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Będąc zawsze punktem odniesienia i przodującym podmiotem
w branży dzięki skutecznemu połączeniu technologii, niezawodności i
wszechstronności, nowy model Eurocargo jest bardziej stylowy, trwalszy,
wydajniejszy i łatwiejszy w zarządzaniu niż kiedykolwiek wcześniej.
To idealny partner w pracy - przyjazny dla wszystkich, model Eurocargo
jest doskonały do użytkowania w mieście: zaprojektowany z myślą o
poszanowaniu środowiska, dróg i ludzi, nawet na zatłoczonych ulicach
ruchliwych metropolii.
Jeżeli pragną Państwo spersonalizować swój pojazd i stworzyć w nim
własne, wymarzone wnętrze, Akcesoria IVECO oferują linię produktów
przeznaczonych do podniesienia estetyki, wygody, bezpieczeństwa i do
szerszego wykorzystania rozwiązań technologicznych w modelu Eurocargo.

Wybór należy do Państwa. Życzymy udanej pracy.
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ESTETYKA I AERODYNAMIKA
S tylowy wybór

Osłony lusterek
Lekkie plastikowe osłony ABS, pasujące do pojazdu, chroniące lusterka i ulepszające konstrukcję.
Zestaw zawiera 4 elementy (2 osłony lusterek głównych, 2 osłony lusterek szerokokątnych).
PN

Opis ogólny

500050996

Błękitne

500050253

Czerwone Maranello

500050476

Białe

500050257

Czarne

500050259

Niebieskie w odcieniu "Istanbul blue"

500025719

Chromowane
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Osłona nakrętki na koło
Jej zadaniem jest maksymalna ochrona nakrętek na koła.
PN

Opis ogólny

500050997

Osłona nakrętki na koło z chromowanej stali i z błękitnymi elementami, o średnicy 32 mm. Zestaw zawiera 10 elementów

2994360

Plastikowa, chromowana osłona nakrętki na koło - średnica 27” - zestaw zawierający 16 sztuk

500050281

Plastikowa, chromowana osłona nakrętki na koło - średnica 32” - zestaw zawierający 10 sztuk

aerodynamiczny zestaw do krótkiej kabiny o nisko osadzonym
dachu
Umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa
Minimalna regulowana wysokość: 580 mm, maksymalna: 880 mm
Szerokość: wliczając zamontowane spojlery boczne, zestaw obejmuje ramy o szerokości ponad 2200 mm
Zestaw składa się z:
_ Spojlera dachowego
_ Spojlera bocznego
_ Klamer mocujących.

Spojler
Oryginalny spojler Iveco, regulowany, mocny i lekki dzięki zastosowaniu konstrukcyjnych
pasów parcianych i wewnętrznych żeber z żywicą. Szybki i łatwy w montażu, jest doskonałym
rozwiązaniem zmniejszającym zużycie paliwa.
PN

Opis ogólny

500025954

Aerodynamiczny zestaw do krótkiej kabiny o nisko osadzonym dachu

2994518

Spojler

ESTETYKA I AERODYNAMIKA

Osłony przednie typu “kangur” do dachu wysokiego
Specjalnie ukształtowane, by podkreślić konstrukcję z przodu pojazdu i nadać mu surowy wygląd.
_ Materiał: Stal nierdzewna
_ Średnica: 60 mm
Przestrzeń na maksymalnie 4 dodatkowe reflektory (nieujęte).

Daszki osłaniające przed słońcem
_ Materiał: Pleksiglas
_ Grubość: 6 mm
Zmniejszają oddziaływanie promieni słonecznych i pomagają w zapobieganiu osadzania się zimą
lodu na szybie.

Odrzutniki
Wykonane z metakrylanu, odrzutniki zmniejszają opór aerodynamiczny i drgania nie wpływając na
widoczność.
PN

Opis ogólny

2994526

Osłony przednie typu “kangur” do dachu wysokiego

504067744

Dach osadzony na średniej wysokości z daszkiem osłaniającym

504061726

Dach osadzony nisko z daszkiem osłaniającym

1904366

Odrzutniki

Bezpieczeństwo

P rzestrze ń potrzebna do ochrony
Profesjonalne systemy bezpieczeństwa
Systemy bezpiecznego zawracania doskonale poprawiają widoczność z pozycji kierowcy przy
wykonywaniu manewrów zwiększając poziom bezpieczeństwa. Profesjonalne produkty IVECO
charakteryzują się wysokiej jakości komponentami i bardzo dużą dbałością o szczegóły. Każdy
produkt zaprojektowano w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności podczas użytkowania
standardowego i w ciężkich warunkach. Dostępnych jest sześć kompletnych rozwiązań wyposażonych
w kolorowe monitory TFT LCD i wodoodporne kamery z doskonałą ochroną przed pyłem i wodą.

Pakiet do widoku 3-stronnego, składający się z
_ Profesjonalnej kamery wodoodpornej CA-33 IP69K/10G, o kącie widzenia 120° i z 6 diodami LED
na podczerwień
_ Kolorowej mikrokamery z soczewkami pryzmatycznymi zapewniającymi widok w przód o kącie widzenia 30°
_ Kolorowej mikrokamery CM-5180, z czujnikiem CMOS 1/3” i kątem 180° z wewnętrznym
układem scalonym zmniejszającym odkształcenia
_ Kolorowego monitora CM-708 TFT LCD 7,0 “, format 16:9, z 2 wejściami + połączenie AV-in na
3 kamery, zdalnie sterowanego, 12/24V
_ 18-metrowego przewodu kamery widoku wstecznego, 4-metrowego przewodu kamery widoku
w przód i 5-metrowego przewodu kamery bocznej.
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PN

Opis ogólny

500050702

Pakiet do widoku 3-stronnego

Pakiet do widoku na 360°, składający się z:
_ 4 profesjonalnych wodoodpornych kamer CA-180 IP 67
z pełnym widokiem i kącie widoczności 180°
_ Regulatora do przetwarzania 4 obrazów w czasie
rzeczywistym
_ Profesjonalnego kolorowego monitora cyfrowego CWM703 TFT LCD 7”, format 16:9, zapewniającego widok na
pojazd w zakresie 360°
_ Bezprzewodowego manipulatora drążkowego do
ręcznego przełączania między wyświetlanymi obrazami
_ 18-metrowego przewodu kamery widoku wstecznego,
5-metrowego przewodu kamery widoku w przód,
dwóch 10-metrowych przewodów kamer bocznych.
PN

Opis ogólny

500050703

Pakiet do widoku na 360°
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Pakiet do widoku 3-stronnego + DVR + czujniki, składający się z
_ Profesjonalnej kamery wodoodpornej CA-33 IP69K/10G, o kącie widzenia 120° i z 6 diodami
LED na podczerwień
_ Kolorowej mikrokamery CM-5180, z czujnikiem CMOS 1/3” i kątem 180° z wewnętrznym
układem scalonym zmniejszającym odkształcenia
_ Cyfrowego rejestratora wideo DVR-220 na przedniej szybie z kamerą widoku w przód, kartą
16 GB i opcją jednoczesnego nagrywania widoku w przód/wstecznego
_ Kolorowego monitora CM-708 TFT LCD 7,0 “, format 16:9, z 2 wejściami + połączenie AV-in
na 3 kamery, zdalnie sterowanego, 12/24V
_ 4 bocznych czujników zbliżeniowych (odległość 1 m/2 m) połączonych pojedynczym przewodem
_ 18-metrowego przewodu kamery widoku wstecznego, 2-metrowego przewodu kamery widoku
w przód i 5-metrowego przewodu kamer bocznych.
PN

Opis ogólny

500050739

Pakiet do widoku 3-stronnego + DVR + czujniki

Kompletny zestaw kamery cofania, monitor 5.6”
_ Profesjonalnej wbudowanej kamery wodoodpornej CA-33 IP69K/10G, o kącie widzenia 120° i
z 6 diodami LED na podczerwień
_ Kolorowego monitora CM-562 TFT LCD 5,6 “, w formacie 4:3, z 2 dodatkowymi wejściami na
kamerę, 12/24V
_ 18-metrowego przewodu.

Kompletny zestaw kamery cofania, monitor 7.0”
_ Profesjonalnej wbudowanej kamery wodoodpornej CA-33 IP69K/10G, o kącie widzenia 120° i
z 6 diodami LED na podczerwień
_ Kolorowego monitora CM-708 TFT LCD 7,0 “, w formacie 16:9, z 2 dodatkowymi wejściami
na kamerę, 12/24V
_ 18-metrowego przewodu.

Kompletny pakiet do widoku przedniego/wstecznego, monitor 5.6”
_ Profesjonalnej wbudowanej kamery wodoodpornej CA-33 IP69K/10G, o kącie widzenia 120° i z 6 diodami
LED na podczerwień
_ Kolorowego monitora CM-562 TFT LCD 5,6 “, w formacie 4:3, z 2 dodatkowymi wejściami na kamerę, 12/24V
_ Kolorowej mikrokamery z soczewkami pryzmatycznymi zapewniającymi widok w przód o kącie widzenia 30°
_ 18-metrowego przewodu kamery widoku wstecznego i 4-metrowego przewodu kamery widoku w przód.
PN

Opis ogólny

500050706

Kompletny zestaw kamery cofania, monitor 5.6”

500050705

Kompletny zestaw kamery cofania, monitor 7.0”

500050707

Kompletny pakiet do widoku przedniego/wstecznego, monitor 5.6”
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DODTAKOWE ŚWIATŁA typu FULL LED
Dodatkowe światła typu FULL LED zapewniają zwiększony zakres widoczności w każdych warunkach
przy bardzo niskim poborze energii i długim okresie używalności. Światła są wodoodporne i
antykorozyjne.
Opis ogólny

PN
500050662

Dodatkowa lampa FULL LED o mocy 700 lm, średnicy 9'', z czarnym korpusem/chromowym pierścieniem

500050663

Dodatkowe światło FULL LED o mocy 1200 lm, posiadające światła postojowe o średnicy 9”, z czarną osłoną/chromowanym otokiem

500050664

Dodatkowe światło FULL LED o mocy 1200 lm, posiadające światła postojowe o średnicy 9”, z chromowaną osłoną/chromowanym otokiem

Klaksony
Dźwięk nie do pomylenia z żadnym innym. Te potężne elektropneumatyczne klaksony to najlepszy
sposób, by wszyscy nas usłyszeli, gdy zajdzie taka potrzeba.

Klakson pneumatyczny ze stali nierdzewnej
W zestawie z: Przednią osłoną i elektryczną sprężarką 24 V
Klaksonu można używać w pojazdach niewyposażonych w układy sprężonego powietrza.

Klakson na sprężone powietrze do ciężarówek przegubowych
W zestawie z zaworem elektromagnetycznym 24V
Potężny dźwięk dzięki klaksonowi wydającemu wysokie i niskie dźwięki
Pracuje przy ciśnieniu o wartości 4-20 atm.
Do zastosowania w każdej ciężarówce wyposażonej w układ sprężonego powietrza.
PN

Opis ogólny

2993750

Klakson pneumatyczny ze stali nierdzewnej

500025950

Klakson na sprężone powietrze do ciężarówek przegubowych
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Bezpieczeństwo

System antywłamaniowy i urządzenie do automatycznego
wybierania numeru telefonu
Wolumetryczny obwodowy system alarmowy z opcją ostrzegania SMS-em i powiadomienia
telefonicznego na telefon komórkowy. System zabezpiecza przedział silnikowy (w miejscu lokalizacji
syreny), kabiny i przedziału ładunkowego. Charakterystyka ogólna:
_ Zamek centralny
_ Wbudowane wolumetryczne czujniki ultradźwiękowe
_ Urządzenie do automatycznego wybierania numeru telefonicznego w standardzie GSM z blokadą silnika
_ Wysyłanie SMS-a na maksymalnie 10 numerów w przypadku alarmu
_ Powiadomienie telefoniczne na telefon komórkowy
_ Ochrona obwodowa
_ Ochrona zapobiegająca rozruchowi silnika
_ Migające wskaźniki wzbudzania/wyłączania alarmu.
PN

Opis ogólny

500050478

System antywłamaniowy i urządzenie do automatycznego wybierania numeru telefonu

Zdalnie sterowane moduły otwierania/zamykania drzwi
Główne właściwości:
_ 2 piloty
_ Sterowanie 6-przewodowym zamkiem centralnym
_ Polecenie migającego ostrzeżenia sygnału wskaźnika
_ Ujemna moc wyjściowa akcesoriów modułu
_ Status diody LED.
PN

Opis ogólny

500050593

Zdalnie sterowane moduły otwierania/zamykania drzwi

ZESTAW AWARYJNY I PIERWSZEJ POMOCY
Zestaw zawiera:
_ Czarną zatrzaskową torbę z nadrukiem Iveco
_ Kamizelkę odblaskową
_ Trójkąt ostrzegawczy Compact Euro
_ Latarkę wyposażoną w 19 diod LED świecących białym światłem, z uchwytem antypoślizgowym,
z 3 bateriami w komplecie
_ Zestaw pierwszej pomocy zgodny z normą DIN13164
_ Zestaw żarówek i bezpieczników.
PN

Opis ogólny

500050998

Zestaw awaryjny i pierwszej pomocy
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Skrzynka narzędziowa ze stali
Wykonana z polerowanej, matowej lub zdobionej wytłoczonymi wzorami kwiatowymi stali
nierdzewnej skrzynka jest wyposażona w plastikowe zatrzaski Europlex. Doskonale pasują do
najbardziej zróżnicowanych rodzajów pojazdów dzięki dużym możliwościom dostosowania do
indywidualnych potrzeb.

PN

Opis ogólny

500050200

Skrzynka matowa ze stali nierdzewnej 500x350x400 - grubość 1,2 mm

500050201

Skrzynka matowa ze stali nierdzewnej 600x400x470 - grubość 1,2 mm

500050202

Skrzynka matowa ze stali nierdzewnej 500x350x400 - grubość 1,5 mm

PN

Opis ogólny

500050204

Pojemnik do mycia rąk z tłoczonymi wzorami kwiatowymi ze stali nierdzewnej 285x245x400 mm - grubość 1 mm - 25 l

PN

Opis ogólny

500050205

Pojemnik do mycia rąk z tłoczonymi wzorami kwiatowymi ze stali nierdzewnej - 170x370x400 mm - 25 l

PN

Opis ogólny

500050206

Skrzynka z tłoczonymi wzorami kwiatowymi ze stali nierdzewnej - 10 l

PN

Opis ogólny

500050211

Skrzynka polerowana ze stali nierdzewnej 800x500x500 mm

500050212

Skrzynka polerowana ze stali nierdzewnej 1000x500x500 mm

PN

Opis ogólny

500050213

Skrzynka z tłoczonymi wzorami kwiatowymi ze stali nierdzewnej 800x500x500 mm

500050214

Skrzynka z tłoczonymi wzorami kwiatowymi ze stali nierdzewnej 1000x500x500 mm
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Bezpieczeństwo

Skrzynka narzędziowa z polietylenu
Wykonana z polietylenu o średniej gęstości, jest wyposażona w wyjątkowy system blokujący
z innowacyjnym zatrzaskiem podwójnego zwalniania oraz magnetyczne urządzenie “M.L.D.”
zapobiegające przypadkowemu otwarciu. Dostarczana z kluczem i osłoną przeciwpyłową.
PN

Opis ogólny

500050577

Obudowa termoplastyczna 400x350x400 mm

500050578

Obudowa termoplastyczna 500x350x400 mm

500050579

Obudowa termoplastyczna 600x450x470 mm

500050580

Obudowa termoplastyczna 700x450x470 mm

500050581

Obudowa termoplastyczna 800x450x470 mm

500050582

Obudowa termoplastyczna 1000x450x470 mm

500050583

Obudowa termoplastyczna 1000x500x650 mm
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Wygoda

P rzyjemniejsze podró ż owanie
POKRYCIA FOTELI
Nowa linia pokryć foteli Iveco do nowego modelu Eurocargo spełnia wszelkie wymogi i sprawia,
że środowisko pracy jest dostosowane do Państwa potrzeb.

Premium Line błękitny
Z przepuszczających mikrowłókien z logo Iveco i niebieskimi
wszywkami w PCV.
PN

Opis ogólny

500051141

Fotel kierowcy standardowy (bez podłokietnika)

500051145

Fotel kierowcy standardowy (z podłokietnikiem)

500051149

Fotel kierowcy - fotel o wysokim komforcie - opcj. 2916

500051153

Fotel pasażera

500051158

Fotel podwójny

500051159

Fotel podwójny z półką

Eco Line
Z ekoskóry z logo Iveco.
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PN

Opis ogólny

500051140

Fotel kierowcy standardowy (bez podłokietnika)

500051144

Fotel kierowcy standardowy (z podłokietnikiem)

500051148

Fotel kierowcy - fotel o wysokim komforcie - opcj. 2916

500051152

Fotel pasażera

500051156

Fotel podwójny

500051157

Fotel podwójny z półką

Wygoda

DYWANIKI WELUROWE
Zsynchronizowane kolorystycznie z pokryciami foteli, dywaniki można otrzymać z wybranym wzorem
tkanego logo i wybranymi kolorowymi krawędziami. System podwójnego mocowania gwarantuje ich
przyleganie do powierzchni, co pozwala na uniknięcie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.
PN

Opis ogólny

500050696

Błękitna

500050695

W kolorze płomiennej czerwieni

500051014

Ciemnoszara

WYKŁADZINY PODŁOGOWE GUMOWE
Ochrona wnętrza kabiny. Odporne na działanie kwasów i odkształcenie, nadające się do mycia.
Podniesiona krawędź zapobiegająca przelewaniu się zanieczyszczeń.
PN

Opis ogólny

500025927

Wykładzina podłogowa gumowa
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Dmuchawa powietrza
Zestaw dmuchawy powietrza do wnętrza kabiny zaprojektowany w innowacyjny i ergonomiczny
sposób. Zestaw zawiera: spiralną dmuchawę powietrza z niebiesko-metalicznym złączem montażowym
pod fotelem.
PN

Opis ogólny

500050999

Dmuchawa powietrza

klimatyzatory
Komponenty klimatyzatora linii akcesoriów IVECO są certyfikowane zgodnie z oryginalną specyfikacją
sprzętu, gwarantując osiągi na takim samym poziomie.
PN

Opis ogólny

500025912

Zestaw z parownikiem valeo

500043634

Zestaw z parownikiem denso

STACJONARNE KLIMATYZATORY W POJEŹDZIE
Pracują cicho i czysto przy wyłączonym silniku, obniżając temperaturę, zmniejszając wilgotność i nie dopuszczając
do jej osadzania się na dachu. Ich ciężar został zredukowany dzięki zastosowaniu pojedynczej sprężarki Danfoss
BD350GH. Klimatyzator wymaga zastosowania akumulatora o pojemności co najmniej 180Ah.
Opis ogólny

PN
500025706

Górny klimatyzator postojowy fresco

500025707

Boczny klimatyzator postojowy fresco

EKSPRES DO KAWY LAVAZZA
Wspaniały aromat doskonałej kawy Lavazza na wyciągnięcie ręki. Tylko 8 cm średnicy, nagrzewanie
w zaledwie 2 minuty. Możliwość przygotowania jednorazowo jednej filiżanki kawy. Po każdym
przygotowaniu należy uzupełnić wodę.
PN

Opis ogólny

500050319

Ekspres do kawy Lavazza

500050322

Stacja dokująca Lavazza

500051103

Przewody Lavazza
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TELEMATYKA

Z awsze dostępne po ł ączenie ,
nawet w drodze
DriverLinc i DriverLinc +, wraz ze skrzynką telematyczną Iveco, dostarczają najlepszych dostępnych
obecnie na rynku usług w zakresie zarządzania flotą pojazdów.

DriverLinc i DriverLinc + /Telematyka
Skuteczność - Intuicyjność - Moc
Jeżeli Państwa nowe Eurocargo jest już wyposażone w skrzynkę telematyczną Iveco (opcja 77904),
można udoskonalić właściwości funkcji zarządzania flotą instalując w pojeździe rozwiązania Driver
Linc Iveco. Iveco wyposażone w DriverLinc oferuje w pełni zintegrowany, najlepszy z dostępnych
na rynku komputer pokładowy w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą dostawcy wiodących
rozwiązań w zarządzaniu flotą.
Dzięki portalowi telematycznemu FleetVisor™, DriverLinc dostarcza najlepsze rozwiązania w zakresie
zarządzania flotą i poprawia osiągi kierowcy. Na przykład:
_ Trener kierowcy - dzięki wskazówkom udzielanym w czasie rzeczywistym sprawia, że kierowcy stają się
ekspertami w dziedzinie oszczędności paliwa i bezpiecznej jazdy
_ Przepływ pracy / Zlecenia - przypisuje szczegółowo określone czynności do kierowców i nadzoruje status
ich wykonywania
_ Godziny pracy kierowcy - dzięki połączeniu z tachografem, informuje kierowców o dozwolonym
maksymalnym czasie na drodze.
Korzystając z DriverLinc+, można jeszcze bardziej udoskonalić przepływ pracy, dzięki dołączonemu
aparatowi fotograficznemu. Za jego pomocą wykonywana jest dokumentacja podpisów i obrazów
oraz zarządzanie dokumentami potrzebnych do skompletowania informacji o przepływie pracy.
DRIVERLINC: 7-calowy wyświetlacz 1024x600 - Śledzenie w czasie rzeczywistym w standardzie GPS/GNSS - Bezprzewodowa sieć transmisji danych Pamięć RAM 1 GM i pamięć 16GB - Złącze Micro SD do 32 GB - Czunik G-Sensor - Kompas - Żyroskop - System operacyjny Android - Nawigacja TomTom
dla ciężarówek, informacje o natężeniu ruchu w wysokiej rozdzielczości, darmowe i bezterminowe aktualizacje map.
DRIVERLINC + Wszystkie właściwości Driverlinc +: Połączenie 3G - Bezprzewodowa wymiana danych w standardzie NFC

5-megapikselowy aparat podświetlany diodą LED.

Oszczędności
_ Do 8% na paliwie (i powiązaną z tym emisją CO2) dzięki funkcji trenera kierowcy
_ 2% kosztów roboczych dzięki zdalnej funkcji pobierania danych tachograficznych
_ Do 80% na rachunkach za telefony komórkowe i roaming danych dzięki stosowaniu DriverLinc i
FleetVisor™
_ Do 50% redukcji kosztów związanych z dyspozycją ruchu
_ Wydajniejsze wykorzystanie godzin pracy kierowców.

2 dostępne subskrypcje telematyczne
_ Subskrypcja SILVER: wymagana jest tylko skrzynka telematyczna Iveco
_ Subskrypcja GOLD: potrzebny jest DriverLinc lub DriverLinc+ wraz ze skrzynką telematyczną Iveco.
SILVER: Lokalizacja - Zarządzanie godzinami kierowcy - Geogrodzenie - Sprawozdania o zużyciu paliwa - Kluczowe wskaźniki wydajności kierowcy.
OPCJA: Usługa zdalnego pobierania danych tachograficznych - Częsta lokalizacja.
GOLD + Wszystkie właściwości pakietu Srebrnego +: Przesłanie komunikatów - Informacje o kierowcy na wyświetlaczu Telematics solution set-up

Zarządzanie przepływem pracy.
OPCJA: Usługa zdalnego pobierania danych tachograficznych - Częsta lokalizacja - Trener kierowcy.

PN

Opis ogólny

500051569

DriverLinc do nowej EuroCargo (rok modelu 2015) z już zamontowaną skrzynką telematyczną (opcja 77904)

500051582

DriverLinc+ do nowej EuroCargo (rok modelu 2015) z już zamontowaną skrzynką telematyczną (opcja 77904)

5801977902
5801967665

Wymagany zestaw montażowy, jeżeli pojazd nie jest wyposażony w opcję 77906

5801981626
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HI-TECH

N a drodze w przysz ł oś ć
PÓŁKA na smartfony i tablety
Półka na tablicy rozdzielczej zaprojektowana na potrzeby Eurocargo z podstawką na smartfony
(do 6 ‘’) i tablety (do 10’’).
PN

Opis ogólny

500051106

Półka na smartfony i tablety

PRZENOŚNY PILOT DO NAWIGACJI 7” TRUCK LMU EU
Właściwości techniczne:
_ 7-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
_ Wymiary: 175x109x15 mm
_ Mapy TomTom 43 państw europejskich, w tym Rosji, z funkcją bezterminowej darmowej aktualizacji
_ Zestaw głośnomówiący Bluetooth® z funkcją jednoczesnej nawigacji i rozmowy
_ Automatyczne wejście audio/wideo na kamerę widoku wstecznego
_ Wyjście audio
_ Zintegrowany system eneregooszczędnego oświetlenia
_ Specjalnie opracowane oprogramowanie ciężarówki: ustawiając wymiary i ciężar pojazdu oraz
rodzaj materiałów do transportu, wyznaczy najlepszą dostępną trasę przejazdu uwzględniając
szerokość dróg, wysokość i ograniczenia ciężaru do przewozu przez mosty dla ciężkich pojazdów
_ 36-miesięczna gwarancja począwszy od daty kupna przez końcowego użytkownika.

PN

Opis ogólny

500050737

Przenośny pilot do nawigacji 7” truck lmu eu
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HI-TECH

Profesjonalny system telefonicznych rozmów samochodowych
Opis techniczny:
_ Właściwy system z czytnikiem kart SIM
_ Przenośny zestaw bezprzewodowy
_ Możliwość podłączenia drugiego zestawu bezprzewodowego
_ Brak zakłóceń w telefonach komórkowych pasażerów
_ Automatyczne ściszanie radia
_ Możliwość indywidualnego ustawiania trybów roboczych
_ Redukcja echa i cyfrowe przetwarzanie sygnałów
_ Przesyłanie danych w standardach GSM, GPRS, EDGE, UMTS i SMS
_ Otrzymywanie SMS-ów i oprzyrządowanie do ich wyświetlenia
_ Zintegrowany moduł GPS (opcjonalnie).
PN

Opis ogólny

500051104

Profesjonalny system telefonicznych rozmów samochodowych

Bezprzewodowy router 3G
Urządzenie do podłączenia 3G w ruchu poprzez kartę SIM. Właściwości:
_ Możliwość jednoczesnego podłączenia do 10 urządzeń bezprzewodowych
_ Wewnętrzna bateria jonowa o pojemności 1800mAh wystarczająca na 10 godzin niezależnej pracy,
ładowalna przez USB
_ Złącze Micro SD na kartę pamięci o pojemności do 32 GB z funkcją przesyłania plików dźwiękowych i wideo.

PN

Opis ogólny

500050991

Bezprzewodowy router 3G

RADIO IVECO DAB “PLUS”
_ Zdejmowany panel przedni z wyświetlaczem LCD
_ Przednia karta SD i port USB
_ Bluetooth®
_ Odtwarzacz CD/MP3/WMA
_ 4 kanały × 40W MAX.

Radio Blaupunkt Detroit
Właściwości techniczne:
_ Czytnik USB / AU X-IN / formaty odtwarzania CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3 i WMA
_ Funkcje zestawu głośnomówiącego Bluetooth® z wbudowanym mikrofonem (HFP) i przesyłaniem
danych audio (A2DP)
_ Maksymalna moc 4x45W
_ Źródło zasilania 24V.

Radio BLAUPUNKT TORONTO BT
Właściwości techniczne:
_ Czytnik USB / AU X-IN / SDHC, SD, MMC / CD
_ Kompatybilne z iPodem i iPhonem
_ Bluetooth® ze zintegrowanym mikrofonem i opcją pobierania kontaktów
_ Moc: 4x50 W.

*
**

PN

Opis ogólny

500050803

Radio Iveco DAB “PLUS”

500051108

Reduktor napięcia: wymagany do radia DAB (pn 500050803) *

500050625

Radio Blaupunkt Detroit

500050547

Radio blaupunkt TORONTO BT

500051105

Dodatkowy port usb do wgrywania danych **

Reduktor napięcia: wymagany do radia DAB (pn 500050803) - Okablowanie źródła zasilania typu “podłącz i graj” reduktorem
napięcia 12-24V.
Dodatkowy port USB do wgrywania danych - Wyjście USB w montażu wpuszczanym (przewód o długości 80 cm).
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