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IVECO CAMPAGNOLA
Meno Campagnola poznajú 
u nás asi iba znalci off-roadov, 
v Taliansku je však pojmom.

TRNAVSKÉ AUTOCENTRUM
V Trnave vyrástol moderný 
obchodno-servisný komplex: 
Autocentrum AUTO-IMPEX.

NOVINKY NA IAA
Na výstave v Hannoveri Iveco 
predstavilo celý rad zaujímavých 
technologických noviniek.

EURÓPSKA ÚROVEŇ
Začiatkom júna 2008 otvorili  
vo Vysokom Mýte nové centrum 
náhradných dielcov Iveco.

20121006



I V E C O  N E W S  0 1/ 2 0 0 9 3

Euro Advertising Agency s.r.o.
Dvojkrížná 45

821 06 Bratislava
www.eaa. sk

tel.: 02 455 273 92
fax: 02 455 273 93

email: bratislava@eaa.sk

EAA_Urania.indd   1 14.11.2008   15:53:45

 IVECO CHALLENGE
Divoká príroda, pieskové duny, strmé 
skalnaté cesty a krásne more urobili 
z ostrova Sardínia ideálne miesto na 
podujatie Iveco Challenge. Perfektní 
predajcovia - perfektná kombinácia 
zábavy, adrenalínu a výkonov.

EURÓPSKA ÚROVEŇ
Začiatkom júna 2008 otvorili vo Vysokom 
Mýte nový sklad náhradných dielcov Iveco. 
Bude zásobovať originálnymi náhradnými 
dielmi krajiny strednej a východnej 
Európy, a to nielen pre autobusy, ale aj na 
nákladné vozidlá.

MAJSTRI VOLANTU
Dvadsiate šieste majstrovstvá sveta 
vodičov nákladných vozidiel sa konali na 
testovacej dráhe Iveco v Turíne. Podujatie 
organizovala talianska asociácia truckerov 
Noi Camionisti v spolupráci  
so spoločnosťou Iveco.
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IVECO CAMPAGNOLA
V roku 1951 mal premiéru model 
Campagnola, prvé civilné terénne vozidlo 
automobilky Fiat. Stretol sa s obrovským 
úspechom a výroba tohto radu bola 
ukončená až v roku 1987. Začiatkom 
septembra 2008 predstavilo Iveco 
modernú verziu slávneho off-roadu.

TRNAVSKÉ AUTOCENTRUM
Na Trstínskej ceste v Trnave vyrástol 
moderný obchodno-servisný komplex, 
ktorý sa zaradil k najväčším strediskám 
tohto typu v strednej Európe: Nové 
Autocentrum AUTO-IMPEX. 

NOVINKY NA IAA
Ekologické vozidlá, alternatívne pohony 
a bezpečnosť v najširšom kontexte patrili 
k nosným témam vo všetkých expozíciách 
kľúčových európskych značiek na jesennej 
prehliadke modelov 2009. Samozrejme 
aj Iveco sa predstavilo s celým radom 
zaujímavých technologických noviniek. 
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Zástupcovia spoločnosti Iveco koncom novembra odovzdali v Tu-
ríne štyri off-roady Massif Station Wagon a dve vozidlá Iveco Daily 
4x4 pre expedíciu “Oltre – Beyond The Edge 2008”, ktorej cieľom je 
Arktída. Výprava sa koná pri príležitosti 90. výročia prechodu zo 
severu na východ nórskym bádateľom Roaldom Amundsenom a jej 
trasa vedie z mysu Nordkapp (najsevernejší cíp Nórska) k Berin-
govmu prielivu. 
Pôjde o najnáročnejší zimný test na svete v krajne nepriaznivých 
podmienkach: Teplota môže klesnúť pod -50 ̊ C, pritom už pri 
-20 ̊ C materiál začína podliehať statickému namáhaniu. Na-
príklad plasty tvrdnú a sú krehké, olej a prevádzkové kvapaliny 
strácajú svoju funkčnosť; gumené časti i elektrické káble praskajú 
a oveľa ľahšie sa pretrhnú. Pri jazde sa vozidlá budú musieť vyrov-
nať s extrémnym dynamickým namáhaním (tuhnutie tlmičov pru-
ženia, zamŕzanie hydraulických komponentov). Technici z Iveco 
venovali mimoriadnu pozornosť špeciálnej ochrane mechanických 
dielcov proti nárazom a úpravám palivovej sústavy. Vozidlá sú vy-
bavené prídavným kúrením a systémom na odstránenie orosenia, 
elektrický aj elektronický systém je chránený pred negatívnym 
vplyvom mrazu a má zvýšený výkon. Samozrejmosťou sú navijaky 
a pneumatiky so špeciálnym dezénom, ktoré zaručujú trakciu 
na ľade a majú schopnosť dostať vozidlo z potenciálnych neprí-
jemných situácií. Obidve expedičné Daily 4x4 dostali špe ciálne 
nadstavby – jedno bude slúžiť ako univerzálne nákladné auto 
s obytným priestorom a náhradnou nádržou, druhé má kombino-
vanú nadstavbou s kuchyňou a obývacím priestorom.
Permanentnou témou počas celej expedície bude ohľaduplnosť 
k životnému prostrediu, pretože jedným z cieľov výpravy je zvýšiť 
ekologické povedomie. Vedeckú hodnotu podujatia zaručí spolu-
práca s renomovanými organizáciami a inštitúciami ako je Agen-
zia Spaziale Italiana (Talianska kozmická agentúra), Telespazio, 
nemocnica San Raffaele a WWF.
Expedícia “Oltre – Beyond The Edge 2008” vyštartovala v nedeľu 
7. decembra 2008 z Milána, Beringov prieliv by chcela dosiahnuť 
v marci 2009. Tím tvorí 40 ľudí vrátane vedcov, lekárov, novinárov, 
fotografov, kameramanov, vodičov a mechanikov. Posádky vo 
vozidlách (12 ľudí) sa budú meniť každých 30 dní.  ■

Na okruhu Fiorano predstavili začiatkom 
októbra 2008 tímu Scuderia Ferrari luxus-
ný obytný autobus Irisbus Domino HDH, 
ktorý bude sprevádzať testovacích pilotov 
F1 na Grand Prix. Partnerstvo s Ferrari nie 
je nové – Irisbus mu dodal obytný autobus 
už v roku 2002 a minibus Proxys v roku 
2006. Taliansky výrobca prednedávnom 
navrhol a vyrobil obytný autobus šitý na 
mieru aj pre cyklistický tím Liquigas a au-
tobusy pre futbalové kluby Juventus Torino 
a Chievo Verona. 
Irisbus Domino HDH pre Scuderiu Ferrari 

má motor Cursor 10 Euro 5 s výkonom 
450 koní a automatizovanou prevodov-
kou Eurotronic. Interiér bol kompletne 
prerobený podľa požiadaviek tímu. Tvoria 
ho tri miestnosti oddelené posuvnými 
dverami: Zasadačka s dvoma pohovka-
mi s konferenčným stolíkom uprostred, 
s počítačom, DVD a LCD televízormi na-
pojenými na satelitný prijímač; kancelária 
s troma pracoviskami, šatňou, skriňovou 
stenou a kúpeľňou s červeným umývadlom 
a nakoniec odpočívacia miestnosť pre 
vodičov s vybavením pre masáže, dvoma 

pohodlnými pracovnými kreslami, LCD 
televízorom, šatňou s kuchynskou skrin-
kou a váľandou. Nábytok je z lakovaného 
dreva s mäkkým (samozrejme červeným) 
čalúnením. V batožinovom priestore pod 
podlahou sa nachádza elektrický generátor, 
klimatizačná jednotka a elektrický ohrie-
vač vody. Na streche sú svetlá, výstupy 
ventilátorov, satelitná anténa a uchytenie 
veľkej reštauračnej markízy, pod ktorú sa 
vojde až 50 hostí – počas pretekov bude 
totiž autobus k dispozícii pre médiá, resp. 
sponzorské aktivity.  ■
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Turné dlhé 2 000 000 km
Začiatkom mája malo nové Iveco Eurocargo premiéru pred 
približne 1000-členným medzinárodným publikom, ktoré tvorili 
novinári, predajcovia, kľúčoví zákazníci a nadstavbári z celej 
Európy. Po skončení úvodného predstavenia sa však hlavná cesta 
Eurocarga len začala – novinka v segmente 7,5 až 16 ton sa vydala 
na cestu po celej dĺžke a šírke Európy.
Flotila úžitkových vozidiel 
strednej triedy prešla cez 26 
krajín, navštívila 250 miest 
a absolvovala viac než 2 milió-
nov kilometrov. Počas 200 dní 
prebehlo 350 podujatí a 18 000 
testovacích jázd – to všetko 
s jediným cieľom: Spropagovať 
nové Eurocargo, ktoré potvrdzu-
je potenciál Iveca ako výrobcu 
vozidiel všetkých hmotnostných 
kategórií. 
Východoeurópska karavána 
začala svoju cestu v Taliansku 
a finále sa ušlo Slovensku, kam 
dorazili nové Eurocargá začiat-
kom septembra. Dovtedy prešli 
vozidlá Poľskom, cez Česko do 
Maďarska a odtiaľ zamierili na 
sever až do Fínska. Tam si ich 
prevzali slovenskí vodiči a do-
viezli na Slovensko. 
Turné po Slovensku odštartovalo 
v Trnave 4. septembra, keď Auto-

Impex, najväčší slovenský dealer značky Iveco, slávnostne otváral 
nové hypermoderné Autocentrum. Potom sa karavána zostavená 
z troch vozidiel Eurocargo, dvoch Massifov a novej Daily 4x4 pre-
sunula do nitrianskeho dealerstva BMC, ktoré takisto modernizo-
valo svoje servisné zariadenia a vybudovalo vyzývavú off-roadovú 
trať. Ako prvý ju otestoval najmenší prírastok do rodiny Iveco – 

model Massif. Nasledovali pod-
ujatia dealerstva Tempus Trans 
v Košiciach, Michalovciach, 
Spišskej Novej Vsi a v Poprade 
– tam karavánu mohli obdivo-
vať aj fanúšikovia motorizmu, 
ktorí sa prišli pozrieť na Rallye 
Tatry. Tam sa konala i tlačová 
konferencia spojená s prezentá-
ciou nového Eurocarga. Odborní 
novinári aj dopravcovia mali 
možnosť overiť si vylepšenú 
kabínu a jazdné vlastnosti tohto 
univerzálneho vozidla. Posledné 
podujatie venované zákazníkom 
organizoval na svojom dvore 
Iveco AT Žilina. Súčasťou akcií 
boli predovšetkým testovacie 
jazdy, predstavenie nového 
modelu i celej škály produktov 
Iveco v multimediálnej nadstav-
be Daily 4x4, ktorá plnila úlohu 
informačného a animačného 
strediska.  ■

Vozidlá prevzal Petter Johannesen, 
ktorý je nasledovníkom slávneho R. Amundsena.

Pohľadnica spod Tatier aj s novým Eurocargom na odvoz komunálneho odpadu.

Na sklonku roka 2008 sa 
Ing. Marcel Šulek (43), ktorý 
riadi oblasť nákladných 
a úžitkových vozidiel v spo-
ločnosti Iveco Slovakia, stal 
riaditeľom i pre český trh 
a bude zastávať pozíciu Mar-
ket Manager na Slovensku aj 
Čechách. Ako vidí aktuálnu 
situáciu na oboch trhoch 
a prognózy pre najbližšie 
obdobie? 

Riadiť českú i slovenskú 
spoločnosť znamená pre 
mňa veľkú výzvu. Samo-
zrejme, že sú tu špecifiká, 
ktoré sa týkajú najmä prístupu ku klientovi. Tak ako sme rozdielne 
národy, tak je rozdielna aj ekonomika našich krajín i dopravcovia 
– zákazníci sa na týchto dvoch trhoch správajú trocha odlišne. Na 
druhej strane naše trhy nie sú natoľko rozdielne, aby sa to dobré 
z Čiech nedalo použiť na Slovensku a aby sme vyskúšané postupy 
fungujúce na Slovensku nemohli aplikovať na ten český.
Uplynulý rok bol celkove úspešný. V Českej republike sme ob-
sadili 6. pozíciu v segmente nákladných automobilov nad 18 t 

s počtom 630 predaných vozidiel, v triede ľahkých úžitkových 
vozidiel sme predali necelých 1100 kusov, za čo vďačíme stále 
väčšej obľube radu Daily. Odbyt tohto modelu stúpol v porovnaní 
s rokom 2007 zhruba o 10 %. Na Slovensku sa predalo v kategó-
rii N3 vyše 3800 vozidiel a značka Iveco skončila v koncoročnej 
tabuľke na 5. mieste. 
Pochopiteľne, ani Iveco nie je imúnne voči svetovej finančnej 
kríze. Ekonomika prechádza rozsiahlou recesiou, špeciálne od-
vetvia, ktoré sú napojené na export. Aj my počítame s útlmom 
a tomu sme prispôsobili plány na rok 2009: Naším cieľom je udržať 
si súčasné postavenia na oboch trhoch.  
Jednou z oblastí, v ktorých vidím budúcnosť, je širšie využívanie 
vozidiel CNG. Som rád, že česká vláda v poslednej dobe zmenila 
svoju politiku v podpore alternatívnych pohonných hmôt a zdro-
jov, lebo to je prvý krok k výraznejšiemu rozširovaniu technológie 
CNG. Dúfajme, že táto podpora neochabne a ešte posilní zodpo-
vedný prístup spoločností k svojmu okoliu, že i v Čechách a na 
Slovensku bude v kurze byť „zelený“ a „ohľaduplný k prírode“. 
Potom má Iveco skutočne čo ponúknuť. V blízkej budúcnosti už 
budeme mať celý sortiment vozidiel s pohonom CNG a to bude 
pre prepravné spoločnosti veľmi zaujímavé.
Pokiaľ ide o nové modely, na rok 2009 nie je plánovaná žiadna pre-
miéra. Prídu však face-liftované vozidlá, ktoré budú opäť krajšie, 
bezpečnejšie a spoľahlivejšie. O to viac sa hodláme koncentrovať 
na dealerskú sieť a služby pre zákazníkov.  ■

udržať postavenie na trhu



I V E C O  N E W S  0 1/ 2 0 0 96 I V E C O  N E W S  0 1/ 2 0 0 9 7

 M  eno Campagnola poznajú u nás 
asi iba znalci off-roadov, v Ta-
liansku je však pojmom – v mi-
nulosti to bolo najobľúbenejšie 

vozidlo značky Fiat, ktoré sa v rôznych ver-
ziách vyrábalo 36 rokov. Model Campagno-
la, inšpirovaný nesmrteľným americkým 
vojenským džípom Willys, si vybudoval 
špecifickú pozíciu počas povojnovej rekon-
štrukcie krajiny v 50. rokoch minulého sto-
ročia – zabezpečoval prepravu a prieskum 
terénu v období, keď chýbala adekvátna 
cestná infraštruktúra a dodnes žije v spo-

mienkach. Využívali ho policajti, talianska 
armáda aj zložky civilnej obrany, modifi-
kovaná verzia svojho času dokonca slúžila 
vo Vatikáne ako „Papamobil“, no osvedčil 
sa i v mnohých mierových misiách OSN po 
celom svete.

Návrat lEgENdy
Taliani si potrpia na tradície. Po viac ako 20 
rokoch sa Iveco, člen skupiny Fiat, rozhodlo 
oživiť legendu. A treba povedať, že prezentá-
cia nového modelu Campagnola bola na vy-
sokej úrovni. Doslovne. Come-back sa totiž 

IVeCO CAMPAGNOLA

V roku 1951 mal premiéru model Campagnola, prvé civilné terénne vozidlo 
automobilky Fiat. Stretol sa s obrovským úspechom a výroba tohto 
radu bola ukončená až v roku 1987, čo svedčí o jeho kvalitách a obľube. 
Začiatkom septembra 2008 predstavilo Iveco modernú verziu slávneho 
off-roadu. Pri premiére sme mali svojich „zvedov“.
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IA konal v oblasti impozantného masívu Mont 

Blanc (najvyšší štít Európy, 4810 m). Premié-
ra prebehla v spolupráci s alpským plukom 
talianskej armády, čo malo minimálne dve 
zásadné výhody – v prológu poskytli „hor-
skí strelci“ svoj polygón pri meste Aosta a vo 
finále sprístupnili testovacej flotile extrémne 
terény vysoko v horách, ktoré smú používať 
iba vojaci.

Jazda k oblakom
Stúpame. Už vari pol hodiny. Naprieč ly-
žiarskymi zjazdovkami, popod sedačkami 
a vlekmi, rigolmi a úzkymi skalnatými ces-
tičkami, desiatkami prudkých zákrut. Roz-
vážnym tempom naberáme výšku. Terén 
sa neustále mení a za každým horizontom 
sa otvárajú nové úžasné panorámy. Päť ki-
lometrov s kapotou motora namierenou 
k oblakom, kde sklon neklesal pod 20 % 
a kde najstrmšie stúpania mali až 50 %. Sku-
točné off-roadové nebo na zemi... 
Vyštartovali sme zo známeho horského stre-
diska Courmayeur (1224 m), cieľ etapy bol 
pod konečnou stanicou lanovky vo výške 
zhruba 2350 m. Pauza a počas nej fotogra-
fické orgie – dokumentačné aktivity šty-
roch desiatok novinárov sa nedajú nazvať 
inak. Lenže naozaj bolo čo fotiť. Hranaté 
Iveco Campagnola nasvietené mäkkým, 
už takmer jesenným slnkom a s alpskými 
štítmi v pozadí vyzeralo skvele. Ale hlavne 
predviedlo, že toto je prostredie, v ktorom je 
doma, že zvládne jednoducho všetko, čo sa 
dá prejsť na štyroch kolesách. 
Druhá časť testu bola rovnako náročná, hoci 
dolu kopcom. Asi 7-kilometrové kľukaté 
klesanie do doliny párkrát spestrili krátke, 

no poriadne strmé šplhania do kopca a na 
záver jeden špeciálne vybraný krkolomný 
zjazd, v ktorom motor a zaradená reduko-
vaná jednotka predviedli svoje perfektné 
brzdiace schopnosti.

ParamEtrE ako z učEbNicE
Čitateľom iste neunikla nápadná podobnosť 
s iným novým modelom značky Iveco. Áno, 
Campagnola vychádza z ľahkého úžitko-
vého off-roadu Massif, ktorý mal premié-
ru v marci (podrobne sme ho predstavili  

S autom sme sa najprv zoznámili na polygóne v Aoste.

Koniec  prvej etapy testovacej jazdy bol vo výške okolo 2350 m. V pozadí časť masívu Mt. Blanc.
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v Iveco News 2/2008). Je to vlastne identický 
automobil, ale dá sa objednať iba s krátkou 
trojdverovou karosériou v štvormiestnom 
vyhotovení. Kompaktné rozmery (dĺžka 
4248 mm, šírka 1750 mm, výška 2050 mm, 
rázvor náprav 2452 mm) mu zaručujú 
dostatočnú obratnosť a výborné terénne 
parametre zasa špičkovú mobilnosť. Má 
nájazdový uhol vpredu/vzadu 50°/34°, pre-
jazdový uhol 33°, zdolá stúpanie až 100 % 

(uhol 45°), zvládne bočný náklon 40° a bro-
denie vodou do hĺbky 500 mm. Základom 
potenciálu modelu Campagnola je štvor-
valcový 16-ventilový vznetový motor 3.0 
HPT Euro 4, ktorý konštruktéri prevzali 
z dodávky Daily a ktorý reprezentuje špičku 
v triede. Keď začne ísť do tuhého, môžete sa 
spoľahnúť, že maximálny krútiaci moment 
400 Nm budete mať k dispozícii od 1250  
do 3000 ot/min. 

tEchNika Pod luPou
Aby vozidlo bez problémov znášalo drsné za-
obchádzanie, musí mať robustnú konštrukciu 
a odolný rám. Predná náprava je tuhá, kova-
ná, odpruženie zabezpečujú listové pružiny 
a dvojčinné tlmiče. Aj zadná náprava je tuhá, 
s listovými pružinami, ale s plynovými tlmič-
mi. Systém odpruženia kompletizujú stabili-
zátory vpredu i vzadu. Stály prevod je 3,909 : 1. 
Šesťstupňová prevodovka FPT 2840 v kombi-
nácii s rozdeľovacou prevodovkou umožňuje 
voľbu pohonu 4x2, 4x4 a 4x4 s redukciou. Pri 
pohone všetkých kolies sa krútiaci moment 
rozdeľuje na obe nápravy v pomere zhruba 
1:1. Na asfalte a pri priaznivých klimatických 
podmienkach sa odporúča využívať režim 
4x2. Vtedy sa odpoja komponenty, ktoré 
poháňajú predné kolesá, takže prevádzka je 
tichšia a hlavne klesne spotreba paliva. Po-
dieľa sa na tom aj ekonomický 6. prevodový 
stupeň s rýchlobehom. 
Brzdy s podtlakovým posilňovačom majú 
kotúče vpredu i vzadu (predné s vnútorným 
chladením). Parkovacia brzda pôsobí na pre-
vodovku, takže je mimoriadne účinná, a ak 
treba, podrží vozidlo aj vo veľmi strmom 
svahu.

klaSika aJ high-tEch
V duchu tradícií sa nesie ponuka farebných 
vyhotovení – na výber je buď šalviová ze-
lená alebo slonovinová, farby s nádychom 
minulosti, ale výbava je veľmi súčasná. 
Interiér ponúka prvky komfortu, ktoré sú 
typické skôr pre osobné automobily než pre 
tvrdé off-roady: V závislosti od trhov bude 
štandardná alebo voliteľná výbava zahŕňať 
ABS, uzávierku diferenciálu, odolné kožené 
poťahy sedadiel, kožou potiahnutý volant, 
automatickú klimatizáciu, elektricky ovlá-
dateľné okná, imobilizér, rádio s CD-prehrá-
vačom a príplatkovú GPS navigáciu.
Na európske trhy by sa najmenší off-road 
značky Iveco mal začať dovážať od roku 
2009, v Taliansku sa už predáva v cene od 28 
900 eur (s DPH).  ■
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charaktEriStika motora
Typ 3.0 HPT

Zdvihový objem (cm³) 2 998

Výkon (kW/k) 130/176

pri otáčkach (1/min) 3 200 – 3 500

Krútiaci moment (Nm) 400

pri otáčkach (1/min) 1 250 – 3 000

Spotreba paliva (l/100 km) 11,1

Emisie CO2 (g/km) 294

Maximálna rýchlosť (km/h) 170 

tEchNické šPEcifikáciE
Model Campagnola
Verzia 3-dverová SW
Rázvor (mm) 2 452
Celková dĺžka (mm) 4 248
Celková šírka (mm) 1 750
Celková výška (mm) 2 050
Nájazdový uhol vpredu/vzadu 50°/34°
Stúpavosť 100 %
Maximálny bočný náklon 40°
Brodenie (mm) 500
Celková hmotnosť (kg) 2 650
Pohotovostná hmotnosť (kg) 2 110

Stúpanie nekleslo pod 20 %.

Súčasťou prezentácie nového modelu bola i prehliadka jeho predchodcov.

Volant s hrubým vencom sa výborne drží, prístroje sú prehľadné a ovládacie prvky na prístrojovom paneli dostatočne veľké.

Zadné sedadlá sa dajú sklopiť i vybrať.
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A ešte jedna novinka: V rámci areálu si noví 
majitelia off-roadov môžu vyskúšať techni-
ku jazdy na tréningovom polygóne.

V trnavskom „autocentre budúcnosti“ po-
užívajú najmodernejšie technológie, medzi 
ktoré patrí diagnostická linka pre trucky 
s valcovou skúšobňou bŕzd na zosúladenie 
brzdiaceho účinku celej jazdnej súpravy. Ide 
o zariadenie MAHA IW4 Eurosystem s au-
tomatickou kontrolou zaťaženia nápravy, 
s možnosťou samostatného merania ľavé-
ho a pravého kolesa, a tiež s príslušenstvom 
na skúšanie vozidiel 4x4. Na diagnostickej 
linke je i detektor vôle čapov a samozrejme 
regloskop pre všetky typy svetiel vrátane 
xenónových.

Ďalšou pozoruhodnou technológiou je 
špičková vyrovnávacia stolica Blackhawk 
Power-Cage HD 492, s ktorou sa dajú kva-
litne a vysoko efektívne (a preto lacnejšie) 
vykonať aj najťažšie vyrovnávacie práce na 
karosériách a rámoch off-roadov, náklad-
ných vozidiel, prívesov, návesov, autobusov 
i poľnohospodárskej techniky – všetko bez 
demontáže kabíny, agregátov, resp. príslu-
šenstva. Dĺžka stolice s 12 ťažnými veža-
mi je 17,5 m, použiteľná sila na ťah a tlak 
je do 250 ton, vyrovnávať možno do výšky 
3,4 m nad základovým rámom stolice. La-
serové meracie zariadenie umožňuje počas 
vyrovnávania operatívne sledovať až 40 
kontrolných bodov. Blackhawk Power-Ca-
ge bude nepochybne prínosom najmä pre 
prepravcov s vážne poškodenými vozidla-
mi, pretože doposiaľ bola takáto moderná 
technológia k dispozícii najbližšie až v ne-
meckom Passau. Veľkou výhodou zariade-
nia je úspora času – kým pri štandardnom 
vyrovnávaní trvá celý proces 8 až 10 dní, 
pri použití systému Power-Cage HD 492 sa 
skráti na 3 dni.

Rovnako atraktívnou súčasťou servisu je 
špeciálny box lakovne, v ktorom možno 
lakovať až 16-metrové nákladné vozidlo 
či autobus, alebo sa dá rozdeliť na dve sa-
mostatné pracoviská a lakovať súčasne  
2 menšie autá. 

Takmer rok príprav venovalo personálne 
oddelenie spoločnosti AUTO-IMPEX vo 
svojej Akadémii školeniu pracovníkov. 
Svoje profesionálne uplatnenie nájde v tr-
navskom Autocentre vyše sedemdesiat 
zamestnancov. Prednosť pri výbere mali 
Trnavčania, zamestnanci z Bratislavy do-
chádzajú kyvadlovou dopravou zamestná-
vateľa.

Nové Autocentrum na Trstínskej ceste otvo-
ril Július Hron, majiteľ a konateľ spoločnos-
ti AUTO-IMPEX, s.r.o., za účasti primátora 
Trnavy Ing. Štefana Bošnáka a mnohých 
popredných predstaviteľov slovenskej po-
litickej a kultúrnej scény. Symbolický dar 
v podobe taniera s vygravírovanými mé-
tami – výkon, tímový duch a spoľahlivosť 
– odovzdal Marcel Šulek, Market Manager 
Iveco pre Slovenskú a Českú republiku, so 
želaním, aby tieto hodnoty boli súčasťou 
nového Autocentra. Pre verejnosť bolo 
pripravené slávnostné otvorenie v nedeľu 
7. septembra 2008 spolu so zaujímavým 
programom pre deti, s prehliadkou celého 
strediska, s koncertom Zuzany Smatano-
vej a množstvom iných atrakcií. Oficiálna 
pracovná prevádzka sa začala v pondelok 
8. septembra 2008.

„Netajíme sa, že sme už od prvých projek-
tov mysleli najmä na budúcnosť. Veríme, 
že Autocentrum v Trnave splní nielen 
potreby dneška, ale bude aj v najbližšom 
desaťročí ponúkať motoristom kvalit-
né a rýchle služby,“ povedal Július Hron. 

„Kolektív Auto-Impexu vložil do výstav-
by Autocentra svoje 17-ročné skúsenosti 
z úspešného predaja i servisných služieb. 
Aj v Autocentre Trnava garantujeme svo-
jim zákazníkom komplexné služby od zá-
kladných opráv až po najkomplikovanejšie 
generálne opravy vrátane vyrovnávania 
rámov. Vo vysokej kvalite a za najpriaz-
nivejšiu cenu. Naším cieľom je, aby každý 
zákazník našiel u nás pod jednou strechou 
všetko potrebné – od kúpy a prefinanco-
vania nového auta, cez jeho servis až po 
odkúpenie jazdeného vozidla. Aby každý 
zákazník od nás odchádzal spokojný.“   ■

 S  ymbolickým prestrihnutím pásky 
4. septembra 2008 spoločnosť 
AUTO-IMPEX oficiálne otvorila 
priestory jedného z najväčších au-

tomobilových centier v strednej Európe. In-
vestícia do výstavby trnavského Autocentra 
za viac než 220 miliónov korún pochádza 
zo slovenského kapitálu – bez akéhokoľ-
vek vstupu zahraničného investora. Naj-
modernejšie technológie za ďalších vyše 
30 miliónov Sk sú umiestnené na takmer 
5000 m2 zastavanej plochy. Pre AUTO-IM-
PEX, s.r.o., je to už štvrté stredisko a bude 
v ňom poskytovať autorizovaný predaj 
a servis všetkých modelov Nissan a Iveco. 
(Spoločnosť v súčasnosti zabezpečuje kom-
plexné služby pre všetky značky vo svojom 
portfóliu: Alfa Romeo, Fiat, Nissan, Iveco 
a Irisbus na Rožňavskej ulici, Hodonín-
skej ulici a v areáli Vlčie Hrdlo v Bratislave 
a tiež v menšom servise pre vozidlá Iveco 
v Spišskej Novej Vsi.)

Trnava sa vzhľadom na svoju strategickú 
polohu stala zaujímavou pre mnohých za-
hraničných investorov a logistické firmy 
(PSA, Samsung, ŽOS Trnava). Tieto spo-
ločnosti spolupracujú s mnohými veľkými 
i menšími prepravcami, a tak výstavba no-

vého komplexu bola spojená s víziou ponú-
kať kvalitné služby práve tomuto rastúcemu 
segmentu zákazníkov. Dnes trnavské Auto-
centrum ponúka atraktívne prostredie pre 
predaj osobných a nákladných automobilov 
Nissan, nákladných vozidiel Iveco a auto-
busov Irisbus. Servisné služby s aktívnym 
príjmom (kompletná diagnostika porúch) 

zahŕňajú mechanické opravy, opravy ka-
rosérií až po vyrovnávanie rámov, klam-
piarske práce so špecializáciou na nákladné 
vozidlá a autobusy; k dispozícii je najmo-
dernejšia lakovňa, autoumyváreň, čistenie 
vozidiel. Prirodzene, v rámci komplexu sa 
počítalo s predajom náhradných dielcov 
a nechýba ani predaj jazdených vozidiel. 

PR
ED

ST
A

VU
JE

M
E

  AuTOCeNTruM AuTO-IMPeX

Na Trstínskej ceste v Trnave vyrástol moderný obchodno-servisný 
komplex, ktorý sa zaradil k najväčším strediskám tohto typu  
v strednej Európe: Nové Autocentrum AUTO-IMPEX. 

Slávnostné prestrihnutie pásky 4. septembra 2008. Druhý zľava je majiteľ a konateľ firmy AUTO-IMPEX  
Július Hron, uprostred Marcel Šulek, Marker Manager Iveco pre Slovenskú a Českú republiku.

Vyrovnávacia stolica Blackhawk Power-Cage HD 492. Trnavské autocentrum ponúka atraktívne prostredie pre predaj osobných  
a nákladných automobilov Nissan, nákladných vozidiel Iveco a autobusov Irisbus.



I V E C O  N E W S  0 1/ 2 0 0 912 I V E C O  N E W S  0 1/ 2 0 0 9 13

 N  ajvýznamnejší veľtrh úžitkových 
vozidiel v roku 2008 sa konal 
koncom septembra v nemeckom 
Hannoveri. Medzi exponátmi za-

znamenali 258 svetových premiér, z toho 63 
od výrobcov vozidiel, 43 v kategórii príves-
ných vozidiel, nadstavieb a kontajnerov a 152 
noviniek od dodávateľov komponentov. 
V množstve premiér však figurovalo menej 
úplne nových vozidiel, prevládali technolo-
gické inovácie. 

Záujem prezentovať sa na 62. IAA Hannover 
prekonal všetky doterajšie ročníky. Pribudli 
úplne noví vystavovatelia z východnej a zo 
strednej Európy aj z Ázie, pričom čoraz 
výraznejšie sú komerčné aktivity najmä 
z Indie, Ruska a Turecka, z troch význam-
ných trhov s ohromným potenciálom. Počet 
firiem z iných krajín než Nemecka výrazne 
stúpol – na 1183 (celkovo zo 48 štátov), čo 
bolo zhruba o 50 % viac ako predvlani. Do 
Hannoveru prišlo najviac zahraničných vý-

robcov z Talianska, Turecka a – z Číny! Až 
potom v rebríčku kvantity nasledovalo Ho-
landsko, Francúzsko, Švédsko atď. Záujem 
čínskych firiem o obchod s Európou, ale nie-
len smerom na východ, je v automobilovom 
priemysle stále intenzívnejší. Celosvetový 
význam výstavy dokumentuje i účasť médií 
– akreditovalo sa 2500 novinárov z vyše 60 
krajín.

Potenciál technologických inovácií v oblasti 
úžitkových vozidiel ani zďaleka nedosiahol 
svoj zenit. Týka sa to ďalšieho vývoja čistej-
ších vznetových motorov, ľahších konštruk-
cií vozidiel, menších valivých odporov, ešte 
lepšej aerodynamiky, ale tiež hybridných 
riešení pohonu a využívania alternatívnych 
palív. V duchu tohto trendu sa v Hannoveri 
prezentovalo aj Iveco.
Expozícia turínskej značky bola rozdelená na 
dve sekcie. V prvej výrobca predstavil inová-
cie súvisiace s ekológiou, v druhej technické 
riešenia, ktoré ďalej zlepšujú bezpečnosť pre-
vádzky a zvyšujú produktívnosť. Veľká časť 
z celkovej plochy expozície (3200 m2) bola 
venovaná alternatívnym palivám, hybrid-
ným modelom, resp. elektrickému pohonu. 
Ide o dôležitú súčasť vývojového programu 
zacieleného na znižovanie spotreby, redu-
kovanie CO2 vo výfukových plynoch, pri-
čom stále významnejšiu rolu hrá paralelný 
diesel-elektrický hybridný pohon, ale tiež 

technológie využívajúce čistú elektrickú 
energiu a plyn. Konkrétnymi produktmi pre 
aplikácie v mestskom prostredí sú minibus 
Irisbus na báze Daily Hybrid, Daily Electric 
van, Eurocargo Hybrid a koncept hybridné-
ho autobusu Irisbus Hynovis. 
Model Daily Electric je odpoveďou na po-
žiadavku vytvoriť ľahké úžitkové vozidlo do 
mestskej prevádzky s nulovými emisiami. 
To sa podarilo dosiahnuť zásluhou pohonu 
elektromotorom-generátorom a apliko-
vaním vysoko špecializovaného systému 
sodíkových batérií (NaNi/Cl2). Trojfázový 
asynchrónny elektrický motor je kontrolo-
vaný invertorom a využíva aj energiu vzni-
kajúcu pri brzdení, čo predlžuje dojazd na 
jedno nabitie až na 120 km. Vozidlo s uži-
točnou hmotnosťou vyše 1000 kg dosiahne 
maximálnu rýchlosť 70 km/h.
S podobným zámerom vznikol i hybrid-
ný variant Iveco Eurocargo. Ide o vozidlo 
s diesel-elektrickým pohonom, pri ktorom 
úspora paliva dosahuje až 30 %. Pohonný 
reťazec tvorí vznetový motor Tector Euro 5 
s výkonom 118 kW/160 k, 44-kilowattový 
elektromotor, 6-stupňová automatizovaná 
prevodovka plus lítiové batérie s kapacitou 
1,9 kWh. Systém pracuje tak, že vozidlo sa 
rozbieha vždy v elektrickom móde, potom 
nastupuje dieselový motor, ktorému pri ak-
celerácii asistuje elektromotor, a tiež využíva 
energiu vznikajúcu pri brzdení. Nosnosť vo-
zidla je iba o 200 kg menšia ako pri konvenč-
nom dieselovom pohone.
Prehľad technologických noviniek šetrných 
k životnému prostrediu by nebol úplný bez 
vozidiel na zemný plyn: Daily CNG s novým 
motorom na zemný plyn má objem 3.0 litre 
a výkon 100 kW (136 k) a certifikát emisií 
EVV (Enhanced Environmentally-friendly 
Vehicle), čo je vôbec najprísnejšia (dobrovoľ-
ná) norma v Európe (2005/55/EC). Nechýbal 
ani model Eurocargo CNG, ktorý sa začne 
sériovo vyrábať v roku 2009. Prísnu normu 
EVV však spĺňa i Stralis AD260S27 CNG 
s upraveným podvozkom a motorom 
Cursor 8, ktorý má výkon 200 kW (272 k).

V centre expozície spoločnosti Iveco pri-
ťahoval pozornosť návštevníkov Stralis 
Engage. Koncept postavený na báze ťahača 
Stralis AS440S5 6T/P prešiel aerodynamic-
kými úpravami kabíny, podstatné inovácie 
sú však vo vnútri – najmodernejšie techno-
lógie využité pri riešení pracoviska vodiča 
(špeciálne osvetlenie interiéru, fixný stred 
volantu, centrálna prístrojová konzola 
s dotykovými spínačmi, systém ozvučenia 
kabíny na báze elektrostatických akustic-
kých panelov). V koncepte veľmi blízkej 
budúcnosti boli samozrejme špičkové sys-
témy aktívnej bezpečnosti, napríklad ak-
tívny tempomat druhej generácie, kontrola 
jazdného pruhu, ESP a pod.

S aktuálnymi požiadavkami prepravcov 
korešponduje odľahčený ťahač Stralis. De-
monštruje možnosti, ako maximalizovať 
užitočnú hmotnosť, čo je trvalá požiadavka 
najmä od operátorov veľkých flotíl prepra-
vujúcich kvapaliny v cisternových návesoch. 
Úspora hmotnosti sa dosiahla montážou 
pneumatík „super single“ na zadnú nápravu, 
hliníkových ráfov kolies a použitím plastovej 
palivovej nádrže s objemom iba 200 litrov, 
resp. len 40-litrovej nádrže na AdBlue. Eli-
minovanie rezervného kolesa sa samozrejme 
prejavilo ďalšou redukciou hmotnosti, takže 
momentálne je základný model s motorom 
Cursor 8 a 12-stupňovou automatizovanou 
prevodovkou bezkonkurenčne najľahší vo 
svojej triede.
V širokej palete vystavených vozidiel s per-
manentným pohonom všetkých kolies mal 
debut model Eurocargo vo verzii 4x4 so šesť-
valcovým motorom Tector 185 kW (251 k), 
prevodovkou ZF 6S1000 a dvojstupňovou 
rozdeľovacou prevodovkou. Uzávierky di-
ferenciálov kontroluje elektropneumatický 

systém, ktorý ich automaticky vypne, ak 
rýchlosť vozidla prekročí 25 km/h.
Blue&Me Fleet prinesie efektívnejšie a kom-
fortnejšie riadenie väčších vozidlových 
parkov. Telematický systém je založený na 
platforme Fiat-Microsoftu v spolupráci so 
spoločnosťou Qualcomm, svetovým lídrom 
na poli webových aplikácií pre spravovanie 
flotíl.
Iveco uviedlo i najnovšiu verziu svojej služby 
THB, čo je webový portál s databázou tech-
nických dokumentov a výkresov vhodných 
napríklad pre nadstavbárov. Nové, flexibilné 
riešenie má nové rozhranie, ktoré umožňuje 
maximálne znázornenie grafov a obsahov 
ku každému z trhov.
V Hannoveri sa verejnosti po prvýkrát 
predstavil aj nový syntetický mazací olej, 
ktorý špeciálne pre motory Cursor vyvinuli 
spoločnosti Iveco a Petronas. Má extrémne 
nízku viskozitu (stupeň 0W20) a dokáže zre-
dukovať spotrebu oleja až o 2,5 % v porov-
naní s bežne používanými olejmi viskóznej 
triedy 15W40.  ■

PR
EM

IÉ
RY

ekOLOGICky, 
eFekTíVNe, bezPečNe
Ekologické vozidlá, alternatívne pohony a bezpečnosť v najširšom kontexte 
patrili k nosným témam vo všetkých expozíciách kľúčových európskych 
značiek na jesennej prehliadke modelov 2009. Samozrejme aj Iveco sa 
predstavilo s celým radom zaujímavých technologických noviniek.

V centre expozície Iveco bol Stralis Engage.

Minibus Daily Hybrid.

Vojenský špeciál LMV ako expedičné voziodlo.Novinka pre stavebníctvo Eurocargo 4x4.

Multifunkčný volant Stralisu Engage.
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na profesionálne využitie najmä vďaka ich 
obratnosti. Vodiči boli po tréningu nadšení 
– kuriéri spoločnosti FedEx si pochvaľovali 
výkon, funkčnosť a ľahké ovládanie hybrid-
ných vozidiel Daily. 
Testovacie aktivity sú pre spoločnosť FedEx 
Express začiatkom v aktívnej spolupráci na 
vývoji tejto technológie.

hyNoviS coNcEPt
Na výstave Transports Publics, ktorá sa ko-
nala v polovici júna 2008 v parížskom Expe, 
predstavil Irisbus Iveco svoj koncept nového 
autobusu. Zámerom autorov avantgardného 
prototypu Hynovis Concept je potvrdiť nie-
koľko technologických inovácií. 
Keďže hlavným cieľom vývoja je zmenšiť 
nepriaznivý dopad autobusov na životné 
prostredie, tím tvorcov vozidla sa pocho-
piteľne sústredil na zníženie emisií, ale tiež 
na zvýšenie kapacity, aby na určitý objem 
exhalátov pripadal väčší počet cestujú-
cich. Na tomto prístupe vidieť originálnosť 
konceptu, pretože charakteristickou črtou 
väčšiny dnešných projektov hybridných au-
tobusov je významný nárast hmotnosti, čím 
sa znižuje ich prepravná kapacita. 
Hynovis Concept má dvojitú riadenú prednú 
nápravu so špeciálnymi nízkoprofilovými 
pneumatikami so zvýšenou nosnosťou, čo 
umožnilo rozšíriť uličku na 1200 mm (štan-
dardne býva 900 mm). Štyri malé riadené 
kolesá nekomplikujú prístup k predným 
sedadlám. Hnacia náprava je umiestnená 
pod zadnou lavicou, takže ani tam nezabe-
rá priestor podbeh a uvoľnila sa dlhá plošina 
pre ďalších cestujúcich. Konštruktérom sa 
podarilo znížiť hmotnosť o 1 tonu (!) odľah-

čením skeletu a komponentov (napríklad 
sedadlá majú hmotnosť iba 5 kg), použili 
i menší motor (6-litrový Iveco Tector s vý-
konom 164 kW). Ľahší autobus má nižšiu 
spotrebu a odvezie o 9 cestujúcich viac, čo je 
pri 12-metrovom autobuse +8 %. 
Pre jazdu je Hynovis Concept vybavený 
spúšťačom stop-štart a rekuperáciou brz-
dovej energie. Systém stop-štart kombinuje 
dve funkcie – vypnutie motora, keď autobus 
stojí (na svetelnej križovatke) a jeho rýchle 
naštartovanie (behom 0,3 s) pred opätov-
ným rozjazdom a tiež dodávanie energie pre 

pomocné systémy v čase, keď motor nebeží. 
Hydraulická hybridná pohonná jednotka 
znižuje spotrebu nafty a emisie CO2 o 30 % 
a emisie NOX o 50 %. Ďalšie inovácie pri-
niesli autori konceptu do vizuálneho, akus-
tického a klimatického komfortu pasažierov. 
Zníženie dolnej línie okien a väčšie preskle-
nie strechy na pravej strane vozidla prinies-
lo 20-percentný nárast presklenej plochy. 
Zmenšenie neodpružených hmôt a nezávislé 
odpruženie kolies znižuje vibrácie i otrasy vo 
vnútri autobusu, motor s menším objemom 
má vonkajší hluk nižší o 6 dB.  ■

 d  oposiaľ sa v 60 krajinách sveta 
predalo už vyše 8 miliónov vozi-
diel s motorom spaľujúcim zemný 
plyn, pričom automobilky ponú-

kajú okolo 300 modelov rôznych kategórií. 
Za posledné tri roky došlo k 30-percentné-
mu nárastu vo výstavbe plniacich staníc 
CNG pre motorové vozidlá. Pre zaujímavosť: 
Najviac takýchto vozidiel je v Argentíne (1,6 
milióna a 1700 čerpacích staníc), v Európe 
má prím Taliansko (580 000 vozidiel a 700 
čerpacích staníc) a Iveco je výrobcom s naj-
väčšími skúsenosťami v tomto segmente, 
u ktorého sa využitie CNG dostalo medzi 
priority vo výskume a vývoji už v 80. rokoch 
minulého storočia.
Rozvoj tejto technológie podporuje i Eu-
rópska únia. Výhody totiž nespočívajú len 
v úspore tradičných pohonných hmôt, dô-
ležitá je tiež čistota prevádzky. Motory na 
CNG produkujú veľmi malé množstvo emi-

sií a hravo spĺňajú i najprísnejšiu (dobrovoľ-
nú) európsku normu EEV. V tomto kontexte 
spomeňme, že napríklad parlament Českej 
republiky v rámci podpory CNG zrušil 
spotrebnú daň na stlačený zemný plyn do 
roku 2012 a cestnú daň na vozidlá CNG 
do 12 ton celkovej hmotnosti. Plynárenské 
spoločnosti v ČR sa zaviazali, že do roku 
2020 vybudujú sieť 100 verejných čerpacích 
staníc CNG.
Z uvedených plusov je zrejmé, že technológia 
CNG sa ideálne hodí do mestskej prevádzky 
(minimum škodlivín vo výfukových ply-
noch, nulová hodnota pevných častíc) a na-
vyše je bezpečná. S ohľadom na hustotu siete 
plniacich staníc v európskych krajinách sa 
dokonca začínajú využívať aj kamióny na 
CNG, pretože dnes nie je problém dôjsť 
s takýmto truckom napríklad z Paríža do 
Prahy. Zdá sa, že masovejšiemu rozšíreniu 
technológie CNG nič nestojí v ceste.

fEdEx tEStuJE hybridNé daily 
Iveco spolu s FedEx Expressom, najväčšou 
kuriérskou spoločnosťou na svete, odštar-
tovalo 10. júla 2008 test desiatich dodávok 
Daily s hybridným pohonom, ktorý bude 
prebiehať v reálnej prevádzke v uliciach Mi-
lána a Turína.
Najnovšia generácia hybridnej technológie, 
ktorú vyvinulo Iveco, umožňuje ušetriť 
oproti konvenčným vozidlám až 30 % pali-
va pri nasadení v meste, pričom významne 
poklesnú aj emisie CO2. Je to možné vďaka 
dômyselným riadiacim (kontrolným a ope-
račným) systémom ako je Stop & Start, na-
štartovanie v elektrickom móde a využívanie 
energie vznikajúcej pri brzdení. Desať hyb-
ridných vozidiel Daily má za úlohu usporiť 
asi 6000 litrov nafty so zodpovedajúcou re-
dukciou emisií o približne 15 ton v porovna-
ní s vozidlami na konvenčný pohon. Okrem 
toho sa ukázalo, že dodávky Iveco sú ideálne 

Hynovis Concept je prvý autobus vybavený nezávislými riadenými kolesami vpredu i vzadu. 
Toto riešenie umožňuje zachovať štandardný vonkajší polomer otáčania napriek predĺženému rázvoru.

zeLeNé ALTerNATíVy
Náklady na stlačený zemný plyn (CNG) sa pohybujú na úrovni iba 55 až 60 % 
nákladov na naftu. I preto je na celom svete evidentná podpora technológie 
využívajúcej CNG. Veľmi blízko k sériovej výrobe však majú aj koncepty 
hybridných vozidiel na diesel-elektrický pohon.

Časť flotily hybridných vanov Iveco Daily s krásnou kulisou milánskeho námestia Palazzo Marino.

Generálny riaditeľ spoločnosti Iveco Paolo Monferino (vpravo) symbolicky odovzdal kľúče Johnovi Formisanovi, 
viceprezidentovi Global Vehicles spoločnosti FedEx Express. Význam projektu potvrdila prítomnosť Edoarda 
Crociho, milánskeho viceprimátora pre transport a životné prostredie. 
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 O  d 1. januára 2009 je možné 
prostredníctvom ústredného call 
centra v Nitre využívať služby 
ČESMAD Assistance na celom 

Slovensku. Telefonické centrum pracuje 
non-stop na skrátenom čísle 18 777 alebo 
bezplatnej linke 0800 500 505. Operátori 
budú pripravení komunikovať aj v cudzom 
jazyku a zároveň schopní okamžite vyslať 
asistenčné vozidlo z jedného zo šiestich sta-
novíšť na Slovensku, prípadne od partner-
ských spoločností. 
Zmluvné technické pracoviská a zároveň 
stanovištia pre odťahové špeciály sú roz-
miestnené v šiestich kľúčových lokalitách, 
ktoré boli vybrané na základe analýzy ne-

hodovosti a rýchlej dostupnosti – v Trnave, 
Nitre, Martine, vo Zvolene, Svite a v Koši-
ciach. V každom zo stredísk sú od nového 
roku k dispozícii špeciálne vyslobodzovacie 
vozidlá s potrebnou výbavou a odborný tím 
pracovníkov.
„Našou ambíciou je ponúknuť pre doprav-
cov službu, ktorá im pomôže a zároveň bude 
dostupná pre každého, aj malého dopravcu,“ 
povedal prezident združenia ČESMAD Slo-
vakia Ing. Peter Halabrín. Nová asistenčná 
služba sa netají ambíciami byť stabilným 
partnerom pre dopravcov. „Chceme so svo-
jimi silnými partnermi obsadiť časť trhu 
na princípoch kvality, rýchlosti a ceny,“ 
doplnil generálny tajomník ČESMADu 

Ing. Pavol Reich. Služba má byť cenovo kon-
kurencieschopná, pričom členovia združenia 
ČESMAD Slovakia budú zvýhodnení zľa-
vami. Partnermi asistenčnej služby sa stali 
poisťovne Allianz – Slovenská poisťovňa 
a Kooperativa – Vienna Insurance Group, 
ktoré vykryjú náklady na vyslobodzovanie 
a odtiahnutie v rámci havarijného poistenia. 
Na vyslobodzovanie a odťahovanie budú 
slúžiť špeciálne vozidlá IVECO, DAF, 
Mercedes-Benz a Renault s pohonom 8x4 
a výkonom okolo 368 kW (500 k), všetky 
s nadstavbou Omars 110TN. Generálnym 
partnerom projektu je Allianz – Slovenská 
poisťovňa, partnermi sú BECEP, Slovnaft, 
Orange, Genetech, Kooperativa – Vienna 
Insurance Group, DAF, IVECO, Mercedes-
Benz a Renault Trucks.
Prvé dva špeciály si ČESMAD Assistance 
prevzal 13. decembra 2008 od spoločnos-
ti IVECO Slovakia. Sú postavené na pod-
vozku Trakker AT410T50 8x4 s motorom 
Cursor 13 (370 kW/500 k, krútiaci moment 
2300 Nm) a 16-stupňovou prevodovkou 
ZF 16S 2520. Vozidlo s dvoma riadenými 
prednými nápravami má vpredu kotúčo-
vé a vzadu bubnové brzdy, brzdový systém 
zahŕňa ASR + ABS Off Road Mode, EBL. 
Hydraulický retardér s integrovaným 
ovládaním poskytuje brzdiaci výkon 500 
kW/420 kW. Spacia kabína Active Time 
s vysokou strechou má samozrejme všetky 
podstatné prvky komfortu (tempomat, kli-
matizácia, nezávislé kúrenie...). Nadstavba 
Omars 110TN (Taliansko) je vybavená vy-
súvacím zdvíhacím ramenom s nosnosťou 
30 t v základnej polohe a 10 ton po úplnom 
vysunutí (5150 mm), okrem toho má na-
príklad spätnú kameru, navijaky s ťahom 
20, resp. 25 t (laná dlhé 60 m), ťažnú tyč 
a 2 hydraulické stabilizačné vzpery vzadu. 
Plášť nadstavby je hliníkový s úložnými 
priestormi a uzamykateľnými skrinkami 
na náradie, výstroj či príslušenstvo.  ■

 S  tretnutie Iveco Challenge bolo ve-
nované najlepším predajcom Iveco 
takmer z celého sveta, ktorí medzi 
sebou súťažili v tímoch. Na podu-

jatí sa ich zúčastnilo vyše 300, aby si mohli 
overiť individuálne schopnosti aj tímového 
ducha, koncentráciu a športové nadanie, 
šoférske skúsenosti i zmysel pre orientáciu 
v rôznych aktivitách. 
Nepochybne najzaujímavejšia a najdob-
rodružnejšia bola orientačná rely, v kto-
rej hviezdili trojčlenné posádky (pilot + 
traťový navigátor + pomocný navigátor) 
a Massif v športovej úprave. A treba po-
vedať, že Massif Challenge nielen vyzerá 
ako súťažné vozidlo, ale ním aj skutočne 
je – môže sa postaviť na štart akéhokoľvek 
podujatia organizovaného podľa predpi-
sov FIA. Poskytuje dobrý výkon, radosť 
z jazdy a zvýšenú pasívnu bezpečnosť za-
ručuje povinná výbava pre rely: Vnútorný 
ochranný rám, hasiace prístroje, prerušenie 
elektrického vedenia batérie, závlačky na 

kapote a ukotvenie výstroja. Okrem toho 
boli vozidlá zabezpečené rádiostanicou pre 
volanie v núdzi, GPS navigáciou a súpravou 
pre „strýčka príhodu“ (laná, lopatka a le-
kárnička prvej pomoci), keby sa posádky 
dostali do nejakej šlamastiky. Trať monito-
rovali rozhodcovia na niekoľkých stanoviš-
tiach – pre prípad technických problémov, 
či nedodržania rýchlostných limitov. A ne-
zabudlo sa ani na slušivé prilby a rukavice 
na ochranu posádky.
Súťažný okruh meral 70 km a nachádzal sa 
v uzavretej vojenskej zóne v juhozápadnej 
časti ostrova (mys Teulada pri meste Cagliari). 
Boli na ňom tri rýchlostné skúšky a k tomu 10 
testov s prekážkami, pri ktorých museli asis-
tovať navigátori, aby vodič bezpečne prešiel 
a pritom nezhodil umelé bariéry.
K ďalším športovým disciplínam patrili 
streľba z luku, stavba plte (vrátane overenia 
jej funkčnosti naostro v morských vlnách), 
ako aj tréning rugby s profesionálnym tré-
nerom talianskej reprezentácie.

Slovenský tím tvorili naši traja najúspeš-
nejší predajcovia: Peter Kővagő (Auto-Im-
pex), Miroslav Sýkora (AT Žilina) a Martin 
Šajbidor (BMC Nitra), ktorí potvrdili, že 
sú nielen výnimočne talentovaní v oblasti 
predaja, ale majú aj široký záber, vedia sa 
výborne dopĺňať v tíme a hravo a pritom 
s vtipom zvládli každú úlohu. O tom, že 
statočne reprezentovali Slovenskú repub-
liku, svedčia špičkové umiestnenia v jed-
notlivých disciplínach. Najlepšie sa im 
darilo v stavbe plte, ktorou pokorili búrlivé 
more a skončili na prvom mieste! Okrem 
toho skórovali na prvých troch priečkach 
v rýchlostných skúškach a v lukostreľbe. 
V celkovom hodnotení im len o chlp unikla 
bronzová medaila.
„Bolo to jednoznačne vydarené podujatie 
v krásnom prostredí a chcel by som sa chala-
nom poďakovať, že som s nimi mohol strá-
viť pár akčných dní, ktoré boli najmä vďaka 
nim nabité dobrou náladou!“ skonštatoval 
sales manager Vlado Penxa, ktorý výpravu 
sprevádzal a asistoval ako rozhodca.  ■

TrAkkery Pre 
čeSMAd 
ASSISTANCe

IVeCO ChALLeNGe
Iveco Trakker AT410T50 8x4 so špeciálnou 
nadstavbou Omars 110TN.

Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia 
spustilo začiatkom roka 2009 asistenčnú 
službu pre vozidlá nad 3,5 tony. Ide najmä 
o vyslobodzovanie a odťahovanie havarovaných 
alebo nepojazdných nákladných vozidiel. 

Divoká príroda, pieskové duny, strmé skalnaté 
cesty a krásne more... Charakteristické črty 
Sardínie robia z tohto ostrova ideálne miesto  
na podujatie, akým bolo Iveco Challenge.  
Zmes zábavy i výkonov, adrenalín na terénnych 
vozidlách Massif aj športové aktivity.

Ing. Marcel Šulek Market Manager Iveco pre SR a ČR 
odovzdal symbolický kľúč Ing. Pavlovi Reichovi, 
generálnemu tajomníkovi združenia ČESMAD (vľavo).
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Sústredená slovenská posádka pred štartom rely.

V súťaži o najlepšiu plť  získali slovenskí predajcovia 
1. miesto!

Účastníci rugbyového tréningu.

Jeden z 10 testov s prekážkami.
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Pri zariadení automobilu sú najčastejšími argumentmi pre každého 
remeselníka bezpečnosť a poriadok. Vyplýva to z ich každodennej 
práce a skúseností zo svojho remesla.
Poriadok je v tomto prípade aspektom, ktorý sa jednoznačne vypláca 
hneď po namontovaní zariadenia do automobilu. To určite vedia 
všetci remeselníci, ktorí používajú profesionálne zariadené vozidlo. 
Sú si totiž vedomí, že ich automobil neslúži iba ako pojazdná dielna 
na kolesách, ale je to zároveň aj ich príručný sklad, ktorý musia mať 
každý pracovný deň poruke. Bez profesionálneho zariadenia auto-
mobilu bude takýto sklad fungovať na veľmi chaotickom princípe, 
kde hľadanie potrebných súčiastok vám niekedy môže trvať aj štvrť 
hodinu a samozrejme len v tom prípade, že hľadaná súčiastka je na 
palube... Lebo sú situácie, keď tam hľadaná súčiastka vôbec nie je, 
ale vy ste to ani nemohli skontrolovať pri výjazde k zákazníkovi. 
Koľko hodín vám zaberie takéto hľadanie týždenne? Takéto situá-
cie vás potom oberajú o nenahraditeľný čas, o ten čas, ktorý by ste 
vedeli využiť oveľa efektívnejšie pre váš zisk. Prirodzene, rýchlejším 
spôsobom, ako mať po ruke požadovanú súčiastku alebo potrebné 
náradie, je mať svoj automobil vybavený profesionálnym zariadením 
SORTIMO.
So slovom bezpečnosť sa pri profesionálnom zariadení vynára sku-
točnosť, že zabezpečený náklad, uložené náradie a profesionálne 
zabezpečený tovar, ktorý prevážate, vám pri brzdení alebo pri prí-
padnom náraze nemôže „uštedriť“ zozadu smrteľnú ranu. Toto tvr-
denie je podložené z nárazových skúšok – crash-testov vykonaných 
na zariadení SORTIMO podľa európskych noriem.
Modulárny systém zariadenia ponúka používateľom mnoho kom-
binácií prostredníctvom skriniek, regálov a rôzneho príslušenstva. 
Profesionálne zariadenie je navrhnuté a poskladané presne podľa 
ich nárokov na prácu, prepravu, skladovanie náradia a súčiastok po-

trebných pri ich každodennej práci, t.j. pre servisné služby, montážne 
práce, zasielateľské služby a rôzne iné špeciálne činnosti. Prostred-
níctvom širokého sortimentu úložných elementov a zabezpečovacích 
prvkov bude každý pracovný nástroj, predmet alebo súčiastka mať 
svoje miesto. Výhodou profesionálneho zariadenia je možnosť pre-
montovania zo starého automobilu do nového. Týmto spôsobom 
vám môže zariadenie slúžiť viac ako 10 rokov, čo pri prepočítaní 
na mesiac znamená sumu, ktorá je prijateľná pre každú firmu alebo 
remeselníka.

zMySeL PrOFeSIONÁLNehO 
zArIAdeNIA AuTOMObILu
Skúsenosti z 12-ročnej praxe zariaďovania automobilov jednoznačne hovoria, že ten, kto sa už 
raz rozhodne pre servisné auto, bude chcieť mať takto vybavené aj svoje druhé, tretie a ďalšie.

Vyklápacie police pre doručovateľské služby umožňujú čo najefektívnejšie 
využitie priestoru v automobile.

Fotografia z crash-testu v momente nárazu.

Zariadenie pre remeselníka alebo servisného technika.

www.technia.sk

kód: 55S18W

 V  roku 1956 v španielskom meste Li-
nares (provincia Jean v Andalúzii) 
vznikla spoločnosť Metalúrgica de 
Santa Ana (Kovovýroba Svätá Ana). 

Išlo o výrobu konštrukcií na výstavbu dielní 
a výrobných hál. O dva roky podpísali kon-
trakt so značkou Land Rover a začali podľa li-
cencie vyrábať terénne automobily s pohonom 
4x4. Prvé vozidlo vyrobili v roku 1958 a potom 
fabriku premenovali na Santana Motor. Lenže 
spoločnosť Land Rover predala výrobné opráv-
nenie na malé automobily 4x4 japonskej firme 
Suzuki Motor. Tak sa stalo, že v továrni Santa-
na Motor začali s výrobou automobilov Suzuki 
SJ419 4x4. Aj táto výroba sa skončila a firma 
Santana Motor začala nezávisle od značky 
Land Rover vyrábať vlastný osobný automobil 
4x4 s označením Badged 2500. 
V roku 1999 Santana Motor prevzala od Iveca 
vznetový motor 2,8 l do vozidla PS-10 a v roku 
2006 uzavrela s Ivecom dohodu o vývoji no-
vého vozidla s pohonom 4x4. Zo vzájomnej 
spolupráce vznikol automobil Iveco Massif, čo 
bol rekonštruovaný pôvodný model Santana 
PS-10 s novým dizajnom exteriéru a interiéru 
zo štúdia Ital Design Georgetta Giugiara. 
Taliansku premiéru mala novinka začiatkom 
marca vo Verone na výstave Samoter, ktorá 

bola venovaná stavebným strojom, strojom 
na zemné práce a stavebným vozidlám rôz-
neho druhu. Pri tejto príležitosti Iveco po-
skytlo 24 automobilov Massif novinárom 
na vyskúšanie v náročnom teréne v horskej 
vinohradníckej oblasti s prudkými výjazdmi 
a klesaniami. Po celý deň pršalo, ílovitá pôda 
namokla. Bola to vzácna príležitosť vyskúšať 
si jazdné vlastnosti týchto vozidiel za doslova 
nepriaznivých podmienok.
Na bežných cestách sme s Massifom jazdili 
s vypnutým pohonom predných kolies. No 
v náročnejšom teréne sa dá za jazdy zapnúť aj 
pohon kolies prednej nápravy. Okamžite to cítiť 
na výrazne zlepšených jazdných vlastnostiach. 
Lenže prišiel ťažší terén s veľmi prudkými a úz-
kymi zákrutami, kde už samotný pohon 4x4 
nestačil. Ale nič sa nestalo. Massif má redukč-
nú dvojstupňovú prevodovku s rýchlejším 
a pomalším prevodom a po jej zapnutí najskôr 
rýchlejšieho prevodu a zaradení 3. prevodové-
ho stupňa šesťstupňovej prevodovky sa Mas-
sif zmenil na húsenicu a len s veľmi ľahkým 
stlačením pedála akcelerácie sa vozidlo sunulo 
vpred. Pomalý prevod redukčnej prevodovky 
sme zaradili až v úseku s balvanmi a s rozmok-
nutým ílovitým povrchom, čím sa podstatne 
zvýšil točivý moment a na druhý stupeň prevo-

dovky takmer bez pridávania plynu sme zvlá-
dli i prudké krátke výjazdy. Ani v najhorších 
úsekoch so  stúpaním nebolo treba prekročiť 
otáčky motora nad 2000 za minútu.
Massif je veľmi dobrý terénny automobil, ce-
novo prístupný najmä pre svoju jednoduchosť 
a prešpekulovanú jednoduchú konštrukciu. 
Napríklad v štandardnom vybavení nemá 
elektricky ovládané zrkadlá a žiadne ďalšie 
čo i len trochu luxusnejšie príslušenstvo. A to 
nám naozaj nechýbalo. Je to však automobil, 
ktorý v lesoch, na horských chatách, pri do-
prave krmiva pre lesnú zver na zimu, v ťažko 
prístupných terénoch, pri geologických prá-
cach, v poľnohospodárstve a vlastne všade 
odvedie úžasnú prácu, pričom päťdverová 
verzia kombi odvezie až 910 kg nákladu. Aj 
pri jednoduchosti vybavenia, ide o pohodl-
né vozidlo s výkonným kúrením, má ľahké 
ovládanie, po dobrých cestách i necestách 
má skvelé jazdné vlastnosti, dá sa s ním jaz-
diť rýchlo, pritom bezpečne, má dobré pruže-
nie. Pri jazde s pohonom 4x2 je ekonomický  
a, samozrejme, na prianie možno objednať aj 
luxusnejšie vybavenie interiéru.  ■
Stano Cvengroš, Trucker (skrátené)

Človeka väčšinou fascinuje výkon a rýchlosť. 
Toto auto nie je ani výkonné ani rýchle, aj 
napriek tomu  je fascinujúce. 

 A  uto sa predáva ako samostatné šasi 
v dvoch dĺžkach rázvoru s rôznou 
nosnosťou (podľa použitej nadstav-
by). Ale tak či onak ide o to, koľko 

toho v teréne dokáže. A toho je veru dosť. Veď 
svetlá výška je úžasných 300 mm, brodivosť 
660 mm. Srdcom všetkého je samozrejme 
motor. Preplňovaný vznetový štvorvalec po-
núka hlavne úžasný priebeh krútiaceho mo-
mentu. Jazda s otáčkami okolo 1000 min-1 
nie je žiadny problém. Bežne spolupracuje 
s manuálnou šesťstupňovou prevodovkou. 
Daily 4x4 má obmedzenú maximálnu rých-
losť na 90 km/h. Pri týchto otáčkach motor 
točí na šestke približne 2000 min-1. Toto je 
však čisto cestné nastavenie. Terénna výbava 
je už obsiahlejšia. Vedľa vodičovho sedadla 
sú dve páky na ovládanie prídavnej redukč-
nej prevodovky – jedna delí s pomerom 1:1,3, 
druhá 1:3, zaradené môžu byť samostatne, 
ale aj obe naraz. Na vrchu prístrojovej dosky 
sú zase tri tlačidlá s číslicami od jedna po tri. 
Ide o elektronické ovládanie uzávierok jed-
notlivých diferenciálov – pekne zaradom:  
1. medzinápravový, 2. zadný, 3. predný. S tými-

to „inštrumentmi“ a oboma tuhými náprava-
mi sa toho už dá v teréne naozaj dosť dokázať. 
Daily-nu sme si vyskúšali na ceste aj v teréne. 
Napočudovanie jazda po ceste nebola žiadnym 
utrpením, skôr naopak. Vodič má k dispozícii 
odpružené sedadlo s nastaviteľným útlmom. 
Dvaja spolujazdci síce sedia na pevnej lavi-
ci, ale ani to nie je výrazná strata komfortu. 
Vzhľadom na maximálnu rýchlosť a relatív-
ne nízke otáčky motora je v kabíne celkom 
ticho. Jediné, čo sluchovo trošku prekáža, je 
odvaľovanie sa terénnych pneumatík. Kvalitu 
jazdy ešte zvyšoval aj tempomat. No my sme 
si najviac vychutnávali jazdu v teréne. Tu bola 
jediným limitujúcim faktorom výška – mu-
seli sme dávať veľký pozor na haluze stromov 
a keďže chýbal sklonomer, tak aj na bočný 
náklon, ktorý sa vo vysoko položenej kabíne 
veľmi ťažko odhaduje. Zväčša sme jazdili len 
so zapnutou uzávierkou medzinápravového 
diferenciálu – aktivuje sa stlačením prísluš-
ného tlačidla, jej zaradenie signalizuje svie-
tiaca kontrolka (bez uzávierky sa na prednú 
nápravu distribuuje 32 % a na zadnú 68 % vý-
konu motora). Bežne sme využívali len prvú, 
kratšiu redukciu. Takto sme odjazdili všetko. 
Terénne pneumatiky si bezproblémovo pora-
dili aj s blatom. Pri pomalších výjazdoch sme 
však vyskúšali jazdu na prvý prevodový stu-

peň so zaradenými oboma redukciami – ani 
sme nemuseli tlačiť na plynový pedál a Iveco 
sa pekne posúvalo hore prudkým kopcom aj 
na voľnobeh! Taktiež sme skúšali kríženie ná-
prav – vzhľadom na výšku sme sa báli ísť do 
nejakého extrému, ale písmeno „X“, ktoré sa 
nám podarilo vytvoriť z náprav nás presved-
čilo, že Daily 4x4 nie je žiadny terénny amatér. 
Nakoniec sme dospeli k záveru, že jeho medze 
sú posadené ozaj vysoko. Veríme, že aj s plne 
naloženým autom toho veľa dokáže. 
Z optického hľadiska sa nám stvárnenie kabí-
ny páčilo. Moderný a prehľadný štýl v náklad-
nom aute. Dokonca aj združené ukazovatele 
sú ľahko čitateľné. Je tu aj dostatok odklada-
cích priestorov, sú však pomenšie. Nám sa 
ale páčil nápad v skrinke pred spolujazdcom. 
Je zložená z dvoch neveľkých častí, pričom 
vrchná je určená na pollitrovú fľašu (je tu aj 
chladenie), spodná je na drobnosti. No naj-
viac nám prekážal stiesnený priestor na kole-
ná okolo volantu. 
Iveco Daily 4x4 je parádny kus auta. Jeho te-
rénne schopnosti sú naozaj obdivuhodné, 
a pritom vo všeobecnosti ide o komfortné 
auto.  ■ 
Peter Mihálik, Automagazín (skrátené)
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60 000 PoložiEk
O význame a veľkosti logistického centra 
vo Vysokom Mýte svedčí napríklad i to, že 
poskytne vyše 60 000 druhov náhradných 
dielcov, z ktorých polovica bude určená pre 
autobusy a zhruba rovnaká časť pre ostat-
né úžitkové vozidlá Iveco (niektoré dielce 
majú autobusy s nákladnými vozidlami 
spoločné).
Centrála zákazníckych služieb Iveca po-
skytla novému logistickému centru systém 
virtuálnej správy skladov, informačné tech-
nológie i organizáciu. Jeho veľkou výhodou 
je plné prepojenie s ostatnými európsky-
mi skladmi Iveca a on-line spracovanie 
a sledovanie objednávok. Činnosť bude 
zabezpečovať 15 špecialistov zaškolených 
na koordinovanie všetkých operácií s vir-
tuálnym skladom Iveco. Sklad ročne spra-
cuje viac ako milión riadkov objednávok, 
bude zásobovať 150 dílerov a distribuovať 
vyše 25 000 náhradných dielcov. Lokalita 
skladu vo Vysokom Mýte navyše umožňuje 
objednávať náhradné dielce od miestnych 
výrobcov – v regióne je veľmi silno zastú-
pený automobilový priemysel, čo otvára 
možnosti získať nových dodávateľov a na-
kupovať od nich.
Zákazníkov bude prirodzene zaujímať, čo 
prinesie nové logistické centrum im. Okrem 
zrýchlenia dodávok väčšiny náhradných 
dielcov to bude zjednotenie a tým aj zjedno-
dušenie objednávkového systému. Všetky 
skladové i urgentné objednávky teraz smeru-
jú do jedného objednávkového centra vo Vy-
sokom Mýte. Vzniká celkom nová logistická 
infraštruktúra, ktorá vychádza maximálne 
v ústrety potrebám zákazníka: Sklad je plne 
integrovaný do systému virtuálnych skladov 
Iveco, ktoré tvoria centrálnu sieť piatich pre-
pojených skladov v Európe (Turín, Madrid, 
Paríž, Manchester a Ulm).   ■

 V  ysoké Mýto je nielen dôležitým 
závodom so stále rastúcou vý-
robou linkových autobusov, ale 
pre Iveco sa stáva aj významnou 

logistickou základňou popredajných slu-
žieb. Novovybudované logistické centrum 
bude pre celú strednú a východnú Európu 
spracovávať objednávky a zásobovať ju 
náhradnými dielcami nielen pre autobu-
sy Irisbus, ale i úžitkové vozidlá značky 
Iveco.
V súvislosti s obchodnou expanziou spo-
ločnosti na východné trhy rástol v posled-
ných rokoch objem dodávok náhradných 
dielcov pre nákladné vozidlá pre tieto te-
ritóriá – každoročne o desiatky percent. 
Centrálny sklad v talianskom Turíne, 
ktorý mal doteraz túto distribúciu na 
starosti, by v budúcnosti nebol schopný 
v plnom rozsahu dodávky logisticky po-
kryť. Preto vedenie Iveca v decembri 2006 
definitívne rozhodlo o vybudovaní nového 
logistického centra. Voľba padla na areál 
popredajných služieb vo Vysokom Mýte.

hala S Plochou 10 hEktárov
Hneď na začiatku roku 2007 sa rozbehol 
proces prípravy podkladov pre stavebné 
povolenie, ktoré bolo vydané na jar a ná-

sledne sa začali práce na stavbe novej haly. 
Po štyroch mesiacov bol rozsiahly objekt 
s plochou viac ako 10 000 m² postavený 
a v novembri skolaudovaný. Koncom roka 
2007 sa už začalo navážanie prvých ná-
hradných dielcov.
V druhej polovici marca 2008 sklad začal 
svoju prevádzku a nabehlo postupné zapá-
janie jednotlivých trhov do systému a vy-
bavovanie prvých objednávok. Dielce sa 
dodávajú priamo dílerom a do servisných 
centier. „V období od apríla do októbra po-
stupne preberáme kompletnú zodpoved-
nosť za dodávky náhradných dielcov na 
všetky trhy strednej a východnej Európy,“ 
povedal riaditeľ popredajných služieb 
Radek Linhart. Podľa prijatého harmono-
gramu bol najprv zapojený český a sloven-
ský trh. Z ďalších dôležitých trhov regiónu, 
ktorý zásobuje Vysoké Mýto, prišli na rad 
v máji Bulharsko a Ukrajina, v júni Ma-
ďarsko. Od augusta do októbra sa celý 
proces finalizoval zapojením Rumunska, 
Poľska, pobaltských a balkánskych krajín. 
Špecifické bude zásobenie ruského trhu, 
kde sa v júli roku 2008 začala distribúcia 
z nového skladu Iveco, ktorý bude logistic-
ky napojený na centrá vo Vysokom Mýte 
a v Turíne.

NOVé LOGISTICké CeNTruM
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Začiatkom júna 2008 otvorili vo Vysokom Mýte nový sklad náhradných 
dielcov Iveco. Bude zásobovať originálnymi náhradnými súčiastkami 
krajiny strednej a východnej Európy, a to nielen pre autobusy, ale aj  
na nákladné vozidlá.

Rozsiahly objekt s plochou viac než 10 000 m2 bol skolaudovaný v novembri 2007.
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 Š  ampionát sa koná každé dva roky 
a hosťuje vždy v jednej z tridsiatich 
členských krajín. Na tohtoročné 
vrcholné podujatie sa prihlásilo 

19 národných delegácií a celkovo 600 súťa-
žiacich. Okrem Talianska štartovali repre-
zentanti z Holandska, Chorvátska, Českej 
republiky, Francúzska, Nemecka, Lichten-
štajnska, Rakúska, Luxemburska, Belgicka, 
Dánska, Fínska, Južnej Afriky, Poľska, Nór-
ska, Bosny, Turecka, zo Slovinska, Švédska, 
Švajčiarska a Slovenska. Počas záverečného 
večierka oznámil predseda UICR, že ďalšie 
podujatie MS truckerov sa uskutoční v roku 

2010 v Holandsku a pre podujatie v roku 
2012 avizovala kandidatúru Južná Afrika.
Súťaž je postavená na testoch šoférskych 
zručností, na precíznom manévrovaní vo 
vymedzených priestoroch aj na teoretic-
kých znalostiach. Každé družstvo najskôr 
absolvovalo sériu rôznych kvízov týkajúcich 
sa vedenia a bezpečnostných predpisov pri 
obsluhe ťažkých nákladných vozidiel. Na-
sledovali praktické úlohy, pri ktorých bolo 
treba odhaliť niekoľko chýb na vozidle a na 
upevnení nákladu. V nasledujúcej časti 
mal vodič za úlohu prejsť určitú stanove-

nú trať na ťahači s návesom s čo najnižšou 
spotrebou paliva. Napokon každé družstvo 
nastúpilo na veľkú jazdu zručnosti pozo-
stávajúci z trinástich úloh zameraných na 
odhad, presnosť a pohotovosť vodičov. Tieto 
jazdy boli v šiestich kategóriách vozidiel  
– dodávka do 3,5 ton, nákladné vozidlo do 
12 ton a nad 12 ton, ťahač s návesom, súpra-
va s prívesom a autobus. Všetky vozidlá po-
skytla spoločnosť Iveco.
Titul absolútneho majstra svete si vybojoval 
Švajčiar Sascha Frieden, prvenstvo v súťa-
ži národných družstiev sa podarilo obhájiť 
Fínsku.  ■

Víťazný tím Fínska.

Všetky vozidlá poskytla spoločnosť Iveco.

Ukážka úloh v jazde zručnosti.

MAjSTrI VOLANTu

Dvadsiate šieste majstrovstvá sveta vodičov nákladných vozidiel sa konali 
od 9. do 12. októbra na testovacej dráhe Iveco na Strada Cascinette v Turíne. 
Podujatie organizovala talianska asociácia truckerov Noi Camionisti po 
dohode s UICR a v spolupráci so spoločnosťou Iveco. 

ZO
 S

VE
TA

BRATISLAVA
Štetinova 4
811 06 Bratislava
T: +421 2 32 602 000
F: +421 2 32 602 100
office@impuls-leasing.sk

ŽILINA
M. R. Štefánika 71 
010 01 Banská Bystrica
T: +421 41 32 602 02
F: +421 41 32 602 09
zilina@impuls-leasing.sk

KOŠICE
Jesenského 25 
040 01 Košice
T: +421 55 32 602 02
F: +421 55 32 602 09
kosice@impuls-leasing.sk

NITRA
Farská 28
949 01 Nitra
T: +421 37 32 602 02
F: +421 37 32 602 09
nitra@impuls-leasing.sk

BANSKÁ BYSTRICA
Janka Krá¾a 1 
974 01 Banská Bystrica
T: +421 48 32 602 02
F: +421 48 32 602 09
bbystrica@impuls-leasing.sk

Bratislava

Región ZÁPAD

Región VÝCHOD

Región STRED

Región SEVER

Nitra 

KošiceBanská Bystrica

Žilina



PredAjNÁ A SerVISNÁ SIeť IVeCO

Obec Firma Adresa Predaj
Telefonický 
kontakt

Predaj 
Otváracie hodiny

Servis
Telefonický
kontakt

Servis
Otváracie hodiny

Akceptácia 
platobných kariet  
v servise

Banská Bystrica KURTA, s.r.o. Partizánska cesta 89
974 01 Banská Bystrica

048 414 41 11 Po-štv: 7.00 – 16.30
Pia: 7.00 – 12.00

048 414 41 16
Pohotovostná služba: 0908 945 478 

Po-pia: 7.00 – 18.00
So: 7.00 – 12.00

Áno

Banská Bystrica BMC, s.r.o. Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica

048 415 66 83 Po-pia: 7.30 – 16.30

Bratislava AUTO-IMPEX, s.r.o. Micherov Majer
Vlčie hrdlo 71
821 10 Bratislava

02 4025 7200 Po-pia: 8.00 – 18.00 02 4025 7611
Pohotovostná služba: 0903 717 508

Nonstop
(prestávka So: 15.00 
až Po: 7.00)

Áno

Košice PEMA Slovakia, s.r.o. Pri prachárni 20
040 01 Košice

 055 7871 131
Pohotovostná služba: 0903 745 999

Po-pia: 7.00 – 22.00
So: 7.00 – 14.00

Nie 

Košice TEMPUS TRANS, s.r.o. Rastislavova 110
040 01 Košice

055 6222 619 Po-pia: 7.30 – 17.00 055 6233 150
Pohotovostná služba: 0905 349 648

Po-pia: 7.00 – 21.00
So: 7.00 – .00

Áno

Nitra BMC, s.r.o. Zlatomoravecká cesta
949 01 Nitra

037 6926 815 Po-pia: 8.00 – 18.00
So: 8.00 – 14.00

037 6926 800
Pohotovostná služba: 0903 241 939

Po-pia: 7.00 – 23.00
So: 8.00 – 14.00

Áno

Rožňava TEMPUS TRANS, s.r.o. Šafáriková 91
048 80 Rožňava

058 7774 323
Pohotovostná služba: 0905 349 648

Po-pia: 6.00 – 16.00 Áno

Spišská
Nová Ves

TEMPUS TRANS, s.r.o. Duklianska 47
052 01 Spišská Nová Ves

053 4173 131
Pohotovostná služba: 0905 349 648

Po-pia: 7.00 – 15.30 Áno

Trenčín EUROTIP, s.r.o. J. Derku  785
911 01 Trenčín

032 744 1145 Po-pia: 8.00 – 16.30 Áno

Trnava AUTO-IMPEX Trstínska cesta 28
917 01 Trnava

033 324 2311 Po-pia: 8.00 – 18.00 So: 
9.00 – 15.00

033 324 231 
Asistenčna služba: 0903 455 631

Nonstop 
(prestávka So: 15.00 
až Po: 7.00)

Áno

Zvolen TRUCKCENTER, s.r.o. Hronská 5
960 02 Zvolen

045 5321 634
Pohotovostná služba: 045 5243 535

Po-pia: 6.00 – 22.00
So: 7.00 – 14.00

Áno

Zvolen BMC, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21 
(areál závodu Bučina)
960 96 Zvolen

045 534 99 73 Po-pia: 8.00 – 16.30 045 450 24 37 Po-pia: 7.00 – 16.00 Nie

Žilina AT, a.s. Dlhá 84
011 30 Žilina

041 7065 400 Po-pia: 7.30 – 17.00 041 7065 301
Pohotovostná služba: 0903 175 693

Po-pia: 5.30 – 20.00
So: 8.00 – 13.00

Áno

bratiSlava Nitra
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žiliNa

rožŇava

SPišSká
Nová vES
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Legenda:

mestá so servisom

mestá s predajom aj servisom
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P/S trNava


