
VYBRANÉ SEZÓNNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZA SKVĚLOU CENU

SVĚTELNÁ RAMPA STRALIS

KLIMATIZACE PŘI STÁNÍ 

3G WI-FI ROUTER

PROFESIONÁLNÍ
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY

Světelná rampa je navržena ve tvaru kabiny nového modelu STRALIS a zvyšuje 
bezpečnost vozidla zajištěním dokonalé viditelnosti na silnici z velké 
vzdálenosti.

Nová klimatizace Fresco 3000 nabízí maximální tepelný komfort přímo 
v ložnici v kabině řidiče užitkového vozidla během nočních a denních zastávek. 
Skutečný chladicí výkon je špičkou v rámci kategorie (950 W - 3245 BTU/h). 
Pracuje při vypnutém motoru tiše a čistě, snižuje teplotu i vlhkost uvnitř kabiny, 
jak to dokáže udělat jedině skutečná klimatizace. Střešní poklop přitom zůstává 
volný. Nyní je její hmotnost ještě nižší díky využití jediného kompresoru 
Danfoss BD350GH. Díky dvěma verzím, které jsou dnes k dispozici, se Fresco 
3000 dá využít téměř ve všech typech kabin bez pomoci speciálních 
upevňovacích souprav.

• Příslušenství autorádia
• Zařízení pro 3G připojení na cestách prostřednictvím SIM karty
• Až 10 zároveň připojených Wi-Fi zařízení
• Interní Iontový akumulátor 1800 mAh s 10 hodinami autonomie, dobíjení
přes USB

• Slot na kartu Micro SD o kapacitě až 32 GB pro funkci sdílení médií,
audio a videosouborů

Vysoce kvalitní parkovací bezpečnostní systémy zajišťují větší přehled při 
manévrování s vozidlem. Každý výrobek je navržen tak, aby poskytoval 
maximální spolehlivost při standardním i náročném použití. K dispozici jsou tři 
sady s barevnými TFT LCD displeji a buďto se dvěma nebo s jednou 
voděodolnou kamerou.

SADA OBSAHUJE:
• Lišta LED
• Podsvětlený znak flotily: možnost použít loga STRALIS,
nebo zakázkového loga

• Samolepka s logem STRALIS
• Funkce: LED lišta dálková světla
• Opt 79454: příprava pro LED lištu a podsvětlení flotilového loga
s ovladačem v kabině.

Barevný displej
TFT LCD 4,3”
formát 16:9, 12/24 V

Barevný displej
CM-562 TFT LCD 5,6”

HI-TECH PŘÍSLUŠENSTVÍ

NIŽŠÍ NÁKLADY

VYŠŠÍ BEZPEČNOST

LEPŠÍ KOMFORT

To nejlepší
pro moje Iveco

Ceny jsou bez DPH | Obrázky produktů jsou ilustrativní

Pro bližší informace o jednotlivých dílech kontaktujte Váš autorizovaní servis IVECO

SPECIÁLNÍ   ORIGINÁLNÍ DÍLY

45.873 Kč

43.173 Kč

9.423 Kč

13.473 Kč

2.469 Kč



Koženka
s logem IVECO

Mikrovlákno
v pískové barvě

Ceny jsou bez DPH
Obrázky produktů jsou ilustrativní

Vhodné i pro

Nové technologie, které vám pomohou lépe řídit provoz vašeho vozidla a dosáhnout nižších celkových nákladů. 
Doplňkové systémy aktivní a pasivní bezpečnosti vám pomohou lépe chránit vaše vozidlo, zatímco hi-tech 
příslušenství přinese na palubu vašeho vozidla budoucnost. Již tak vysokou úroveň konektivity lze posílit řadou 
zařízení, od GPS lokátoru příští generace až po kompletní multimediální systém. A v neposlední řadě si můžete 
komfort svého vozidla uzpůsobit vlastním potřebám díky komplexní škále příslušenství, které vám zpříjemní 
pobyt na palubě vozidla dle vašich přání.

PRO VAŠE POHODLÍ I BEZPEČNOST
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826 Kč

13.473 Kč

2.193 Kč

1.492 Kč

5.730 Kč

3.857 Kč

8.883 Kč

43.173 Kč

783 Kč

11.847 Kč

2.469 Kč

4.023 Kč

2.397 Kč

1.323 Kč

846 Kč

9.423 Kč

6.480 Kč

Vzduchová
houkačka 1.983 Kč

874 Kč

Světelná
rampa Stralis

45.873 Kč

1.140 Kč




