönthet a kényelem mellett; a Load
beállítással a kezelhetőséget és a fordulékonyságot
optimalizálhatja teljes terhelés mellett; vagy a
rendszer önbeállító paramétereire is bízhatja magát
az Auto beállítással.
Az új AIR-PRO felfüggesztés alkalmazkodik
továbbá a jármű rakományához: a kanyarokban

30%-kal csökkenti az oldaldőlés mértékét, így
növeli a vezető biztonságát és óvja a rakományt.
FELRAKODÁS ÉS LERAKODÁS
KÖNNYEDÉN
Az új AIR-PRO felfüggesztéssel a fel- és
lerakodási műveletek könnyűek és hatékonyak,
hisz kevesebb mint 10 másodperc alatt beállítható
a jármű alvázának magassága. A memóriafunkció
lehetővé teszi a kezelő számára, hogy a
memóriában tárolja a szokásos rakodóhelyek
jellemzőit, így még gyorsabban alkalmazkodhat
a körülményekhez. Az AIR-PRO intelligens
rendszer könnyű kezelhetőségéről a műszerfalon
kialakított forgókapcsoló és az új, intuitív TFTfelület gondoskodik.
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N E M Z E T KÖZ I H Í R E K

IVECO T-WAY

A LEGSTRAPABÍRÓBB JÁRMŰVÜNK

A LEGEXTRÉMEBB
FELADATOKAT
ÉS KÖRÜLMÉNYEKET
FIGYELEMBE VÉVE
TERVEZTÜK, ÉS AZ ÚJ
TEREPJÁRÓ TEHERAUTÓVAL
VÁLIK TELJESSÉ AZ
IVECO WAY
NEHÉZGÉPJÁRMŰVES
TERMÉKCSALÁD

TÁVOLI KŐFEJTŐK, KEMÉNY IGÉNYBEVÉTELT JELENTŐ
MUNKAHELYSZÍNEK, NEHÉZ, NEHEZEBB ÉS NEHÉZGÉPJÁRMŰVES
SZÁLLÍTÁSOK: LEHETETLEN KÜLDETÉSEK?
NEM AZ IVECO T-WAY, AZ ÚJ, EXTRA ERŐS JÁRMŰ SZÁMÁRA,
MELYET ÚGY TERVEZTÜNK, HOGY A TELJESÍTMÉNY, A ROBUSZTUSSÁG
ÉS A TARTÓSSÁG IGAZI BAJNOKA LEGYEN.
Az április 28-án, az IVECO Live Channel platformon közvetített látványos digitális
esemény keretei között mutattuk be az új, „a legnehezebbek között legerősebb
teherautót”, mely olyan innovatív jellemzőkkel büszkélkedik, melyek az ideális
választássá teszik a való világ legnehezebb kihívásaihoz.
Az élvonalbeli technológiai megoldások segítségével ugyanis minden várakozást
felülmúl a produktivitás, hasznosterhelés-kapacitás, biztonság és vezetői kényelem
terén. Mindezen tulajdonságok világossá teszik, milyen kiemelkedően ellenálló,
kiváló teljesítményű és megbízhatóságú ez a jármű, és ezt tökéletesen megragadja a
megjelenését reklámozó kampány szlogenjén: (TREAT IT BAD) „NE BÁNJON VELE
KESZTYŰS KÉZZEL”.
A legendás 682, EUROTRAKKER és TRAKKER trónfosztójaként átveszi elődjeitől
a magas ellenálló képességű acél alváz és a 10 mm-es alvázkeret törhetetlen
robusztusságát. Az elülső tengely maximális kapacitása 9 tonna, míg a lassító áttételes
hátsó tengely gondoskodik a lehető legnagyobb erőről és teljesítményről.
Az optimális súly, a terepen elérhető fokozottabb teljesítmény, a nagyobb hasmagasság
és a jobb terepszög mind a Tandem tengelyek nagy teherbírású hátsó felfüggesztési
rendszerének köszönhető.
Mi a helyzet a teljesítménnyel? Ezen a téren sem kell szégyenkeznie! Az IVECO
rendkívül megbízható és hatékony, 13 literes, akár 510 lóerős (a TRAKKER modellnél
10 lóerővel nagyobb) teljesítményre is képes Cursor 13 motorja biztosítja az
IVECO T-WAY számára az összes többleterőt a szélsőséges körülményekkel való
megbirkózáshoz, illetve a megfelelő teljesítményleadást a legnagyobb kihívások
esetében is. A jól bevált, 12 és 16 sebességes HI-TRONIX automata sebességváltó
minden helyzethez kiválasztja a tökéletes fokozatot, köszönhetően a terepen való
mozgást támogató olyan új funkcióknak, mint a meredek lejtők esetében az elindulást
segítő visszagurulás-gátló, a csúszós útviszonyok mellett a vonóerő megőrzését
lehetővé tevő hintáztató mód vagy az üresjáratban rendkívül alacsony sebességet
biztosító kúszási mód.
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ERŐS SZERKEZET

KIFINOMULT BELSŐVEL
A SOFŐR IGÉNYEINEK KÖZÉPPONTBA HELYEZÉSÉVEL
TERVEZETT VEZETŐTÉR RENDKÍVÜL KÉNYELMES ÉS BIZTONSÁGOS
KÖRNYEZETET TEREMT.
EZEN FELÜL TELEMATIKAI FUNKCIÓK ÉS DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
EGÉSZ TÁRHÁZA GONDOSKODIK A KATEGÓRIÁJÁBAN VEZETŐ
SZINTŰ CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL ÉS HATÉKONYSÁGRÓL.
„A JÓ MUNKAKÖRÜLMÉNY ALAPKÖVETELMÉNY”. A sofőrök kényelmét illetően
ez lehetne az IVECO T-WAY alternatív mottója. Mert ki mondta, hogy a legkeményebb
munkakörnyezetekkel együtt kellene járnia a kényelmetlenségnek?
Az IVECO WAY járműcsaládra jellemző sofőrbarát kialakítás és jellegzetes,
aerodinamikus vonalvezetés határozza meg az IVECO T-WAY rövid AD és hosszú AT
változatban elérhető vezetőterét is, ahol a hangsúly a sofőr munkáját segítő funkciókon
van, mivel a teljes vezetőtér a praktikus és élhető környezet megteremtésének jegyében
készült. A vezető teljes kényelméről és a kellemes vezetési élményről a kényelmes és
ergonomikus vezetőülés és a teljesen új, multifunkciós kormánykerék gondoskodik.
A sofőrök vonatkozásában a jó munkakörülmény természetesen a biztonságra is
kiterjed, amely az IVECO T-WAY járművek esetében általános, rendkívüli kihívást
jelentő helyzetekben elsődleges fontosságú.
A vezető teljes körű védelméről a szektor által támasztott követelményeket messze
meghaladó biztonsági funkciók gondoskodnak, például a teljes típuscsalád esetében
elérhető új fékrendszer, amelynek alapfelszereltségként része az EBS, a teljes
tárcsafékrendszer és az új ADAS (Advanced Driving Assistance Systems, vagyis
továbbfejlesztett vezetéssegítő rendszer).
A modern személyautóknál megszokott módon a kényelem és a csatlakoztatási
lehetőségek az IVECO T-WAY esetében is kéz a kézben járnak. Az alapfelszereltségként
elérhető csatlakozódobozzal az IVECO T-WAY kategóriájának legjobb csatlakoztatási

funkcióival rendelkezik, amelyeknek része a telediagnosztika és a prediktív karbantartás,
valamint a segítségükkel a flottakezelők bárhol, bármikor távolról megfigyelhetik az
egyes járművek teljesítményét – ami kulcsfontosságú előnyt jelent a maximális üzemidő
és hatékonyság biztosítása szempontjából.
Pontosan ez a cél az IVECO ON csatlakoztatható szolgáltatásainak folyamatosan
bővülő portfóliója esetén, amelynek középpontjában az ügyfelek munkabírásának és a
járművek élettartamának maximalizálása áll.

T MINT „TÖRHETETLEN”!
ÉSZREVÉTELEK ÉS FELSŐVEZETŐI REAKCIÓK
AZ IVECO T-WAY BEMUTATKOZÁSÁRA.
Az IVECO T-WAY újdonságnak számító, virtuális
bemutatása – amely kifejezetten az IVECO Live
Channel számára készült – különleges élményt
kínált a résztvevőknek a videós tartalmak és élő
beszélgetések keverékéből szőtt, magával ragadó
előadásával. A történet az IVECO terepen
alkalmazott járműveinek világába kalauzolta el
a vendégeket és a VIP-résztvevőket, miközben a
család legújabb tagját a legendás tehergépjárművek

vérvonalához viszonyítva mutatta be. Az aláb
biakban néhány spontán vélemény olvasható.
Luca Sra, az IVECO teherautókért felelős
üzleti részlegének vezérigazgató-helyettese így
nyilatkozott: „Ma az IVECO T-WAY bemutatásával
új fejezet nyílik az IVECO terepre készült
járműveinek kivételes történetében, illetve
befejeződik az IVECO WAY nehézgépjárművek
teljes megújulása, aminek köszönhetően ez lett
az egyik legizgalmasabb, legváltozatosabb és
leginnovatívabb járműcsalád a piacon.”
Carmelo Impelluso, Üzleti célú teherautóüzemeltetés szerint: „Az utakra tervezett IVECO
S-WAY megmozgatta a teljes iparágat. Ma az
IVECO T-WAY esetében ugyanez történik a
terepre készült járművek szektorában. Az IVECO
T-WAY tervezése során arra törekedtünk, hogy
új követelményeket állítsunk fel a robusztusság,
a megbízhatóság, a hatékonyság, a kezelhetőség, a
karosszériaszerelés rugalmassága és a kapcsolódó
szolgáltatások terén – és természetesen az
olasz márkák esetében „kötelező” formaterv
szempontjából. A név mindent elmond: T mint
„törhetetlen”!

A LEGKÖNNYEBBEN ÁTALAKÍTHATÓ
TEREPJÁRÓ TEHERAUTÓ
Az IVECO T-WAY kivételes alakíthatósága révén
a felépítményezők első számú kedvence lesz. A
tehergépkocsi és nyerges vontató formájában is elérhető
IVECO T-WAY rendelkezik a piacon a legszélesebb
hajtáslánc kínálattal, amelynek része a részleges
kerékmeghajtás a 6x4-es tehergépkocsi és nyerges
vontató típusú, illetve a 8x4-es nyerges vontató típusú
modelleken; valamint az összkerékhajtás a 4x4-es és
6x6-os tehergépkocsi és nyerges vontató típusú, illetve
a 8x8-as nyerges vontató típusú modelleken. Végül, de
nem utolsósorban az összkerékhajtásos járműcsalád az
új 4, 4,2 és 4,5 méteres tengelytávú modellekkel egészül
ki, amelyeken az alváz módosítása nélkül lehet speciális
terhet szállítani. A széles és kivételesen változatos
kínálat, illetve a számos választható változat révén az
IVECO T-WAY a tökéletes tehergépjármű az összes
karosszéria és szakmabeli feladat esetében.
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ÉLVEZZE AZ ÉLETET AZ ÚJ
IVECO S-WAY MODELLEL

NAGYFOKÚ ÜZLETI HATÉKONYSÁG ÉS
VALÓDI ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSSÁG
AKÁR 3%-KAL JOBB ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSSÁG, ÚJ MOTORKÍNÁLAT ÉS TOVÁBBFEJLESZTETT
FUNKCIÓK, A TELJES BIRTOKLÁSI KÖLTSÉG TOVÁBBI CSÖKKENTÉSE ÉS A TÉTEK NÖVELÉSE AZ ÜZLETI
HATÉKONYSÁG TERÉN.
AZ IDEÁLIS JÁRMŰ NAGYOBB
TÁVOLSÁGRA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSHOZ,
ÉS A TÖKÉLETES MEGOLDÁS A
FLOTTATULAJDONOS SZÁMÁRA

AZ ÚJ ÉS 100%-BAN
CSATLAKOZTATOTT
TEHERGÉPJÁRMŰ
ÚJ SZINTRE EMELI
AZ ÜZEMANYAGTAKARÉKOSSÁGOT ÉS
A VEZETŐKÖZPON
TÚSÁGOT

Az IVECO S-WAY magasra teszi a lécet a
teljesítmény és az üzemanyag-takarékosság terén
azzal a számos fejlesztéssel és új funkcióval,
amelyeknek köszönhetően az üzemanyag-fogyasztás
általános csökkenése akár 3%-os is lehet. Az új
motorkínálat megfelel az Euro VI/E kibocsátási
szabványnak, és típusjóváhagyással rendelkezik
az olyan 100%-os, második generációs biodízelre
vonatkozóan, amilyen például a HVO (hidrogénezett
növényi olaj). A Cursor 13 járműcsalád két új
névleges teljesítménnyel (490 LE és 530 LE)
bővült. A Cursor 11 és a Cursor 13 motorok
hatékonyságát a megnövelt sűrítési aránnyal és

egy új égésfelügyeleti stratégiával sikerült elérni.
Az IVECO S-WAY üzemanyag-takarékosságához
további funkciók is hozzájárulnak. Ezek közé tartozik
az automata légkondicionáló rendszer Eco módja,
amely kiküszöböli a felesleges energiafelhasználást,
illetve az A-oszlop új, aerodinamikus burkolata,
amely javítja a vezetőtér körüli légáramlást.
A 100%-BAN CSATLAKOZTATOTT
TEHERGÉPJÁRMŰ OKOS EVOLÚCIÓJA
Az IVECO S-WAY átalakítja a sofőr és a
jármű közötti kommunikációt, és a proaktív és
prediktív támogatás új korszakát hozza el. Az
egyedi, hangvezérelt IVECO DRIVER PAL, az új,
továbbfejlesztett funkciók és a csatlakoztatott
szolgáltatások könnyebbé és hatékonyabbá teszik az
életet a fedélzeten.

A FENNTARTHATÓSÁG

ÉS A NYUGALOM BAJNOKA
„Az új IVECO S-WAY valóban megelőzi a korát.
Fenntartható, hatékony, és mélyen gyökerező vállalkozói
személettel készül. Az ügyfelet helyezi a középpontba,
és forradalmasítja a járművel folytatott kommunikáció
lehetőségeit. A világ gyors tempóban fejlődik, a szállítás
világának pedig nemcsak lépést kell tartania, de élére is
kell állnia a változásnak. Az IVECO pedig pontosan ezt
teszi. Az új IVECO S-WAY a szállítás világának jövőjét
képviseli, amely már ma elérhető. Segít az ügyfeleknek
a következő szintre lépni.” Carmelo Impelluso, Üzleti
célú teherautó-üzemeltetés így mutatta be az IVECO
márkakereskedői hálózata és a járműipari sajtó képviselői
számára az új IVECO S-WAY családot, amely az új Daily
mellett a másik főszereplő volt az IVECO Live Channel
platformon közvetített, élő digitális eseményen 2021.
június 1-én.
Az új járműcsaládot arra tervezték, hogy kivételes
megtérülési értéket és hatékonyságot biztosítson
a flotta tulajdonosa számára. Ezek a járművek az
üzemanyag-takarékosság terén még a legjobbak közé
számító elődeiknél is hatékonyabbak, köszönhetően
az új motorkínálatnak és a következő generációs hátsó
tengelynek, a fejlett technológiáknak és az ügyfelek
igényeire szabott, innovatív szolgáltatásoknak. A hanggal
vezérelhető IVECO DRIVER PAL, az új, továbbfejlesztett
funkciók és a csatlakoztatott szolgáltatások a
csatlakoztathatóságot és a sofőrközpontúságot
emelik új szintre. Az IVECO S-WAY az ideális üzleti

megoldás a flottatulajdonos számára, fenntarthatóan
környezetbarát, és a vezető tökéletes útitársa. „Egy
gyártó esetében nem szokványos, hogy egy teljesen új
modell bemutatása után mindössze két évvel lényegi
termékfrissítést hajtson végre – árulta el Giuliano
Giovannini, a közepes méretű és nehéz járművek
termékmenedzsmentjéért felelős vezető –, mi azonban

éppen ezt tesszük egy olyan jármű továbbfejlesztésével,
amely már eddig is a kategóriája egyik legjobbjának
számított. Ma az új IVECO S-WAY modellekkel olyan
járművet kínálunk az ügyfeleknek, amely figyelembe
veszi az igényeiket, és túlszárnyalja az elvárásaikat
azokkal az újításokkal, amelyek a maguk nemében
páratlannak számítanak a piacon.”

AZ IVECO S-WAY FÖLDGÁZ ALAPÚ MODELLJEI ABSZOLÚT PIACVEZETŐNEK
SZÁMÍTANAK EURÓPÁBAN, ÉS JELENLEG AZ ELADOTT TÉTELEK TÖBB MINT
NEGYEDÉT TESZIK KI.

Az IVECO S-WAY sűrített földgáz (CNG) és
cseppfolyósított földgáz (LNG) üzemű változatai
olyan intelligens kiegészítőket kaptak, mint a
tengelykapcsolós kompresszor és a változó áramú
kormányszivattyú, ami tovább növeli az üzemanyagfelhasználás hatékonyságát. A dízeles változatokkal

közös motorfejlesztések és új funkciók az
intelligens kiegészítőkkel együtt további csökkenést
eredményeznek a CO2-kibocsátás terén. Ez teszi
a földgázüzemű IVECO S-WAY tehergépjárművet
vitathatatlanul a vezető fenntartható megoldássá a
hosszabb útra történő szállítás terén.

IVECO TOP CARE
Az IVECO egy páratlan, új szolgáltatást
vezet be, amely teljes körű nyugalmat
biztosít a sofőr és a flottatulajdonos
számára baleset vagy a járművel kapcsolatos
egyéb probléma esetén. A vezető az
IVECO DRIVER PAL segítségével
aktiválhatja az IVECO TOP CARE
szolgáltatást. A legközelebbi IVECO-szerviz
megkapja a riasztást, és az ügy máris sínen
van. A szolgáltatás egy újdonságnak számító
sofőrellátó csomagot is kínál arra az esetre,
ha a jármű hat órán belül nem kerülhet
vissza a forgalomba. Ez szükség szerint
ingyenes utazást, szállást, illetve
egészségügyi ellátást tartalmaz.
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IVECO ON UPTIME
CSATLAKOZTATOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÉS
MEGOLDÁSOK, AMELYEKRE MINDIG SZÁMÍTHAT

Mit jelent az ügyfélközpontúság? Az IVECO számára
a puszta szándéknyilatkozatnál sokkal többet:
elkötelezettséget arra, hogy a sofőr és a tulajdonos
szemszögéből mérlegeli az üzleti kérdéseket. Az IVECO
ON elindításával pedig az IVECO jelentős lépést tett
előre eme vállalást illetően. A 2020 novemberében
bemutatott, és azóta máris széles körben használt és
kedvelt IVECO ON a csatlakoztatott szolgáltatások
és szállítási megoldások sokasága, amelyet az
ügyfelek munkavégzési hatékonyságának és teljes
birtoklási költségének optimalizálására és egyben a
sofőr biztonságának és kényelmének támogatására
terveztek. A flottakezelés, az üzleti hatékonyság, a
versenyképesség, a jövedelmezőség és a fenntarthatóság
támogatása mellett az IVECO ON nagyban megkönnyíti
a navigálást az IVECO kiterjedt szolgáltatási kínálatában,
így az ügyfelek könnyen megtalálhatják az igényeiknek
megfelelő megoldásokat.
Még fontosabb, hogy az IVECO ON ügyfelei soha nem
maradnak egyedül munka és vezetés közben, mert
folyamatosan kapcsolatban állnak az IVECO szakértőivel
és márkakereskedőivel, akik folyamatosan biztosítják a
járművek és ezáltal a vállalkozás megfelelő működését.

AZ IVECO ON BEVEZETI ÖNT AZ
INTEGRÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ÉS
SZÁLLÍTÁSI MEGOLDÁSOK ÚJ VILÁGÁBA,
HOGY VÁLLALKOZÁSA VERSENYKÉPESEBB,
JÖVEDELMEZŐBB, FENNTARTHATÓBB
ÉS KÖNNYEBBEN KEZELHETŐ LEGYEN
Az IVECO ON keretében kínált szolgáltatások öt
kategóriába sorolhatók:
FLEET: hatékony flottakezelés az üzemanyagfogyasztás és a járművezetők munkájának figyelése, a
feladatok megtervezése, az útvonalak optimalizálása és
az utasítások kiosztása révén.
UPTIME: segítünk elkerülni a meghibásodásokat, és
közúti segítségnyújtást biztosítunk, hogy járműve minél
tovább az úton maradhasson.
CARE: a járműfigyelés és a jelentések lehetővé
teszik, hogy mind a járműről, mind a tulajdonosáról
és a vezetőjéről gondoskodjunk útközben. Az új,
Alexa-technológián alapuló IVECO DRIVER PAL
használatával a járművezetők hangvezérléssel is
irányíthatják járművük egyes funkcióit, és elérhetik a
csatlakoztatott IVECO szolgáltatásokat.
MAINTENANCE AND REPAIR: speciális segít
ségnyújtás igényre szabott szolgáltatási szerződésekkel.
PARTS: eredeti IVECO alkatrészek és kiegészítők
széles választéka minden IVECO járműhöz.
„Az IVECO ON csatlakoztatott szolgáltatásai kettős
áttörést jelentenek az ügyféltámogatás terén –

MERT NINCS IDŐ LEÁLLNI

AZ IVECO ON SEGÍT KIFEJEZÉSRE JUTTATNI,
HOGY A MÁRKA MINDIG AZ ÜGYFELEI
MELLETT ÁLL, ÉS KÉSZ SEGÍTENI ŐKET,
HA SZÜKSÉGÜK VAN RÁ. KÜLÖNÖSEN, HA
AZ ÜZEMIDŐ BIZTOSÍTÁSA A TÉT

EGYSZERŰBB ÉS SOKKAL
JÖVEDELMEZŐBB FLOTTAKEZELÉS
AZ IVECO ON IGÉNYRE SZABOTT FLOTTASZOLGÁLTATÁSAIVAL TÖBB
TUCAT, VAGY AKÁR TÖBB SZÁZ JÁRMŰ ÉS VEZETŐIK EGYIDEJŰ
NYOMON KÖVETÉSE IS GYEREKJÁTÉKKÁ VÁLIK

jelentette ki Carmelo Impelluso, Üzleti célú teherautóüzemeltetés – Egyrészt egy olyan platformmá alakítják
a járművet, amely valós időben kommunikál és fogad
adatokat. Másrészt pedig általuk az IVECO valódi
tanácsadóvá válhat ügyfelei és a járművezetők számára.
Teljes mértékben átalakítjuk a szolgáltatás fogalmát.
Az IVECO ON már képes elérhetővé tenni a szállítási
szolgáltatások jövőjét.”

Az IVECO azért fejlesztette ki az IVECO ON Uptime
mindig elérhető szolgáltatásait, hogy bármikor
támogathassa ügyfeleit, ha problémába ütköznek
járművüket illetően. Az IVECO járművek vezetői még
a legtávolabbi helyeken és a legmesszebbi autópályákon
és utakon sincsenek egyedül, hiszen ügyfélszolgálatunk
mindenben segíti őket, hogy úton maradhassanak.
Tekintsük át a szolgáltatások részleteit.
A prémium ügyfeleknek járó elsőbbséget az IVECO TOP
CARE garantálja, amely egy kiegészítő ügyfélkiszolgálási
megoldással biztosítja a járművek 6 órán belüli javítását.
A VEHICLE
MONITORING
&
REMOTE
ASSISTANCE
szolgáltatás
távoli
diagnosztikai
eszközzel, távoli segítségnyújtással és vezeték nélküli
szoftverfrissítéssel gondoskodik Önről és járművéről: segít
előre jelezni a lehetséges hibákat és állásidőt, biztosítja
a problémák proaktív észlelését, és meghosszabbítja
járműve üzemidejét.
Az ASSISTANCE NON STOP szolgáltatással mindig
elérheti az IVECO ON ügyfélszolgálatát. Az IVECO
ügyfélszolgálata a hét minden napján, a nap 24 órájában
elérhető, és 36 európai országban segít úton tartani
ügyfelei járműveit. 80 operátor 10 nyelven nyújt azonnali
segítséget, és mozgósítja a meghibásodás helyszínéhez
legközelebb lévő IVECO szervizközpontot.
A segítség csak egy kattintásra van az IVECO Non Stop
alkalmazással, amellyel időpontot is foglalhat a járművel
kapcsolatos javítási munkák elvégzéséhez. Válassza
ki az időtartományt és a helyszínt, és az alkalmazás
visszaigazolást küld a foglalásról.

Figyelemmel kísérheti az összes jármű üzemanyagfogyasztását és vezetőik munkáját, megtervezheti a napi
feladatokat, optimalizálhatja az útvonalakat és eljuttathatja
a járművezetőknek az utasításokat. A flottakezelők élete
nem könnyű: eddig legalábbis nem volt az.
Az IVECO ON FLEET szolgáltatásai ugyanis e
feladatok mindegyikét elvégzik, ezáltal a flottakezelők
könnyebben és hatékonyabban kezelhetik flottájukat
és az adatokat. A Fleet management szolgáltatással
figyelemmel kísérheti a jármű üzemanyag-fogyasztását
és a járművezetők munkáját, valamint megtervezheti
a napi feladataikat, optimalizálhatja az útvonalakat és
eljuttathatja a járművezetőknek az utasításokat.
Az IVECO WEB API (alkalmazásprogramozási
felület) lehetővé teszi az adatok rugalmas integrációját

az ügyfél saját rendszereibe, és elősegíti az IVECO
által létrehozott, illetve más gyártók járműveitől
származó adatok egyetlen eszközben történő együttes
kezelését. A PROFESSIONAL FUEL ADVISING
negyedévente lehetőséget biztosít az IVECO TCOtanácsadójával való személyes konzultációra, amelynek
keretében tanácsot kaphat az üzemanyag-fogyasztás

csökkentésével kapcsolatban. Emellett riasztások
segítenek figyelemmel kísérni a jármű üzemanyaghatékonyságát befolyásoló eseményeket, például a
gumiabroncsnyomást vagy az üzemanyag- és légszűrők
eltömődését. Végül pedig a PROFESSIONAL
SAFE DRIVING REPORT információkkal szolgál
a járművezetők útközbeni viselkedéséről, és
negyedévente tanácsokkal látja el Önt a biztonságosabb
vezetéssel kapcsolatban.
Mert a közúti szállításban ugyan a hatékonyság az úr, a
legfontosabb azonban a biztonság.
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HELYI HÍREK
FÓKUSZBAN A HÁLÓZAT

AZ IVECO TOVÁBB BŐVÍTI SZOLGÁLTATÁSAI KÍNÁLATÁT, HOGY MÉG
INKÁBB LEFEDJÉK AZ ÜGYFELEK IGÉNYEIT, ÉS TOVÁBBFEJLESSZÉK
A JÁRMŰ ÉS VEZETŐJE KAPCSOLATÁT
MEGÚJULT, MAGAS SZÍNVONALÚ DIGITÁLIS
ÉLMÉNY AZ ÚJ IVECO ON PORTÁLLAL
ÉS AZ EASY WAY ALKALMAZÁSSAL

iOS rendszerű mobileszközökkel, az automatikus Wi-Fikapcsolódás, valamint az intuitív navigáció.

Az új IVECO ON portál és a hozzá kapcsolódó
alkalmazás a fejlett technológia, valamint az új funkciók
és widgetek mellett zökkenőmentes használatot biztosít,
hogy az ügyfelek könnyen hozzáférhessenek az IVECO
csatlakoztatható szolgáltatásainak széles választékához,
és egyszerűen kiválaszthassák, amire szükségük van.
A felhasználói élményt érintő fejlesztések részét képezi
többek között a könnyű, intuitív navigációt célzó átalakítás,
a leegyszerűsített regisztrációs és aktiválási folyamat,
valamint egy külön terület létrehozása az olyan funkciókkal
kapcsolatos engedélyek kezeléséhez, mint a vezetőfülke
vezérlői. A nehéz kategóriájú S-WAY modelleken
bemutatott, frissített IVECO ON Easy Way alkalmazás
új funkciói közé tartozik a leegyszerűsített regisztráció és
bejelentkezés, a jármű automatikus párosítása Android és

IVECO VEZETÉK NÉLKÜLI FRISSÍTÉS:
INTELLIGENS SZOFTVERFRISSÍTÉS
A JÁRMŰVÉHEZ
Az innovatív IVECO vezeték nélküli frissítési funkció
a csatlakozódobozzal ellátott Daily és IVECO S-WAY
járművek mindegyikén elérhető, és lehetővé teszi, hogy
az ügyfelek távolról, vezeték nélkül, önállóan végezzék
el a szoftverfrissítést, ezáltal időt takaríthatnak meg és
növelhetik járművük üzemidejét. Az ügyfél néhány perc
alatt elvégezheti a frissítést bárhol és bármikor – ehhez
elegendő leparkolni a járművet egy biztonságos helyre.
A járművezető akkor telepítheti a frissítést, amikor a
legkézenfekvőbb – például egy útközben beiktatott pihenő
alatt, vagy amíg a raktárnál várakozik – ezáltal egy percet
sem veszteget el.

HASZNÁLAT ALAPJÁN FIZETETT
SZOLGÁLTATÁS:
TELJES CSATLAKOZÁS, MAXIMÁLIS
KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG
Az új Dailyhez az Elements 2XL és 3XL csomagban
egyaránt elérhető, használat alapján fizetett IVECO
ON Maintenance & Repair szolgáltatás egy teljes körű,
igényre szabható, gondtalan üzemeltetést biztosító
opció, amellyel az ügyfél igény szerint optimalizálhatja
költségeit. A csatlakozódoboz használata a tényleges
járműhasználatnak sokkal inkább megfelelő karbantartási
és javítási csomagokat tesz elérhetővé.
Az ügyfél előfizetéskor fizet a szolgáltatásért, majd a
tényleges feladat és a ténylegesen megtett kilométerek
száma függvényében vagy kiegészíti a fizetett díjat, vagy
visszatérítjük számára a szolgáltatás fel nem használt
részének költségét. Hogyan működik ez a gyakorlatban?
Az előfizetést és a szerződés megkötését követő 12
hónap elmúltával lekérjük a jármű által ténylegesen
megtett kilométerek számát és a használat típusát.
Ha nincs eltérés a szerződésben foglaltakhoz képest,
nem történik semmi.
Ha azonban a jármű által ténylegesen megtett
kilométerek száma és/vagy a tényleges használat eltér
attól, amit a szerződés tartalmaz, automatikusan
kiszámítjuk a szükséges jóváírást/ráfizetést. Lássunk egy
konkrét példát!
A szerződés évi 20 000 km-t és városi használatot foglal
magában. 12 hónap elteltével a csatlakozódobozból
lekért adatok szerint a megtett kilométerek száma
12 000 km/év, a használat típusa pedig városon kívüli.
Mi következik ebből?
Jóváírást biztosítunk az ügyfélnek. Ilyen egyszerű!

Autovision, Tirana, Albánia

Bulavto, Szófia, Bulgária

iTRUCKS, Szófia, Bulgária

PTS, Plovdiv, Bulgária

Az IVECO egyik legnagyobb erőssége a
márkakereskedői hálózata.
Folyamatos támogatással és
útmutatással segítjük partnereinket,
hogy minden ügyfél számára kiváló
minőségű szolgáltatást nyújthassanak.
Együtt megállíthatatlannak bizonyultunk,
és közös erővel lendültünk át egy nehéz
időszakon. Az elvégzett projektek
keretében megújítottuk a régió
márkakereskedőinek telephelyeit, hogy
még magasabb minőséget és még
jobb teljesítményt szolgáltathassanak,

valamint hogy ügyfeleinknek és
vállalkozásaiknak hosszú távú értéket,
a jövő nemzedékeinek pedig egy
fenntarthatóbb környezetet
hozzunk létre:

az IVECO szerbiai ügyfélszolgálati
partnereinek képviselői részére a
Belgrád Makiš városrészében található
Auto Čačak Komerc telephelyén.

Az IVECO szervizfurgonoknak
köszönhetően mindegy, hogy az ország
mely pontján jár, mindig lesz
a közelben egy IVECO márkaszerviz.

2021 márciusában az IVECO
és az Auto Čačak Komerc
együttműködésével elindított Serbia
Service Van projekt lezárásaként hat
új, az IVECO minőségi szabványainak
teljes mértékben megfelelő IVECO
35S14H szervizfurgont adtunk át

IVECO szervizfurgonok, Szerbia

FÓKUSZBAN A FENNTARTHATÓSÁG
flottáját. A vállalat 2020-ban fektetett
be először négy IVECO NATURAL
GAS teherautóba, és az IVECO földgáztechnológiájával való elégedettségük
vezette el őket a fenntarthatóság
érdekében tett következő lépésükhöz,
a flottájuk metánüzemű (LNG)
járművekkel való további bővítéséhez.
A teherautók átadója a hivatalos
szlovéniai szállítónk, az IVECO
Benussi Slovenia.

SIGR-Bizjak (Szlovénia)

Egyre több ügyfél keresi
a fenntartható befektetési
lehetőségeket, köztük a teljes birtoklási
költség optimalizálását, valamint
a CO2 és egyéb szennyező gázok
kibocsátásának csökkentését célzó
teljes körű szolgáltatáscsomagokat.
Bemutatunk néhányat a régióban

az év első felében történt
események közül.
Átadások:
SIGR-Bizjak (Szlovénia)
A szlovén SIGR-Bizjak szállítási vállalat
6 új IVECO S-WAY LNG teherautóval
bővítette a hosszú utakra fenntartott

nevet kapta, a CNG- és LNG-üzemű
járműalternatíváink teljes kínálatát
bemutatta, és jelentős érdeklődésnek
örvendhetett a látogatók részéről.

Kiállítások: IVECO dízelmentes stand,
Bulgária (TRUCK EXPO, Plovdiv)
2021 júniusában az IVECO és a
DanubeTruck részt vett a bulgáriai
Plovdivban megrendezett
TRUCK EXPO 2021 kiállításon, ahol az
IVECO S-WAY modell, valamint a teljes
IVECO NATURAL GAS termékcsalád
népszerűsítése került a középpontba.
A stand, amely az „Alacsony kibocsátású
terület – 100%-ban dízelmentes”

TRUCK EXPO, Plovdiv

14

LEGFRISSEBB HÍREK

LEGFRISSEBB HÍREK

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG.
GYÁRI FELÚJÍTÁSSAL.
Gyári felújított alkatrészeink kínálata 2021 második
negyedévében további 13 cikkszámmal bővült,
többek között a légkompresszorok, katalitikus
kipufogódobok, vízhűtők, turbófeltöltők és
generátorok kategóriájában.
A cikkszámok minden alkalmazási területen használt
járművet lefednek, köztük az IVECO S-WAY
és a DAILY 2019 modelleket is.
Az eredetivel megegyező minőségű gyári felújított
alkatrészek vásárlásakor nem csupán a környezeti
terhelést enyhíti, de a költségeit is csökkentheti,
akár 30%-kal.

21 ÚJ EREDETI CIKKSZÁM
TÖBB MINT 500 DAILYMOTORRA VONATKOZÓAN

Fűzött blokk

A LEGJOBB ÁR-ÉRTÉK ARÁNY IDŐSEBB
JÁRMŰVE SZÁMÁRA

Elérhetővé tettük az új, eredeti és teljes szerelt, illetve fűzött
motorblokkokat, amelyeket az FPT az F1A, F1C erőforrásokkal rendelkező
IVECO DAILY járművekhez és a metánüzemű változatokhoz gyártott!
Így a gyári alkatrészek jelenlegi választékát a komplett erőforrások
alternatívájaként biztosítjuk könnyen beépíthető motorjainkkal
(szerelt blokk) és motorblokkjainkkal (fűzött blokk).

Teljes és
használatra
kész alap

Az összes ép
alkatrész
helyreállítása

Szerelt blokk

Kevesebb
megrendelési
hiba, több
megtakarított idő

Alacsonyabb
karbantartási
költség

Második generációs termékcsaládunkat arra terveztük, hogy járműve többévnyi
használat után is teljesítse az igényeit.
2021-ben 36 új szíjhivatkozási cikkszámot adtunk ki, valamint 16 új
cikkszámmal bővítettük izzókínálatunkat, ezáltal a teljes
NEXPRO-kínálat immár több mint 300 cikkszámot fed le.
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HELLO,
DAILY!
MI
ÚJSÁG?

OPTIMALIZÁLT MOTOROK ÉS
KATEGÓRIAVEZETŐ KÉZI
SEBESSÉGVÁLTÓ
2,3 vagy 3,0 literes, akár 207 lóerős motor
Akár 6%-os üzemanyag-megtakarítás
(2,3 literes motor,  WLTP)
Tartósabb tengelykapcsoló, nincs szükség olajcserére
RENDKÍVÜL KÉNYELMES ÜLÉSEK
Memóriahabos ülés, hát- és fejtámla
Fokozott kényelem és biztonság,
hogy kevésbé fáradjon el
Új üléskialakítás és újratervezett kapaszkodó

ÚJ, EXKLUZÍV
AIR-PRO FELFÜGGESZTÉS
A mindenkori körülményekhez alkalmazkodva
tartja fenn az egyensúlyt
Csökkenti a jármű oldaldőlését és a rezgést
Kevesebb mint 10 másodperces aktiválás a gyors rakodáshoz
IVECO DRIVER PAL*
Az új, hanggal vezérelhető útitárs
Exkluzív MYIVECO és MYCOMMUNITY szolgáltatással
A jármű állapotának ellenőrzése, segítségkérés és navigáció

AZ ÚJ DAILY. NAPRÓL NAPRA OKOSABB.
*Az IVECO DRIVER PAL az Amazon Alexa által támogatott nyelveken érhető el
Az Amazon, Alexa és a kapcsolódó márkanevek az Amazon.com, Inc. vagy kapcsolt vállalkozásainak védjegyei.

