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T ilbeh ø r s k a t a lo g

N Y
Den nye Eurocargo, har altid været et referencepunkt og en favorit i
branchen for dens succesrige kombination af teknologi, pålidelighed og
alsidighed. Eurocargo er i dag endnu mere elegant, mere bæredygtig,
mere effektiv og nemmere at køre end nogensinde før.
Eurocargo er perfekt til byen og er samtidigt den bedste arbejdspartner.
Den respekterer miljøet, veje og folk på samme måde, selv i en storbys
trafikerede gader.
Eurocargo kan gøres endnu mere brugerorienteret og tilpasses helt
til kundens behov. Med IVECO Accessories er det muligt at vælge en
bred vifte af produkter, som er specielt skræddersyet til at forbedre
æstetikken, komforten, sikkerheden og teknologien i Eurocargo.

Valget er dit. Nyd dit job.
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ÆSTETIK & AERODYNAMIK
E t ele g a nt v a l g
Spejlkapper
Letvægtskapper i ABS-plastik, der matcher køretøjet, beskytter spejlene og forbedre designet.
Sættet indeholder 4 stk. (2 kapper til hovedspejl, 2 kapper til vidvinkelspejl).
PN

Generel beskrivelse

500050996

Blue Sky

500050253

Maranello Rød

500050476

Hvid

500050257

Sort

500050259

Istanbul Blå

500025719

Forkromet
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Kappe til hjulmøtrik
Udviklet til at give dine hjulmøtrikker maksimal beskyttelse.
PN

Generel beskrivelse

500050997

Kappe til hjulmøtrik i forkromet stål med detaljer i blue sky, 32 mm diameter. Sættet indeholder 10 stk.

2994360

Kappe til hjulmøtrik i forkromet plast - diameter 27" - pakke med 16 stk.

500050281

Kappe til hjulmøtrik i forkromet plast - diameter 32" - pakke med 10 stk.

Aerodynamisk sæt til kort førerhus, med lavt loft
Sikrer lavere brændstofforbruget.
Min. højdejustering: 580 mm, maks.: 880 mm
Bredde: Med monterede sidespoilere, dækker sættet rammer med en bredde på over 2200 mm
Sættet består af:
_ Tagspoiler
_ Sidespoilere
_ Beslag.

Spoiler
Original Iveco-spoiler, justerbar, robust og let takket være brugen af strukturelle remme og
interne tøjler med resin. Den er hurtig og nem at montere, og en fantastisk løsning til at reducere
brændstofforbruget.
PN

Generel beskrivelse

500025954

Aerodynamisk sæt til kort førerhus, med lavt loft

2994518

Spoiler

ÆSTETIK & AERODYNAMIK

Stødfangere
Specielt formet for at fremhæve køretøjets forendedesign og give et aggressivt look.
_ Materiale: Rustfri stål
_ Diameter: 60 mm
Der er plads til 4 ekstra forlygter (ikke inkluderet).

Solskærme
_ Materiale: Plexiglas
_ Tykkelse: 6 mm
Reducerer effekten fra solens stråler og forhindrer isdannelse på ruden om vinteren.

Vindafvisere
Fremstillet i metakrylat, vindafvisere reducerer den aerodynamiske modstand og turbulens uden
at påvirke udsynet.
PN

Generel beskrivelse

2994526

Stødfangere

504067744

Solskærm medium loft

504061726

Solskærm lavt loft

1904366

Vindafvisere

Sikkerhed

Af s ætte pl a d s til be s k y ttel s e
Professionelle sikkerhedssystemer
Sikkerhedssystemerne til bakkørsel er ideelle til at hjælpe chaufføren ved manøvrering. IVECOs
professionelle produkter kendetegnes af kvalitetsprægede komponenter. Alle produkterne
er designet til at give en maksimal pålidelighed under normale brugsforhold såvel som under
anvendelse under mere ekstreme forhold.
Seks komplette løsninger står til rådighed, med TFT LCD farvemonitorer og vandtætte kameraer
med en høj beskyttelsesgrad mod støv og vand.

Sæt til udsyn fra 3 sider, består af
_ Professionelt og vandtæt, indbygget kamera CA-33 IP69K/10G, med en synsvinkel på 120°, og
6 infrarøde lysdioder
_ Farve mikro kamera med prismelinser for at muliggøre en vinkel på 30°
_ Farve mikro kamera CM-5180, 1/3” CMOS-sensor, komplet 180° vinkel med intern chip til
forvrængelsesreduktion
_ CM-708 TFT LCD 7,0” farvemonitor, 16:9 format, med 2 indgange + AV-in forbindelse til 3
kameraer , fjernbetjening, 12/24V
_ 18 m kabel til bakkamera, 4 m kabel til formonteret kamera og 5 m kabel til sidekamera.

Højre/venstre lavt siddende,
forfra

Set

a

bag

fra

PN

Generel beskrivelse

500050702

Sæt til udsyn fra 3 sider, består af

Sæt til udsyn med 360°, består af
_ 4 professionelle CA-180 komplet vinkel IP67
vandtætte kameraer, med et udsyn på 180°
_ Kontrolboks til direkte behandling af 4 billeder
_ Professionel digital CWM-703 TFT LCD 7“
farvemonitor, 16:9 format, til 360° udsyn af køretøjet
_ Fjernbetjent joystick til manuelt skift mellem de viste
billeder
_ 1x18m kabel til bakkamera, 1x5m kabel til formonteret
kamera, 2x 10 kabler til sidekameraer.

PN

Generel beskrivelse

500050703

Sæt til udsyn med 360°, består af
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Set

fr

siden

Sikkerhed

Højre/venstre lavt siddende,
forfra

Set

a

bag

fra

Set

fr

siden

Sæt til udsyn fra 3 sider + DVR + sensorer, består af
_ Professionelt vandtæt CA-33 IP69K/10G bakkamera, med en synsvinkel på 120°, og 6 infrarøde
lysdioder
_ Farve mikro kamera CM-5180, 1/3” CMOS-sensor, komplet 180° vinkel med intern chip til
forvrængelsesreduktion
_ DVR-220 digital videooptager fra forruden med formonteret kamera, 16GB kort, samtidig
optagelse fortil/i siden
_ CM-708 TFT LCD 7,0” farvemonitor, 16:9 format, med 2 indgange + AV-in forbindelse til 3
kameraer , fjernbetjening, 12/24V
_ 4 nærhedssensorer (1m/2m væk), forbundet med et enkelt kabel
_ 1x 18 m kabel til bakkamera, 1x 2 m kabel til formonteret kamera og 1x 5 m kabler til sidekameraer.
PN

Generel beskrivelse

500050739

Sæt til udsyn fra 3 sider + DVR + sensorer, består af

KOMPLET SÆT M. BAKKAMERA & 5,6” SKÆRM
_ Professionelt og vandtæt, indbygget kamera CA-33 IP69K/10G, med en synsvinkel på 120°, og
6 infrarøde lysdioder
_ CM-562 TFT LCD 5,6 “ farvemonitor, 4:3 format, med 2 ekstra kameraindgange, 12/24V
_ 18 m kabel.

KOMPLET SÆT M. BAKKAMERA & 7,0” SKÆRM
_ Professionelt og vandtæt, indbygget kamera CA-33 IP69K/10G, med en synsvinkel på 120°,
og 6 infrarøde lysdioder
_ CM-708 TFT LCD 7,0 “ farvemonitor, 16:9 format, med 2 ekstra kameraindgange, 12/24V
_ 18 m kabel.

KOMPLET SÆT M. FORVENDT KAMERA, BAKKAMERA & 5,6” MONITOR
_ Professionelt og vandtæt, indbygget kamera CA-33 IP69K/10G, med en synsvinkel på 120°, og
6 infrarøde lysdioder
_ CM-562 TFT LCD 5,6 “ farvemonitor, 4:3 format, med 2 ekstra kameraindgange, 12/24V
_ Farve mikro kamera med prismelinser for at muliggøre en vinkel på 30°
_ 18 m kabel til bakkamera og 4 m kabel til formonteret kamera.
PN

Generel beskrivelse

500050706

Komplet sæt m. bakkamera & 5,6” skærm

500050705

Komplet sæt m. bakkamera & 7,0” skærm

500050707

Komplet sæt m. forvendt kamera, bakkamera & 5,6” monitor
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EKSTRA LYGTER, FULD LED
FULD LED lygter sørger for øget udsyn under alle betingelser, med meget lavt strømforbrug og
lang levetid. Lygterne er vandtætte og ekstra modstandsdygtige overfor rustdannelse.
PN

Generel beskrivelse

500050662

Ekstra lygter, fuld led 700 lm, diameter 9'', sort enhed/krom ring

500050663

Ekstra lygter, fuld led, 1200 lm, med parkeringslygter på 9” diameter, sort kappe/forkromet

500050664

Ekstra lygter, FULD LED, 1200 lm, med 9” diameter parkeringslygter, sort kappe/forkromet ramme

Horn
Sørg for at blive hørt! Kraftige horn med elektropneumatisk kompressor er den bedste måde at
få opmærksomhed på når der er brug for det.

Pneumatisk horn i rustfrit stål
Komplet med: kappe og 24 volts elektrokompressor
Hornet kan bruges på køretøjer, der ikke er udstyret med trykluftanlæg.

Trykluftshorn til leddelte lastbiler
Komplet med 24V magnetventil
Kraftig lyd med høj- og lavtonehorn
Fungerer med tryk på 4-20 atm
Anvendelig til enhver lastbil med trykluft.
PN

Generel beskrivelse

2993750

Pneumatisk horn i rustfrit stål

500025950

Trykluftshorn til leddelte lastbiler

09

Sikkerhed

Tyverialarm M. TELEFONALARM
Alarmsystem med volumetrisk perimeter, med SMS-advarsel og telefonopkald på mobiltelefon.
Systemet sikrer motorrummet (hvor sirenen befinder sig), førerhuset og lastrummet.
Generelle egenskaber:
_ Centrallås
_ Indbygget volumetriske ultralydssensorer
_ GSM-dialer med motorblokering
_ Send SMS op til 10 telefonnumre i tilfælde af alarm
_ Opkaldsvarsel på mobiltelefon
_ Perimeterbeskyttelse
_ Startforebyggende beskyttelse
_ Blinkende kontrollamper ved udløsning/deaktivering af alarm.
PN

Generel beskrivelse

500050478

Tyverialarm m. telefonalarm

Fjernbetjent døråbning/lukning af moduler
Hovedfunktioner:
_ 2 fjernbetjeninger
_ 6-lednings central låsestyring
_ Blinkeenhed til indikatorsignal signal
_ Negativ udgang til modultilbehør
_ LED-status.
PN

Generel beskrivelse

500050593

Fjernbetjent døråbning/lukning af moduler

NØDSTOPS- OG FØRSTEHJÆLPSSÆT
Sættet indeholder:
_ Sort taske med Iveco-logoer
_ Reflekterende vest
_ Kompakt Euro mikrotrekant
_ Lommelygte med 19 hvide højstyrke lysdioder, med glidesikkert greb og 3 batterier inkluderet
_ Førstehjælpssæt certificeret DIN13164
_ Pære og sikringssæt.
PN

Generel beskrivelse

500050998

Nødstops- og førstehjælpssæt
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Værktøjskasser af stål
Kasserne, som er udført i poleret rustfrit stål, mat eller med blomsterrelief, har Europlexplastlåse. De passer perfekt til en lang række køretøjer takket være de mange muligheder for
brugertilpasninger.
PN

Generel beskrivelse

500050200

Kasse i mat rustfrit stål 500x350x400 - tykkelse 1,2 mm

500050201

Kasse i mat rustfrit stål 600x400x470 - tykkelse 1,2 mm

500050202

Kasse i mat rustfrit stål 500x350x400 - tykkelse 1,5 mm

PN

Generel beskrivelse

500050204

Oval dåse i rustfrit stål til håndvask med blomsterrelief 285x245x400 mm - tykkelse 1 mm - 25l

PN

Generel beskrivelse

500050205

Oval dåse i rustfrit stål til håndvask med blomsterrelief 170x370x400 mm - 25l

PN

Generel beskrivelse

500050206

Rustfri boks dåse med blomsterrelief - 10l

PN

Generel beskrivelse

500050211

Poleret rustfri boks 800x500x500 mm

500050212

Poleret rustfri boks 1000x500x500 mm

PN

Generel beskrivelse

500050213

Rustfri boks med blomsterrelief 800x500x500 mm

500050214

Rustfri boks med blomsterrelief 1000x500x500 mm
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Sikkerhed

Værktøjskasser af HÆRDET PLAST
Udført i MD-polyætylen med et eksklusivt lukkesystem med nyudviklet dobbeltindgreb og en
magnetanordning “M.L.D.” som forebygger utilsigtet åbning. Leveres med nøgle og tildækket lås.

PN

Generel beskrivelse

500050577

Termoplastisk etui 400x350x400 mm

500050578

Termoplastisk etui 500x350x400 mm

500050579

Termoplastisk etui 600x450x470 mm

500050580

Termoplastisk etui 700x450x470 mm

500050581

Termoplastisk etui 800x450x470 mm

500050582

Termoplastisk etui 1000x450x470 mm

500050583

Termoplastisk etui 1000x500x650 mm
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Komfort

F O R E N M E R E fo r n ø jeli g r ej s e
SÆDEBETRÆK
Den nye linje af originale Iveco sædebetræk til den nye Eurocargo er designet til at opfylde ethvert
behov og til at opnå en skræddersyet arbejdsomgivelse, som opfylder dine personlige behov.

Premium Line blue sky
Åndbart stof i mikrofiber, specialdesignet med Ivecologo og blå indlæg i PVC.
PN

Generel beskrivelse

500051141

Førersæde standard (uden armlæn)

500051145

Førersæde standard (med armlæn)

500051149

Førersæde - Høj komfort sæde - tilb. 2916

500051153

Passagersæde

500051158

Dobbeltsæde

500051159

Dobbeltsæde med bakke

Eco Line
Kunstlæder, specialdesignet med Iveco-logo.
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PN

Generel beskrivelse

500051140

Førersæde standard (uden armlæn)

500051144

Førersæde standard (med armlæn)

500051148

Førersæde - Høj komfort sæde - tilb. 2916

500051152

Passagersæde

500051156

Dobbeltsæde

500051157

Dobbeltsæde med bakke

Komfort

STOFMÅTTER
Udviklet med henblik på kombination med sædebetrækkene, personaliserede med påsyet logo
og farvede kanter. Udstyret med dobbelte fastgørelsessystemer, der ikke forflytter sig for at
forebygge risikoen for farlige situationer.
PN

Generel beskrivelse

500050696

Blue Sky

500050695

Red Flame

500051014

Mørkegrå

GUMMIMÅTTER
For at beskytte førerhuset interiør. Syrefaste, vaskbare og ændrer ikke form. Med hævet kant for
at forebygge spild.
PN

Generel beskrivelse

500025927

Gummimåtte
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Luftblæser
Luftblæsersæt til førerhuset med innovativt og ergonomisk design.
Sættet indeholder : Luftblæser i metalliseret blå, universel forbindelse til montering under
sædet, spiral.
PN

Generel beskrivelse

500050999

Luftblæser

klimaanlæg
IVECO Accessories-sortimentets klimaanlæg anvender komponenter, der er godkendt som
fabriksmonteret udstyr og sikrer samme præstationer.

F R E S C O TO P

PN

Generel beskrivelse

500025912

Sæt med valeo fordamper

500043634

Sæt med denso fordamper

AIRCOOLER KLIMAANLÆG
Det fungerer lydløst og rent med stoppet motor, sænker temperaturen og reducerer fugtigheden,
og lader taglemmen frit tilgængelig. Vægten er nu reduceret takket være brugen af en enkel
kompressor. Klimaanlægget kræver et batteri på mindst 180Ah.

F R E S C O B AC K

PN

Generel beskrivelse

500025706

FRESCO TOP parking airconditionanlæg

500025707

FRESCO BACK parking airconditionanlæg

KAFFEMASKINE LAVAZZA
Den fulde aroma af en god kop kaffe Lavazza, lige ved hånden. Med en diameter på kun 8 cm,
varmer op på kun 2 minutter. Brygger en kop kaffe ad gangen. Det er nødvendigt at fylde vand
på efter hver brygning.
PN

Generel beskrivelse

500050319

Kaffemaskine Lavazza

500050322

Lavazza dockingstation

500051103

Lavazza kabler
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TELEMATICS

Altid til s luttet , o g s å i f ø r e r hu s et
DriverLinc og DriverLinc+ sammen med Iveco Telematics Box, tilbyder markedets bedste
serviceydelser i forbindelse med administration af kundernes vognpark.

DriverLinc og DriverLinc + /Telematics
Effektiv - Intuitiv - Robust
Hvis din nye Eurocargo allerede er udstyret med Iveco Telematics Box (tilbehør 77904), kan du
forbedre servicefunktionerne til administration af kundernes vognpark ved at installere Iveco
DriverLinc.
Iveco med DriverLinc kombinerer ekspertisen fra en markedsførende leverandør af telematics
løsninger med integration af markedet bedste on-board computer.
Takket være FleetVisor™ - Telematics Portal, tilbyder DriverLinc den bedste telematics oplevelse
og forbedringer af køreevnen, såsom:
_ Driver Coach - Gør chauffører til eksperter i brændstofbesparelser og sikker kørsel takket være
kørselstips i realtid
_ Arbejdsproces / Produktionsordrer - tildeler detaljerede aktiviteter til chauffører og overvåger
deres status
_ Chaufførtimer - informerer chauffører om den maks. køretid ifølge loven via fartskriveren.
Med DriverLinc+ kan arbejdsprocesserne forbedres endnu mere takket være det inkluderede kamera, der
giver mulighed for digital underskrift og billed- og dokumentstyring for at fuldende jobs mens der køres.
DRIVERLINC: 1024x600 7 tommer display - Direkte GPS/GNSS-sporing - WiFi - 1GB RAM og 16GB lagerplads - Micro SD-stik for op to 32GB G-Sensor - Kompas - Gyroskop - Operativsystem Android - TomTom Truck-navigation, HD-trafikinformationer, gratis kortopdateringer for altid.

DRIVERLINC+Alle Driverlinc-funktioner+: 3G-forbindelse - Nærfeltskommunikation (NFC) - LED-oplyst 5 Megapixel-kamera.

Besparelserne
_ Op til 8 % på brændstof (og tilknyttede CO2-emissioner) med Driver Coach
_ 2 % af driftsomkostningerne takket være fjernstyrede downloads af fartskriverdata
_ Op til 80 % på regninger for mobiltelefon og dataroamingtjenester ved brug af DriverLinc og
FleetVisor™
_ Op til 50 % reduktion af kørselsleder
_ Mere effektiv brug af chaufførtimer.

Kunder kan frit vælge mellem 2 Telematics abonnementer
_ SILVER-abonnement: kun IvecoTelematics Box påkræves
_ GOLD-abonnement: DriverLinc eller DriverLinc+ er nødvendig sammen med Iveco Telematics Box.
SILVER: Positionsbestemmelse - Administration af chaufførtimer - Geofencing - Rapporter om brændstofforbrug - Chauffør KPI.
TILBEHØR: Fjernstyret download-tjeneste af fartskriver - Hyppig positionsbestemmelse.
Telematics solution set-up

GOLD: Alle Sølv-funktioner + Meddelelsestjeneste - Informationer til chaufføren på displayet - Administration af arbejdsproces.
TILBEHØR: Fjernstyret download-tjeneste af fartskriverdata - Hyppig positionsbestemmelse - Chauffør coach.
PN

Generel beskrivelse

500051569

DriverLinc til ny EuroCargo MY 2015 med Telematics Box (tilbehør 77904) allerede installeret

500051582

DriverLinc+ til ny EuroCargo MY 2015 med telematikboks (tilbehør 77904) allerede installeret

5801977902
5801967665

Indbygningssæt er påtvunget, hvis køretøjet ikke er udstyret med tilbehør 77906

5801981626
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HI-TECH

F r emtiden i f ø r e r hu s et
Holder til smartphones og tablets
Instrumentbrætholder udviklet til Eurocargo med støtte til smartphones (op til 6 ‘’) og tablets
(op til 10’’).
PN

Generel beskrivelse

500051106

Holder til smartphones og tablets

BÆRBAR NAVIGATOR TRAVEL PILOT 7 “ TRUCK LMU EU
Tekniske karakteristika:
_ 7” højopløselig berøringsskærm
_ Dimensioner: 175x109x15 mm
_ TomTom Europa-kort for 43 lande, inklusive Rusland, med ubegrænsede gratis opgraderinger
_ Bluetooth® håndfri med samtidig navigation og opkald
_ Automatisk audio-/video-indgang til bakkamera
_ Audio-udgang
_ Integreret eco-trafiklyssystem
_ Dedikeret software til lastbil: når du indstiller dimensioner, køretøjets vægt og materialetypen,
der skal transporteres, beregner det den bedst mulig rute ved at tage hensyn til vejbredden,
tunnelhøjder og vægtbegrænsninger for tunge køretøjer på broer
_ 36 måneders garanti fra købsdato for slutbruger.
PN

Generel beskrivelse

500050737

Bærbar navigator travel pilot 7 “ truck lmu eu
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HI-TECH

Professional Car-telefonsystem
Teknisk beskrivelse:
_ Enkeltstående system med SIM-kortaflæser
_ Aftageligt håndsæt
_ Mulighed for at tilslutte et andet håndsæt
_ Ingen stråler i passagerkabinen
_ Automatisk frakobling af radioens lyd
_ Driftsmodus kan indstilles individuelt
_ Annullering af ekko og interferens fra DSP
_ Dataoverførsel via GSM, GPRS, EDGE, UMTS & SMS
_ Modtager SMS and displayfunktion
_ Integreret GPS-modul (tilbehør).
PN

Generel beskrivelse

500051104

Professional Car-telefonsystem

3G WiFi router
Enhed til 3G-tilslutning i mobilitet, via SIM-kort. Karakteristika:
_ Op til 10 WiFi-enheder kan tilsluttes samtidigt
_ Internt Ion-batteri 1800mAh med 10 timers drifttid, genopladeligt via USB
_ Indgang til Micro SD for datakort op til 32GB til mediedelingsfunktion for at dele audio
/video-filer.
PN

Generel beskrivelse

500050991

3G WiFi router

IVECO DAB “PLUS” RADIO
_ Aftagelig frontplade med LCD-display
_ Foransiddende SD-kort og USB-port
_ Bluetooth®
_ CD/MP3/WMA-afspiller
_ 4 kanaler × 40W MAKS.

Blaupunkt Detroit radio
Tekniske karakteristika:
_ USB-aflæser/ AU X-IN / CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3- og WMA-afspilningsformater
_ Bluetooth® håndfri funktioner med indbygget mikrofon (HFP) og audiosignaler (A2DP)
_ Maks. effekt 4x45W
_ Strømforsyning 24V.

BLAUPUNKT TORONTO BT radio
Tekniske karakteristika:
_ USB-aflæser / AU X-IN / SDHC, SD, MMC / CD
_ Kompatibel med iPod, iPhone
_ Bluetooth® med integreret mikrofon og download kontakter
_ Effekt: 4x50 W.

*
**

PN

Generel beskrivelse

500050803

IVECO DAB “PLUS” RADIO

500051108

Spændingsregulator: Kræves til DAB-radio (pn 500050803) *

500050625

Blaupunkt Detroit radio

500050547

BLAUPUNKT TORONTO BT radio

500051105

Ekstra USB til køredata **

Spændingsregulator: Kræves til DAB-radio (pn 500050803) - Plug and play-strømledninger med 12-24V spændingsregulator.
Ekstra USB til køredata - Forsænket USB-stik (kabellængde 80cm).
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IVECO SpA

via Puglia, 35

10156 Torino - Italia

ILLUSTRATIONER I DETTE KATALOG SKAL BETRAGTES SOM VEJLEDENDE. IVECO FORBEHOLDER SIG RET TIL UDEN FORUDGÅENDE VARSEL AT ÆNDRE PÅ INFORMATIONEN.

W W W . I V E C O . C O M
Tryksag M158830

