a c c e ssoir e s c a t a l og u s

De Eurocargo is altijd trendsetter en de nummer 1 in zijn segment geweest
door zijn winnende combinatie van technologie, betrouwbaarheid en
veelzijdigheid. De nieuwe Eurocargo is nu nog stijlvoller, duurzamer,
efficiënter en zuiniger dan ooit.
De Eurocargo is uw ideale partner om mee te werken en een
allemansvriend, perfect voor in de stad: hij ontziet het milieu, de weg
en de mensen om hem heen, zelfs in drukke straten in de binnenstad.
En als u uw Eurocargo wenst te personaliseren, is er een complete
lijn IVECO-accessoires die speciaal is ontwikkeld om het uiterlijk, het
comfort, de veiligheid en de techniek van uw Eurocargo extra te
accentueren.

Aan u de keuze. Geniet van uw werk.

U I T E R L I J K & S T R O O M L I J N 0 4 - V e i l igh e id 0 7
Comfort 1 3 - T ELE M A T I C S 1 6 - H I G H T EC H 1 7

UITERLIJK & STROOMLIJN
E e n stij l vo l l e k e u z e
Spiegelkappen
Lichtgewicht kunststofkappen van ABS, afgestemd op het voertuig, beschermen de spiegels en
accentueren het design. De set bestaat uit 4 delen (2 kappen voor de hoofdspiegels, 2 kappen
voor de dodehoekspiegels).
PN

Algemene beschrijving

500050996

Blue Sky

500050253

Maranello red

500050476

Wit

500050257

Zwart

500050259

Istanbul blue

500025719

Verchroomd
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Moerdop
Voor de beste bescherming van de moeren van uw wielen.
PN

Algemene beschrijving

500050997

Moerdop van verchroomd staal met Blue sky details, 32 mm diameter. De set bevat 10 onderdelen

2994360

Verchroomde kunststof moerdop - diameter 27” - verpakking van 16 stuks

500050281

Verchroomde kunststof moerdop - diameter 32” - verpakking van 10 stuks

Stroomlijnset voor korte cabine, met laag dak
Voor een lager brandstofverbruik.
Minimum hoogteafstelling: 580 mm, maximum: 880 mm
Breedte: met gemonteerde zijspoilers, de set dekt frames van meer dan 2.200 mm breed
De set bestaat uit:
_ Dakspoiler
_ Zijspoiler
_ Bevestigingsbeugels.

Spoiler
Originele Iveco-spoiler, verstelbaar, robuust en licht dankzij het gebruik van structurele ribben en
door inwendige versterkingen, in combinatie met de hars. Snel en gemakkelijk te installeren en
de perfecte oplossing om het brandstofverbruik te verminderen.
PN

Algemene beschrijving

500025954

Stroomlijnset voor korte cabine, met laag dak

2994518

Spoiler

UITERLIJK & STROOMLIJN

Bullbars voor hoog dak
Ontworpen om de voorkant van het voertuig goed te laten uitkomen en om een temperamentvolle
look aan het voertuig te geven.
_ Materiaal: Inox
_ Diameter: 60 mm
Ruimte voor maximaal 4 extra koplampen (niet inbegrepen).

Zonneschermen
_ Materiaal: Plexiglas
_ Dikte: 6 mm
Breken de zonnestralen en gaan in de winter ijsvorming op de ruit tegen.

Luchtgeleiders
Gemaakt van methacrylaat, verminderen de luchtweerstand en turbulentie zonder het uitzicht te
belemmeren.
PN

Algemene beschrijving

2994526

Bullbars voor hoog dak

504067744

Zonnescherm middelhoog dak

504061726

Zonnescherm laag dak

1904366

Luchtgeleiders

Veiligheid

M e e r r u imt e voor b e s c h e rming
Professionele veiligheidssystemen
De achteruitrijcamerasystemen zijn ideaal om de chauffeur meer zicht en veiligheid te bieden bij
het manoeuvreren. De professionele producten van IVECO onderscheiden zich door de hoge
kwaliteit en aandacht voor detail. Elk product is ontworpen om maximale betrouwbaarheid te
bieden, in normale gebruiksomstandigheden en in de meest veeleisende omstandigheden.
Er zijn zes complete oplossingen leverbaar, met TFT LCD-kleurenmonitors en waterdichte
camera’s met een superieure bescherming tegen stof en water.

3-zijdige cameraset, bestaande uit
_ Professionele waterdichte CA-33 IP69K/10G camera voor achteruitzicht met zichthoek van
120°, met 6 infrarood leds
_ Kleuren micro-camera met prismalenzen voor vooruitzicht met een hoek van 30 °
_ Kleuren micro-camera CM-5180, 1/3” CMOS-sensor, volledige 180° hoek met ingebouwde chip
voor minder vervorming
_ CM-708 TFT LCD 7,0”-kleurenmonitor, formaat 16:9 met 2 ingangen + AV-in aansluiting voor 3
camera’s, afstandbediening, 12/24V
_ 18 m kabel voor de achteruitrijcamera, 4 m voor de frontcamera en 5 m kabel voor de zijcamera.
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PN

Algemene beschrijving

500050702

3-zijdige cameraset

360°-cameraset, bestaande uit
_ 4 professionele CA-180 volledig zicht IP67
waterdichte camera’s, met een zichthoek van 180°
_ Regeleenheid voor real-time verwerking van de 4
beelden
_ Professionele digitale CWM-703 TFT LCD
7”-kleurenmonitor, formaat 16:9, voor een 360°
zicht rond het voertuig
_ Aparte joystick voor handmatig schakelen tussen
de weergegeven beelden
_ 1x 18 m kabel voor de achteruitrijcamera, 1x 5
m voor de frontcamera, 2x 10 m kabels voor de
zijcamera’s.
PN

Algemene beschrijving

500050703

360°-cameraset
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Veiligheid
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3-zijdige cameraset + DVR + sensoren, bestaande uit
_ Professionele waterdichte CA-33 IP69K/10G camera voor achterzicht, met zichthoek van
120°, met 6 infrarood leds
_ Kleuren micro-camera CM-5180, 1/3” CMOS-sensor, volledige 180° hoek met ingebouwde
chip voor minder vervorming
_ DVR-220 digitale videorecorder van de voorruit met frontcamera, 16 Gb-kaart, gelijktijdig
opnemen van voor- en zijkant
_ CM-708 TFT LCD 7,0”-kleurenmonitor, formaat 16:9 met 2 ingangen + AV-in aansluiting voor
3 camera’s, afstandbediening, 12/24V
_ 4 zij-nabijheidssensoren (1 m / 2 m afstand), aangesloten met een enkele kabel
_ 1x 18 m kabel voor de achteruitrijcamera, 1x 2 m voor de frontcamera, 1x 5 m kabel voor
de zijcamera.
PN

Algemene beschrijving

500050739

3-zijdige cameraset + DVR + sensoren

Complete achteruitkijkcamaraset, 5.6” monitor
_ Professionele waterdichte ingebouwde camera CA-33 IP69K/10G, met een zichthoek van
120° en 6 infrarood leds
_ CM-562 TFT LCD 5,6”-kleurenmonitor, formaat 4:3 met 2 extra camera-ingangen, 12/24V
_ 18 m kabel.

Complete achteruitkijkcamaraset, 7.0” monitor
_ Professionele waterdichte ingebouwde camera CA-33 IP69K/10G, met een zichthoek van
120° en 6 infrarood leds
_ CM-708 TFT LCD 7,0”-kleurenmonitor, formaat 16:9 met 2 extra camera-ingangen, 12/24V
_ 18 m kabel.

Complete vooruit- en achteruitkijkcameraset, 5.6” monitor
_ Professionele waterdichte ingebouwde camera CA-33 IP69K/10G, met een zichthoek van
120° en 6 infrarood leds
_ CM-562 TFT LCD 5,6”-kleurenmonitor, formaat 4:3 met 2 extra camera-ingangen, 12/24V
_ Kleuren micro-camera met prismalenzen voor vooruitzicht met een hoek van 30°
_ 18 m kabel voor de achteruitrijcamera en 4 m voor de frontcamera.

PN

Algemene beschrijving

500050706

Complete achteruitkijkcamaraset, 5.6” monitor

500050705

Complete achteruitkijkcamaraset, 7.0” monitor

500050707

Complete vooruit- en achteruitkijkcameraset, 5.6” monitor
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FULL LED extra verlichting
FULL LED extra verlichting zorgt bij alle omstandigheden voor een betere zichtbaarheid,
met een zeer laag energieverbruik en een lange levensduur. De lichten zijn waterdicht en
corrosiebestendig.
PN

Algemene beschrijving

500050662

FULL LED extra lamp 700 lm, diameter 9’’, zwarte kast/verchroomde ring

500050663

FULL LED extra verlichting, 1200 lm, met 9”-diameter parkeerlichten, zwarte kap/verchroomde rand

500050664

FULL LED extra verlichting, 1200 lm, met 9”-diameter parkeerlichten, verchroomde kap/verchroomde rand

Claxons
Ook u kunt uniek zijn met geluid. De krachtige luchtclaxons met elektropneumatische compressor
zijn de beste manier om u te laten horen als dat nodig is.

Inox luchthoorn
Compleet met: Spoiler en 24 Volt elektrische compressor
De claxon is te gebruiken op voertuigen zonder drukluchtsystemen.

Drukluchtclaxon voor gelede trucks
Compleet met 24V magneetklep
krachtig geluid met hoge en lage tonen claxons
Werkt met druk van 4-20 atm
Te gebruiken op elke truck met druklucht.
PN

Algemene beschrijving

2993750

Inox luchthoorn

500025950

Drukluchtclaxon voor gelede trucks
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Veiligheid

Anti-diefstalsysteem en telefoonwaarschuwing
Anti-diefstalsysteem en telefoonwaarschuwing: sirene, sms-waarschuwing en telefoonoproep op
mobiele telefoon. Het systeem beveiligt de motorruimte (waar de sirene is geplaatst), de cabine
en de laadruimte.
Algemene kenmerken:
_ Centrale deurvergrendeling
_ Ingebouwde volumetrische ultrasoon sensoren
_ GSM-telefoonwaarschuwing met motorblokkering
_ Verzenden van sms naar max. 10 telefoonnummers in geval van alarm
_ Waarschuwingsoproep op mobiel
_ Omtrekbeveiliging
_ Startblokkering
_ Knipperende richtingaanwijzers bij aanzetten/uitzetten van het alarm.
PN

Algemene beschrijving

500050478

Anti-diefstalsysteem en telefoonwaarschuwing

Deuropener/-sluitmodules met afstandsbediening
Belangrijkste kenmerken:
_ 2 afstandsbedieningen
_ 6-draads centrale deurvergrendelingseenheid
_ Knippercommando voor indicatorsignaal
_ Negatieve uitgang voor module-accessoires
_ Status-led.
PN

Algemene beschrijving

500050593

Deuropener/-sluitmodules met afstandsbediening

SET VOOR NOODGEVALLEN EN EERSTE HULP
Inhoud van de set:
_ Zwarte clutch tas met Iveco-logo
_ Veiligheidshesje
_ Compacte Euro-gevarendriehoek
_ Zaklamp met 19 zeer heldere witte leds, antisliphandgreep en inclusief 3 batterijen
_ EHBO-set, DIN13164-gecertificeerd
_ Reservelampen en -zekeringenset.
PN

Algemene beschrijving

500050998

Set voor noodgevallen en eerste hulp
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Stalen gereedschapskisten
Gemaakt van gepolijst, mat of met bloemmotief gedecoreerd inox, met plastic Europlex
sluitingen. Zij passen perfect bij de meest uiteenlopende voertuigtypes door het ruime aanbod
van aanpassingen.
PN

Algemene beschrijving

500050200

Matte inox kist 500X350X400 - 1,2 mm DIK

500050201

Matte inox kist 600X400X470 - 1,2 mm DIK

500050202

Matte inox kist 500X350X400 - 1,5 mm DIK

PN

Algemene beschrijving

500050204

Ovale met bloemmotief gedecoreerde inox handenwaskan 285x245x400 mm - 1 mm DIK - 25 l

PN

Algemene beschrijving

500050205

Ovale met bloemmotief gedecoreerde inox handenwaskan - 170x370x400 mm - 25 l

PN

Algemene beschrijving

500050206

Met bloemmotief gedecoreerde inox kist kan - 10 l

PN

Algemene beschrijving

500050211

Gepolijste inox kist 800x500x500 mm

500050212

Gepolijste inox kist 1000x500x500 mm

PN

Algemene beschrijving

500050213

Met bloemmotief gedecoreerde inox kist 800x500x500 mm

500050214

Met bloemmotief gedecoreerde inox kist 1000x500x500 mm
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Veiligheid

Polyetheen gereedschapskist
Gemaakt van polyethyleen van gemiddelde dichtheid. Deze heeft een uniek sluitsysteem met
hendel met dubbele veer naar nieuw ontwerp, en een magnetisch preventiesysteem “M.L.D.” om
onbedoeld openen te voorkomen. Het wordt geleverd met sleutel en sleutelgatkapje.
PN

Algemene beschrijving

500050577

Thermoplastic kast 400x350x400 mm

500050578

Thermoplastic kast 500x350x400 mm

500050579

Thermoplastic kast 600x450x470 mm

500050580

Thermoplastic kast 700x450x470 mm

500050581

Thermoplastic kast 800x450x470 mm

500050582

Thermoplastic kast 1000x450x470 mm

500050583

Thermoplastic kast 1000x500x650 mm
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Comfort

M e e r c omfort ond e rw e g
STOELHOEZEN
De nieuwe lijn van originele Iveco stoelhoezen voor de nieuwe Iveco Eurocargo is ontworpen
om aan alle behoeften te voldoen en een optimale werkplek te creëren.

Premium Line blue sky
Ademende microfiber stof met Iveco-logo en blauwe
pvc-inzetstukken.
PN

Algemene beschrijving

500051141

Bestuurdersstoel standaard (zonder armleuning)

500051145

Bestuurdersstoel standaard (met armleuning)

500051149

Chauffeursstoel - hoog comfort stoel - opt. 2916

500051153

Passagierstoel

500051158

Bank 2 plaatsen

500051159

Bank 2 plaatsen met tafeltje

Eco Line
Kunstleer/stof met Iveco-logo.
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PN

Algemene beschrijving

500051140

Bestuurdersstoel standaard (zonder armleuning)

500051144

Bestuurdersstoel standaard (met armleuning)

500051148

Chauffeursstoel - hoog comfort stoel - opt. 2916

500051152

Passagierstoel

500051156

Bank 2 plaatsen

500051157

Bank 2 plaatsen met tafeltje

Comfort

STOFFEN MATTEN
Ontworpen in stijl met de stoelhoezen, op maat gemaakt met geborduurd logo en gekleurde
randen. Een dubbel bevestigingssysteem garandeert dat zij op hun plaats blijven om mogelijk
gevaarlijke situaties te voorkomen.
PN

Algemene beschrijving

500050696

Blue Sky

500050695

Red Flame

500051014

Dark Grey

RUBBEREN MATTEN
Voor het beschermen van het cabine-interieur. Zuurbestendig, afwasbaar en vormvast. Opstaande
rand houd vuil tegen.
PN

Algemene beschrijving

500025927

Rubberen mat
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Ventilator
Ventilatorset voor in de cabine met innovatief en ergonomisch design.
De set bestaat uit: ventilator van blauw metaal, universele aansluiting voor installatie onder de
stoel, spiraal.
PN

Algemene beschrijving

500050999

Ventilator

airconditioner
De onderdelen van de airconditioner van de IVECO-accessoireslijn zijn gelijkwaardig aan die van
de eerste uitrusting en garanderen dezelfde prestaties.
PN

Algemene beschrijving

500025912

Set met Valeo-verdamper

500043634

Set met Denso-verdamper

STATIONAIRE AIRCONDITIONERS
De airconditioner werkt bij uitgeschakelde motor geruisloos en schoon, verlaagt de temperatuur
en gaat de vochtigheid tegen, zoals alleen een airconditioner dat kan doen. Hij neemt weinig
plaats in de cabine in en laat het dakluik vrij. Het gebruik van slechts één Danfoss BD350GH
compressor beperkt het gewicht. De airconditioner vereist een batterij van minstens 180 Ah.
PN

Algemene beschrijving

500025706

FRESCO TOP parkeerairconditioner

500025707

FRESCO BACK parkeerairconditioner

LAVAZZA KOFFIEZETAPPARAAT
Al het aroma van een optimale Lavazza koffie bij de hand. Slechts 8 cm in diameter, en verwarmd
in slechts 2 minuten. Bereid één kopje koffie per keer. Na iedere bereiding is het nodig om het
opnieuw te vullen met water.
PN

Algemene beschrijving

500050319

Lavazza koffiezetapparaat

500050322

Lavazza-houder

500051103

Lavazza-kabels
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TELEMATICS

A l tijd v e r b ond e n , z e l fs ond e rw e g
DriverLinc en DriverLinc + in combinatie met de Iveco Telematics Box, bieden het beste op het
gebied van wagenparkbeheer dat momenteel op de markt beschikbaar is.

DriverLinc en DriverLinc + /Telematics
Effectief- Intuïtief- Robuust
Als uw nieuwe Eurocargo is uitgerust met de Iveco Telematics Box (optie 77904), kunt u uw
wagenparkbeheer een extra dimensie geven door Iveco DriverLinc te installeren.
Iveco met DriverLinc combineert de expertise van een toonaangevende leverancier van oplossingen
voor wagenparkbeheer met een totale integratie van de beste on-board computer die er is.
Dankzij het FleetVisor™-Telematicsportaal zorgt DriverLinc voor een optimaal wagenparkbeheer
en voor betere chauffeursprestaties, bijvoorbeeld door:
_ Driver Coach - Leert uw chauffeurs zuiniger om te gaan met de brandstof en veiliger te rijden
via actuele tips
_ Workflow / Job Orders - wijst gedetailleerde activiteiten toe aan uw chauffeurs en houdt hun
status bij
_ Driver Hours - informeert uw chauffeurs over de maximale toegestane rijtijden dankzij de
koppeling met de tachograaf.
Met DriverLinc+ kunt u het werk nog beter indelen dankzij de meegeleverde fotocamera voor
het fotograferen van handtekeningen, voor het maken van foto’s en voor het documentbeheer,
waardoor u altijd over de complete workflow-informatie beschikt.
DRIVERLINC: 1024x600 7”-display - Real-time GPS/GNSS-tracking - Wi-Fi - 1Gb RAM en 16 Gb opslag - MicroSD-sleuf van max. 32 Gb G-sensor - Kompas - Gyroscoop - Android besturingssysteem - TomTom-trucknavigatie, HD-verkeersinformatie, levenslang gratis kaartupdates.

DRIVERLINC+ All driverlinc features +: 3G-verbinding - Near-field communicatie (NFC) - LED-verlichte 5 Megapixel camera.

De besparingen
_ Tot wel 8% op brandstof (en bijbehorende CO2-emissies) met Driver Coach
_ 2% op operationele kosten dankzij op afstand downloaden van tachograafgegevens
_ Tot wel 80% op mobiele telefoon- en dataroamingkosten door DriverLinc en FleetVisor™ te gebruiken
_ Tot wel 50% besparing op de dispatcher
_ Effectiever gebruik van de rijtijden.

2 Telematics-abonnementen verkrijgbaar
_ SILVER abonnement: alleen de Iveco Telematica box is verplicht
_ GOLD abonnement: DriverLinc of DriverLinc+ is noodzakelijk tezamen met Iveco Telematics Box.
SILVER: Lokalisering - Rijtijdenbeheer - Geofencing - Brandstofverbruiksrapporten - Chauffeursprestatie-indicatoren.
OPTIE: Tachograaf downloadservice op afstand - Frequent lokaliseren.
Telematics solution set-up

GOLD: All Silver features +: Berichtuitwisseling - Chauffeursinfo op display - Workflow management.
OPTIE: Tachograaf downloadservice op afstand - Frequent lokaliseren - Driver Coach.
PN

Algemene beschrijving

500051569

DriverLinc voor nieuwe Eurocargo MY 2015 met Telematic Box (optie 77904) reeds geïnstalleerd

500051582

DriverLinc+ voor nieuwe Eurocargo MJ 2015 met Telematic Box (optie 77904) reeds geïnstalleerd

5801977902
5801967665

Installatieset, verplicht voor voertuigen zonder optie 77906

5801981626
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HIGHTECH

D e to e komst a a n b oord
Houder voor smartphones en tablets
Dashboardhouder, ontwikkeld voor de Eurocargo met steun voor smartphones (tot 6’’) en
tablets (tot 10’’).
PN

Algemene beschrijving

500051106

Houder voor smartphones en tablets

MOBIEL NAVIGATIESYSTEEM TRAVEL PILOT 7 “ TRUCK LMU EU
Technische kenmerken:
_ 7” hoge resolutie aanraakscherm
_ Afmetingen: 175x109x15 mm
_ TomTom-kaarten voor 43 landen in Europa, inclusief Rusland, met levenslang gratis updates
_ Bluetooth®-handsfree met gelijktijdige navigatie en gesprekken
_ Automatische audio-/video-ingang voor achteruitrijcamera
_ Audio-uitgang
_ Geïntegreerd eco-traffic verlichtingssysteem
_ Speciale trucksoftware: na het instellen van de maten, het gewicht en het type lading van het
voertuig, berekent het de best mogelijke route, rekening houdend met de breedte van de
wegen, hoogte van tunnels en maximale brugbelastingen voor zware voertuigen
_ 36 maanden garantie vanaf de datum van aankoop door de eindgebruiker.
PN

Algemene beschrijving

500050737

Mobiel navigatiesysteem travel PILOT 7 “ TRUCK LMU EU

17

HIGHTECH

Professioneel autotelefoonsysteem
Technische beschrijving:
_ Autonoom systeem met SIM-kaartlezer
_ Afneembare handset
_ Verbinding met tweede handset mogelijk
_ Geen straling in het interieur
_ Automatisch verzwakken van het radiogeluid
_ Individueel instelbare bedieningsmodi
_ DSP echo- en interferentieonderdrukking
_ Datatransmissie via GSM, GPRS, EDGE, UMTS en SMS
_ SMS ontvangen en weergeven
_ Geïntegreerde GPS-module (optioneel).
PN

Algemene beschrijving

500051104

Professioneel autotelefoonsysteem

3G Wi-Fi router
Apparaat voor mobiele 3G-verbinding via SIM-kaart.
Kenmerken:
_ Max.10 Wi-Fi-apparaten gelijktijdig verbonden
_ Ingebouwde Ion-batterij van 1800 mAh met 10 uur autonomie, oplaadbaar via USB
_ MicroSD-sleuf voor geheugenkaart van max. 32 Gb voor het delen van audio- en videobestanden.
PN

Algemene beschrijving

500050991

3G Wi-Fi router

IVECO DAB “PLUS” RADIO
_ Afneembaar front met LCD-display
_ SD-kaartsleuf en USB-poort in front
_ Bluetooth®
_ CD/MP3/WMA-speler
_ 4 kanalen × Max. 40 W.

Blaupunkt Detroit radio
Technische kenmerken:
_ USB-lezer / AUX-IN / CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3 en WMA-afspeelformaten
_ Bluetooth®-handsfree functies met ingebouwde microfoon (HFP) en audio streamen (A2DP)
_ Max. vermogen 4x45 W
_ Voeding 24 V.

BLAUPUNKT TORONTO BT radio
Technische kenmerken:
_ USB-lezer / AUX-IN / SDHC, SD, MMC / CD
_ Compatibel met iPod, iPhone
_ Bluetooth® met geïntegreerde microfoon en downloadfunctie
_ Contacten
_ Vermogen: 4x50 W.

*
**

PN

Algemene beschrijving

500050803

Iveco DAB “plus” radio

500051108

Spanningsreductie-adapter: vereist voor DAB-radio (onderdeelnummer 500050803) *

500050625

Blaupunkt Detroit radio

500050547

Blaupunkt Toronto BT radio

500051105

Extra USB voor ritgegevens **

Spanningsreductie-adapter: vereist voor DAB-radio (onderdeelnummer 500050803) - Plug-and-play voedingskabel met
12-24 V spanningsreductie-adapter.
Extra USB voor ritgegevens - Inbouw USB-aansluiting (kabellengte 80 cm).
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IVECO SpA
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