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VÝKON



ZANIETENIE

ŠTÝL V POHYBE : 
OSOBNOSŤ NA CESTÁCH

Výsledkom analýzy
požiadaviek zákazníkov je 
vozidlo so špičkovým dizajnom

Predná maska chladiča a bočný styling dodávajú vozidlu moderný,  
veľmi pôsobivý vzhľad. Interiér, jazdná poloha, nové materiály čalúnenia,  
priestranná kabína a obývateľný priestor robia z vozidla Iveco Stralis  
špičkové vozidlo. Spoločnosť Iveco spolupracovala pri návrhu celého 
sortimentu so skupinou predajcov a zákazníkov a výsledok je pôsobivý,  
s vynikajúcou a bezkonkurenčnou kvalitou palubného komfortu. 
Stralis sa pýši nezameniteľným dizajnom.

VOZIDLO, NA KTORÉ STE ČAKALI

Active Space³, Active Time a Active Day.
Riešenie pre ťažkú nákladnú dopravu

Misiou nového Iveco Stralis v období jeho vývoja bolo dosiahnuť a prekonať požiadavky dnešných 
profesionálov pôsobiacich v sektore ťažkej nákladnej dopravy. Výsledkom tohto úsilia je vozidlo, 
ktoré bolo navrhnuté na základe analýzy požiadaviek zákazníkov.  
Na zaistenie vysokej produktivity a konkurencieschopnosti nového vozidla bol vykonaný  
prieskum spokojnosti zákazníkov s viac ako desaťtisíc respondentmi. Po zhromaždení a realizácii 
navrhovaných vylepšení bola uskutočnená séria náročných testov a skúšok spoľahlivosti vozidla. 
Výsledkom je päť verzií kabín, ktoré vyhovujú širokému spektru aplikácií: kabína Active Space3 
(AS3), kabína Active Space3 s extra vysokou strechou, kabína Active Time (AT), kabína Active Time 
s vysokou strechou a kabína Active Day (AD). Kabína poskytuje vynikajúce prostredie pre prácu a 
odpočinok na palube. Motory Cursor zabezpečujú výkon a spoľahlivosť za všetkých okolností.  
Stralis vo svojich piatich verziách je najlepším riešením pre diaľkovú prepravu, prepravu na stredné 
vzdialenosti a prepravu na krátke vzdialenosti s častým zastavovaním a rozbiehaním.



AS3-ACTIVE SPACE

STRALIS AS3: PREČO?
Na novom Iveco Stralis je všetko na tretiu.
Skvelá kvalita života na palube.
Nesporný jazdný komfort.
Mimoriadne priestranný interiér.
Vďaka týmto kvalitám je nové Iveco Stralis najlepšou voľbou pre použitie  
v diaľkovej doprave. Toto výkonné, všestranné vozidlo zvládne mnoho  
úloh a profesionálne a efektívne reaguje na požiadavky akéhokoľvek  
pracovného nasadenia.

Stralis AS³, najlepšie riešenie pre  
diaľkovú dopravu



AS3

KOMFORT
Stralis AS³: nadštandardný priestor pre 
pohodlný pohyb, oddych a odkladanie 
osobných vecí
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AS3

Viac než 500 verzií a tisíce možných variantov umožňu-jú 
vozidlu Stralis vyhovieť všetkým potrebám uplatnenia  

IDEÁLNE PRACOVNÉ 
PROSTREDIE
Vlajkovou loďou radu Stralis je model 
Active Space3, ktorý  bol vyvinutý v súlade s 
potrebami zákazníkov tráviacimi väčšinu svojho 
pracovného času v kabíne, a teda hľadajúcich 
kabínu s optimálnym komfortom a ergonómiou.
Profil strechy a zadná stena kabíny znamenajú,
že rozmery kabíny sú takmer ako rozmery 
kocky a poskytujú ideálne prostredie na pohyb 
a oddych, odkladanie predmetov a osobných 
vecí a vytvárajú domácke prostredie.

Palubná doska je vyrobená z nových 
vysokokvalitných plastov s jemnými striebornými 
vložkami, ktoré sú príjemné na dotyk a odolné 
voči opotreb ovaniu. Multifunkčný centrálny 
displej Iveco (ICD) sa vyznačuje intuitívnou 
grafikou a biele podsvietenie prístrojového 
panela znižuje únavu očí vodiča.
Vodíč tak presne a jasne vníma zobrazené  
informácie. Čalúnenie z bavlny a mikrovlákna je 
pohodlné a má dlhú životnosť.Všetky ovládacie 
prvky sú jasne viditeľné a vodič na ne dosiahne, 

vďaka čomu má vozidlo neustále pod kontrolou. 
Dekompresnú motorovú brzdu, retardér,  
radenie, rádio a tempomat môže vodič ovládať 
bez toho, aby musel zložiť ruky z volantu. Kabína 
vodiča je extrémne pohodlná, veľké čelné sklo 
umožňuje neustály optimálny výhľad a volant je plne 
nastaviteľný. 
Vďaka účinnému systému vykurovania a vetrania a 
vynikajúcej zvukovej izolácii Stralis AS3 poskytuje 
vodičovi pohodlné pracovné prostredie,  
a to aj za nepriaznivých vonkajších podmienok.

www.stralis.iveco.sk Viac informácií o interiéri kabíny Active Space3 
nájdete na adrese www.stralis.iveco.sk
v časti týkajúcej sa interiéru

Rozmery
Kabína Active Space3  
má vnútorný priestor  
v tvare kocky:
rozmery interiéru  
sú 2380 mm šírka  
x 2050 mm hĺbka  
x 2080 mm výška



AS3
Oddych
Črtou kabíny  
Stralis AS3  

je pohodlné operadlo, 
ktoré umožňuje  
vodičovi, aby sa pri  
sedení uvoľnil

Všestrannosť
Stralis AS3 ponúka  
modulárnu a 
flexibilnú konfiguráciu 
interiéru, ktorá sa dá 
prispôsobiť množstvu 
rôznych verzií

Vrchné lôžko
Lôžko sa dá ľahko 
a rýchlo rozložiť
a zložiť a je vybavené
matracom s pružnou
podperou

VYNIKAJÚCI OBYTNÝ PRIESTOR NA ODPOČINOK
Kabína je veľmi všestranná a vyhovuje potrebám 
tých, ktorí žijú a pracujú vo svojom vozidle. Vďaka 
rozmerom lôžka a použitiu moderných materiálov 
je obývateľný priestor kabíny veľmi pohodlný.  
Spodné lôžko má rozmery 746 x 2020 mm  
a je dostupné v štandardnej verzii pozostávajúcej 
z troch častí alebo vo voliteľnej komfortnej verzii, 
pozostávajúcej len z jedného modulu. 
Moduly v štandardnej verzii pozostávajúcej z 
troch dielov sa dajú zložiť na zadnú stenu kabíny. 
Zo strednej časti sa dá vytvoriť rozsiahly obytný 
priestor, stolík sa zloží z prostredného modulu a 
má rozmery 580 x 545 mm. 
Z časti na strane spolujazdca sa dá zložiť pohodlné 
sedadlo spolujazdca. Toto môže vodič využiť, keď 
je vozidlo zaparkované alebo ho môže používať 
spolujazdec, keď je vozidlo v pohybe, pretože 
sedadlo je vybavené bezpečnostným pásom.

Lôžko pozostávajúce len z jedného modulu 
ponúka maximálny komfort na oddych. 
Zároveň je vybavené vysúvacím boxom s  
objemom 100 litrov, z ktorého sa dá vytvoriť 
malý stolík s dvoma praktickými držiakmi 
na šálky a vedľa chladničky. Stralis AS3 sa 
dá voliteľne vybaviťcelým radom tradičných 
sedadiel spolujazdca, pričom základná verzia je 
vzduchom odpružené sedadlo. Stralis AS3 môže  
by vybavený aj doplnkovým pohodlným operadlom 
pre odpočinok. V kabíne AS3 je vrchné 
lôžko vybavené skladacím systémom, ktorého 
pneumatické vzpery umožňujú rýchle a ľahké 
sklopenie. Matrace sú položené na lamelových 
roštoch a majú rozmery 784 x 1940 mm. 
Hliníkový teleskopický rebrík uľahčuje prístup, 
priestor vo vnútri kabíny je plne využiteľný,  
keďže lôžko sa dá zložiť na zadnú stenu kabíny.
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AS3
Lane Departure
Warning System 
(asistent udržiavania 
jazdného pruhu)
Aktivuje sa, keď 
vozidlo bez zapnutia  
smerových svetiel
vybočí z jazdného 
pruhu

Adaptive Cruise
Control 
(adaptívny tempomat)
Pomáha vodičovi
udržiavať vozidlo  
v bezpečnej  
vzdialenosti  
automatickým
aktivovaním 
motorovej brzdy, 
retardéra a 
prevádzkovej brzdy

Hill Holder 
(asistent pri rozbiehaní  
do kopca) Pri rozjazde 
vozidla do kopca 
na niekoľko sekúnd 
zabráni neželanému 
cúvnutiu

Nastaviteľná 
jazdná poloha 
Stralis AS3 –
vzduchom 
odpružené
sedadlo sa dá 
nastaviť do 
rôznych polôh

Štýl 
Poťah strednej 
časti sedadla  
z mikrovlákna
je elegantný
a praktický

www.iveco.sk Viac informácií o činnosti
systému EBS si môžete prečítať 
na internete v časti Produkty 

JAZDNÝ KOMFORT
Za volantom si nájde ideálnu polohu každý vodič. 
Maximálne pohodlie pri riadení mu sprostredkuje 
nastaviteľný volant a vzduchom odpružené 
vyhrievané nastaviteľné vo všetkých rovinách, s 
bedrovou opierkou, vybavené bezpečnostným 
pásom (všetky varianty kabín).
Rozsah pozdĺžneho posunu sedadla vodiča a 
spolujazdca je 220 mm. Stredná časť čalúnenia 
sedadla je z materiálu Alfa-tec, z mikrovlákna, 
ktoré v sebe spája najvyšší komfort, praktickosť 
a štýl a má rovnakú životnosť ako je životnosť 
poťahu na vonkajších stranách. 

Podlaha je pokrytá moderným materiálom 
(polyuretánom), ktorý je odolnejší voči 
opotrebovaniu než tradičné koberce a ľahšie sa 
čistí (čo je veľmi dôležité pre palubný komfort). 
Osvetlenie interiéru je veľmi praktické. Do 
horného strešného panela boli zabudované dve 
nové bodové svetlá, ktoré sa môžu zapnúť z 
palubnej dosky alebo vypínačmi na zadnej stene. 
Dverový panel je vybavený praktickou zapustenou 
priehradkou, ktorá je vhodná na  odkladanie 
malých predmetov, ktoré musia byť ľahko 
dostupné.

PALUBNÁ TECHNOLÓGIA A AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ
Stralis AS3 sa pýši voliteľnými špičkovými
palubnými zariadeniami. 
Napríklad zapustený satelitný navigačný systém 
je intuitívny a ukazuje najrýchlejšiu cestu do 
akejkoľvek destinácie.
Toto vozidlo ponúka aj najmodernejšie funkcie 
aktívnej bezpečnosti. Napríklad rad ťahačov 4x2 
môže byť vybavený systémom ESP (Elektronický 
stabilizačný program). Toto zariadenie zaručuje 
stabilitu za akýchkoľvek jazdných podmienok, 
pretože kontroluje pohyb vozidla bez zásahu 
vodiča, čím pomáha lepšie ovládať vozidlo v 
núdzových situáciách.
Výskumné a vývojové centrum Iveco neúnavne 
pracuje na vytvorení rozsiahleho radu systémov 
pomáhajúcich vodičovi, ktoré sa môžu prepojiť 
so systémom ESP.
Zariadenie Hill Holder, ktoré je k dispozícii vo 
verziách s prevodovkami EuroTronic, umožňuje

ľahký a bezpečný rozjazd do kopca pri všetkých 
sklonoch a podmienkach zaťaženia tým, že pri 
rozjazde do kopca na niekoľko sekúnd zabráni 
neželanému cúvnutiu vozidla (pozri str. 15). 
Doplnková funkcia Lane Departure Warning 
System výstražným signálom varuje vodiča,  
keď vozidlo vybočí z jazdného pruhu bez zapnutia 
smerových svetiel.
Adaptive Cruise Control (ACC) pomáha 
vodičovi udržiavať bezpečnú vzdialenosť 
od vozidla idúceho pred ním automatickým 
postupným aktivovaním motorovej brzdy, 
Intardera a nakoniec prevádzkovej brzdy. 
Pre nasadenie na namáhavých trasách môže 
byť Stralis AS3 vybavený druhou generáciou 
hydraulického intardéra ZF Intarder. Tento 
poskytuje maximálny spomaľujúci účinok v 
širšom rozsahu otáčok a znižuje absorbovanie 
nevyužitého výkonu, čím zlepšuje spotrebu paliva.
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AS3

Priestor
Vrchné skrinky
ponúkajú 
množstvo
odkladacieho 
priestoru
a sú praktické

EVOLÚCIA DOKONALÉHO PRIESTORU
Active Space3 poskytuje komfort, aký sa očakáva 
od špičkového produktu.  
Je v ňom dosť obytného priestoru: kabína AS3 
s vysokou strechou sa pýši priestorom viac 
ako 10 metrov kubických, verzia AS3 ponúka 
približne 8 metrov kubických.
Nad čelným sklom verzie AS3 s vysokou 
strechou je zabudovaných mnoho odkladacích 
priestorov.
Vrchné odkladacie priestory majú dvierka,
spodné priehradky sú otvorené. Vrchné
odkladacie priehradky ponúkajú množstvo 
priestoru, konkrétne centrálna skrinka má 
rozmery 450 x 780 mm. Jedna zo spodných 
priehradok na strane vodiča bola navrhnutá 

osobitne na umiestnenie elektronického 
zariadenia, s elektroinštaláciou pre ďalšie 
zariadenia a infotainment - digitálny tachograf, 
prístroj satelitnej navigácie (dostupný ako 
voliteľné príslušenstvo) a rádio/CD (ktoré môže 
vodič ovládať pomocou ovládacích prvkov na 
volante). Verzia kabíny AS3 tiež obsahuje veľa 
odkladacích priestorov určených na uloženie 
osobných vecí, dokumentov, máp a náradia. 
Veľký priestor je k dispozícii aj na každej strane 
pod spodným lôžkom, s chladničkou na strane 
vodiča. Ako voliteľné príslušenstvo je k dispozícii 
vysúvací stredný box/malý stolík (k dispozícii len 
v kombinácii s lôžkom pozostávajúcim z jedného 
modulu).

  



16 17 

AS3

Maska chladiča 
Nová maska chladiča
a premiestnené logá
Stralis a Iveco  
poskytujú väčší  
priestor pre firemné 
znaky zákazníka

MODERNÝ VZHĽAD EXTERIÉRU
Vďaka vzhľadu masky chladiča so zapustenými 
reflektormi (s ostrekovačmi svetlometov) a 
masívnemu, atraktívnemu dizajnu nárazníka a 
spätných zrkadiel je pohľad spredu skutočne

moderný a príťažlivý. Medzi logami “Iveco”  
a “Stralis” je veľa miesta, kam si môže zákazník 
umiestniť vlastný znak spoločnosti a dať tak 
vozidlu osobitý vzhľad.

PRAKTICKOSŤ SO ŠTÝLOM
Bočný profil zvyšuje praktickosť vozidla. Kabína 
AS3 je vybavená dvoma priestrannými skrinkami s 
rozmermi 360 x 520 mm, vybavenými osvetlením 
vnútrajška a elektrickým otváraním dvierok.

K odkladaciemu priestoru vozidla ďalej 
prispievajú dve uzavreté skrinky pod kabínou, 
ktoré sú prístupné zvonka.
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AS3

DOKONALE AERODYNAMICKÉ
Iveco Stralis AS3 nemá strach z porovnania.
Projekt dizajnu nebol zameraný len na estetický 
dojem z vozidla, ale aj na výkon. Tvar kabíny 
bol navrhnutý s ohľadom na optimálnu 
aerodynamickú účinnosť. Kabína vyniká skvelým 
aerodynamickým koeficientom odporu  
(jeden z najlepších vo svojej kategórii), 

ktorý dáva vozidlu vynikajúci výkon z 
hľadiska zníženia hluku a spotreby paliva. 
Aerodynamická sada pozostávajúca z 
neobyčajne robustného strešného spojlera a 
bočných spojlerov hrá pri dosahovaní týchto 
výsledkov nepochybne podstatnú rolu.

Tvar kabíny je navrhnutý s ohľadom na
vynikajúcu aerodynamickú účinnosť

Výkon 
Aerodynamická sada 
zlepšuje koeficient
aerodynamického 
odporu (cx) vozidla,  
čím znižuje spotrebu 
paliva



ACTIVE TIM E ACTIVE DAY

STRALIS ACTIVE TIME
A ACTIVE DAY

Vysoký výkon s moderným,
praktickým vzhľadom

Rad vozidiel Stralis Active Time (AT) a Active 
Day (AD) je navrhnutý tak, aby svojim majiteľom 
poskytoval výnimočný komfort a najvyššiu 
produktivitu.
Stralis AT sa odporúča na stredné a dlhé 
vzdialenosti a je dostupný vo verzii podvozok 
alebo ťahač. Zákazníci si môžu vybrať z dvoch 
praktických a k užívateľovi priateľských kabín 
novej generácie: kabína so štandardnou strechou 
a kabína s vysokou strechou. 
Stralis AD je výnimočne všestranné vozidlo  
pre použitie v mestách a prímestských 
oblastiach. Verzia podvozok ako aj verzia ťahač 
sa dodávajú s 2300 mm širokou dennou kabínou 
s novým dizajnom.
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At/AD

Ergonómia
Systém nastavenia
volantu umožňuje 
všetkým vodičom  
nájsť si optimálnu 
jazdnú polohu

www.iveco.sk Viac informácií o interiéroch kabín  
Iveco Stralis AT/AD si môžete prečítať na  
internetovej stránke v časti venujúcej sa kabínam

Dizajn
Farebná škála poťahov 
zlepšuje štýl vozidla  
a v kabíne Stralis AT a 
AD vytvára pohodlné 
a uvoľňujúce pracovné 
prostredie 

VITAJTE NA PALUBE
Dizajn kabín Stralis AT/AD je pozoruhodný 
od nového farebného riešenia palubnej dosky 
až po poťahy, ktoré robia prostredie v kabíne 
príťažlivým a uvoľňujúcim; palubná doska 
je vylepšená plastickými, na dotyk mäkkými 
prvkami. Na volante sa nachádza plastické 
logo Iveco. Farebný displej ICD (Iveco Colour 
Display) poskytujúci údaje o činnosti systémov 
vo vozidle na prístrojoch s bielym podsvietením 
bol navrhnutý tak, aby znižoval únavu očí vodiča 
a umožňoval kontrolu stavu mnohých 

parametrov vozidla v reálnom čase, ako napr. 
priemernej rýchlosti, spotreby paliva a stavu 
údržby vozidla. Kabína Stralis AT/AD má 
racionálne rozvrhnuté usporiadanie odkladacích 
priestorov. Horný odkladací priestor pozostáva 
z priehradiek s dvierkami, ktorých systém 
umožňuje brzdené ľahké otváranie a zatváranie. 
Aj dvere kabíny sú vybavené praktickými 
priehradkami na odkladanie napríklad máp, 
dokumentov a fliaš. 
Prvotriedna je aj ergonómia kabíny.  

Vodič si môže nastaviť stĺpik volantu 
jednoduchým stlačením tlačidla na podlahe.  
V spojení so vzduchom odpruženým,  
v troch rovinách nastaviteľným a vyhrievaným 
sedadlom s bedrovou opierkou, si vodič môže 
ľahko nastaviť stĺpik volantu a sedadlo vodiča 
tak, aby vyhovovali jeho vlastným osobným 
požiadavkám a nájsť si ideálnu jazdnú polohu.
Interiérové svetlá sú dobre rozmiestnené 
a sú veľmi praktické, vďaka čomu spĺňajú 
všetky požiadavky na osvetlenie interiéru.
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At/AD

www.iveco.sk Viac informácií o exteriéri kabíny a rozmeroch  
Stralis AT/AD si môžete prečítať on-line  
na internetovej stránke 

OSOBNOSŤ, IMIDŽ A PRAKTICKOSŤ V PRÁCI
Stralis AT/AD sa pýši moderným, veľmi 
pôsobivým dizajnom. V prednej časti dominuje 
veľká maska chladiča s množstvom miesta 
pre logo zákazníka. Nárazníky zaisťujú štýlovú 
kontinuitu s tvarom prednej časti a sú v nich 
zapustené reflektory ktoré sú riešené tak, aby  
k nim bol lepší prístup pri údržbe.
Aj verzia Stralis AT aj verzia AD sú vybavené 
prednými rohovými spojlermi, vďaka ktorým 

vozidlo dosahuje vynikajúcu aerodynamickú 
účinnosť. Tvar spätných zrkadiel je atraktívny, 
masívny a navrhnutý tak, aby sa obmedzoval 
vonkajší hluk. Bočný profil kabíny AT zahŕňa 
prvky, ktoré sú určené na zlepšenie vzhľadu  
a praktickosti. Vozidlo je vybavené vonkajšími 
odkladacími skrinkami – vyznačujúcimi sa 
veľkými rozmermi a systémom elektrického 
otvárania.

Odkladacie 
skrinky 
Vonkajšie odkladacie
skrinky na vozidle
Stralis AT umožňujú 
ľahké vkladanie a 
vykladanie nástrojov
a iného vybavenia.
Dajú sa otvoriť len
elektrickým vypínačom
zvnútra kabíny
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Ý Výskumné a vývojové tímy spoločnosti Iveco 
vykonali cielené štúdie na zlepšenie interiéru 
kabíny a obývateľného priestoru a tvrdo  
pracovali aj na optimalizácii systémov, hnacej 
sústavy a mechanickej účinnosti.  
Stralis prešiel množstvom skúšok: 
• Viac než jeden milión kilometrov skúšok 
 funkčnosti a skúšok opotrebovania na 
 náročných trasách;
• Viac než tisíc hodín na zariadeniach 
 určených na simulovanie celej životnosti 
 vozidla v prevádzke (napr. klimatická 
 komora, vibračná komora a komora pre 
 opotrebovanie);
• Viac než päť miliónov kilometrov skúšania 
 v teréne so skutočnými zákazníkmi;
• Viac než štrnásťtisíc hodín skúšok 
 funkčnosti a spoľahlivosti skutočne ukázalo, 
 čo v motoroch je.

Vďaka najmodernejším
komponentom a  
technológiám je Stralis  
extrémne efektívne vozidlo 
za všetkých prevádzkových 
podmienok MOTORY CURSOR: SILA V AKCII

Motory Cursor boli prvé motory, ktoré boli 
vybavené variabilnou geometriou lopatiek 
turbodúchadla (VGT) pre úžitkové aplikácie 
vozidla. K dispozícii sú vo verziách so 
zdvihovým objemom 8, 10 a 13 litrov, vo 
výkonovom spektre od 310 do 560 koní a 
sú plne v súlade so smernicou Európskeho 
spoločenstva Euro 5, upravujúcou emisie 
výfukových plynov. 6-valcová radová 
konfigurácia s vačkovým hriadeľom v hlave 
valcov (OHC) a zadný primárny pohon zaisťujú  
kompaktnú veľkosť, menej komponentov  
a predovšetkým vysokú štruktúrnu pevnosť. 

Tieto charakteristiky zaisťujú menšie vibrácie, 
nižší hluk a plynulejšiu a istejšiu prevádzku vo 
všetkých situáciách, čo znamená lepší komfort  
a dlhšiu životnosť. 
Na silu motora Cursor sa dá vždy spoľahnúť, 
pretože krivky priebehu  krútiaceho momentu 
dosahujú maximum už pod 1000 otáčkami a 
túto hodnotu si udržiavajú v celom využiteľnom 
rozsahu. Tieto výkonné, spoľahlivé motory 
sú navrhnuté tak, aby poskytovali nielen 
vynikajúci výkon, ale tiež nízke prevádzkové 
náklady, pričom zárukou komfortu jazdy je ich 
nezvyčajná pružnosť.

MOTORY

KRÚTIACI MOMENT
 Nm ot/min

 1300 1200 ÷ 1675

 1400 1080 ÷ 1655

 1500 1125 ÷ 1685

 1900 1050 ÷ 1550

 2100 1050 ÷ 1550

 2300 1000 ÷ 1525

 2500 1000 ÷ 1575

Kabína Aplikácia

AT - AD

AT - AD

AT - AD

AT - AD - AS3

AT - AD - AS3

AS3

AS3

FG Pevná geometria VGT Variabilná geometria turbodúchadla

Motor

CURSOR 8

CURSOR 10

CURSOR 13

Turbína

FG

VGT

VGT

VGT

VGT

VGT

VGT

Výkon (k)

310

330

360

420

450

500

560



CURSOR 8
Motor Cursor 8 je dostupný v troch výkonových úrovniach – 310 k s
konvenčným turbodúchadlom, 330 a 360 k s VGT. Ponúka objem  
valca 7790 cm3 so 6 valcami v rade a už teraz spĺňa úrovne emisií podľa 
normy Euro 5, vo veľkom predstihu pred konečným termínom,  
ktorý EÚ určila na október 2009. Motory Cursor 8 s výkonom 310 k  
a 330 k, ktoré sú k dispozícii vo vozidle Stralis AD a AT sa odporúčajú  
na rozvoz alebo použitie v meste, zatiaľ čo motor s výkonom 360 k  
je ideálny pre ťahače a pracovné nasadenia vyžadujúce maximálnu  
hmotnosť nákladu (napríklad cisterny a výmenné nadstavby) alebo 
pre vozidlá používané na prepravu na krátke vzdialenosti na relatívne 
nenáročných trasách.

CURSOR 10
Motor Cursor 10 s objemom 10 000 cm3 so 6 valcami v rade a VGT je k 
dispozícii na Stralis AS3, AT a AD v dvoch výkonových úrovniach, ktoré 
obe spĺňajú požiadavky na úrovne emisií podľa normy Euro 5. Verzia s 
výkonom 420 k je vhodná pre ťažkú nákladnú dopravu na regionálnych 
a vnútroštátnych cestách a pre špeciálne aplikácie ako preprava vozidiel, 
cisternová doprava a doprava tovaru veľkých objemov. Verzia s výkonom 
450 k je vynikajúca pre medzinárodné jazdy a jazdy po vnútroštátnych  
cestách, rovné trasy, zmiešané trasy a náročné trasy.
Variabilná geometria turbodúchadla významne prispieva k udržiavaniu 
výkonu motora na vysokej úrovni.

CURSOR 13
Motor Cursor 13 s výkonom 500 k a 560 k je k dispozícii len na vozidle 
Stralis AS3. Spĺňa požiadavky na úrovne emisií podľa normy Euro 5 a 
ponúka objem 12 880 cm3 a 6 valcov v rade.  
Verzia s výkonom 500 k je ideálna pre diaľkovú ťažkú nákladnú dopravu na 
regionálnych a vnútroštátnych cestách a pre špecifické aplikácie, napríklad 
prepravu sypkého nákladu, cisterny, veľké objemy a chladiarenské vozidlá.
Tým, ktorí vyžadujú aplikácie diaľkovej dopravy na ťažkých trasách s 
prioritou na priemernú cestovnú rýchlosť sa odporúča motor s výkonom 
560 k. Oba motory sú vybavené s VGT, ktorá pomáha udržiavať vysoký 
výkon motora a zároveň zlepšuje výkon dekompresnej motorovej brzdy 
Iveco Turbo Brake (ITB).
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MOTORY

www.iveco.sk Viac informácií o systéme SCR si môžete prečítať 
na internetovej stránke

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Iveco Stralis už teraz spĺňa smernicu na 
kontrolu emisií Euro 5, ktorá vstúpi do    
platnosti v októbri 2009 vo všetkých krajinách 
Európskej únie, čiže vo veľkom predstihu. 
Vozidlá spĺňajúce smernicu Euro 4, resp.  
Euro 5 sú označené logom “E4” resp. “E5”  
na bočnej strane kabíny. Motory Cursor  
Euro 4 a Euro 5 sú vybavené technológiou  
SCR (Selective Catalytic Reduction), ktorá 
zaisťuje zníženie emisií oxidov dusíka do 
atmosféry. Technológia SCR zahŕňa použitie

optimalizovaného motora, katalytického 
konvertora integrovaného v tlmiči výfuku 
a špečiálnej nádrže, obsahujúcej redukčnú 
kvapalinu (AdBlue), ktorá je vstrekovaná do 
výfukového potrubia elektornicky riadeným 
dávkovacím systémom.

Iveco prijalo strategické rozhodnutie znížiť 
úroveň oxidov dusíka vznikajúcich pri
spaľovaní prostredníctvom katalytického 
konvertora mimo motor. 

Zníženie emisií 
SCR znižuje 
produkciu oxidov 
dusíka, optimalizuje 
spaľovanie motora  
a znižuje spotrebu 
paliva a emisie 
tuhých častíc

Systém SCR je regulovaný elektronickou riadiacou jednotkou (ECU),
ktorá zaisťuje súlad s predpismi aj v extrémnych klimatických
podmienkach bez toho, aby ovplyvnila výkon vozidla 

To umožňuje optimalizovať spaľovací 
proces v motore a súčasne znížiť spotrebu 
paliva a emisie pevných častíc. 
Technológia SCR teda nevyžaduje použitie 
dodatočného filtra pre splnenie nových 
prísnejších štandardov na ochranu životného 
prostredia.

Použitá technológia SCR zachováva veľmi 
dobré jazdné vlastnosti vozidiel vybavených 

MOTORY

Produktivita
Dlhé servisné
intervaly motora
a nižšie celkové
prevádzkové 
náklady:
systém SCR  
zvyšuje produktivitu
vozidla Stralis

motorom Cursor, pričom znižuje spotrebu 
paliva a zvyšuje životnosť motora. Nevyžaduje 
väčší chladiaci systém, čo udržuje maximálny 
výkon motora. Samotná spotreba AdBlue 
predstavuje približne 4% spotreby nafty pre 
motory Iveco EURO 4 a približne 6% pre 
motory Iveco EURO 5 Technológia SCR 
nepotrebuje špeciálnu údržbu a preto si 
uchováva funkčnosť po celú dobu životnosti 
vozidla.
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PREVODOVKY – ZADNÉ NÁPRAVY

Automatizovaná prevodovka EuroTronic  
s radiacou pákou zabudovanou do stĺpika volantu 

Sortiment  
prevodoviek
Viacero typov  
prevodoviek ktoré  
sú k dispozícii pre 
Stralis, umožňujú
zákazníkovi nájsť si
ideálne riešenie pre 
každú profesionálnu
potrebu

EuroTronic
Radiaca páka je 
zabudovaná do  
stĺpika volantu,  
zatiaľ čo tlačidlá na 
palubnej doske sa  
dajú použiť na voľbu 
jazdy vpred (D),  
spiatočky (R),  
neutrálu (N) a plne  
automatizovaného 
režimu

AUTOMATIZOVANÁ PREVODOVKA EUROTRONIC
Sortiment prevodoviek ktoré sú k dispozícii pre Stralis, umožňujú 
nájsť riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim profesionálnym potrebám 
a vášmu výberu vozidla. Iveco používa najlepšie komponenty a 
technológie na trhu, aby sa všetok výkon a krútiaci moment motorov 
Cursor prenášali na poháňané kolesá.
12-stupňová automatizovaná prevodovka EuroTronic ZF s 
elektronickým ovládaním spojky ponúka zákazníkom veľký jazdný 
komfort a množstvo výhod: automatická logika aplikuje princíp 
úspornosti jazdy, čo znamená, že volí ideálny prevodový pomer a chráni 
prevodovku pred prekročením otáčok a súčastne znižuje opotrebovanie 
spojky, spotrebu paliva a zvukové emisie.
Vo voliteľnej výbave môže byť automatizovaná prevodovka vybavená 
hydraulickým retardérom Intarder, ktorý zlepšuje brzdnú účinnosť a 
znižuje opotrebovanie brzdového obloženia.

Automatická  
prevodovka Allison

Motor 
 
 
 
 
 

CURSOR 8
 
 
 
 
 
 

CURSOR 10
 
 
 
 
 

CURSOR 13

Výkon 
(k) 
310

330

360

420

450

500

560

Krútiaci  
moment

(Nm)
1300

1400

1500

1900

2100

2300

2500

Zadná  
náprava SR

 9 stupňová
 16  stupňová
 9  stupňová

16  stupňová
16  stupňová

16  stupňová

16  stupňová

16  stupňová

16  stupňová

Zadná  
náprava HR

-

-

16  stupňová

16  stupňová

16  stupňová

16  stupňová

16  stupňová

Zadná  
náprava SR
6 stupňová

6 stupňová

6 stupňová

-

-

-

-

Zadná  
náprava HR

-

-

-

-

-

-

-

SR Zadná náprava s jednoduchou redukciou     HR Dvojitá redukcia

Automatizovaná  
prevodovka  
EuroTronic

Zadná  
náprava SR
12 stupňová

12 stupňová

12 stupňová

12 stupňová

12 stupňová

12 stupňová

12 stupňová

Zadná  
náprava HR

-

-

12 stupňová

12 stupňová

12 stupňová

12 stupňová

12 stupňová

Manuálna  
prevodovka 
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Automatická prevodovka Allison 3200: Ideálna pre  
pracovný režim s častým zastavovaním a rozbiehaním

PREVODOVKY – ZADNÉ NÁPRAVY

AUTOMATICKÁ PREVODOVKA
Iveco ponúka pre vozidlá Stralis AT a AD 
popri automatizovanej prevodovke  
EuroTronic aj automatickú prevodovku Allison 
3200. Táto prevodovka zaisťuje špičkovú 
účinnosť prevodu pohonu pri pracovnom 
režime s častým zastavovaním a rozbiehaním,

ako je napr. odvoz smetí alebo rozvoz v 
mestách. V takomto prípade je zabudovaný 
prevodník krútiaceho momentu a hydraulická 
spojka, ktorá nepodlieha opotrebovaniu a 
zvyšuje krútiaci moment motora, keď vznikne 
rozdiel medzi otáčkami motora a prevodovkou.

BRZDY, NÁPRAVY A ZADNÉ NÁPRAVY:
RIEŠENIE PRE KAŽDÚ APLIKÁCIU
Celý modelový rad Stralis je vybavený prednými 
a zadnými kotúčovými brzdami, ktorých 
účinnosť riadi riadiaca jednotka elektronického 
brzdového systému EBS (Electronic Braking 
System), ktorá ponúka protiblokovací systém 
bŕzd ABS (Anti-lock Braking System), systém 
regulácie preklzu ASR (Anti-Slip Regulation) 
a elektronického brzdového asistenta EBL 
(Electronic Brakeforce Limitation) plus 
motorovú brzdu a Intardér. Tieto sa aktivujú 
automaticky, čím minimalizujú opotrebovanie  
prevádzkovej brzdy a zaisťujú, že vozidlo 
spomaľuje vzhľadom na jazdné podmienky tým 
najlepším spôsobom. Široký sortiment
stálych prevodov zadnej nápravy je k dispozícii 
pre plne naložené vozidlá na diaľniciach a 

Kotúčové brzdy
Celý rad Stralis
je vybavený
prednými  
a zadnými
kotúčovými  
brzdami

štvorprúdových cestách: prevody do rýchla 
sa odporúčajú pre cesty bez stúpania, keď 
je vozidlo len mierne zaťažené a pre menej 
náročné pracovné režimy vo všeobecnosti; 
prevody do pomala sú vhodné pre náročnejšie 
použitia, kde prioritou je ťažná sila, ako na 
strmých cestách alebo pri plne naloženom 
vozidle. Zadné nápravy Arvin Meritor sú 
navrhnuté tak, aby spĺňali všetky požiadavky na 
ťažkú cestnú dopravu. Vyznačujú sa veľkou silou 
a vyžadujú si len minimálnu údržbu. Dodávajú sa 
s jednoduchými redukciami kvôli zabezpečeniu 
maximálnej spoľahlivosti aj v najnáročnejšom 
nasadení. Predné nápravy umožňujú uhol 
natočenia kolies 52°: mimoriadna výhoda pre 
tých, ktorí pracujú v sektore rozvozu. 
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Sortiment produktov
Systémy odpruženia
sú k dispozícii pre všetky 
aplikácie: vzduchové 
odpruženie zadnej 
nápravy a vzduchové
odpruženie všetkých 
náprav.
Ilustrácia ukazuje 
odpruženie zadnej
nápravy s riadenou
prostrednou nápravou

PODVOZOK A ODPRUŽENIE

Iveco je známe spoľahlivosťou
a robustnosťou svojich podvozkov

Vzduchové 
odpruženie
Stralis je vybavený
systémami vzduchového
odpruženia so systémom
ovládania výšky  
vozidla ECAS, ktorý 
uľahčuje nakladanie  
a vykladanie tovaru.
Ilustrácia ukazuje
štruktúru odpruženia 
zadnej nápravy 
špecifickú pre 
výmenné nadstavby

PODVOZKY A ODPRUŽENIE: PRIORITOU JE ODOLNOSŤ
Celý sortiment radu Stralis je vybavený 
podvozkami tvorenými pozdĺžnymi nosníkmi 
s priečnymi nosníkmi s U-profilom, ktoré sú 
vyrobené zo špeciálnej ocele (Fe E490)  
s vysokou mierou prieťažnosti.
K dispozícii sú v dvoch verziách podľa
aplikácie. Stralis je vybavený podvozkom z 
profilov hrúbky 6,7 mm. Vozidlá určené pre 
prácu v náročnejších aplikáciách – t.j. HM  
(Heavy Missions 6 x 4) – sa dodávajú  
s podvozkom z profilov hrúbky 7,7 mm. 
Podvozok týchto rozmerov používajú aj  
verzie 6 x 2 s rázvorom kolies najmenej 
5700 mm. Rozsiahly výber rázvorov a dĺžok 
nadstavieb je k dispozícii s dvoma alebo troma 
nápravami, ktoré ponúkajú všetky výhody 
plochého rámu podvozku bez zbytočných 
výčnelkov, a tým sa nijako neobmedzuje montáž 
nadstavby.
Pre splnenie potrieb všetkých zákazníkov  
a zvládnutie rôznych typov aplikácií a záťaží 

Stralis ponúka široký sortiment systémov 
vzduchového odpruženia zadnej nápravy  
a vzduchového odpruženia všetkých náprav.
Vozidlá určené na prepravu demontovateľných 
nadstavieb môžu byť vybavené svojím vlastným 
systémom vzduchového odpruženia celého 
vozidla s päťprvkovým pantografovým systémom, 
ktorý umožňuje rozsiahly zdvih cez takmer  
30 cm. Celý rad Stralis zahŕňa modely so  
vzduchovým odpružením zadnej nápravy,  
štyrmi vzduchovými pružinami a systémom 
ovládania výšky vozidla ECAS (Electronically 
Controlled Air Suspension).
Toto umožňuje rýchle dvíhanie a spúšťanie 
podvozku, napríklad pri nakladaní a vykladaní 
tovaru. Pre zníženie času potrebného na spúšťanie 
a dvíhanie je k dispozícii možnosť predvolenia 
niekoľkých úrovní. Pre vysoké nadstavby a prívesy 
sú k dispozícii modely s nízkou svetlou výškou 
podvozku so vzduchovým odpružením celého 
vozidla a nízkoprofilovými pneumatikami.
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SORTIMENT
Rad Stralis 
Rad Stralis je
navrhnutý tak,  
aby vyhovoval čo 
najširšej palete 
požiadaviek.
K dispozícii sú tisíce
možných variantov.
Na týchto stránkach 
je uvedený iba malý 
výber z celkového 
sortimentu

SORTIMENT PRODUKTOV STRALIS
Rozsiahly rad Stralis vyhovuje pozoruhodne širokej palete požiadaviek na 
aplikácie. K dispozícii sú tisíce možných variantov: široký rozsah rázvorov 
pre najvyšší užitočný objem nadstavby; automatizovaná a automatická 
prevodovka; stále prevody hnacej nápravy zvolené pre optimálny 
kompromis medzi prevádzkou v zelenom pásme a stúpavosťou vozidla. 
Základ, z ktorého sa odvíja celý sortiment produktov, reprezentujú  
tri motory (8-, 10- a 13-litrové motory Cursor) a päť kabín
(Active Day, Active Time so štandardnou strechou, Active Time s  
vysokou strechou, Active Space3 a Active Space3 s vysokou strechou). 
Rad ponúka:
• tradičné ťahače 4 x 2, okrem ktorých sú k dispozícii aj verzie so 
 zníženým podvozkom na prepravu vozidiel a rozvoz;
• ťahače 6 x 2 s riadenou strednou nápravou;
• tradičné nákladné vozidlá 4 x 2 so vzduchovým odpružením zadnej 
 nápravy alebo celého vozidla;
• nákladné vozidlá 6 x 2 s jednomontážou alebo dvojmontážou kolies 
 na tretej náprave, ktorá môže byť zdvíhacia, pevná alebo riadená 
 so vzduchovým odpružením zadnej nápravy alebo celého vozidla;
• ťahače 6 x 4.
Pre diaľkové medzinárodné jazdy alebo jazdy po vnútroštátnych cestách  
je najvhodnejší Active Space3, možný aj vo vo verzii s vysokou strechou.
Pre aplikácie na stredné a veľké vzdialenosti a jazdy po vnútroštátnych 
cestách Iveco ponúka model Active Space3 alebo Active Time k dispozícii  
so štandardnou a vysokou strechou. 
Pre krátke a stredné vzdialenosti v mestskej a prímestskej preprave kabíny 
Active Day a Active Time plne uspokoja požiadavky na produktivitu a 
komfort každého vodiča.

AS³ s vysokou strechou (ťahač 4x2)

AS3  AS3 (ťahač 4x2)

AT s vysokou strechou (ťahač 4x2)

AT so štandardnou strechou (ťahač 4x2)

AD 4x2
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Model
Pohon 
Kabína

Rázvor  

Výkon  
Prevodovka  

Odpruženie 

Tretia náprava

Zadná tretia náprava zdvíhacia s jednomontážou kolies
Zadná tretia náprava zdvíhacia s dvojmontážou kolies
Druhá a tretia hnaná náprava (6x4)
GVW (celková hmotnosť vozidla) 
Výmenné nadstavby
Distribúcia
Veľkoobjemová preprava

Model
Pohon 
Kabína 

Rázvor 
Výkon  
Prevodovka  

Odpruženie  
 
GTW (celková hmotnosť jazdnej súpravy)  
Dvojitá redukcia
Zosilnený rám 
Preprava osobných automobilov 
Nízky ťahač

 
AD (štandardná strecha)
AT (vysoká strecha)
AT (štandardná strecha)
AS³ (nízka strecha)
AS³ (vysoká strecha)
mm
kW/k
manuálna
automatizovaná
vzduchové
vzduchové celého vozidla*
ton
(HR)* 
(RR)* 
(CT)* 
(LT)*

440S33
LHD/RHD

x
x
x
-
-

3650-3800
243/330

x
x
x
-

44
-
-
-
-

440S36
LHD/RHD

x
x
x
-
-

3650-3800
265/360

x
x
x
-

44
x
-
-
-

440S42
LHD/RHD

x
x
x
x*
x*

3650-3800
309/420

x
x
x
x
44
x
x
x
x

440S45
LHD/RHD

x
x
x
x*
x*

3650-3800
331/450

x
x
x
x
44
x
x
x
x

440S50
LHD/RHD

-
-
-
x
x

3650-3800
368/500

x
x
x
x
44
x
x
-
x

440S56
LHD/RHD

-
-
-
x
x

3650-3800
412/560

x
x
x
x
44
x
x
-
x

Model
Pohon 
Kabína 

Rázvor 

Výkon  
Prevodovka   

Odpruženie  
 

GVW (celková hmotnosť vozidla)  
Výmenné nadstavby 
Preprava osobných automobilov 
Distribúcia 
Veľkoobjemová preprava 

 
AD (štandardná strecha)
AT (vysoká strecha)
AT (štandardná strecha)
AS³ (nízka strecha)
AS³ (vysoká strecha)
mm

kW/k
manuálna
automatizovaná
automatická
mechanické
vzduchové
vzduchové celého vozidla*
ton
(CM)*  
(CT)* 
(D)
(GV)* 

190S31
LHD/RHD

x
x
x
-
-

3800-4200
4500-4800

5100
5700-6300

6700*
228/310

x
x
x
x
x
x
18
x
-
x
-

190S33
LHD/RHD

x
x
x
-
-

3800-4200
4500-4800

5100
5700-6300

6700*
243/330

x
x
x
x
x
x
18
x
-
x
-

190S36
LHD/RHD

x
x
x
-
-

3800-4200
4500-4800

5100
5700-6300

6700*
265/360

x
x
x
x
x
x
18
x
-
x
-

190S42
LHD/RHD

x
x
x

 x*
 x*

3800-4200
4500-4800
5100-5500*
5700-6300

6700*
309/420

x
x
-

 x*
x
x
18
x
x
-
x

190S45
LHD/RHD

x
x
x
x*
x*

3800-4200
4500-4800
5100-5500*
5700-6300

6700*
331/450

x
x
-

 x*
x
x
18
x
x
-
x

Model
Pohon 
Kabína 

Rázvor     kolies 
Výkon  
Prevodovka   

Odpruženie  
GTW (celková hmotnosť jazdnej süpravy) 
Ťažká prevádzka

AT (vysoká strecha)
AT (štandardná strecha)
AS³ (nízka strecha)
AS³  (vysoká strecha)
Zadná tretia náprava zdvíhacia s jednomontážou
kW/k 
manuálna 
automatizovaná 
vzduchové 
ton
(HM)

440S45
LHD/RHD

x
x
-
-

3800-3200
331/450

x
x
x
44
x

440S50
LHD/RHD

-
-
x
x

3800-3200
368/500

x
x
x
44
x

440S56
LHD

-
-
x
x

3800-3200
412/560

x
x
x
44
x

AD (štandardná strecha)
AT  (vysoká strecha)
AT  (štandardná strecha)
AS³ (nízka strecha) 
AS³ (vysoká strecha) 
mm 

kW/k 
manuálna 
automatizovaná 
automatická
mechanické
vzduchové 
vzduchové celého vozidla*
neriadená
riadená

ton
(CM)*  
(D)
(GV)

260S31
LHD/RHD

x
x
x
-
-

3800
4200-4500
4800-5100
5700-6050
228/310

x
x
x
x
x
x*
x
x
x
x
x
26
x
x
-

260S33
LHD/RHD

x
x
x
-
-

3800
4200-4500
4800-5100
5700-6050
243/330

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
26
x
x
-

260S36
LHD/RHD

x
x
x
-
-

3800
4200-4500
4800-5100
5700-6050
265/360

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

26
x
x
-

260S42
LHD/RHD

x
x
x

 x*
 x*

3800
4200-4500
4800-5100
5700-6050
309/420

 x*
x
-
x
x
x
x
x
x
x*
-

26
x
x*
x

260S45
LHD/RHD

x
x
x
x*
x

3800
4200-4500
4800-5100
5700-6050
331/450

 x*
x
-
x
x
x
x
x
x
x*
-

26
x
x*
x

Model
Pohon 
Kabína

Rázvor  

Výkon  
Prevodovka  

Odpruženie 

Tretia náprava

Zadná tretia náprava zdvíhacia s jednomontážou kolies
Zadná tretia náprava zdvíhacia s dvojmontážou kolies
Zdvíhacia a riadená prostredná tretia náprava
GVW (celková hmotnosť vozidla) 
Výmenné nadstavby
Distribúcia
Veľkoobjemová preprava

AD  (štandardná strecha)
AT  (vysoká strecha)
AT  (štandardná strecha)
AS³ (nízka strecha)
AS³ (vysoká strecha)
mm 

kW/k 
manuálna 
automatizovaná 
automatická
mechanické
vzduchové 
vzduchové celého vozidla*
neriadená
riadená

ton
(CM)*  
(D)
(GV)

260S50
LHD/RHD

-
-
-
x
x

3800
4200-4500
4800-5100
5700-6050
368/500

x
x
-
-
x
x
x
x
x
x*
-

26
x*
-
x

260S56
LHD

-
-
-
x
x

3800
4200-4500
4800-5100
5700-6050
412/560

x
x
-
-
x
x
x
x
x
x*
-

26
x*
-
-

*Konfigurácie sa môžu meniť podľa charakteristík modelu

Ť
A

H
A

Č
 4

x2
P

O
D

V
O

Z
O

K
 4

x2
Ť

A
H

A
Č

 6
x4

P
O

D
V

O
Z

O
K

 6
x2

P
O

D
V

O
Z

O
K

 6
x2
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EFEKTÍVNOSŤ A RÝCHLOSŤ SERVISU 
Iveco spĺňa rýchlo a efektívne všetky požiadavky 
svojich zákazníkov prostredníctvom rozsiahlej 
európskej siete pozostávajúcej z 2 850 
servisných miest, v ktorých pracuje viac  
než 50 000 špecializovaných technikov. 
V servisných miestach Iveco sa kladie dôraz 
na pravidelné preškolenia technikov a použitie 
hi-tech zariadení. Vynikajúca dostupnosť 
náhradných dielov umožňuje rýchlu opravu a v 
konečnom dôsledku maximalizáciu produktivity 
zákazníka vďaka spoľahlivej prevádzke vozidla 
Iveco Stralis.

Zákaznícke centrum 
Na vyriešenie akéhokoľvek problému stačí 
iba zavolať. V prípade, že zákazník potrebuje 
asistenciu, obráti sa na zákaznícke centrum 
Iveco, kde si operátor v jazyku volajúceho 
(slovenčine) vyžiada všetky informácie, ktoré 
sú potrebné na kontaktovanie najbližšieho 
servisného miesta. Zákaznícke centrum dozrie 
na všetky činnosti až do opravenia vozidla.

 IVECO vám vykonajú údržbu vozidla podľa 
 predpisov výrobcu, vymenia opotrebované 

časti a odstránia všetky poruchy na vozidle s 
použitím originálnych dielcov IVECO. 

 A to všetko v najvyššej kvalite a nezávisle od 
cien náhradných dielcov a práce v servise.

2. Drive Line: Tento produkt je zameraný 
na motor, prevodovku a ďalšie časti 
hnacieho ústrojenstva, aby srdce vášho 
vozidla fungovalo vždy v správnom rytme. 
Samozrejme vrátane ideálnej údržby vozidla 
a bez nepríjemných prekvapení pri opravách 
celého pohonného reťazca.

3. Eco: Kontrakt Eco pri minimálnych nákladoch 
zaistí trvalú funkčnosť a bezpečnosť vozidla. 
Zahŕňa kompletnú pravidelnú údržbu vozidla 
a výmenu častí brzdového a spojkového 
systému, ktoré sa opotrebúvajú.

4. Maintenance: S týmto produktom budete 
mať jasnú predstavu o nákladoch na údržbu 
vášho vozidla a istotu, že pravidelný servis 
je sa vykonáva podľa požiadaviek výrobcu, 
v súlade s návodom na obsluhu a s použitím 
originálnych náhradných dielcov.

Výhody kontraktu PMC
Transparentnosť  nákladov: S kontraktom 
plánovanej údržby si môžete byť istý, aké 
náklady budete mať na údržbu a opravy vozidla. 
Bez nečakaných zmien a vysokých finančných 
nárokov. Spoľahlivosť a funkčnosť vozidla: 
Použitie originálnych náhradných dielov pri 
údržbe a opravách vám dodáva pocit istoty a 
môžete sa naplno venovať vašej práci, biznisu.
Kontinuálna výkonnosť vozidla: Vaše vozidlo 
bude vždy v perfektnom stave a to kdekoľvek v 
Európe vďaka širokej a kvalitnej servisnej sieti 
IVECO, ktorú tvorí viac ako 2500 servisných 
miest. Nízke administratívne nároky: Vďaka 
kontraktu plánovanej údržby nepotrebuje vodič 
vášho vozidla financie na platby v servisoch, 
nemusíte ani zaúčtovávať veľké množstvo 
dokladov a faktúr. 
Administratívna práca spojená s vozidlom sa 
zníži na minimum.
Vysoká hodnota ojazdeného vozidla:  
Ak sa rozhodnete vozidlo vymeniť za nové, 
skutočná zostatková hodnota bude vysoká, 
pretože je naďalej kvalitné.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Odborné školenia
efektívnosť a okamžitá 
odozva sú vlastnosti, 
ktorými sa vyznačuje
zákaznícky servis 
Iveco

www.iveco.sk Viac informácií si môžete prečítať  
na internetovej stránke

Kontrakt plánovanej údržby

Transparentné náklady, bezchybný  
technický stav, permanentné efektívne 
využívanie vozidla, vyššia cena pri  
predaji jazdeného trucku.  
To sú hlavné prednosti kontraktu plánovanej 
údržby (Iveco Planned Maintenance Contracts 
– PMC). Súčasne s kúpou vo zidla Iveco 
môže zákazník uzavrieť kontrakt plánovanej 
údržby, ktorý mu garantuje kvalifikovaný a po 
technologickej stránke priebežne aktualizovaný 
servis v autorizovaných dielňach, a teda aj 
maximálne dodržiavanie štandardov kvality. 
Vďaka PMC zákazník vopred pozná náklady 
na údržbu, resp. opravy vozidla a môže ich 
zahrnúť do plánovaných výdavkov. 
IVECO ponúka 4 typy kontraktu plánovanej 
údržby PMC.
1. Standard: Najpoužívanejší produkt na 

Slovensku zahŕňajúci kompletnú údržbu a 
opravy vozidla. V ktoromkoľvek servise 
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PRE KAŽDÝ STRALIS
JEHO VLASTNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Dizajn, technologické inovácie a výkon sú
črty, ktorými sa vyznačuje príslušenstvo Iveco.
Rozsiahly sortiment produktov Iveco Shop, 
ponúka úplne nové produkty navrhnuté tak, 
aby súčastne uspokojovali praktické, estetické, 
štýlové a aerodynamické potreby.
Tento sortiment produktov dosahuje výkonové 
štandardy Stralis po všetkých stránkach: 
znamenité prispôsobenie vnútorného priestoru 
kabíny pre cestujúcich, ako aj zlepšenie 
exteriéru kabíny pri súčasnom zabezpečení 
jazdnej bezpečnosti a cestovného komfortu pri 
jazde na veľké vzdialenosti a tiež v mestskej a 
prímestskej premávke.

www.iveco.sk Viac informácií si môžete prečítať  
na internetovej stránke

Iveco Shop
Ak si zákazník želá
zlepšiť jazdný komfort 
alebo získať väčšiu 
bezpečnosť:
Iveco Shop ponúka
pre Stralis rozsiahly 
sortiment doplnkových  
produktov, ktoré 
zákazník môže použiť 
na prispôsobenie 
svojho vozidla

Originálne diely
Pre zákazníka voľba originálnych dielov Iveco 
znamená, že môže dôverovať kvalite výrobcu 
a že prácu vykonávajú odborníci, ktorí vozidlo 
dokonale poznajú. Preto si zákazník vždy môže 
byť istý, že vozidlo je v každom okamihu v 
perfektnom stave. Servisné miesta po celej 
Európe sú zárukou toho, že o zákazníkov bude  
postarané, kamkoľvek pôjdu.
Rýchlosť a efektívnosť distribučnej siete 
dokazuje fakt, že 95% dielov sa dodáva  
do 24 hodín.

Špecializovaní technici
Iveco organizuje pre svojich technikov vysoko 
špecializované školenia a kurzy.
Investovanie do školení zamestnancov 
zabezpečuje, že sa problémy zákazníkov riešia 
maximálne efektívne a kompetentne s použitím 
najmodernejších diagnostických systémov, so 
stálou aktualizáciou elektroniky a vysokou 
kvalitou služieb. Všetko toto sa robí s cieľom 
zabezpečiť, aby boli vozidlá mimo cesty čo 
najkratší čas. Pretože naši zákazníci sú u nás 
vždy na prvom mieste.

Servis 24 hodín denne, 365 dní v roku v 
Slovenskom jazyku.
Medzinárodné tel. číslo: +390112740866
alebo +800IVECO000

ZÁKAZNÍCKY SERVIS
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Tento katalóg tu nekončí, ale pokračuje online. Všetky informácie, ktoré sa 

chcete dozvedieť o novom Iveco Stralis si môžete prečítať na internetovej 

stránke spoločnosti Iveco. Stačí kliknúť na

www.iveco.sk

Logo All Blacks, znak strieborného papradia a ALL BLACKS®  
sú registrované ochranné známky NZRU.

Informácie a obrázky uvedené v tejto brožúre majú  
len informatívny charakter. Iveco si vyhradzuje právo 
kedykoľvek vykonať zmeny z výrobných a obchodných 
dôvodov.




