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V RUKÁCH EXPERTOV

Zostať v bezpečí po celý rok znamená mať plnú kontrolu nad svojím vozidlom!
Vidieť a byť videný ostatnými vodičmi a chrániť všetkých na palube.

Na dosiahnutie tohto cieľa môže byť lákavé rozhodnúť sa pre lacnejšie neoriginálne 
diely alebo vynechať pravidelnú údržbu. Ale v dlhodobom horizonte je Vaša bezpečnosť 
závislá od efektívnej funkcie každého dielu a Vaše zlé rozhodnutie môže spôsobiť vážnu 

poruchu Vášho vozidla, ktorá by mohla ohroziť aj váš život.

V tomto vydaní časopisu IVECO & Vy nájdete veľa informácií, rád a rozhovorov, ktoré Vám 
pomôžu chrániť Vaše vozidlo, znížiť náklady na údržbu a zvýšiť výkon Vášho vozidla.

Prajeme Vám bezpečnú jazdu po celý rok 2017!



AKO MÔŽETE OVLÁDAŤ
VAŠE VOZIDLO EFEKTÍVNEJŠIE?

Vaša schopnosť ovládať vozidlo je založená 
na veľkom počte vzájomne prepojených častí,
najmä brzdového systému. Aby sa predišlo 
kolíziám a potenciálne nebezpečným situáciám, 
jednotlivé komponenty
musia fungovať efektívne
a v harmónii, aby zabezpečili
rýchle a aktívne brzdenie.

Ventilácia s 
T-stĺpcami 

IVECO

VAŠE
VÝHODY:

TOP TIPY PRE 
BEZPEČNOSŤ NA CESTE
CHRÁŇTE SVOJE VOZIDLO NA ZÁKLADE
ODBORNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV, 
MIMORIADNYCH PONÚK A PRISPÔSOBENÝCH SLUŽIEB
VYUŽITE MIMORIADNE PONUKY A SLUŽBY NA MIERU
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KRATŠIA BRZDNÁ DRÁHA   ZNÍŽENÉ OPOTREBENIE /
DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ   LEPŠIE OVLÁDANIE VOZIDLA/

OPOTREBENÉ DISKY ZNAMENAJÚ

OHROZENIE BEZPEČNOSTI A NADMERNÉ OPOTREBENIE PLATNIČIEK 
PREHRIEVANIE, KTORÉ MÔŽE VIESŤ K PORUCHE BRZDOVÉHO SYSTÉMU

VIETE, KEDY VYMENIŤ 
BRZDOVÉ KOTÚČE?

DISKY SÚ V PORIADKU

2 1 0

KONTROLA U PREDAJCU VYMEŇTE DISKY

OBJAVTE PRVÉ DISKY SO SENZORMI OPOTREBENIA
A OPOTREBENIE BRZDOVÉHO DISKU UVIDÍTE NA PRVÝ POHĽAD

Dlhšia životnosť kotúčov Minimálne opotrebenie
brzdových doštičiek

Tiež je dôležité predchádzať 
nadmernému opotrebeniu, 
ako je praskanie. Veľmi 
efektívnym riešením je 
unikátny dizajn T-stĺpcového 
systému ventilácie Iveco, ktorý 
účinne odvádza teplo a zvyšuje 
životnosť brzdového kotúča.

Opotrebenie je možné 
obmedziť aj optimalizáciou 
pružnosti pružiny (spájajúcej 
zadnú dosku a držiak pružiny), 
podobne ako pri brzdových 

®doštičkách Iveco Protecs , 
na lepšie vyrovnanie a zníženie 
trenia.

ZLEPŠITE OVLÁDANIE VÁŠHO VOZIDLA

ROK 2017 PRINESIE NOVÉ VÝZVY A NOVÉ DOBRODRUŽSTVÁ, PRETO JE DÔLEŽITEJŠIE AKO 
KEDYKOĽVEK PREDTÝM ZOSTAŤ V BEZPEČÍ, NAJMÄ PRI ŠOFÉROVANÍ.

Dlhodobá výkonnosť a spoľahlivosť

Prvým krokom na dosiahnutie tohto cieľa 
je zaistenie, aby brzdové diely perfektne pasovali na Vaše vozidlo 
IVECO. Rozsiahle testovanie v skúšobni (vyše 1 000 hodín) 
a testovanie v prevádzke (vyše 100 000 km) zabezpečuje 
maximálnu kompatibilitu a výkon.



AKO MÔŽETE UDRŽIAVAŤ VYSOKÝ VÝKON 
VÁŠHO TURBODÚCHADLA BEZ RIZIKA?

Výkon motora má tiež vplyv na ovládanie vozidla. Ak Vaše turbodúchadlo nie je dokonale 
prispôsobené Vášmu vozidlu, môže dochádzať k neočakávaným poruchám motora.

Ohrozenie vašej bezpečnosti
Rozhodnutie pre lacnejšie turbodúchadlo sa krátkodobo môže javiť, ako dobrý nápad.
Falzifikáty turbodúchadiel sú ale náchylné na poruchy. Testy odolnosti preukázali, že vysoké tlaky na falšovaných 
turbodúchadlách vedú k pretočeniu a roztrhnutiu kolesa. Vystavenie otáčkam 250 000 ot./min a teplote vyššej
ako 800 °C, ale nemusia turbodúchadlá nižšej kvality vydržať a môže dôjsť k trvalému poškodeniu motora.

Zvoľte originálnu kvalitu IVECO
Naše originálne náhradné diely sú ideálne riešenie ako zlepšiť 
ovládateľnosť Vášho vozidla tým, že znížite riziko poškodenia 
a nepredvídateľnej poruchy vozidla. Originálne 
turbodúchadlá IVECO navyše prinášajú významné úspory…
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AKO EŠTE MÔŽETE ZAISTIŤ 
PLYNULEJŠIU A BEZPEČNEJŠIU JAZDU?

Tlmiče pruženia hrajú kľúčovú úlohu aj v ovládaní vozidla pomocou tlmenia vibrácií 
a obmedzenia nadmerného pohybu odpruženia. Bohužiaľ konkurenti často znižujú náklady tým, 
že znižujú nároky na kvalitu kľúčových komponentov ako sú tesnenia, podpery a materiály.

Riziko neoriginálnej kvality
Väčšia pravdepodobnosť poruchy, opotrebenia 
a korózie, nekvalitné materiály nie sú schopné 
plne tlmiť vozidlo, čo vedie k horšej priľnavosti 
na ceste a zvýšeniu brzdnej dráhy, ako aj 
väčšiemu riziku aquaplaningu a nestability.

IVECO odporúča
výmenu tlmičov vykonávať 
v páre, aby nedochádzalo 
k vytváraniu nerovnováhy 
na nápravách vozidla.

VÝHODY ORIGINÁLNYCH 
TURBODÚCHADIEL IVECO

nižšie náklady 
na údržbu

lepší výkon 
motora

nižšia spotreba 
paliva

-10%+20%-75%

JE PRESNE VYVÁŽENÉ A VYROBENÉ Z MATERIÁLOV 
ODOLÁVAJÚCICH VYSOKÝM TEPLOTÁM.

VÝKON
zaistí zachovanie 

výkonnosti

SPOTŘEBA
PALIVA

optimalizácia výkonu

TRVANLIVOST
vďaka špičkovým 

parametrom

BEZPEČNOST
vyhnite sa riziku 

poškodenia pri inštalácii



Teraz máte viac dôvodov než predtým vybrať si renovované diely IVECO REMAN pre Vaše vozidlo. 
Rozšírili sme ponuku produktov a skrátili odstávku Vášho vozidla počas montáže, čo sú 
bezkonkurenčné výhody, ktoré oceníte, ak si zvolíte REMAN.

Keď si vyberiete rad REMAN, budete mať úplnú istotu, že diely montované do Vášho vozidla budú 
rovnako výkonné ako nové. Vďaka svojim jedinečným znalostiam získaným v priebehu niekoľkých 
posledných desaťročí je spoločnosť IVECO ideálny partner pre tak zložitý a prepracovaný proces. 
Špičkové technológie, nástroje a vybavenie na mieru a prísne testovanie kvality umožňujú spoločnosti 
IVECO renovovať nevyhnutné súčasti Vášho vozidla podľa najvyšších štandardov a zabezpečiť 
rovnako vysokú kvalitu ako pri originálnych dieloch.

ŽIVOTNÝ CYKLUS 
PROCESU REPASU

ZDROJE

SKLÁDKA ODPADOV POUŽITIE

SUROVINY VÝROBA

RECYKLÁCIA REPASE

VÝMENNÝ SYSTÉM
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OBJAVTE
VÝHODY 
PRODUKTOV 
REMAN
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Údržba všetkých renovovaných motorov IVECO
musí byť po dobu záruky vykonávaná autorizovaným predajcom IVECO.

ROVNAKÁ ZÁRUKA AKO NA NOVÝ 
ORIGINÁLNY DIEL
12 mesiacov záruka na všetky produkty REMAN a 24 mesiacov  záruka na motory.

 

RÝCHLEJŠIE DODÁVKY
Široká dostupnosť produktov REMAN v skladoch IVECO.

 

REVALVÁCIA STARÝCH VOZIDIEL
Nevadí, že vaše vozidlo stárne. Uistite sa, že na jeho údržbu používate kvalitné diely. Nákup 
dielov Iveco REMAN Vám umožňuje uviesť vozidlo do stavu podľa najnovších špecifikácií 
originálnych dielov, ale lacnejšie.
 

ŠIROKÁ PONUKA
Rad REMAN sa nepretržite vyvíja a zahŕňa renováciu mnohých produktov.

ŠETRNÉ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Diely REMAN sú dobré pre ich celkový hospodársky výsledok a pre životné prostredie. 
Hromadná recyklácia použitých dielov a ich rekonštrukcia generujú úspory vo výrobnom 
procese. Väčšinu nákladov na originálne diely tvorí práca a suroviny použité na výrobu. 
Nakoniec z tohto procesu ťaží životné prostredie, pretože sa spotrebováva menej energie       
a opakovane sa využívajú prírodné zdroje.

Všetky
motory REMAN

a dlhé bloky
majú záručnú lehotu

2 roky

Produkty 
REMAN sa Vám 
oplatia, pretože 

ušetríte až

55 %



STIERANIE
Čisté čelné sklo maximalizuje Vašu viditeľnosť. V ideálnom 
prípade musia byť stierače čo najefektívnejšie, tiché a spoľahlivé.

Aký druh stieračov je najúčinnejší?
Robustná kovová štruktúra plochej lišty zostáva flexibilná 
aj v mrazivom počasí a lišty IVECO používajú konštantný 
tlak na viac ako 1000 bodoch na zaistenie 
čo najefektívnejšieho stierania
(+ 25 % oproti tradičným lištám).

Prečo zvoliť originálne čelné 
sklá IVECO?
•  Laminované sklo ponúka zvýšenú ochranu a odolnosť.
•  Lepené medzivrstvy ďalej posilňujú tepelnú, mechanickú 
  aj akustickú ochranu.
• Rozsiahle testovanie zaručuje vyšší výkon aj odolnosť.

Plochý stierač

MÔŽETE SA SPOĽAHNÚŤ NA KVALITU DIELOV VALUE LINE?
Áno, boli vyvinuté spoločnosťou IVECO a ponúkajú vynikajúce technické parametre a výkon v porovnaní s inými dodávateľmi dielov.

Klasický stierač

EKONOMICKÉ
RIEŠENIE BEZ 
KOMPROMISOV
PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

10

ČELNÉ SKLO
Najdôležitejšie pre bezpečnosť vášho vozidla.           
Čelné sklo bráni zraneniu vodiča a cestujúcich v prípade 
nárazu alebo zrážky tým, že drží úlomky skla pohromade 
pomocou lepenej vrstvy.

VIAC INFORMÁCIÍ
O NÁHRADNÝCH DIELOCH 
NÁJDETE NA KANÁLI 
YOUTUBE
– IVECO ČESKÁ REPUBLIKA

PRE BEZPEČNÚ A POKOJNÚ JAZDU VZHĽADOM NA VÁŠ
ROZPOČET, OBJAVTE RAD VALUE LINE.

MÔŽETE OPTIMALIZOVAŤ NÁKLADY 
NA OPRAVY STARŠÍCH VOZIDIEL?

VALUE LINE REAGUJE NA POTREBY A ŽELANIA 
MAJITEĽOV „STARŠÍCH“ VOZIDIEL IVECO

skvelá kvalita za nižšie ceny

absolútna bezpečnosť exkluzívne od spoločnosti IVECO

12 mesiacov záruka

sieť odborníkov, ktorí poznajú vozidlá IVECO ako nikto iný

Vhodné pre Daily vyrobené pred rokom 2006 a kamióny
vyrobené pred rokom 2012 (Stralis, Eurocargo, Trakker…).



IVECO Z-TRUCK PREKONÁVA KAŽDÉ OBMEDZENIE, 
ABY BOLO VOZIDLOM S NULOVÝM DOPADOM 

Pre predpokladaný presun k zelenej energii
a autonómnej jazde v diaľkovej preprave IVECO 
nedávno predstavilo IVECO Z-TRUCK,
ktorý nám ukazuje cestu k úplne 
udržateľnému dopravnému systému.

IVECO Z TRUCK:
KONCEPT
VOZIDLÁ S NULOVÝM DOPADOM 
NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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ZO SPOLOČNOSTI CNH INDUSTRIAL

ZVÝŠENÁ PROTIPOŽIARNA 
BEZPEČNOSŤ
OD POŽIARNEHO DRAKA

Na základe dlhodobej spolupráce medzi spoločnosťou 
IVECO a Magirus, Magirus DRAGON X6 TEP používa 
pôsobivý výkon motora, zrýchlenie a hasiaci výkon:
–  teraz na agilnom, terénnom trojnápravovom podvozku
–  pre letiskové požiare.

Prečo má vozidlo nulové emisie CO2?
Z-Truck poháňa skvapalnený zemný plyn a biometán. 
Konformné nádrže, vylepšená aerodynamika a systém 
odpadového tepla poskytujú autonómnu diaľkovú 
dopravu s prakticky nulovými emisiami CO2.

Čo bezpečnosť?  Aké pokroky boli vykonané?
Z-Truck znižuje nehody na 0 % vďaka špičkovej technológii 
automatického šoférovania, ktorá mení úlohu vodiča
na „palubného operátora logistiky“.

Čo bezpečnosť? Aké pokroky boli vykonané?
Dizajn zameraný na vodiča ponúka nulový stres a nulový
nevyužitý čas: kabínu je možné prekonfigurovať na rôzne 
použitie (šoférovanie, kancelária, odpočinok) a rozhranie 
človek-vozidlo je prispôsobené na poskytovanie 
potrebných informácií.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ 
O IVECO Z-TRUCK 

NASKENUJTE QR KÓD



ORIGINÁLNÍ STARTÉRY A
ALTERNÁTORY IVECO

Originálne ALTERNÁTORY a ŠTARTÉRY predstavujú spoločne s akumulátormi špičkové diely umožňujúce 
bezpečný štart v akomkoľvek počasí. Ich výrobe venujeme mimoriadnu starostlivosť a dodržiavame pri nej najprísnejšie 
normy a kontrolu kvality.

Tieto jednotky od seba vzájomne závisia a sú prepojené. Boli navrhnuté tak, aby spolu zaručili špičkovú 
výkonnosť vášho vozidla. To je hlavný dôvod, prečo vám odporúčame používať výhradne originálne diely.
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ZAMERANÉ NA…
ALTERNÁTORY 
A ŠTARTÉRY
DOKÁŽETE NAŠTARTOVAŤ V AKOMKOĽVEK 
POČASÍ A ZA AKÝCHKOĽVEK PODMIENOK

Alternátor slúži na nabíjanie akumulátora 
a napájanie elektrického systému vozidla 
pri bežiacom motore.

Štartér je elektromotor, ktorý roztáča 
motor a umožňuje jeho „nahodenie“.

Hlavné súčiastky alternátora sú: stator, rotor, dióda 
a regulátor napätia.  Keď remeň alternátora alebo klinový 
remeň otáča kladkou alternátora, rotor vnútri neho 
sa rýchlo roztočí.  Rotor je v zásade magnet alebo skupina 
magnetov, ktoré sa rýchlo pohybujú v klietke tvorenej 
medenými drôtmi (stator). V obvode ďalej nasleduje 
diódový modul meniaci striedavý prúd na jednosmerný, 
ktorý je vhodný pre akumulátor. Posledný v reťazci 
je regulátor napätia.

Štartér je napájaný akumulátorom.  Aby dokázal otočiť 
motorom, vyžaduje štartér veľmi vysoký elektrický prúd, 
čo znamená, že je potrebné dostatočne výkonný 
akumulátor. Po otočení kľúča v zapaľovaní do polohy 
ŠTART dôjde k uzavretiu štartovacieho okruhu 
napájaného akumulátorom a aktivácii štartovacieho 
elektromagnetu, ktorý následne spustí motor štartéra.  
Elektromagnet zároveň pritlačí pastorok štartéra 
na ozubenie zotrvačníka motora (voľnobežky v prípade 
automatickej prevodovky).  Zotrvačník je pripojený ku 
kľukovému hriadeli motora.   Motor štartéra sa roztočí, 
čím uvedie do pohybu kľukový hriadeľ a umožní štart 
motora.

ALTERNÁTOR ŠTARTÉR

ÚLOHA NABÍJACIEHO OKRUHU

AKUMULÁTOR



PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE 
ALTERNÁTORY A ŠTARTÉRY?

ALTERNÁTOR ŠTARTÉR

VYSOKÝ VÝKON
•  Nová generácia dielov schopná pokrývať 
   vysoké elektrické nároky.
• Optimálna rýchlosť nabíjania za všetkých teplôt.

BEZÚDRŽBOVÉ
•  Skvelá konštrukcia zaisťuje dlhú životnosť 
  bez nutnosti údržby.

ŠPIČKOVÁ KVALITA
•  Posilnené ložiská zvyšujú stabilitu napätia 
  rozvodového remeňa.
•  Vysoká hustota medi = lepší magnetický obvod
  = lepšia elektrická konštrukcia.
•  Stabilné napájanie = dlhšia životnosť akumulátora.
•  Odolnosť proti vysokým teplotám prostredia.
• Hluková optimalizácia.

MAXIMÁLNA OCHRANA PROTI 
VPLYVOM PROSTREDIA
•  Ochrana proti prenikaniu prachu, 
  vody a zaneseniu olejom.

MAXIMÁLNA ÚČINNOSŤ
AJ V NÁROČNÝCH PODMIENKACH
•  Vysoká odolnosť proti otrasom.

Existuje veľa dôvodov, prečo Vám odporúčame používať výhradne originálne diely. 
Štartéry a alternátory IVECO predstavujú najlepšiu voľbu pre Vaše vozidlo.

•  Nedostatočne nabíjané akumulátory 

  trvalo strácajú výkonnosť.

•  Rýchle opotrebenie vedie k strate 

  výkonnosti akumulátora.

•  Zlé napájanie elektrického vybavenia.

•  Ťažké štartovanie motora.

•  Rýchle opotrebenie.

•  Interferencie s elektronickými súčiastkami.

•  Vážne zníženie napäťových špičiek.

•  Vyššie znečistenie životného prostredia.

Ak nepoužijete originálne diely, podstupujete vysoké riziko poškodenia svojho vozidla,
ktorého následná oprava môže byť veľmi nákladná. Svojím nesprávnym fungovaním môžu
tieto tri náhradné diely negatívne ovplyvniť ostatné komponenty Vášho vozidla a spôsobiť ich poruchu.

RIZIKO POUŽITIA NEORIGINÁLNEHO 
ALTERNÁTORA A ŠTARTÉRA.

VEDELI STE, ŽE…

ŠPECIÁLNE PRVKY NA
DOSIAHNUTIE DLHEJ ŽIVOTNOSTI
•  Maximálna životnosť vďaka 
  špičkovým komponentom.
•  Guma odolávajúca vysokým teplotám.
• Znížená hmotnosť.

V zime môže opotrebený alternátor spôsobovať problémy na pripájanie elektrických
komponentov vozidla: ich rozsah siaha od problémov s osvetlením až po ťažké štartovanie.



ROZVODOVÉ REŤAZE
PRE SPRÁVNY CHOD

A DLHÚ ŽIVOTNOSŤ 

VÁŠHO MOTORA

EXPERTI IVECO RADIA …

Aby sme zachovali Váš motor vo výbornej 
kondícii, odporúčame výmenu rozvodov 

najneskôr po najazdení 240 000/320 000 km
(podľa typu motora).

Dávajte preto svoje vozidlá do autorizovaného servisu, 
aby ste predišli vážnym poruchám spôsobeným 
neodbornou údržbou a opravou Vášho vozidla.

VEDELI STE, ŽE …
Rozvodová reťaz synchronizuje 
pohyb ventilov a piestov,
aby motor mohol pracovať.

Poháňa vodné čerpadlo, 
ktoré je hlavnou súčasťou 
chladenia motora

MOŽNÉ RIZIKÁ
PORUCHY…

ĽAHKÉ POŠKODENIE

Alternátor nedobíja batériu
> klimatizácia nefunguje 
VOZIDLO JE MIMO 
PREVÁDZKY

ŤAŽKÉ POŠKODENIE

Keď sa reťaz pretrhne 
MOTOR A OSTATNÉ 
KOMPONENTY SA MÔŽU 
VÁŽNE POŠKODIŤ

PRE HLADKÚ JAZDU
ROZVODOVÉ SADY IVECO DAILY
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PÁR MÚDRYCH SLOV OD NAŠICH EXPERTOV

VÝHĽAD NA VŠETKY STRANY 
PRE 100 % BEZPEČNÚ JAZDU

Originálne spätné zrkadlá Iveco sú 
vyrobené z kvalitných materiálov 
a majú exkluzívny dizajn, aby ponúkli 
maximálny rozhľad. 

Okrem viditeľnosti, aké ďalšie témy súvisiace
s bezpečnosťou beriete do úvahy pri vývoji 
a testovaní spätných zrkadiel?

Aké hlavné bezpečnostné novinky, ktoré môžu mať 
vplyv na spätné zrkadlá, môžeme očakávať 
od vývojového oddelenia v budúcom roku?

Aké sú Vaše tri najlepšie tipy pre majiteľov 
a používateľov spätných zrkadiel?

Jedným aspektom je bezpečnosť 
chodcov: študovali sme 
mechaniku závesu zrkadla tak, 
aby bol čo najviac obmedzený 
možný kontakt s osobou, aby sa
zabránilo zraneniu alebo znížila možnosť zranenia. 
Spoločnosť IVECO plní aj nepovinné bezpečnostné 
požiadavky – napríklad viditeľnosť vo vysokých rohoch, 
pri pripájaní návesu, stieraných oblastí a zlepšenie 
viditeľnosti v prípade namontovaných doplnkov.
To je zárukou prvotriednych originálnych dielov.

V súčasnosti sa zameriavame na normy ISO pre systémy 
sledovacích kamier. IVECO už vyvinulo dva prototypy, 
ktoré budú v blízkej budúcnosti nainštalované, a nový 
Stralis ponúkne možnosti inštalácie aftermarketových 
systémov. Ďalšie prvotriedne 
funkcie IVECO! Ďalšou 
oblasťou pokroku 
je aerodynamika spätných 
zrkadiel, kde naše vylepšenie 
môže ušetriť až 1500 € za rok na úspore paliva!

Vždy postupujte podľa návodu na obsluhu a pokynov 
na údržbu. Na čistenie plastov nepoužívajte agresívne 
chemikálie. Hoci používame najlepšie možné materiály, 
majitelia by sa mali vyhnúť, ak je to možné, dlhodobému 
vystaveniu vozidiel priamemu slnku.

BEZPEČNOSŤ: 
VIDIEŤ A BYŤ VIDENÝ!

Roberto Albarello, zodpovedný za vonkajšie 
osvetlenie radu Daily, vysvetľuje technické 
inovácie a pridáva rady.

Ako IVECO dnes testuje svetlá na zaistenie maximálnej 
bezpečnosti vodičov a používateľov?

Aké sú hlavné problémy, s ktorými sa môžu
naši zákazníci stretnúť, ak na svoje vozidlo IVECO 
nepoužijú originálne svetlá?

Aké sú vaše odporúčania pre našich zákazníkov na
získanie najlepšej odolnosti a bezpečnosti ich svetiel?

Naším cieľom je najlepší možný výkon po dobu minimálne 
10 rokov životnosti vozidla. Naši dodávatelia vykonávajú 
laboratórne testy na odolnosť proti extrémnym teplotám, 
presakovaniu vody a vibrácie. Potom testujeme materiály 
svetiel a komponenty namontované na vozidle: vibrácie, 
zimné a letné testy, denné a nočné testy, svetelný
kužeľ mestský a mimo mestskej 
prevádzku, testy vysokotlakového 
umývania a za dažďa atď. To je to,
čo robí naše svetlá také spoľahlivé.

Hrozí im riziko, že nesplnia právne predpisy na komponenty 
osvetlenia. Môžu mať tiež problémy s prenikaním vody, 
použitím nesprávneho typu žiarovky alebo konštrukcia 
svetla nemusí byť vhodná pre daný model vozidla. 
To môže viesť k problémom s palubným počítačom, 
ktoré ovplyvňujú bezpečnosť a ďalšie funkcie súvisiace 
s bezpečnou jazdou.

Najdôležitejšie je dodržiavať používateľské pokyny a pokyny 
na údržbu. Nepoužívajte nehomologované svetlá a žiarovky, 
môžu byť nebezpečné pre Vás aj ostatných účastníkov 
cestnej premávky.
Nakoniec, dôveryhodné 
originálne náhradné diely sú 
od originálneho výrobcu. 
Nielenže sa dokonale hodia 
pre Vaše vozidlo, ale ponúkajú 
aj ďalšie funkcie.

Najlepší možný 
výkon po dobu 

minimálne 10 rokov

Pridaná hodnota
– plnenie nepovinných 

bezpečnostných 
požiadaviek

Naše vylepšenie
môže ušetriť až 1500 €

ročne na úspore
paliva!

Nehomologované
svetlá môžu byť 

nebezpečné pre Vás 
aj ostatných účastníkov 

cestnej premávky

DOSIAHNUTIE 100% 
VIDITEĽNOSTI
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AKO MÔŽETE VIDIEŤ A BYŤ 
VIDENÝ EFEKTÍVNEJŠIE?

Optimálna viditeľnosť za akýchkoľvek podmienok je 
dôležitá, aby nedošlo k nehode a kolízii Vášho vozidla, 
najmä pri vyšších rýchlostiach na diaľnici. Takúto 
viditeľnosť je možné dosiahnuť iba prísnym testovaním 
životnosti originálnych náhradných dielov.



www.pli-petronas.com

URANIA NEXT je unikátny plne syntetický olej 0W-20 určený na extrémnu úsporu paliva. Je plnený vo výrobe do 
všetkých vozidiel IVECO STRALIS a STRALIS XP vybavených motorom Cursor EURO VI C11 a C13. Chladenie týchto
motorov je navrhnuté tak, aby bola zaistená čo najlepšia spotreba paliva v kombinácii s týmto olejom s nízkou 
viskozitou. Tento olej má nízky obsah popola a spĺňa náročné emisné limity EURO VI. To optimalizuje spoľahlivosť 
systémov následného čistenia výfukových plynov a motora počas kompletného obdobia údržby. Tieto funkcie sú 
užitočné aj na zníženie celkových nákladov.

Najlepší motorový olej vyvinutý spoločnosťou PETRONAS 
Lubricants pre IVECO STRALIS je PETRONAS URANIA NEXT. 
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