
Novo Iveco  
Vertis HD.

Seu negócio evoluiu.
Seu caminhão também.

VERTIS é IVEco.



O Novo Iveco Vertis HD foi desenvolvido para ajudá-lo a crescer  
cada vez mais.

Perfeito para o dia a dia do varejo, é um caminhão versátil, moderno  
e resistente.

Parte da geração Ecoline, o Novo Iveco Vertis HD é o caminhão com  
o menor custo operacional da categoria, com destaque para o consumo  
de combustível - que está ainda melhor em relação à versão Euro III -,  
o custo de manutenção mais baixo do segmento e dois anos de garantia.

Seja na cidade, seja nas estradas, o Novo Iveco Vertis HD é a opção ideal  
para quem busca robustez, economia, desempenho e produtividade.

Com ele, você tem confiabilidade para rodar muito mais e fazer  
muito mais entregas.

Acesse o site da Iveco e conheça mais detalhes do Novo Iveco Vertis HD.

Novo Iveco Vertis HD.  A forma mais inteligente e econômica  
de não parar de evoluir.



NoVo  
VERTIS HD
O Novo Iveco Vertis HD está disponível em duas versões:  
9 toneladas (90V18) e 13 toneladas (130V19) – cabine 
estendida. E as duas são equipadas com o econômico motor 
NEF 4, da FPT.  A versão 9 toneladas conta com a maior 
potência da categoria, de 177 cavalos, enquanto a versão  
13 toneladas alcança a potência de 182 cavalos.

A cabine estendida da versão 13 toneladas é uma exclusividade  
da Iveco no segmento, que garante maior conforto e ainda mais 
espaço para o condutor.

O Novo Iveco Vertis HD possui novo chassi, mais resistente  
e versátil, compatível com todo tipo de implemento.

É um caminhão bastante silencioso: sua nova suspensão  
da cabine, que utiliza molas e amortecedores de 
primeira geração, eleva ainda mais o conforto e diminui 
consideravelmente os índices de ruído na cabine.

Além disso, a suspensão primária recebeu novas molas, 
amortecedores, suportes e nova barra estabilizadora.

Ou seja, tudo para garantir ainda mais dirigibilidade e uma vida  
a bordo mais confortável e segura.



ESPEcIFIcAÇÕES
TécNIcAS

VERTIS 90V18 HD
Motor FPT NEF 4

Potência 177 cv (2700 rpm)

Torque 570 Nm (1250 rpm)

Cilindrada 3920 cm³

Entre-eixo 3330/3690/4455

PBT (técnico) 9300

CMT 11000

Caixa de câmbio ZF 5S 580TO

NoVo VERTIS HD 9 ton

VERTIS 130V19 HD
Motor FPT NEF 4

Potência 182 cv (2700 rpm)

Torque 610 Nm (1300 rpm)

Cilindrada 3920 cm³

Entre-eixo 4250/4890/5250

PBT (técnico) 13300

CMT 23000

Caixa de câmbio ZF 5S 580TO

NoVo VERTIS HD 13 ton



ITEm 90V18 HD 130V19 HD
Cabine estendida N/A S
Faróis de neblina S S
Volante com regulagem longitudinal e de altura S S
Regulagem de altura dos faróis S S
Econômetro S S
Indicador de nível de ureia no painel S S
Ar condicionado O S
Segundo tanque de combustível
-  9 ton 150 L + 150 L
-13 ton 275 L + 275 L

O O

Rádio com CD player MP3 O O
Para-sol externo translúcido S S
Escotilha de teto com regulagem S S

PRINcIPAIS ITENS  
DE SéRIE E oPcIoNAIS

S - Item de série   |   O - Item opcional   |   N/A - Não se aplica  



130V19 HD 90V18 HD



Fotos meramente ilustrativas.  A Iveco, em respeito aos seus clientes e visando atendê-los com veículos do mais elevado grau tecnológico, reserva-se o direito  
de aprimorar seus produtos continuamente.  As especificações constantes neste folheto, portanto, poderão ser alteradas a qualquer momento, sem prévio aviso. 
Os veículos apresentados neste catálogo atendem à legislação Proconve P7. O abastecimento deve ser feito com Diesel S50. 

Faça revisões em seu veículo regularmente.


