
 

 
 
 
 
 
 
 

Iveco uvádza na trh nový Stralis XP: šampióna v oblasti úspornej diaľkovej 
dopravy 

 
 

Nový Stralis XP je najspoľahlivejšie a najhospodárnejšie nákladné vozidlo na trhu. Predstavuje 
najkomplexnejšie riešenie pre diaľkovú dopravu, v ktorom sa spájajú produkt a služby zamerané na 
zníženie celkových nákladov na vlastníctvo a tiež zníženie emisií CO2. 

 
Nový Stralis XP, dokonalé vozidlo na diaľkovú dopravu, je postavené na špičkových technológiách. 
Súčasťou ponuky sú funkcie a služby na dodatočné znižovanie spotreby paliva, ktoré prispievajú k 
najvyššej možnej úrovni spoľahlivosti a rentability pre dopravné podniky. 

 

 
S úsporou paliva až 11 % a impozantným znížením celkových nákladov na vlastníctvo až o 5,6 % pri 
diaľkovej nákladnej doprave sa z tohto vozidla stáva skutočný šampión v oblasti úspornej diaľkovej 
dopravy. 

 
 
 

V Madride, 14. júna 2016 
 
 

Iveco uvádza na trh nový Stralis XP, najspoľahlivejšie a najhospodárnejšie nákladné vozidlo na trhu, 

vyvinuté špeciálne pre potreby medzinárodných diaľkových dopravcov – ide o najlepšie riešenie z hľadiska 

účinnosti, trvalej udržateľnosti a celkových nákladov na vlastníctvo. 
 

Nový Stralis XP stavia na pevných základoch modelu Stralis Hi-Way, ktorý bol uvedený na trh v roku 2012 

a korunovaný ocenením „International Truck of the Year 2013“. Od svojho predchodcu prevzal to najlepšie, 

najmä zákazníkmi veľmi cenenú kabínu Hi-Way, jedinečné riešenie značky Iveco – HI-SCR Euro VI, ktoré 

si nevyžaduje použitie systému regenerácie a dlhodobo zachováva hodnotu motora a vozidla, a vynikajúcu 

kvalitu a spoľahlivosť predchádzajúcej generácie. 
 

Úplne pretvorené hnacie ústrojenstvo, nové elektrické a elektronické systémy, nová prevodovka – 

najlepšia vo svojej triede, zadná náprava a zavesenie zadných kolies, upravený motor, osvedčená 

technológia HI-SCR a systém GPS s prediktívnym ovládaním najnovšej generácie sú dokonale integrované 

s mnohými novými a inovatívnymi funkciami na úsporu paliva a jedinečnou ponukou služieb, ktoré značka 

Iveco pripravila s cieľom maximalizovať spoľahlivosť a znížiť produkované emisie CO2 a celkové náklady 

na vlastníctvo. 
 

Všetky vylepšenia a nové funkcie prinášajú úsporu paliva až 11 % a nové služby ju vylepšujú o 
ďalšie 3 %. Výbava a služby vozidiel Stralis XP spoločne pomáhajú znižovať celkové náklady na 

vlastníctvo pri diaľkovej doprave o impozantných 5,6 %. 

Pierre Lahutte, prezident značky Iveco, povedal: „Nový Stralis XP je nákladné vozidlo vybavené 

špičkovými technológiami, ktoré prináša mimoriadnu úsporu celkových nákladov na vlastníctvo a 

zníženie emisií CO2. Toto nákladné vozidlo je ideálne pre diaľkových dopravcov, ktorí od svojich 

vozidiel požadujú eliminovanie zastavení, problémov a prestojov a nízke náklady na vlastníctvo. 
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S naším jedinečným prístupom, v ktorom sa dokonale spája produkt so službami, sme vyvinuli vozidlo 

s vynikajúcou spoľahlivosťou a spotrebou pohonných látok, ktoré je dodávané so službou Uptime 

Guarantee a širokou ponukou nových služieb, ktoré dopravcom pomáhajú efektívne spravovať 

vozový park. Nový Stralis XP je skutočný šampión v oblasti úspornej diaľkovej dopravy, zrodený pre 

jazdu po európskych diaľniciach.“ 
 
 
 

Funkcie a služby na zníženie celkových nákladov na vlastníctvo: najkomplexnejšie obchodné 
riešenie 

 
Nový Stralis XP sa hemží funkciami na znižovanie spotreby pohonných hmôt už v základnej výbave. Ide 

napríklad o inteligentné zariadenia, ktoré sa automaticky vypnú alebo prepnú na režim úspory energie, 

keď nie sú potrebné. Prediktívny systém Hi-Cruise značky Iveco pracuje na princípe systému GPS a riadi 

funkcie podpory vodiča, ako sú Eco-Roll, radenie rýchlostných stupňov či tempomat. Nová 12-rýchlostná 

automatizovaná prevodovka HI-TRONIX, obmedzovač rýchlosti a krútiaceho momentu EcoSwitch, 

optimalizovaný pomer otáčok zadnej nápravy a nízkoodporové ekologické pneumatiky vyvinuté 

spoločnosťou Michelin spoločne prinášajú najlepšiu kombináciu účinnosti a bezpečnosti. Dodatočnú úsporu 

pohonných hmôt sa podarilo dosiahnuť použitím dlhšieho pomeru zadnej nápravy (2,47), ktorý umožňuje 

znižovať otáčky motora (tzv. „downspeeding“) až o 7 %. 
 

Nové vozidlá Stralis 480XP a 570XP, určené pre dopravu na mimoriadne dlhé vzdialenosti, sú vybavené 

inovatívnou technológiou Smart EGR, ktorá spolupracuje so systémom dodatočnej úpravy výfukových 

plynov HI-SCR patentovaným spoločnosťou Iveco a pomáha optimalizovať spaľovanie pre výraznú úsporu 

pohonných hmôt pri jazde na dlhé vzdialenosti. Riešenie používa malé množstvo výfukových spalín, len 

8 %, na skrátenie času do začatia vstrekovania paliva. Výsledkom je nižšia spotreba pohonných hmôt pri 

súčasnom dosahovaní vysokej premeny (97 %) NOx v spalinách pomocou systému HI-SCR a všetky 

výhody tejto technológie: eliminovanie regenerácie a dodatočnej údržby, zachovanie rozmerov chladiča a 

veľmi dlhých servisných intervalov pre dodatočné zníženie spotreby pohonných hmôt a celkových nákladov 

na vlastníctvo pre zákazníka. S týmto riešením značka Iveco spolu s partnerom pre vývoj motora, firmou 

FPT Industrial, opäť potvrdila svoje dlhodobé vedúce postavenie v oblasti technológií na úsporu pohonných 

hmôt. 
 

Nová generácia služieb značky Iveco, ktorá je súčasťou modulárneho programu TCO2 LIVE, je ponúkaná 

ako štandard pre nový Stralis XP. Ide o služby, ako je napríklad TCO2 Smart Report – podrobné správy o 

spotrebe pohonných hmôt každého vozidla vo vozovom parku, ktoré sú každý týždeň automaticky 
posielané zákazníkovi e-mailom, TCO2 Advising – rady pre úspornú jazdu založené na bohatých 

poznatkoch, ktoré sme získali na základe analýzy prevádzky vozidiel v reálnych podmienkach. Obe služby 
môžu byť spojené s kurzami TCO2 Driving, ktoré organizujú špecializovaní školitelia značky Iveco. Tieto 

nové služby dokážu priniesť dodatočnú úsporu pohonných hmôt dosahujúcu až 3 %. 
 

Nový Stralis XP je navyše ponúkaný aj s exkluzívnym programom Uptime Guarantee, čo je úplne nová 

služba, ktorá chráni zákazníka pred technickými problémami, a s ktorou sa vozidlo v prípade poruchy 

dostane späť na cestu v najkratšom možnom čase – do 24 hodín, pričom opravy sú vykonávané na 

najbližšej stanici Iveco Truck Station. V rámci prípravy na uvedenie nového modelu Stralis XP a 

poskytovania záruky prevádzkyschopnosti (Uptime Guarantee) otvorila značka Iveco stanice Truck Station 

pozdĺž všetkých hlavných európskych dopravných koridorov. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Iveco 
 

 
Iveco je značka spoločnosti CNH Industrial N.V., svetového lídra na trhu kapitálového tovaru, ktorá je kótovaná na 

americkej burze New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) a na Mercato Telematico Azionario talianskej burzy Borsa 

Italiana (MI: CNHI). Iveco navrhuje, vyrába a predáva široký sortiment ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých úžitkových 

vozidiel, terénnych nákladných vozidiel a takisto vozidiel na špeciálne účely, napr. terénne výjazdy. 

 
Do širokej ponuky výrobkov značky patria modely Daily (vozidlo v hmotnostnom segmente od 3 do 7 ton), Eurocargo (od 

6 do 19 ton), Trakker (na terénne výjazdy) a Stralis (Trakker aj Stralis sú v segmente nad 16 ton). Značka Iveco Astra 

vyrába terénne nákladné vozidlá, pevné a kĺbové vyklápacie nákladné vozidlá i špeciálne vozidlá. 

 
Spoločnosť Iveco má na celom svete viac ako 21 000 zamestnancov. Riadi výrobné závody v 7 krajinách v rámci celej 

Európy, Ázie, Afriky, Oceánie a Latinskej Ameriky, v ktorých vyrába vozidlá vyznačujúce sa najmodernejšími 

technológiami. 4 200 predajných miest a servisných stredísk vo viac ako 160 krajinách zaručuje technickú podporu bez 

ohľadu na to, kde sa vozidlo spoločnosti Iveco používa. 

 
Viac informácií o značke Iveco nájdete na stránke: www.iveco.com 

Viac informácií o spoločnosti CNH Industrial nájdete na stránke: www.cnhindustrial.com 
 
 
 

Pre viac informácií kontaktujte: 
 

Klára Rylichová, manažerka marketingu Iveco pro ČR a SR   

Telefon: 739 585 024 

E-mail: klara.rylichova@external.cnhind.com 

Informace o společnosti Iveco naleznete na: www.iveco.cz 

Informace o společnosti CNH Industrial na: www.cnhindustrial.com 
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