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NEW
NEW STRALIS korottaa panoksia tuottavuuden ja kannattavuuden suhteen täydellä paketilla,
joka sisältää erilaisia uudenuutukaisia ominaisuuksia, uutta teknologiaa ja räätälöityjä palveluita
jokaisen kuljetusyrityksen tarpeisiin. Uuden malliston kaksi mallia lupaavat suorituskykyä,
erinomaista tehokkuutta ja alhaisia päästöjä kaikissa tehtävissä:
• NEW STRALIS alueellisiin tehtäviin, kaupunkiajoon ja kevyisiin rakennusalan tehtäviin
• NEW STRALIS XP pitkille matkoille.
NEW STRALIKSELLA on täysin uudelleen suunniteltu voimansiirtolaitteisto – aina moottorista
renkaisiin asti – sähköt ja sähkölaitteet on suunniteltu uudestaan, luokkansa paras vaihteisto, takaakseli ja takajousitus ja se esittelee uusimmat uuden sukupolven ennakoivat GPS-paikannustoiminnot
sekä muita uusia ominaisuuksia, jotka parantavat taloudellisuutta ja kestävyyttä.
Kaikki uudet ominaisuudet ja parannukset keskittyvät ottamaan kaiken irti tuottavuudesta ja
kannattavuudesta oikeille kuljetusalan yrityksille ja ne on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa.
Olemme tarkkailleet kuorma-autojamme aidoissa olosuhteissa ja analysoineet erilaisia tehtäviä
(pitkät matkat, alueelliset tehtävät ja kaupunkiajot), ker tyneet kilometrit, nopeuden, kuorman ja
reittiprofiileita.
Tähän laajaan datapohjaan perustuen olemme kehittäneet asiakkaillemme täydellisen paketin
integroituja, tehokkuutta parantavia ratkaisuja, joihin lukeutuu TCO2 live -ohjelma ja sen
ainutlaatuiset palvelut:
•
•
•
•

TCO2 SMART REPORT – viikoittainen rapor tti ajotavasta ja polttoaineenkulutuksesta,
TCO2 ADVISING – neuvontaa koskien polttoaineen säästämistä,
TCO2 DRIVING – ajokursseja, joissa taloudellinen painotus
ja ainutlaatuinen UPTIME GUARANTEE -takuu.
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NEW STRALIS XP: TCO JOPA -5,6 %
TCO-TAISTELIJA JOKA TEHTÄVÄÄN

Ryhdyimme toimeen kaikkien niitten asioiden suhteen, jotka vaikuttavat TCO:hon ja kestävyyteen – aina ajoneuvon arvosta ja
polttoaineenkulutuksesta huoltoon ja käyttöaikaan.
Raskaiden kuorma-autojen polttoaineenkulutus vastaa jopa 35 - 40 % niiden TCO:sta. Mille tahansa kuljetusyritykselle tehokkuuden
parantaminen on kriittinen osa kilpailukyvyn parantamista. Tämän vuoksi uudessa NEW STRALIKSESSA nähtävä kehitystyö
keskittyi energianhallintaan.
Olemme työskennelleet seuraavien ominaisuuksien parissa:
•
•
•
•

tehokkuus – parempia tehtäväkohtaisia polttoaineenkulutusta vähentäviä ratkaisuja (kuten SMART EGR),
ennustettavuus – HI-CRUISE-järjestelmän avulla,
vierintävastus – vähennetty ekorenkailla,
ja energiaoptimointi – saatu aikaan älykkäillä lisäosilla.

NEW STRALIS tuokin kaksinumeroisen parannuksen polttoainetehokkuuteen verrattuna edellisiin malleihin. Uusia teknologioita,
ominaisuuksia ja palveluita on lisätty, jotta TCO saadaan vielä alemmas.
NEW STRALIS XP:n polttoainesäästöt voivat olla jopa 11 % – tämä tarkoittaa 5,6 %:n vähennystä TCO-kuluihin.
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NEW STRALIS XP: JOPA -11 % CO2
CO2-ESITAISTELIJA JOKAISEEN TEHTÄVÄÄN

NEW STRALIS tarjoaa taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä yhdessä paketissa: tämä on se voittoisa yhdistelmä,
johon kaikki IVECON tuotteet perustuvat.
IVECON ainutlaatuinen HI-SCR-jälkikäsittelyjärjestelmä on kevyempi, pienempi, tehokkaampi ja helpompi huoltaa kuin yksikään
toinen Euro 6 -ratkaisu. Tämä tarkoittaa sitä, että samalla kun HI-SCR vähentää päästöjä, se myös pienentää kustannuksia.
NEW STRALIS käyttää teknologiaa ja ihmisosaamista minimoidakseen polttoaineenkulutuksen.
AJOTAPA-ARVIOINTIJÄRJESTELMÄMME on tehokas työkalu, joka antaa tietoa ajotavasta ja sen vaikutuksista. Se on arvokas
työkalu, kun haetaan parannuksia polttoainetehokkuudessa ja huomattavia CO2-päästövähennyksiä.
Ympäristön hyvinvointiin keskittyneet ammattilaiset arvostavat NEW STRALIS XP:n tarjoamaa mahdollisuutta panostaa kuljetusalan
hiilijalanjäljen pienentämiseen kiitos AJOTAPA-ARVIOINTIJÄRJESTELMÄN.
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TEHTÄVIÄ VARTEN

PITKIEN MATKOJEN KULJETUKSET

NEW STRALIS XP kehitettiin pitkiä matkoja var ten ja se tarjoaa polttoainetehokkaita ratkaisuja: SMART EGR, optimoitu takaakselisuhde, ekorenkaat ja uudet polttoaineneuvontapalvelut.
Siinä on myös ennakoiva HI-CRUISE GPS –järjestelmä, joka hallinnoi ajoa, vaihteiden vaihtamista ja eco-roll-toimintoa
integroimalla ajoparametreja tuliterään GPS-kar toitusteknologiaan.

KAUPUNKITOIMITUKSET

NEW STRALIS on oikea valinta kuntien
liikennetarpeisiin, kevyisiin rakennusalan ajoihin
ja kaupunkikuljetuksiin kiitos sen HI-STREET ja
HI-ROAD lyhyistä ja keskimallin ohjaamoiden
ja laajan valikoiman vähäpäästöisiä, korkean
vääntömomentin omaavia moottoreita eri
tehoasteikoilla.
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VAARALLISTEN
AINEIDEN KULJETUS
NEW STRALIS istuu tehtävään täydellisesti
kiitos sen teknisten ratkaisujen, jotka vähentävät
painoa ja sen, että ajoneuvo vastaa kaikkein
tiukimpiinkin ADR-sopimuksen vaatimuksiin.
Lisäksi HI-SCR-järjestelmällämme on erityisiä
etuja: ei aktiivista regenerointia ja alhaisempi
pakokaasun lämpötila tekevät siitä kaikkein
parhaimman vaihtoehdon rajatuille alueille,
kuten lentokentille, laivoille, tunneleihin,
jalostamoihin ja polttoaineen lastausalueille.

ALUEELLISET TEHTÄVÄT

NEW STRALIS tarjoaa erinomaista polttoainetehokkuutta keskipitkien matkojen reiteillä kiitos sen täydellisen paketin
polttoainetehokkaita ratkaisuja, jotka sopivat täydellisesti ajoneuvon kokoonpanoon ja tehtävän luonteeseen.
Ennakoiva HI-CRUISE GPS-järjestelmä on tarjolla vakiona NEW STRALIS XP:ssä ja sen voi saada vaihtoehtoisesti NEW STRALIKSEEN.
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NEW STRALIS YHDELLÄ VILKAISULLA
Teknologialla asian ytimeen: se määrittelee NEW STRALIKSEN.
Uusi sydän sykkii ohjaamon alla ja tarjoaa tuottavaa ja kestävää energiaa yrityksille.
NEW STRALIS käyttää uusia teknologioita tuottamaan erinomaisia parannuksia kaikkein
tärkeimpiin kuljetusalan asioihin: tehokkuuteen, laatuun ja luotettavuuteen.

MOOTTORIT, ÄLYKKÄÄT LISÄVARUSTEET & SMART EGR

HI-CRUISE & HI-TRONIX

EURO 6/C-COMPLIANT HI-SCR-JÄLKIKÄSITTELYJÄRJESTELMÄ PAKOKAASUILLE

OPTIMOITU ADBLUE® :N SIJOITTELU

OPTIMOITU PNEUMAATTISEN
JÄRJESTELMÄN SIJOITTELU

UUSI TAKAJOUSITUS

TAKAVALOT
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UUSI KULKUSILTA

EURO 6/C ADBLUE® -LAATUANTURI

UUSI POLTTOAINELETKUJEN SIJOITTELU

UUSI HI-MUX / UUSI RUNGON SUUNNITTELU

UUSI TAKA-AKSELIN & AKSELIN SUHDE
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HI-SCR: VAIN IVECOLLA
EURO 6/C:N MUKAINEN

HI-SCR-jälkikäsittelyjärjestelmä havaitsee reaaliajassa poikkeamat päästötasoissa ja
AdBlue®:n laadussa Euro 6 -vaatimusten, Vaihe C, mukaisesti.

HI-SCR HYÖDYT
97 % VÄHEMMÄN NOx-PÄÄSTÖJÄ

AdBlue / “DEF”
Sähköinen ohjausyksikkö

NOx
HC

EI VAIKUTUSTA
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄÄN

CO
Virtalähdeyksikkö

PISIMMÄT HUOLTOVÄLIT

PM

Annostelumoduuli
Sekoitin

Dieselin hapetuskatalysaattori

N2

H2O

NH3 NO2

CO2

Dieselin pienhiukkassuodatin

NH3

AdBlue / “DEF”

N2

Selektiivinen katalyyttinen pelkistys
Clean-Up-katalysaattori
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EI AKTIIVISTA REGENEROINTIA

CO2

H2O

PALAMISEN HYÖTYSUHDE

++

POLTTOAINEENKULUTUS

++

TUNNETTUA IVECON TEKNOLOGIAA

Patentoitu HI-SCR:mme on markkinoiden paras selektiivinen katalyyttinen pelkistysjärjestelmä. Se saavuttaa ainoana 97 %:n
NOx-vähennyksen. Tämä tarkoittaa, että Euro 6 -standardi voidaan täyttää ilman EGR-järjestelmää.
HI-SCR MAKSIMOI TURVALLISUUDEN
• Paras ratkaisu tilausten kuljettamiseen, jätteenkeräykseen, katujen puhdistukseen, maastoon, lentokentille, jalostamoihin ja
polttoaineen lastausalueille
HI-SCR MAKSIMOI HYÖTYKUORMAN
• Kompaktia, kevyttä teknologiaa, joka tarjoaa parhaan yhdistelmän tehokkuutta ja käyttöikää
• Ei tarvetta lisäosille moottoriin tai isompaan jäähdytysjärjestelmään
HI-SCR MAKSIMOI KÄYTTÖAJAN
• Markkinoiden pisimmät huoltovälit
HI-SCR PARANTAA POLTTOAINETEHOKKUUTTA
• Kaikki HI-SCR:n hyödyt voidaan pitää (turvallisuus, keveys, ei regenerointia parkissa)
• Huomattavat polttoainesäästöt pitkillä matkoilla
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TÄYSIN UUSI VOIMANSIIRTO
Suunnittelimme voimansiirtolaitteiston täysin uudestaan, jotta NEW STRALIS olisi vielä tehokkaampi.
Uudet osat on kehitetty ja integroitu voimansiirtolaitteistoon tuomaan parhaat mahdolliset hyödyt kaikissa tehtäväolosuhteissa.

KORKEATEHOISET MOOTTORIT

NEW STRALIS tarjoaa laajan ja tasapainoisen moottorimalliston kaikkiin tehtäviin sekä tehtäväkohtaisia polttoainetta
säästäviä laitteita.
New Straliksen moottorivalikoima sisältää 3 sylinteritilavuutta ja 9 teholuokkaa aina 310 hv:sta 570 hv:aan, joista jokainen tarjoaa
luokkansa parasta tehoa ja vääntömomentin tiheyttä.
Tämä antaa asiakkaalle mahdollisuuden ”alentaa”:
• tarjoamme 11-litran moottoreita siinä missä muut valmistajat yleensä ehdottavat 13-litran moottoreita
• taka-akselisuhteemme on 2:47 ja se mahdollistaa parhaan mahdollisen polttoainetehokkuuden hieman yli 1 000 kierroksella.
Olemme sitoutuneita kestävään kehitykseen ja se ajoi meitä parantamaan tehoyksiköitämme ja nostamaan myös joidenkin suorituskykyä:
• maks. vääntömomentti CURSOR 11 -moottorissa (+100 Nm 420 hv -versiossa ja +50 Nm 480 hv -versiossa)
• ja maksimiteho CURSOR 13 -moottorissa (tarjolla nyt 510 ja 570 hv).

NEW STRALIS EURO 6/VAIHE C
SYLINTERITILAVUUS

CURSOR 9

8,7 litraa

TURBO

WG

eVGT

CURSOR 11

CURSOR 13

11,1 litraa

12,9 litraa

eVGT

TEHO

VÄÄNTÖMOMENTTI

hv @ rpm

Nm @ rpm

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

eVGT

JOPA 570 HV

Cursor 9
12

Cursor 11

Cursor 13

SMART EGR: PAREMPI PALAMISEN
HYÖTYSUHDE
Optimoitu injektioajoitus parantaa entisestään sylinterin
huippupainetta ja polttoainetehokkuutta. NOx-tuotto
vähenee kevyen pakokaasun uudelleenkierrätyksen avulla
tietyissä kuormaväleissä.
Smart EGR parantaa polttoainetaloudellisuutta, se ei
ole päästönhallintalaite: se pienentää kulutusta pitkillä
matkoilla samalla, kun se tarjoaa HI-SCR-järjestelmän hyödyt.

ÄLYKKÄÄT LISÄLAITTEET MOOTTORIIN
Älykkäät lisälaitteet estävät energian tuhlaamista, kun niiden
käyttö ei ole tarpeen:
• Kytkimen kompressori ja ilmankäsittely-yksikkö
• Energiaa talteenottava vaihtovir tageneraattori ja älykäs
akun tarkkailu
• Epätasaisen vir tauksen ohjauspumppu.

TYHJÄKÄYNNINESTO
Tämä uusi ominaisuus estää pitkät tyhjäkäyntiajat.

VÄHEMMÄN KITKAA
Monet osat on suunniteltu uudestaan vähentämään kitkaa
moottorissa: mäntä on profiloitu uudelleen ja uudet renkaat
matalammalla sivuavalla kuormalla on otettu käyttöön.

Järjestelmä sammuttaa moottorin automaattisesti ennalta
määritellyn ajan mukaan, kun ehdot täyttyvät.

Öljyn lämmönsäätelyä on myös parannettu, jotta vältetään
ylikuumeneminen ja turha energiankulutus.
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TÄYSIN UUSI VOIMANSIIRTO

UUSI HI-TRONIX-VAIHTEISTO

Uuden sukupolven 12-nopeuksinen HI-TRONIX-automaattivaihteisto elektronisella kytkimellä tarjoaa luokkansa edistyneintä teknologiaa:
• modulaarinen, palveluystävällinen toiminta-ajatus
• 99,7 %:n tehokkuus
• ainutlaatuinen kestävyys
• luokkansa paras vaihdenopeus (16,7)
• luokkansa paras vääntömomentin ja painon suhde
Verrattuna edellisiin malliin HI-TRONIX on parantanut kaikkia
suorituskyvyn osa-alueita: se vähentää vaihteiden vaihtoaikaa
10 %, se kestää lähes kaksi kertaa enemmän vaihteen vaihtoja
kuin edellisen sukupolven automaattivaihteisto ja se pidentää
öljynvaihtoväliä jopa 600 000 kilometriin (pitkillä matkoilla).
HI-TRONIX tarjoaa myös muita lisätoimintoja: ryömintätilan
alhaisen nopeuden toimiin toimimalla kuten vääntömomenttimuunnin
vaihteisto, keinuntatoiminnon, jolla liukkailla pinnoilla saadaan
uudestaan parempi pito, 4 peruutusvaihdetta ja uuden PTOmalliston.
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HI-CRUISE-INTEGROITU VOIMANSIIRTO
Voittoisa ajotyyli: tekee hyvää kuljettajille ja omistajille.
NEW STRALIS esittelee yhdessä HI-TRONIX-vaihteiston kanssa HI-CRUISE-integroidun voimansiirron, joka sisältää GPS-pohjaisia
järjestelmiä, kuten ennakoivan vakionopeudensäädön ja vaihteen vaihdon, ja parantaa entisestään eco-roll-toimintoa.
Vaihteisto ja GPS-järjestelmä ovat yhteydessä toisiinsa, joten ennakoiva ajotapastrategia, joka sopii täydellisesti maaston
pinnanmuotoihin ja vaihteiden vaihtojärjestykseen, on mahdollinen.
Uusi HI-CRUISE sisältää myös ECOSWITCH-parametrit, kuten vakionopeudensäätimen asetetun nopeuden ja vääntömomentin
rajoittimen: se vähentää polttoaineenkulutusta, mutta sallii ohituksen hätätapauksessa.
HI-CRUISE yhdessä ECOSWITCHIN kanssa on tehokas ajosassistentti,
joka tarjoaa huomattavia etuja:
• nopeutta ja vaihteita hallinnoi ”elektroninen horisontti” -algoritmi,
joka omaksuu polttoainetta säästäviä taktiikoita;
• väärinkäytöt estää nopeudenrajoitin, kick down -toiminnon
sammuttaminen ja elektronisesti hallittu vaihteiden vaihdon ajoitus;
• erinomainen ajomukavuus.
HI-CRUISE on viritetty oikeiden tehtävävaatimusten mukaan kaikkien
iloksi:
• kuljettajat arvostavat HI-CRUISEA, koska pitää kyydin tasaisena ja
helpottaa heidän tehtäviään sekä antaa heidän keskittyä
turvallisuuteen rutiineiden sijaan.
• kalustoa hallinnoivat taas arvostavat HI-CRUISEA, koska se tuottaa
huomattavia polttoainesäästöjä (ja parantaa pitkäaikaista luotettavuutta)
jopa huonompien kuljettajien kohdalla.
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TÄYSIN UUSI VOIMANSIIRTO
UUSI TAKA-AKSELI

NEW STRALIKSESSA on täysin uusi taka-akseli kaksoisvaihteella ja paranneltu vaihteiston geometria, mitkä vähentävät
polttoaineenkulutusta.
Samalla kun olemme pitäneet kiinni eri suhteiden saatavuudesta, tarjoamme XP-malliin uutta akselia, jossa on erityinen
hidastuskokoonpano 2:47.
Vähentämällä moottorin nopeutta cruising-tilassa uusi taka-akseli tarjoaa huomattavia hyötyjä kulutusta ajatellen – varsinkin
pitkillä matkoilla.

UUDET ”TRIPLA A” -EKORENKAAT

IVECO on yksi markkinoiden ensimmäisistä brändeistä, joka
on ottanut käyttöön uudet “Tripla A” MICHELIN X® LINE™
Energy™ F - ja D2 -ekorenkaat.
Minimoitu vierintävastus tarkoittaa huomattavia säästöjä
(verrattuna nykyisiin X-sarjan renkaisiin):
• uusilla renkailla jopa 1 litra per 100 km polttoainesäästöjä,
• 0,5 litraa per 100 km (keskimäärin) säästöä ensimmäisen
elämän aikana,
• ympäristöhyöty: 1,33 kiloa CO2:ta per 100 kilometriä, yhteensä
siis 3,7 tonnia ajoneuvon ensimmäisen elämän aikana.
NEW STRALIKSELLA polttoainesäästöt
ekorenkaiden kanssa voivat olla jopa 1,5 %.

uusien

Michelinin ekorenkaat voidaan määritellä mukaan koko mallistoon
ja ne tarjotaan NEW STRALIS XP:n kanssa vakiona.
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TEKNOLOGIAA JA ARVOA
UUSI HI-MUX / UUSI RUNGON SUUNNITTELU

NEW STRALIKSEN sähköinen ja elektroninen arkkitehtuuri on suunniteltu täysin uudestaan ja uudet elektroniset
yksiköt on kehitetty käsittelemään useampia toimintoja parhain mahdollisin tuloksin.
Uusi HI-MUX tarjoaa parempaa luotettavuutta, enemmän datahallintamahdollisuuksia ja mahdollisuuden lisätä automaisia
toimintoja. Verkosto käsittelee ennakoivan HI-CRUISE GPS -järjestelmän tarvitsemia suuria datamääriä kaksi ker taa nopeammin.
Mukana HI-MUX, jossa kuorma-auton sähköiset laitteet viestivät kahden fyysisen johdon kautta yhteisen protokollan avulla.
Sen arkkitehtuuri on modulaarinen ja kahtia jaettu, jotta saatiin paranneltua joustavuutta ja huollettavuutta. Se on myös integroitu
uuteen suunnitelmaan yhdessä pneumatiikan, polttoaine- ja AdBlue® -kanavien kanssa.
Letkut ja kaapelit kulkevat rintarinnan rungon pituussuunnassa hyvässä järjestyksessä, mikä helpottaa huoltoja ja korjauksia ja lisää
käyttöaikaa.

UUSI KULKUSILTA

Uusi kulkusilta parantaa sekä toimivuutta että turvallisuutta.
Levyissä, jotka kattavat kulkusillan sivusta sivuun ja takajousitukselle, ei ole lainkaan ulostyöntyviä pultteja tai elementtejä,
joten ne takaavat turvallisen työalueen toimijalle.
Alumiinin ja ruostumattoman teräksen käyttö takaa korroosion kestävyyden.

18

UUSI TAKAJOUSITUS JA
PAINON VÄHENNYS

Uusi takajousitus parantaa kestävyyttä ja luotettavuutta sekä
vähentää painoa.
Sen osat on suunniteltu uudestaan ja on saavutettu 45 kilon
vähennys painossa samalla kun suorituskyky on pysynyt
yhtä hyvänä.
Uuden stabilisaattorin kompaktin koon ansiosta saadaan
aikaan jyrkempi rampin kulma.
Uusi jousitus on myös korroosion kestävämpi.

UUDET AUTOJEN INSPIROIMAT OMINAISUUDET

NEW STRALIS esittelee autojen inspiroimia ominaisuuksia, jotka tekevät ajoneuvon vieläkin toimivammaksi ja helppokäyttöisemmäksi.
•
•
•
•

LED-valot,
uusi keskuslukitus kauko-ohjauksella ja ulkoisella valotarkistuksella,
sisäpuolen valaistuksen voimakkuuden säätö,
hätävalojen automaattinen aktivointi, jos vauhti hidastuu äkillisesti tai tulee äkillinen jarrutus.

Kojelauta on suunniteltu uudelleen osana uuden sähköjärjestelmän ja elektronisen järjestelmän kehitystä.
Pikavalikko, josta voi sammuttaa tai käynnistää toimintoja, tulee esille yhden, ohjauspyörään integroidun napin painalluksella.
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VIIHTYVYYS JA TUOTTAVUUS

New Stralis Hi-Way

SUUNNITELTU KULJETTAJALLE

NEW STRALIS -ohjaamo on suunniteltu kuljettajaa ajatellen. Paras mahdollinen mukavuus, turvallisuus ja tietoviihdepalvelut
tarjoavat erinomaisen työympäristön tuottavuuden maksimoimiseen joka tehtävän aikana.
Korkeakattoinen versio on noin 2 m korkea ja sen tilavuus on yli 10 kuutiometriä.
Kojelauta on ergonominen ja toimiva. Se on tehty homogeenisista materiaaleista, mikä estää natinaa ja kolinaa. Kuljettaja yltää
helposti kaikkiin ohjaimiin ilman, että hänen on kumarruttava eteenpäin. Näin voidaan taata paras mahdollinen turvallisuus.
Jokainen ominaisuus on suunniteltu parantamaan mukavuutta kyydissä ollessa:
•
•
•
•
•
•
•

ohjauspyörä pneumaattisella säätelyllä ja integroiduilla ohjaimilla
lämmitetty ja ilmastoitu ajajan tuoli, jossa korkeussuunnassa säädettävä turvavyö
HI-COMFORT-sänky, joka on 80 cm leveä ja yli 200 cm pitkä, puiset säleet ja säädettävä selkänoja
Taitettava yläpeti, jossa on ilmajousitettu avausjärjestelmä
vähän kuluttava yöilmanvaihto, joka on rakennettu kattopaneeleiden sisään
yli 30 lokeroa ja säilytyspaikkaa
vaihtoehtoisena 50 litran maxi-kokoinen jääkaappi pitkille matkoille

Kaiken tämän lisäksi ohjaamossa on erinomainen äänieristys ja uudet toimivat kaihtimet ja verhot.
NEW STRALIS ja NEW STRALIS XP voidaan varustaa kaikilla ohjaamomalleilla ja korkeuksilla.
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New Stralis Hi-Street / Hi-Road

SISÄPUOLEN KORKEUS

SÄNGYT

KORKEA KATTO
1 989 mm

1-2

HI-WAY
pitkän matkan tehtävät
MATALA KATTO
1 516 mm

1

KORKEA KATTO
1 880 mm

1-2

HI-ROAD
alueelliset tehtävät

HI-STREET
kaupunkiajoon

MATALA KATTO
1 210 mm

1

MATALA KATTO
1 210 mm

–

LEVEYS

PITUUS

2 500 mm

2 250 mm

2 300 mm

2 150 mm

2 300 mm

1 710 mm
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VIIHTYVYYS JA TUOTTAVUUS

22

ERGONOMIA JA TURVALLISUUS
NEW STRALIS voidaan varustaa uusimmilla turvallisuus- ja ajoassistenttiominaisuuksilla kuljettajan turvaksi ja helpottamaan
heidän työtään ja parantamaan tuottavuutta.

EBS + BAS

Elektroninen jarrutusjärjestelmä + apujarrutusjärjestelmä

ESP

Ajonvakautusjärjestelmä

MÄKILÄHTÖAVUSTIN

Estää ajoneuvoa vierimästä taaksepäin
sen jälkeen, kun jarrupoljin on vapautettu (HI-TRONIX)

HIDASTINJÄRJESTELMÄ

Täydentää pääjarrutusjärjestelmää kuorma-auton hidastamiseksi

SEISONTAJARRU

Ylimääräinen pitojarru edessä

ACC

Vakionopeudensäädin

LDWS

Kaistavahtijärjestelmä

AEBS

Kehittynyt hätäjarrutusjärjestelmä

DRL

Huomiovalot

DAS

Huomiojärjestelmä
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UPTIME GUARANTEE -TAKUU
IVECO TAKAA AJONEUVOLLE KÄYTTÖAIKAA

Takuuna tuotteen luotettavuudesta ja palveluverkoston erinomaisuudesta IVECO tarjoaa aivan uuden UPTIME GUARANTEE
-TAKUUN.
UPTIME GUARANTEE -takuun avulla, jos NEW STRALIS jostain syystä ei toimi teknisen vian takia, se korjataan 24 tunnin sisällä
sen saapumisesta IVECON KUORMA-AUTOASEMALLE (aika IVECON ASIAKASKESKUKSEN MUKAISESTI).
Jos tämä ei ole mahdollista, IVECO antaa asiakkaalle:
• korvaavan väliaikaisen ajoneuvon (jos saatavilla)
• tai päivittäisen korvauksen jokaisesta 24 tunnista, jonka ajoneuvo on korjaamossa (*).
UPTIME GUARANTEE -TAKUU kuuluu vakiona NEW STRALIS XP:hen ja se on integroitu ELEMENTS 3XL / 2XL
-sopimuksiin (**).
(*) jopa 4 päivään asti

(**) jopa 4 vuoteen asti.

HUOMIOI MAAKOHTAISET EROT

EUROOPAN PÄÄVÄYLILLÄ

IVECO KUORMA-AUTOASEMA: KUMPPANI KAUTTA EUROOPAN

NEW STRALIKSEN kuljettaminen tarkoittaa sitä, ettet ole koskaan yksin: Asiakkaat voivat luottaa IVECON KUORMAAUTOASEMIIN, joita sijaitsee kaikilla Euroopan pääreiteillä.
KUORMA-AUTOASEMAT tarjoavat monia erilaisia huoltoja ja aputoimia – kuten nopeita korjauksia käyttäen IVECON
alkuperäisiä osia, trailer-palvelua, rengaspalvelua, runkopalvelua, AdBlue® -tankkausta ja kuorma-auton pesua*.
Aika lähimmälle KUORMA-AUTOJEN PALVELUASEMALLE voidaan varata sovelluksen, telematiikan tai puhelimen avulla
ASSISTANCE NON STOP 24/7 -ASIAKASPALVELUKESKUKSEN kautta.
KUORMA-AUTOASEMAT täyttävät tiukat pääsykriteerit ja erottuvat muista ensiluokkaisen, kokemukseen ja asiakkaille
omistautumiseen perustuvan palvelunsa avulla: niiden tehtävä on vähentää ajoneuvon seisonta-aikoja ja parantaa tuottavuutta
ratkaisemalla ongelmat nopeimmalla, parhaimmalla ja ammattimaisimmalla tavalla.
*Katso olemassa olevat palvelut TS:stä

LYHYET VÄLIMATKAT
Missä ikinä oletkaan, niin lähelläsi on aina kuormaautoasema. Voit luottaa siihen.

TEKNISET PALVELUT
• Trailer-palvelu
• Rengaspalvelu
• Runkopalvelu
• AdBlue®-täyttö
• Kuorma-auton pesu

PIDENNETYT AUKIOLOAJAT
Kaikki kuorma-autoasemat ovat auki maanantaista
sunnuntaihin pidennetyillä aukioloajoilla. Ne ovat auki 24
tuntia päivässä.

LISÄPALVELUT
• Sopimus hotellin kanssa (myös kuljetus)
• Vara-ajoneuvo

HUIPPUTYÖNTEKIJÄT
Kaikkein koulutetuimmat ja erikoistuneimmat teknikot
takaavat huippupalvelun.

TÄRKEYS
Olet aina etuoikeutettu nopeaan palveluun, jos kuormaautosi kanssa on ongelmia.

LAADUKKAINTA KORJAUSTA
• Kokenut IVECON henkilökunta
• Edistyneimmät diagnostiikkatyökalut
• Ensiluokkaisia korjauksia, nopeaa toimintaa ja vähemmän
seisoskelua.

OSIEN SAATAVUUS
Logistiikan taso ja varaosien parempi saatavuus varastosta
lyhentävät korjausaikoja.
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POLTTOAINENEUVONTAPALVELUT
AJOTAPA-ARVIOINTI

AJOTAPA-ARVIOINTI (DSE) parantaa kuljettajien suoritusta reaaliajassa. Järjestelmä toimii kuin kyydissä olisi
ammattimainen ajo-opettaja ja auttaa säästämään polttoainetta tinkimättä vauhdista. DSE antaa tehokkuusarvioita ja
säästövinkkejä koskien polttoaineenkulutusta (esimerkiksi ehdotuksen siitä, mitä vaihdetta tulisi käyttää milläkin hetkellä).
Kuljettaja voi käyttää AJOTAPA-ARVIOINTIA ohjaamosta käsin tai IVECON POLTTOAINENEUVONTAPALVELUIDEN kautta.
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AJOTAPA-ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ prosessoi dataa, jonka
se saa moottorista, ajoneuvosta ja GPS-järjestelmästä, erittäin
edistyneen algoritmin avulla, joka arvioi polttoainesäästöjä.
Lukema ottaa huomioon tehtävän vaikeustason.

Jokainen näistä indekseistä näkyy käyttäjälle analogisen
indikaattorin avulla, joka näyttää keskellä prosenttiosuuden.

Polttoaineensäästöehdotukset ilmestyvät ruudulle
ajoneuvon käydessä (ne ottavat huomioon vaihteet, jarrut,
moottorijarrutuksen, kiihdytyksen ja inertian).

Jokaisen matkan lopuksi kuljettaja näkee ruudulta
yhteenvedon näistä osa-alueista. Tulokset esitetään sekä
prosentteina, että graafisesti.

Mitä korkeampi luku on, sitä paremmin ajo sujuu.

TCO2 SMART REPORT
Tietojen keruu IVECON AJOTAPA-ARVIOINNISTA etäsijainnista
mahdollistaa kuljettajan ja ajoneuvon suoritukseen liittyvien
suoritusparametrien arvioinnin.
Raportteja lähetetään automaattisesti viikoittain kaluston
hallinnan vastuuhenkilölle sähköpostitse. Raportit keskittyvät
kuljettajan toimiin ja tapoihin, polttoaineenkulutukseen per
ajoneuvo ja kuljetuskaluston hiilijalanjälkeen kokonaisuudessaan.
Palvelu toimii riippumattomasti muista verkkoportaalin kautta
tarjotuista kaluston hallintatyökaluista.

TCO2 ADVISING
IVECO on kaiken kattava ”polttoaineneuvoja” – täysipäiväinen
kumppani kuljetusalan tehokkuuden ja kestävyyden tiellä.
Kokemuksemme kaikkein polttoaineystävällisimmistä ajotavoista
perustuu vuosien toimintatietoihin, jotka on kerätty erilaisilta
reiteiltä ja tehtäviltä ja käsitelty (yhdessä asiakkaittemme kanssa).
Nyt IVECO tarjoaa tätä ainutlaatuista kokemustaan palveluna,
jonka toteuttavat asialleen omistautuneet asiantuntijat kaikilta
markkina-alueilta. He tarkkailevat jatkuvasti kaluston KPI:tä
kehittääkseen räätälöityjä parannussuunnitelmia.

TCO2 DRIVING
Hyvät kuljettajat voivat saavuttaa yhtä paljon polttoainesäästöjä kuin parhaimmat tekniset laitteet. Tämän vuoksi IVECO
tarjoaakin erityisiä koulutusohjelmia, jotka kehittävät asiakkaittemme kuljettajien taitoja.
Me opetamme kuinka vähennetään polttoaineenkulutusta, parannetaan ajoneuvon kestävyyttä ja saavutetaan paras
mahdollinen turvallisuus tien päällä.
Kurssit räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan ja ne voidaan järjestää heidän tai IVECON tiloissa. Käsiteltäviä aiheita:
• tietoa ajoneuvosta, sen ominaisuuksista ja toiminnoista,
• ja ajokokemus ammattimaisen ajo-opettajan kanssa.
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NEW STRALIS
RÄÄTÄLÖITY PARANTAMAAN TUOTTAVUUTTA JA
PIENENTÄMÄÄN TCO-KUSTANNUKSIA KAIKISSA TEHTÄVISSÄ

NEW STRALIS

NEW STRALIS

NEW STRALIS XP

HI-SCR-jälkikäsittelyjärjestelmä
Moottorin kitkan vähennys*
Älykkäät lisälaitteet*
SMART EGR (polttoainetehokkuus)**
Tyhjäkäynninestojärjestelmä
HI-MUX
HI-TRONIX
Ennakoiva HI-CRUISE GPS

Vaihto.eht.

Uusi taka-akseli
Uusi takajousitus
Uudet tripla A -ekorenkaat

Vaihto.eht.

Uusi kulkusilta
HI-LED-takavalot

Vaihto.eht.

IVECONNECT + AJOTAPA-ARVIOINTI

*On Cursor 11 ja Cursor 13

**480 hv ja 570 hv

TCO2 LIVE -PALVELUT
TCO2 SMART REPORT***

Vaihto.eht.

TCO2 ADVISING****

Vaihto.eht.

UPTIME GUARANTEE -TAKUU (jopa 4 vuotta)
ELEMENTS M&R -sopimukset

Vaihto.eht.

Pakollinen

TCO2 DRIVING

Vaihto.eht.

Vaihto.eht.

Kaluston hallintapalvelut

Vaihto.eht.

Vaihto.eht.

Renkaiden hallinta (M&R-sopimus pakollinen)

Vaihto.eht.

Vaihto.eht.

***XP sisältää 4 vuotta
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****XP sisältää 1 vuoden

NEW STRALIS XP:
PITKIEN MATKOJEN TCO2
-ESITAISTELIJA

co
gleichstestive
-sued.de/ver
ion: www.tuev
More informat

NEW STRALIS XP on suunniteltu ajamaan pidempään vähemmällä polttoaineella.
Se on kehitetty tarjoamaan parasta taloudellisuutta ja suorituskykyä pitkillä matkoilla, parantamaan polttoainetehokkuutta ja
vähentämään TCO-kustannuksia edistyneen teknologian ja täysin uuden lähestymistavan avulla.
NEW STRALIS XP on täydellinen pitkien matkojen ajoneuvo: todellinen ”polttoainetarkkailija”, joka pystyy hallitsemaan
kaikkia polttoaineenkulutukseen liittyviä muuttujia ja jota tukevat IVECON suunnittelemat ainutlaatuiset palvelut CO2 ja TCO:n
vähentämiseksi.
Se tarjoaa markkinoiden parhaan integraation tuotteen ja palveluiden välillä, kattaen kaksi kolmasosaa TCO:sta ja
tarjoamalla kaikkein kattavimman kuljetusratkaisun tämän hetken markkinoilla.
Kaikki polttoainetehokkuuteen liittyvät ominaisuudet tarjotaan NEW STRALIS XP:ssä vakiona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SMART EGR-järjestelmä, joka parantaa polttotehokkuutta, on erittäin tehokas pitkillä matkoilla
ÄLYKKÄÄT LISÄLAITTEET
kitkaa vähennetty moottorissa
HI-CRUISE on järjestelmä, joka sisältää ajoaputoimintoja, kuten eco-roll, ennakoiva vaihteenvaihto ja ennakoiva vakionopeudensäätö
ECOSWITCH nopeuden ja vääntömomentin rajoitin
optimoitu taka-akselisuhde
vähäinen vierintävastus ekorenkailla
ainutlaatuinen UPTIME GUARANTEE -TAKUU
IVECO POLTTOAINENEUVONTAPALVELUT, joihin sisältyy TCO2 SMART REPORT ja TCO2 ADVISING

Kun kaikki seikat otetaan huomioon (polttoaine, arvo ja käyttöaika), NEW STRALIS XP vähentää TCO-kustannuksia pitkillä
matkoilla 5,6 %.
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KOKONAISVALTAINEN PALVELUPAKETTI
IVECO TCO2 LIVE

IVECO TCO2 LIVE on muutakin kuin myyntiehdotus, se on lupaus: olemme asiakkaamme
tukena etsimässä parempaa TCO:ta.
IVECO on luonut kaikkein kattavimman paketin TCO-kustannusten pienentämistä var ten
ja se tarjoaa ensimmäistä ker taa kattavan paketin polttoaineen kulutukseen liittyviä
palveluita.
• TCO2 SMART REPORT
• TCO2 ADVISING
• TCO2 DRIVING.
HUOMIOI MAAKOHTAISET EROT

IVECO ELEMENTS
ELEMENTS on tosissaan. Se tarkoittaa joustavuutta.
Asiakkaat voivat valita yhdistelmänä Suunnitellut huollot - ja Laajennettu takuu -palvelut,
jotka sopivat parhaiten kyseiseen tehtävänkuvaan ja matkoihin.
Paketteja voidaan räätälöidä edelleen yksilöllisten tarpeiden mukaan lisämoduuleilla.

HUOLTO

VOIMANSIIRTO

• Ylläpito
• Voitelu
• M&R-korjauskäsikirjan mukaiset
öljyn- ja nesteidenvaihdot

•
•
•
•

Moottori
Polttoainesuihkutus
Vaihdelaatikko
Kardaaniakseli

LISÄVOIMANSIIRTOJÄRJESTELMÄ
• Osat eivät sisälly voimansiirtoohjelmaan (esim. sähköjärjestelmä)

KULUVAT OSAT
•
•
•
•
•

Kytkin
Jarrupalat
Jarrulevyt
Jarrurummut
Jarrunpäällysteet rumpujarruille

Isoimmat ”elementit”, joista tarjous koostuu (Huollot, Voimansiir to, Lisävoimansiirto, Kuluvat osat) ovat yhdisteltävissä eri tavoin,
jotta saadaan aikaan sopimus, joka istuu juuri sinun yrityksellesi. Alla lista kaikista mahdollisista yhdistelmistä:
SUUNNITELLUT HUOLTO-OHJELMASOPIMUKSET
HUOLTO

VOIMANSIIRTO

LISÄVOIMANSIIRKULUVAT OSAT
TOJÄRJESTELMÄ

LAAJENNETTU TAKUU
VOIMANSIIRTO

LISÄVOIMANSIIRTOJÄRJESTELMÄ

POISSULJETUT ELEMENTIT
Mahdollisesti poissuljetut vaihtoehdot
löydät sopimusmateriaaleista, jotka
koskevat aluettasi.
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KALUSTON HALLINTAPALVELUT

IVECO ylläpitää KALUSTON HALLINTAOHJELMAA, joka antaa kaluston hallinnasta vastuussa olevalle mahdollisuuden
tarkistaa etänä ajoneuvon reitin ja reaaliaikaisen tilan FleetVisor™ -por taalista.
Palvelun tarjoaa ASTRATA ja siihen on tarjolla eri tason sopimuksia.

PRONSSITASO
• Ajoneuvon seuranta kar talla
• Polttoaineenkulutuksen katsaus

HOPEATASO
• Kaikki PRONSSITASOON sisältyvät palvelut
• Polttoaineenkulutusrapor tti
• Ajoneuvon/kuljettajan analyysi
• Kuljettajan työ- ja lepotunnit

KULTATASO
• Kaikki HOPEATASOON sisältyvät palvelut
• Kommunikointi toimiston kanssa
• Tilaushallinta/työkulku

VAIHTOEHTOISET PALVELUT
• Digitaalisen ajopiirturin datan etälataus
• Toistuva jäljitys
• AJOTAPA-ARVIOINNIN verkkopohjaiset rapor tit

RENKAIDEN HALLINTA
Renkaiden oikea paine ja huolto auttavat vähentämään
polttoaineenkulutusta.
IVECO tarjoaa täyden RENKAIDEN HALLINTA -palvelun:
• tehtäviin sopivat renkaat, mm. uudet ”Tripla A”
MICHELIN X® LINE™ Energy™ F - ja D2 ekorenkaat.
• täydet huollot ja renkaiden vaihdot tietyn malliston sisällä,
• sisältää rajoittamattoman kilometrimäärän
• ja tiepalvelun rengasongelmia var ten.
Kaikki palvelut on paketoitu kuukausimaksuun, jonka voi
rahoittaa yhdessä ajoneuvon kanssa. Tällöin kaikki rengaskulut
tiedetään tarkalleen.
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IVECON LISÄVARUSTEET
IVECON LISÄVARUSTEET tarjoavat laajan valikoiman korkealaatuisia lisävarusteita, jotka on suunniteltu ajoneuvoon ja
vastaamaan kuljettajien tarpeita: parempaa tyyliä, näkyvyyttä, teknologiaa ja mukavuutta NEW STRALIKSELLE.

NÄKYVYYS

Valopuskuri ja karjapuskuri ovat täysin ohjaamoon
integroituja ja korostavat sen muotoa ja näkyvyyttä.
Täysin räätälöitävissä yrityksen logolla korostamaan
yrityksen ilmettä.

TYYLI

NEW STRALIKSESTA voidaan tehdä vieläkin
ainutlaatuisemman näköinen uudella tyylipaketilla,
peilisuojilla ja kromiyksityiskohdilla, kuten vanne- ja
pulttisuojilla. Laaja valikoima lisävarusteita, jotka
korostavat ajoneuvon luonnetta ja tyyliä.

HI-TECH

HI-VISION
yhdistää
innovaation,
teknologian
ja
helppokäyttöisyyden erinomainen viihtyvyyden takaamiseksi.
Uusi HI-SOUND-audiojärjestelmä on suunniteltu parantamaan
matkustusmukavuutta huomattavasti.

Ivecon lisävarusteet ovat nähtävillä
lisävarusteluettelossa, jonka löytää
verkosta osoitteesta
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php
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COMFORT

Istuinten päällysteet ja matot ovat täysin sopusoinnussa
ohjaamon sisäpuolen tyylin kanssa ja materiaalivalinnat
sopivat mihin tahansa tehtävään. Taittuva pöytä ja kahvinkeitin
tekevät mistä tahansa pysähdyksestä rennon lepohetken.

Kaikki räätälöinti mahdollisuudet
saatavilla ”Ivecon Lisävarusteet”
-sovelluksella, joka on ilmainen.

Sovelluksen voi ladata ilmaiseksi
App Storesta ja pääset käsiksi
lisäkuviin ja -tietoihin.

IVECON PALVELUT ASIAKKAILLE
Hyötyajoneuvon perimmäinen tarkoitus on olla aina tienpäällä ja käytössä. Se on tavoite, jonka jaamme ja joka motivoi
palvelukäytäntöämme. Kaikki IVECON palvelut (aina rahoituksesta huoltoon ja avustamisesta korjaamiseen) on suunniteltu
pidentämään käyttöaikaa ja lisäämään yrityksen kannattavuutta.

IVECO CAPITAL on IVECOON kytketty talouspalvelumerkki ja se tarjoaa
täyttä palvelua talous-, leasing-, vuokra- ja apupalveluita koskien hyötyajoneuvoja.
Laajennetut takuut, huolto- ja korjaussopimukset sekä erilaiset vakuutukset voidaan
sisällyttää pakettiin*.
Kaikki talousratkaisut voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan ja
liittää kaikkiin uusiin, käytettyihin tai muunneltuihin ajoneuvoihin.
IVECO CAPITAL tarjoaa asiakkailleen ammattilaisneuvoja tuotteiden valintaa koskien,
jotta asiakkaat löytävät parhaat paketit yritystensä talous- ja verovaatimusten
mukaisesti.
Jos haluat lisää tietoja, ota yhteyttä IVECO-myyjääsi.
*Riippuu luottokelpoisuudesta. Tuotteet ja tarjoukset vaihtelevat eri maiden välillä ja riippuvat
paikallisista vero- ja kirjanpitolaeista.

IVECO ASSISTANCE NON-STOP on vain puhelinsoiton päässä 24 tuntia 7
päivää viikossa – asiakkaiden tukena aina (ja kaikkialla).
IVECO NON-STOP on älypuhelin sovellus, jolla voi pyytää
tienpäällä apua.
Asiakkaan tarvitsee vain antaa ajoneuvon tunnusnumero ja
rekisterinumero. Sitten painamalla nappia, he voivat pyytää apua
(viestin mukaan voi liittää kuvan, mikä auttaa diagnoosin tekemisessä).
IVECON ASIAKASPALVELUKESKUS saa heti tarvittavat GPS-koordinaatit,
paikallistaa ajoneuvon ja aktivoi lähimmän huoltamon (tai muuten vaatimusten
mukaan soveliaimman).
Toimia tarkkaillaan joka askeleella: Asiakkaat saavat tasaisin väliajoin
päivityksiä ajoneuvon tilasta ja korjauksen edistymisestä.

AIDOT IVECON OSAT ovat paras takuu uuden NEW STRALIS -ajoneuvon
arvon säilymisen suhteen. Ne suojaavat sitä yllättäviltä huolloilta ja
takaavat ihmisten ja tuotteiden turvallisuuden.
IVECO tarjoaa laajimman malliston uusia ja uudelleen käsiteltyjä osia, huoltopakkauksia
ja telematiikkaratkaisuja, jotka sopivat NEW STRALIS -ajoneuvolle koko elinkaaren ajan.
IVECOLLA on Euroopassa toiminnassa 8 korkean teknologian varaosavarikkoa,
ne kattavat yli 850 000 neliökilometria, toimittavat 350 000 eri osanumeroa ja
takaavat 24/7 toimituksen varaosille.
IVECO on CNH Industrial N.V:n merkki. CNH Industrial N.V on markkinajohtaja pääomahyödykkeiden alalla kiitos sen useiden yritysten, suunnitelmien ja
tuotteiden. CNH Industrial N.V myy maatalous ja rakennuslaitteita, kuorma-autoja, hyötyajoneuvoja, linja-autoja ja erikoisajoneuvoja ja sillä on laaja portfolio
voimansiirtosovelluksia. Se myös jakelee aitoja, korkean suorituskyvyn osia kaikille CNH Industrialin kaupallisille brändeille.

IVECON FANI-KAUPPA
IVECO FANI -KAUPPAN tuotteita nähtävillä kaikkien IVECON jälleenmyyjien
luona. Tuotteita on aina työasuista ja vapaa-ajan asuista laukkuihin, lahjoihin,
kirjepaperiin ja vekottimiin. Selaa kuvastoa osoitteessa www.ivecostore.com.
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NEW STRALIS TARJOUS

NEW STRALIS
JÄYKKÄ
4x2

6x2Y

NIVEL
6x2X

8x2Y (2+2)

4x2

6x2Y

6x2X

6x4

3800÷4000

-

HI-WAY (AS)
Cursor 11

MOOTTORI

VAIHDELAATIKKO

Cursor 13
16-nopeuksinen manuaalivaihteisto
12-nopeuksinen automaattivaihteisto

AKSELIVÄLI (mm)

Pneumaattinen

JOUSITUS
/ VERSIO
Täyspneumaattinen

Vakiokorkeus

P/PS
X/P

Parirenkaat
takana

Y/PT

Raskaat tehtävät

TZ/P-HM

Matala traktori

FP-LT

Rungon vaihto

FP/FS-CM

5700

4200÷6050

Suuret määrät

FP/FS-GV

5100÷5500

4200÷5100

3800÷6700

3800÷6050

4500÷6050

3650÷3800

3800÷6050

3200
3200
3650

HI-ROAD / HI-STREET (AT/AD)
Cursor 9

MOOTTORI

Cursor 11
16-nopeuksinen manuaalivaihteisto

VAIHDELAATIKKO

12-nopeuksinen automaattivaihteisto
Automaattinen

AKSELIVÄLI (mm)
Parabolinen

Pneumaattinen

JOUSITUS
/ VERSIO
Täyspneumaattinen

34

3800÷6300

Vakiokorkeus

P/PS
X/P

Parirenkaat
takana

Y/PT

Raskaat tehtävät

TZ/P-HM

Jakelu

FP/FS-D

Matala traktori

FP-LT

Vaihdettava
runko

FP/FS-CM

Suuret määrät

FP/FS-GV

Auton kuljetus

FP-CT

3800÷6700

3120÷6050

4200÷4500

4500÷6050

3650÷3800

4000

3800÷6050
3200
3800÷6700

3800÷6050

4200÷4500
3650

5700

5500÷5700

4200÷6050

3800

NEW STRALIS XP
JÄYKKÄ
4x2

NIVEL
6x2Y

4x2

6x2X

HI-WAY (AS)
Cursor 11

MOOTTORI

Cursor 13
16-nopeuksinen manuaalivaihteisto

VAIHDELAATIKKO

12-nopeuksinen automaattivaihteisto

AKSELIVÄLI (mm)
Pneumaattinen

Vakiokorkeus

P/PS
X/P

Parirenkaat takana

Y/PT

Matala traktori

FP-LT

Rungon vaihto

FP/FS-CM

5700

4200÷6050

Suuret määrät

FP/FS-GV

5100÷5500

4200÷5100

JOUSITUS
/ VERSIO
Täyspneumaattinen

3800÷6700

3800÷6050

3650÷3800

3800÷4000

3650

HI-ROAD (AT)
Cursor 9

MOOTTORI

Cursor 11
16-nopeuksinen manuaalivaihteisto

VAIHDELAATIKKO

12-nopeuksinen automaattivaihteisto
Automaattinen

AKSELIVÄLI (mm)
Parabolinen

Pneumaattinen

JOUSITUS
/ VERSIO
Täyspneumaattinen

Vakiokorkeus

P/PS
X/P

Parirenkaat takana

Y/PT

Jakelu

FP/FS-D

Matala traktori

FP-LT

Vaihdettava runko

FP/FS-CM

Suuret määrät

FP/FS-GV

Auton kuljetus

FP-CT

3650÷3800

3650

35

IVECO SPA

VIA PUGLIA, 35

TÄMÄN KATALOGIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT JA KUVAT OVAT VAIN OHJEELLISIA. IVECO PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN
TEHDÄ MUUTOKSIA KAUPALLISISTA TAI VALMISTUKSEEN LIITTYVISTÄ SYISTÄ MILLOIN TAHANSA JA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.
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