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Vůz Urbanway Hybrid byl značkou IVECO BUS vyvinut
s důrazem na zásadní snížení emisí a spotřebu paliva tak, aby 
zajišťoval ve městech stále ekologičtější mobilitu. Jeho nová 
verze Urbanway Full Hybrid má v tomto ohledu řadu 
vylepšených parametrů, což z něj činí ideální autobus pro 
městskou hromadnou dopravu.
Vůz je vybaven sériovým hybridním pohonem, který nabízí 
plynulé zrychlení, přičemž akumulátory ukládají energii 
získávanou zpět při brzdění a umožňují ji využít při rozjezdu. 
Nedávné studie provedené např. rakouskou univerzitou ve 
Štýrském Hradci nebo finským Centrem pro technický 
výzkum v Helsinkách prokázaly, že právě tento typ hybridního 
pohonu je optimální pro provoz ve městech.
Verze Euro VI s motorem Tector 7 se vyznačuje plynulou 
jízdou a ekologickým provozem také díky technologii HI-SCR, 
která zaručuje špičkový výkon šetrný k životnímu prostředí,
a to bez recirkulace výfukových plynů (EGR) a s ní spojenými 
nevýhodami. Nový motor Tector 7 je nejlehčím motorem 
používaným ve vozech IVECO BUS, proto je vedle hybridů 
nasazován v celé řadě modelů Urbanway a Crossway.

TICHO JE POKLAD
Urbanway Full Hybrid  poutá pozornost zejména tichým 
provozem a vysokou efektivností. Při příjezdu či odjezdu ze 
zastávky v elektrickém režimu je generátor vypnut, díky 
čemuž jsou eliminovány vibrace a hlučnost je zredukována na 
polovinu. To má bezprostřední dopad na komfort obyvatel, 
chodců, cyklistů, lidí čekajících na zastávkách i cestujících, 
stejně tak i na řidiče, pro něhož je tiché pracovní prostředí 
velkým přínosem.
Díky technologii “Arrive & Go” je elektrický režim 
automaticky aktivován, klesne-li rychlost vozu pod 20 km/h. 
Vůz následně pokračuje v plně elektrickém režimu až po 
zastavení na zastávce. Po nastoupení cestujících odjíždí 
autobus ze zastávky na plně elektrickém režimu a při 
překročení rychlosti 20 km/h se opět spouští generátor.
Nová, optimalizovaná konstrukce autobusu nabízí větší 
přepravní kapacitu. Díky efektivnímu uspořádání sedadel má
v porovnání s předchozí generací větší kapacitu cestujících. Ve 

své třídě tak nyní jasně dominuje: je nejtišší, s největší 
kapacitou a má nejlepší poměr CO2 na pasažéra.

DALŠÍ ÚSPORY
Sériový hybridní pohon pracuje s nejnovějšími lithium-
iontovými bateriemi o váze 385 kg, výkonu až 200 kW
a kapacitě 11 kWh, které jsou umístěny na střeše vozu 
společně s dalším příslušenstvím. Architektura sériového 
hybridu spočívající v oddělení soustavy motor/generátor od 
přímého pohonu je ideální z hlediska spotřeby energie.
U tohoto typu pohonu je generátor elektricky propojený
s elektrickým motorem, který pohání kola zadní nápravy. 
Nepotřebuje alternátor ani startér.
Ve výsledku tak dosahuje v pomalém a hustém provozu až
o 40 % nižší spotřebu paliva oproti konvenčnímu autobusu. 
Snížená spotřeba paliva a hmotnost (o 300 kg oproti předešlé 
generaci) s sebou nese i pozoruhodně nízké emise CO2 na 
cestujícího.
Vedlejší spotřebu energie u plně hybridního vozu Urbanway 
snižuje i celá řada dalších vylepšení, například úsporné LED 
osvětlení interiéru I vnějšku.

BUDOUCNOST MĚSTSKÉ DOPRAVY
Předchozí generace Urbanway Hybrid si rychle našla své 
zákazníky. Jedním z důkazů je vítězství IVECO a IVECO BUS 
ve veřejné soutěži o dodání vozů s ekologickým provozem 
pro italské Miláno. IVECO BUS dodá severoitalské metropoli 
120 autobusů Urbanway Hybrid. Milán se tak připojuje
k dalším velkým evropským městům, jako je Paříž, Madrid či 
Bologna, které již mají vozy IVECO na zemní plyn a hybridní 
vozy IVECO BUS ve svých vozových parcích.
Urbanway Full Hybrid chce navázat na tyto úspěchy a nadále 
potvrzovat pozici značky IVECO BUS jako technologického 
lídra v celé kontinentální Evropě. Nejnovější plně hybridní vůz 
je k dispozici také ve verzi Crealis, které už se prodalo více 
než 450 kusů. Tento autobus se zvýšeným standardem přináší 
futuristický vzhled, vylepšený design a větší komfort pro 
cestující. Představuje tak skutečnou budoucnost městské 
dopravy. 

FULL HYBRID = PROSTORNÝ | TICHÝ | EKOLOGICKÝ
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NEZAPOMEŇTE NA SERVIS 
VAŠEHO AUTA PO ZIMĚ

Zima skončila. Po zimních náročných povětrnostních podmínkách potřebuje 
vozidlo technickou prověrku. Přezutím pneumatik to nekončí, 

servis vozidla po zimě by měl obsahovat několik důležitých kroků. 

Stejně pečlivá příprava na zimu by měla být i po ní.
Tak jako si dáváte záležet na kontrole stavu vozidla před přicházející zimou, 
neméně velkou důležitost byste měli věnovat jeho přípravě na letní sezónu. 

Jen si představte, s čím vším musí v zimních podmínkách auto bojovat a jak ho sníh 
a nánosy soli dokážou otestovat. Které jsou nejdůležitější části údržby po zimě?

V tomto vydání časopisu IVECO & Vy naleznete užitečné tipy na údržbu 
včetně údržbových sad a speciální nabídky služeb. Zjistíte, jak získat díly originální

jakosti s plnou zárukou za mnohem nižší cenu.



ŘEMENY A BRZDY

Díly podléhají velkému opotřebení při provozu během zimy. Proto, aby vaše vozidlo fungovalo 
bez problémů, je nutná jarní prohlídka vozidla. Nejenže snížíte riziko nebezpečí na poškozených 
cestách po zimě, ale  ušetříte i na údržbě a kontrole. Servisy nabízejí v rámci kontroly po zimě 
různé balíčky úkonů, ale minimálně tyto si zkontrolujte: 

Vždy třeba zkontrolovat funkčnost brzdové 
soustavy. Brzdová zkušebna v autorizovaném 
servisu vám změří účinnost brzd na vašem 
vozidle. Pokud si při brzdění všimnete 
neobvyklého chování, jako např. vibrace nebo 
nárazy, zvuky škrábání, výchylka vozidla nebo 
odpor pedálu, potom je určitě na čase 
zkontrolovat brzdový systém. Kotouč nebo 
destičky mohou být opotřebované nebo můžete 
mít problém s brzdovou kapalinou. IVECO vám 
pomůže snížit rizika a současně náklady svými 
vysoce kvalitními kompletními sadami kotoučů, 
destiček a senzorů opotřebení, jakož i sadami 
destiček (destičky a senzory opotřebení). 

Prasknutí řemene představuje vysoké riziko 
poškození motoru, která mohou vést 
k vysokým nákladům. IVECO nabízí pro 
všechny kategorie nákladních vozidel 
celou řadu sad řemenů. 
Každá sada je dodávána 
s kompletní sadou 
součástek, včetně 
napínáku řemenu, 
řemenic, 
svorníků 
a šroubů.

POSLOUCHEJTE VAŠE BRZDY NENECHTE, ABY VÁM ŘEMEN 
VYPOVĚDĚL SLUŽBU 

• Brzdy   • Motor   • Karoserie   • Žárovky   • Stěrače   • Podvozek a nápravy   • Klimatizace

VÝHODNÁ SADA
BRZDOVÝCH DESTIČEK

UŠETŘÍTE ČAS V SERVISU
Vše, co potřebujete pro vozidlo,
je v jedné krabici.

VÝHODNÁ CENA
Zakoupením kompletní sady ušetříte oproti
bežné ceně samostatných součástek.

 VYPLATÍ SE ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ 
DÍLY IVECO ZARUČÍ:

BEZPEČNOST
Kratší brzdné vzdálenosti
POHODLÍ
Nižší hluk a vibrace 
JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
Kompatibilita dílů, 
včetně veškerého příslušenství

SPOLEHLIVĚ
A BEZPEČNĚ 
PŘIPRAVÍME VAŠE 
IVECO PO ZIMĚ
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KONTROLA SOUČÁSTÍ MOTORU JE NEZBYTNÁ, PŘEDEJDETE TAK 
PŘÍPADNÝM KOMPLIKACÍM V PROVOZU NEBO NEOČEKÁVANÉ 
PORUŠE, KTERÁ BY VÁS MOHLA VYJÍT DRAHO.

OLEJ, VZDUCH A PALIVOVÉ FILTRY

VĚNUJTE VAŠEMU MOTORU 
NÁLEŽITOU PÉČI

Dnešní výkonné vznětové motory vyžadují 
zvláštní pozornost. Nespokojte se s ničím 
j iným než s olejem špičkové kval ity 
a vysokovýkonnými filtry s dlouhou životností, 
abyste  dlouhodobě získali z vašeho motoru 
to nejlepší. Originální olejové filtry IVECO 
jsou vyrobeny z vícevrstvého materiálu 
pro zachycení prachu a zbytkových částic 
různé velikosti a jsou pětkrát účinnější 
než standardní filtry.

Existuje tolik nebezpečí, která mají za následek 
ucpání nebo korozi čerpadla a vstřikovačů, 
včetně vody a sazí, jakož i minerálních 
a organických částic. Doporučuje se, abyste 
vyměnili palivový filtr jednou za rok. Iveco 
používá materiály, které odolají extrémním 
teplotám, vibracím a tlaku. Vysokovýkonné 
filtry jsou vyrobeny tak, aby vydržely.

DOSTÁVAJÍ SE DO 
PALIVA NEČISTOTY?

■  RYCHLÁ ÚDRŽBA
■  ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
■  PROFESIONÁLNÍ SERVIS

Originální olejové filtry
5x účinnější 

Originální palivové filtry
Optimalizované pro váš motor

SERVISNÍ PROGRAM ZAMĚŘENÝ 
NA ÚDRŽBU PRO MOTORY. 
JEDINEČNÁ CENA VČETNĚ PRÁCE A OLEJE. 

5MOTOR

VÁŠ VZDUCHOVÝ FILTR JE PLÍCEMI VAŠEHO MOTORU!
Pokud je vzduchový filtr nasycený, významně snižuje proud vzduchu, který negativně ovlivňuje výkon 
motoru a zvyšuje spotřebu paliva. Je proto důležité pravidelně vyměňovat filtr. Originální vzduchové 
filtry IVECO jsou vyrobeny z nejúčinnějších materiálů a perfektně zapadají do originálního pouzdra, 
čímž poskytují bezproblémovou montáž a dokonalé utěsnění. Ve výsledku těžíte z maximálního 
točivého momentu a minimální spotřeby paliva.
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Karosérie

Ošetření případných poškození ochranné vrstvy proti korozi. V zimě je na cestě množství kamenů 
z posypů, které mohou způsobit poškození laku. Iveco karosářské díly jsou perfektně přizpůsobeny 
vašemu vozidlu, což umožňuje rychlou a snadnou montáž a zároveň s nimi dosáhnete nejvyšší úrovně 
spolehlivosti a výkonu. 

Klimatizace Podvozek a nápravy

Během letní sezóny je používána velmi často, 
proto je nutná výměna filtrů a její kompletní 
vyčištění, nejlépe v autorizovaném servisu. 
Znečištěná klimatizace totiž velmi negativně 
působí na vaše zdraví.

Sníh a náledí intenzivně zatěžují nápravu vozidla. 
Nechte si změřit geometrii, abyste předešli 
zhoršení kvality jízdních vlastností vozu. 
Nezapomeňte zkontrolovat i ochrannou vrstvu, 
která je narušována nánosy soli.

PROJASNĚTE SVOU CESTU

Znečištěné světlomety snižují viditelnost 
a oslňují provoz v protisměru. Takže se 
ujistěte, že je pravidelně čistíte. A pokud 
hledáte dlouhotrvající žárovky, abyste se 
vyhnuli neustálému vyměňování, zvažte sady 
s originálními žárovkami IVECO. Žárovky 12 
a 24 V, které jsou vyrobeny s nerozbitným 
plastovým krytem, poskytují vynikající výkon 
a bezpečnost a vydrží více než dvakrát tak 
dlouho jako standardní žárovky. 

Stěrače

Mrazy a sůl poškozují gumičky 
stěračů, které pak způsobují 
šmouhy na skle. Po zimě 
je nejlepší stěrače 
vyměnit za nové. 

HLADKÁ JÍZDA VPŘED
Pro maximální pohodlí a ovládání pravidelně 
kontrolujte systém pérování a vždy zvolte 
originální díly. Originální závěsy a tlumiče 
nárazů IVECO poskytují větší pohodlí, stabilitu 
a ovládání i za obtížných podmínek. 

BUĎTE CHRÁNĚNI TÍM NEJLEPŠÍM 

CHRÁNÍ VÁS I PŘED SLUNCEM 
Na obzoru jsou jasné sluneční dny. 
Technologie čelních skel IVECO blokuje 
až 95 % škodlivých UV paprsků.

Nárazníky jsou při kolizi v nízké rychlosti nezbytné pro ochranu dalších dílů. Originální nárazníky 
IVECO zajišťují perfektní geometrii a jsou opatřeny vysoce kvalitními polymery, které dodávají 
nekompromisní pevnost, lehkost a flexibilitu.
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VÝFUK, ELEKTRICKÝ SYSTÉM A PŘÍSLUŠENSTVÍ

MYSLETE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZKONTROLOVALI JSTE 
ELEKTRICKOU INSTALACI?

VÝBAVA PRO OBSLUHU

Vybrali jste si systém SCR pro snížení emisí skleníkových plynů a snížení spotřeby paliva 
bez poklesu výkonu. K zajištění správné funkce systému SCR je třeba ho plnit kvalitním 
roztokem AdBlue, který splňuje normy ISO 22241. Řádná údržba systému SCR vám dále 
umožní zlepšit jeho trvanlivost a šetří peníze.

Elektrické komponenty jsou nezbytné pro všechny funkce vozidla. 
Konektory, senzory, spínače a tlačítka přenášejí signály a informace, 
které řídí povelové jednotky, a hrají klíčovou roli při zajištění, 
aby vozidlo správně jelo. Pouze originální elektrické komponenty 
IVECO mohou zaručit nejvyšší úroveň výkonu vozidla a bezpečnosti 
řidiče ve všech situacích.

KRYTY NÁDRŽÍ
IVECO nabízí kryty palivových nádrží, jakož i kryty nádrží UREA. 
Všechny kryty jsou plně kompatibilní s předpisy EU 
a dodávají se s klíčem.

Využijte řadu vysoce technicky vyspělých čisticích 
prostředků pro čištění celého vozidla:
    ■  zářivě čisté sklo, aby okna měla dokonalý lesk
    ■  dokonalý interiér pro uklizení palubní desky, volantu a rohoží
    ■  čistý vzduch pro svěží, dezinfikovaný interiér
    ■  lesklá karoserie s bezvadnou ochranou

DOPORUČENÍ K

®DOPORUČENÍ K AdBlue

  ■ Pravidelně vypouštějte a doplňujte olej IVECO Urania, aby se zlepšilo šetření paliva
    ■  Alespoň jednou za rok nechte v autorizovaném servisu IVECO zkontrolovat systém SCR 

®
    ■  Skladujte AdBlue  v chladném, suchém a dobře 
       větraném prostoru, mimo dosah přímých slunečních paprsků
    ■  Vyvarujte se křížové kontaminace do nádrže motorové nafty



NĚKOLIK SLOV OD NAŠICH ODBORNÍKŮ

Gaelle Morin 
Reman Communication 
a Marketing Animation Manager EMEA

Do jaké míry se tím vším zlepší vztah 
obchodník - zákazník?

Obchodník musí provést opravu, ale není snadné 
poskytnout adekvátní cenovou nabídku, 
protože nemůže přesně odhadnout škodu. 
Poté, co vše na servisu rozeberou, zavolají zákazníkovi 
zpět a řeknou mu, že se cena 
zdvojnásobila. Nabídnutím 
produktu Reman je však 
od začátku zaručena plná 
transparentnost.

Vše, co dodáváme, musí zachovávat stejně přísné normy 
kvality jako u originálních dílů. Produkty Reman nejsou 
výjimkou. Naši inženýři se řídí přísným souborem specifikací 
pro nové díly, které aplikují na díly Reman. Jsou si plně 
vědomi očekávání.

Všechny produkty Reman mají stejné krytí zárukou 
jako nové díly kromě motorů, které mají 2 roky*. 
Pokud je montáž 
provedena v autorizované síti, 
vztahuje se na ni stejná záruka.

* Omezeno na 200 000 km ve 2. roce záruky.

Rémy Chevallier
vedoucí Engineering EMEA

Vezmeme-li například motor, je na něm vždy několik 
poškozených dílů. Pokud nedokážeme jednoznačně 
identifikovat, které díly jsou poškozeny, je lepší v rámci 
Reman vyměnit celý motor, cena je pevná a pracovní 
doba mechanika je předem stanovena.

Nejen to. Na vrcholu úspory nákladů je rovněž míra 
spolehlivosti. Když vyměníte celek, je významně menší 
riziko poruchy než opravením 
jednotlivých komponent. 
Je to jako dostat nový díl.

Podrobně monitorujeme všechny certifikované 
partnery a zajišťujeme, aby objednávali díly pouze 
od původních dodavatelů. Nedovolujeme, aby kupovali 
levnější díly ze zemí s nízkými náklady, aby ušetřili peníze. 
Když provádíme audit, 
kontrolujeme jejich sklad 
a věnujeme velkou 
pozornost všem 
produktům, které používají.

Proč kupovat Reman místo opravy 
poškozených dílů?

Takže je to výhoda pro úsporu nákladů?

Jaké jsou certifikační kritéria pro partnery Reman?

S jakým druhem záruky se dodávají produkty Reman?

Ale jak zákazníci vědí, že dostanou stejnou úroveň kvality?

CO ZNAMENÁ REMAN?
A CO JEJ DĚLÁ TAK JEDINEČNÝM? 10

IVECO se pustilo do nového vzrušujícího dobrodružství: 
nabízí zákazníkům důkladně repasované produkty, 
které dosáhnou kvality jako nové, ale za zlomek nákladů. 
Pojďte se podívat, jak se vše odehrává.

VÝMĚNNÝ SYSTÉM

KOLIK PRODUKTŮ 
REMAN MŮŽEME 
OČEKÁVAT?

IVECO již nabízí znovu 
vyrobené verze většiny 
svých dílů. A cílem je 
pokrýt 90 % portfolia 
do konce roku 2017.

od začátku je
zaručena plná 

transparentnost

stejné krytí
zárukou

jako nové díly

věnujeme velkou 
pozornost všem produktům,

které používají

je to jako
dostat nový díl



V roce 2016 vzrostl tržní podíl značky IVECO BUS v České 
republice o 0,7 % na celkových 25,2 %. IVECO BUS se zároveň 
stalo absolutním lídrem v segmentu meziměstských vozů
v České republice s tržním podílem 40,5 %, a to díky 
nejúspěšnější evropské řadě Crossway, která se vyrábí ve 
Vysokém Mýtě. 

P r o d u k t o v á  ř a d a  C r o s s w a y  j e  j e d n i č k o u  v e 
východoevropském regionu, který zahrnuje 10 zemí – Polsko, 
Rumunsko, Maďarsko, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Slovinsko, 
Chorvatsko, Českou republiku a Slovensko –, a to s celkovým 
tržním podílem v  segmentu meziměstských vozů  48,9 %.

Společnost Iveco Czech Republic zaznamenala rekordní výši 
produkce 3 885 vozů (+ 4,2 %), což jen dokládá, že řada 
Crossway se nadále těší oblibě mezi zákazníky. Jedná se
o vůbec nejvyšší výrobu v celé historii závodu. Přes 94 % vozů 
bylo prodáno do zahraničí, přičemž na prvním místě figuruje 
Francie, následována Německem a Itálií.

V prosinci minulého roku společnost Iveco Czech Republic,
a. s. získala stříbrnou medaili ve 22. ročníku soutěže Exportér 
roku. Obsadila druhou příčku v soutěžní kategorii „Nárůst 
exportu 1993-2015” mezi společnostmi s objemem exportu 
přes 500 mil. Kč za rok. Hodnota exportu společnosti se od 
roku 1993 zvýšila na 25násobek. Generální ředitel společnosti 
Iveco Czech Republic, a. s., Jiří Vaněk, obdržel toto ocenění
z rukou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka na 
slavnostním předávání konaném v Kaiserštejnském paláci
v Praze.

Iveco Czech Republic, významný hráč české ekonomiky, 
nepřetržitě investuje jak do technologií, tak do průmyslových 
zařízení a má v plánu i nadále investovat do výrobního závodu 
ve Vysokém Mýtě a do výzkumu a vývoje. V roce 2016 
přesáhly investice 300 mil. Kč.

Iveco Czech Republic hodnotí rok 2016 jako
velmi úspěšný díky nejvyššímu objemu produkce
v historii a stříbrné medaili v soutěži Exportér roku!

Výroba v roce 2016: nejvyšší v historii závodu!

Společnost Iveco Czech Republic oceněna jako
druhý největší český exportér v kategorii
„Nárůst exportu 1993-2015” 

Rostoucí celkový tržní podíl a první místo
s tržním podílem 40,5 % na trhu meziměstských
vozů v České republice 

ÚSPĚŠNÝ ROK 2016
PRO IVECO CZECH
REPUBLIC
VYSOKÉ MÝTO
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Společnost je významným zaměstnavatelem v pardubickém 
regionu. Zaměstnává přes 3 100 lidí, a dalších přibližně 1 700 
pracovních míst vytváří u subdodavatelů. Za posledních 5 let 
počet zaměstnanců společnosti významně vzrostl o více než 
37 %.

Sylvain Blaise, viceprezident IVECO BUS, odpovědný za 
segment autobusů IVECO BUS po celém světě, prohlásil: 
“Díky více než 120 letům zkušeností a nepřetržitým ambiciózním 
investičním programům je společnost Iveco Czech Republic 
odhodlána nadále udržovat svou konkurenceschopnost na vysoké 
úrovni a výrazně přispívat k růstu státního průmyslu a hospodářství. 
Řada Crossway je jednoznačným lídrem ve své kategorii v Evropě,
a k rozvoji výrobního závodu ve Vysokém Mýtě zcela jistě přispěje
i nový Evadys.“



 DVOULETÁ ZÁRUKA 
NA MOTORY IVECO RENOVOVANÉ

V PROGRAMU REMAN!

PROTOŽE SKUTEČNĚ
VĚŘÍME V KVALITU NAŠICH 
REPASOVANÝCH MOTORŮ

ZARUČENĚ BEZ
NEČEKANÝCH 

NÁKLADŮ

BEZPEČNÝ
DRUHÝ

ŽIVOT VOZIDEL

NEJLEPŠÍ
ZÁRUKA
NA TRHU

KLID V DUŠI

ZEPTEJTE SE SVÉHO AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE IVECO NA VÍCE INFORMACÍ. 
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