N YA

T i l l b e h ö r s k ata l o g

N YA
Har alltid en varit en referenspunkt och en föregångare i branschen
för sin vinnande kombination av teknik, pålitlighet och mångsidighet,
i dag är den nya Eurocargon elegantare, hållbarare, effektivare och mer
hanterbar än någonsin.
En perfekt arbetspartner och en vän till alla, Eurocargo är perfekt för
staden: den respekterar miljön, vägarna och människorna på samma sätt,
även på överfulla gator och upptagna tunnelbanor.
Och om du vill personifiera ditt fordon och verkligen göra den till din
egen erbjuder IVECO Tillbehör en produktlinje som är särskilt utformad
för att öka estetiken, bekvämligheten, säkerheten och teknologin för din
Eurocargo.

Valet är ditt. Njut av ditt arbete.

ES T E T I K & AEROD Y NA M I K 0 4 - S ä k e r h e t 0 7
K o m f o r t 1 3 - T ELE M A T I K 1 6 - H I - T ECH 1 7

ESTETIK & AERODYNAMIK
Ett e l e g a n t v a l
Spegelskydd
Lättviktiga ABS-plastskydd, som matchar fordonet, skyddar speglarna och stärker utformningen.
Kitet innehåller 4 delar (2 skydd huvudspegel, 2 skydd vidvinkelspegel).
AN

Allmän beskrivning

500050996

Blå Himmel

500050253

Maranello Röd

500050476

Vit

500050257

Svart

500050259

Istanbul Blå

500025719

Krompläterad
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Hjulmutterskydd
Utformad för att ge maximalt skydd för dina hjulmuttrar.
AN

Allmän beskrivning

500050997

Hjulmutterskydd i kromat stål med blåa himmelsdetaljer, 32 mm diameter. Kitet innehåller 10 delar

2994360

Kromskydd i plast till hjulmutter - diameter 27” - förpackning med 16 delar

500050281

Kromskydd i plast till hjulmutter - diameter 32” - förpackning med 10 delar

Aerodymaniskt kit för kort förarhytt, med lågt tak
Tillåter minskad bränsleförbrukning
Minimal höjdjustering: 580 mm, maximal 880 mm
Bredd: med monterade sidospoilers, kitet täcker ramar som är bredare än 2200 mm
Kitet består av:
_ Takspoilers
_ Sidospoilers
_ Fästkonsoller.

Spoiler
Orginal Iveco spoiler, justerbar, robust och lätt tack vare användning av strukturella band och
interna ribbor med harts. Snabb och lätt att installera, det är en perfekt lösning för att minska
bränsleförbrukningen.
AN

Allmän beskrivning

500025954

Aerodymaniskt kit för kort förarhytt, med lågt tak

2994518

Spoiler

ESTETIK & AERODYNAMIK

Frontskydd för högt tak
Särskilt formad för att betona designen på fordonets framsida och ge det ett robust utseende.
_ Material: Rostfritt stål
_ Diameter: 60 mm
Plats för upp till ytterligare 4 strålkastare (ingår inte).

Solskydd
_ Material: Plexiglas
_ Tjocklek: 6 mm
Minskar effekten på solens strålar och hjälper till att förhindra att is bildas på glaset under vintern.

Deflektorer
Gjorda i metakrylat, reflektorer reducerar aerodynamiskt motstånd och turbulens utan att påverka
sikten.
AN

Allmän beskrivning

2994526

Frontskydd för högt tak

504067744

Solskydd medelhögt tak

504061726

Solskydd lågt tak

1904366

Deflektorer

Säkerhet

G ö r p l at s f ö r s k y d d
Professionella säkerhetssystem
De reverserande säkerhetssystemen är perfekta för att ge förararen bättre sikt under körning,
för ökad säkerhet. IVECOS professionella produkter kännetecknas av komponenter av hög
kvalitet och utmärkt känsla för detaljer. Varje produkt är utformad för att ge maximal pålitlighet
under normala och tunga användningsförhållanden.
Sex kompletta lösningar finns tillgängliga, med TFT LCD färgskärmar och vattentäta kameror
med överlägset damm- och vattenskydd.

3-dels kit för sidosikt, består av
_ Professionell vattentät kamera CA-33 IP69K/10G för bakåtsikt, med bildvisning på 120°, med 6
infraröda LED-lampor
_ Färg mikro-kamera med prismalinser som tillåter frontal visning med en vinkel på 30°
_ Färg mikro-kamera CM-5180, 1/3” CMOS sensor, hel 180° vinkel med internt chip för reducering
av förvrängning
_ CM-708 TFT LCD 7.0 “ färgskärm, 16:9 format, med 2 ingångar + AV-anslutningar för 3 kameror,
fjärrkontroll, 12/24V
_ 18 m kabel för backkamera, 4m kabel för den främre kameran och 5m kabel för sidokameran.
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AN

Allmän beskrivning

500050702

3-dels kit för sidosikt, består av

360° sikt-kit, består av
_ 4 professionella CA-180 helbild IP67 vattentäta
kameror, med en bildvinkel på 180°
_ Manöverlåda för bearbetning av de 4 bilderna
i realtid
_ Professionell digital CWM-703 TFT LCD 7”
färgskärm, 16:9 format, för 360° vy av fordonet
_ Fjärrstyrd joystick för att manuellt växla mellan
visade bilder
_ 1x18 m kabel för backkamera, 1x 5 m kabel för
främre kamera, 2x 10 m kabel för sidokameror.

AN

Allmän beskrivning

500050703

360° sikt-kit, består av
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Säkerhet

Höger-vänster
lägre frontvy
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3-dels kit för sidosikt + DVR + sensorer, består av
_ Professionell vattentät CA-33 IP69K/10G kamera för bakåtsikt, med bildvinkel på 120°, med 6
infraröda LED-lampor
_ Färg mikro-kamera CM-5180, 1/3” CMOS sensor, hel 180° vinkel med internt chip för
reducering av förvrängning
_ DVR-220 Digital videobandspelare från vindrutan med främre kamera, 16GB kort, simultan
inspelning fram/sida
_ CM-708 TFT LCD 7.0 “ färgskärm, 16:9 format, med 2 ingångar + AV-anslutning för 3 kameror,
fjärrkontroll, 12/24V
_ 4 närhetssensorer på sidan (1m/2m bort), anslutna med en enda kabel
_ 1x18 m kabel för backkamera, 1x 2 m kabel för den främre kameran, 1x5 m kablar för
kamerorna på sidan.
AN

Allmän beskrivning

500050739

3-dels kit för sidosikt + DVR + sensorer

Komplett bakåtsikts-kit, 5.6” skärm
_ Professionellt inbyggd vattentät kamera CA-33 IP69K/10G, med en bildvinkel på 120°, och 6
infraröda LED-lampor
_ CM-562 TFT LCD 5.6 “ färgskärm, 4:3 format, med ytterligare 2 kameraingångar, 12/24V
_ 18 m kabel.

Komplett bakåtsikts-kit, 7.0” skärm
_ Professionellt inbyggd vattentät kamera CA-33 IP69K/10G, med en bildvinkel på 120°, och 6
infraröda LED-lampor
_ CM-708 TFT LCD 7.0 “ färgskärm, 16:9 format, med ytterligare 2 kameraingångar, 12/24V
_ 18 m kabel.

Komplett fram/bakåtsikts-kit, 5.6” skärm
_ Professionellt inbyggd vattentät kamera CA-33 IP69K/10G, med en bildvinkel på 120°, och 6
infraröda LED-lampor
_ CM-562 TFT LCD 5.6 “ färgskärm, 4:3 format, med ytterligare 2 kameraingångar, 12/24V
_ Mikro-kamera i färg med prismalins som tillåter en frontal visning med en vinkel på 30°
_ 18 m kabel för backkameran och 4m kabel för den främre kameran.

AN

Allmän beskrivning

500050706

Komplett bakåtsikts-kit, 5.6” skärm

500050705

Komplett bakåtsikts-kit, 7.0” skärm

500050707

Komplett fram/bakåtsikts-kit, 5.6” skärm
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FULL LED extraljus
FULL LED extraljus ger ökat synfält under alla förhållanden, med en mycket låg strömförbrukning
och lång hållbarhet. Lamporna är vattentäta och resistenta mot korrosion.
AN

Allmän beskrivning

500050662

FULL LED extraljus 700 lm, diameter 9'', svart kropp/kromring

500050663

FULL LED extraljus, 1200 lm, med 9” diameter parkeringsljus, svart skydd/kromad inneslutning

500050664

FULL LED extraljus, 1200 lm, med 9” diameter parkeringsljus, svart skydd/kromad inneslutning

Signalhorn
Ett omisskännligt ljud. Dessa kraftfulla elektropneumatiska signalhorn är det bästa sättet att göra
dig själv hörd när det behövs.

Pneumatiskt signalhorn i rostfritt stål
Komplett med: Främre skydd och 24 V elektrokompressor.
Signalhornet kan användas på fordon som inte är utrustade med tryckluftssystem.

Tryckluftshorn för långtradare
Komplett med 24V magnetventil
Kraftfullt ljud med signalhorn för höga och låga toner
Arbetar med 4-20 atmosfärtryck
Passar till alla lastbilar med tryckluft.
AN

Allmän beskrivning

2993750

Pneumatiskt signalhorn i rostfritt stål

500025950

Tryckluftshorn för långtradare
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Säkerhet

Anti-stöldsystem och telefonuppringare
Anti-stöldsystem och telefonuppringare: volymetriskt perimeter-larmsystem, med SMS-varning
och telefonsamtal på mobiltelefonen. Systemet skyddar motorrummet (där sirenen finns),
förarhytten och bagageutrymmet. Allmänna egenskaper:
_ Centrallås
_ Inbyggda volymetriska ultraljudssensorer
_ GSM uppringare med motorlås
_ Skicka SMS till upp till 10 telefonnummer i händelse av larm
_ Samtalsvarning på mobilen
_ Perimeterskydd
_ Anti-startskydd
_ Blinkande indikatorer på triggning/avaktivering av larm.
AN

Allmän beskrivning

500050478

Anti-stöldsystem och telefonuppringare

Fjärrstyrda moduler för dörröppning/-stängning
Huvudfunktioner:
_ 2 fjärrkontroller
_ 6-trådars centrallåskontroll
_ Blinkers kommando för indikatorsignal
_ Negativ utgång för modultillbehör
_ LED-status.
AN

Allmän beskrivning

500050593

Fjärrstyrda moduler för dörröppning/-stängning

NÖDSATS OCH FÖRSTA HJÄLPEN
Kitet innehåller:
_ Svart väska med Iveco-tryck
_ Varselväst
_ Kompakt Euro mikro triangel
_ Ficklampa med 19 vita LED-lampor med hög ljusstyrka, med halkfritt grepp och 3 batterier ingår
_ Förbandslåda certifierad enligt DIN13164
_ Lamp- och säkringsset.
AN

Allmän beskrivning

500050998

Nödsats och första hjälpen
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Verktygslåda av stål
Gjord av polerat, matt eller rostfritt stål, lådorna har Europlexspärrar i plast. De passar perfekt i
de flesta fordonstyper tack vare det breda utbudet av anpassningar.

AN

Allmän beskrivning

500050200

Matt låda i rostfritt stål 500x350x400 - 1.2 mm tjock

500050201

Matt låda i rostfritt stål 600x400x470 - 1.2 mm tjock

500050202

Matt låda i rostfritt stål 500x350x400 - 1.5 mm tjock

AN

Allmän beskrivning

500050204

Oval blompräglad burk för handtvätt i rostfritt stål 285x245x400 mm - 1 mm tjock - 25l

AN

Allmän beskrivning

500050205

Oval blompräglad burk för handtvätt i rostfritt stål - 170x370x400 mm - 25l

AN

Allmän beskrivning

500050206

Blompräglad burk i rostfritt stål - 10l

AN

Allmän beskrivning

500050211

Polerad låda i rostfritt stål 800x500x500 mm

500050212

Polerad låda i rostfritt stål 1000x500x500 mm

AN

Allmän beskrivning

500050213

Polerad låda i rostfritt stål 800x500x500 mm

500050214

Polerad låda i rostfritt stål 1000x500x500 mm
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Säkerhet

Verktygslåda av polyetylen
Den består av polyetylen med medelhög densitet och är försett med ett exklusivt stängningssystem
med dubbel aktivering och en ny magnetisk anordning “M.L.D.” som förhindrar att den öppnas
oavsiktligt. Den levereras med nyckel och dammskyddshätta.
AN

Allmän beskrivning

500050577

Fodral i termoplast 400x350x400 mm

500050578

Fodral i termoplast 500x350x400 mm

500050579

Fodral i termoplast 600x450x470 mm

500050580

Fodral i termoplast 700x450x470 mm

500050581

Fodral i termoplast 800x450x470 mm

500050582

Fodral i termoplast 1000x450x470 mm

500050583

Fodral i termoplast 1000x500x650 mm
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Komfort

Bekvämare resa
BILKLÄDSEL
Den nya serien bilklädslar från Iveco för den nya Iveco Eurocargo är utformad för att uppfylla alla
behov och ha en skräddarsydd miljö för dina personliga behov.

Premium Line blå himmel
Andningsbart mikrofibertyg anpassat med Iveco logotyp
och blåa insatser i PVC.
AN

Allmän beskrivning

500051141

Förarsäte standard (utan armstöd)

500051145

Förarsäte standard (med armstöd)

500051149

Förarsäte- hög komfort på sätet- tillv. 2916

500051153

Passagerarsäte

500051158

Tvillingsäte

500051159

Tvillingsäte med bricka

Eco Line
Skräddarsytt konstläder med Iveco logotyp.
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AN

Allmän beskrivning

500051140

Förarsäte standard (utan armstöd)

500051144

Förarsäte standard (med armstöd)

500051148

Förarsäte- hög komfort på sätet- tillv. 2916

500051152

Passagerarsäte

500051156

Tvillingsäte

500051157

Tvillingsäte med bricka

Komfort

TYGMATTOR
Utformade för att matcha bilklädselns omfång, de är anpassningsbara med broderad logotyp
och färgade kanter. Det dubbla fästsystemet garanterar perfekt vidhäftning för att förebygga
potentiella risksituationer.
AN

Allmän beskrivning

500050696

Blå Himmel

500050695

Röd Flamma

500051014

Mörkgrå

GUMMIMATTOR
För att skydda förarhyttens interiör. Syrabeständig, tvättbar och ändrar inte form. Med ett uppvikt
hörn för att undvika smutsutsläpp.
AN

Allmän beskrivning

500025927

Gummimattor
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Luftfläkt
Luftfläkt-kit för förarhyttens interiör med innovativ och ergonomisk design. Kitet innehåller
luftfläkt i blå metallic, universell anslutning för installering under sätet, spiral.
AN

Allmän beskrivning

500050999

Luftfläkt

Luftkonditioneringar
IVECOS tillbehörsserie av komponenter till luftkonditioneringar är typgodkända enligt
originalutrustningens specifikationer, och garanterar samma prestandanivåer.
AN

Allmän beskrivning

500025912

Kit med valeo evaporator

500043634

Kit med denso evaporator

STATIONÄR LUFTKONDITIONERING FÖR FORDON
Den arbetar tyst och rent när motorn är avstängd, sänker temperaturen och reducerar fukt,
lämnar takluckan fri. Vikten har nu reducerats tack vare användning av en enda Danfoss BD350GH
kompressor. Konditioneringen kräver ett batteri på minst 180Ah.
AN

Allmän beskrivning

500025706

Topparkering luftkonditionering

500025707

Backparkering luftkonditionering

LAVAZZA KAFFEMASKIN
Den fullständiga doften av Lavazza kaffets härliga arom inom räckhåll. Endast 8 cm i diameter,
uppvärmning på bara två minuter. Brygger en kopp kaffe åt gången. Efter varje bryggning, måste
du fylla på med vatten.
AN

Allmän beskrivning

500050319

Lavazza kaffemaskin

500050322

Lavazza dockningsstation

500051103

Lavazza kablar
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TELEMATIK

A l l ti d a n s l u t e n , ä v e n o m b o r d
DriverLinc och DriverLinc+, tillsammans med Iveco telematiklåda, ger flottans bästa managementtjänster som finns tillgängliga på marknaden i dag.

DriverLinc och DriverLinc + /Telematik
Effektiv - Intuitiv - Robust
Om din nya Eurocargo redan är utrustad med Iveco telematiklåda (tillval 77904), kan du förbättra
flottförvaltningens managementtjänster genom att installera Iveco DriverLinc ombord.
Iveco med DriverLinc kombinerar expertisen på de marknadsledande lösningarna för
flottförvaltningen med total integrering av den bästa datorn ombord på marknaden.
Tack vare FleetVisor™ - ger Telematik portaler, DriverLinc den bästa flottförvaltningen och
prestandaförbättringar för föraren som:
_ Förarcoach – Gör dina förare till experter på bränsleeffektivitet och säker körning tack vare
tips i realtid
_ Arbetsflöde/jobb-beställningar - ger dina förare detaljerade aktiviteter och övervakar deras
status
_ Körtid – informerar dina förare om maximal laglig tid på vägen tack vare länken till färdskrivaren.
Med DriverLinc+, kan du förbättra ditt arbetsflöde än mer tack vare kameran som ingår,
som tillåter signaturfångst och bilder och dokumenthantering, för att fullborda arbetsflödets
information.
DRIVERLINC: 1024x600 7 tums skärm - GPS/GNSS-spårning i realtid - 1GB RAM och 16GB minne - Micro-SD-plats för upp till 32GB - G-Sensor
Kompass - Gyrokompass - Operativsystem för Android - TomTom trucknavigering, HD trafikinformation, gratis uppdateringar av kartor på livstid.

DRIVERLINC + Alla Driverlinc funktioner + 3G anslutning - Närfältskommunikation (NFC) - LED-lit 5 Megapixel kamera.

Besparingar
_ Upp till 8% på bensin (och relaterade CO2 emissioner) med Förarcoach
_ 2% av driftkostnaderna tack vare fjärrstyrda nedladdningar av färdskrivaren
_ Upp till 80% på räkningarna för mobiltelefon och dataroaming vid användning av DriverLinc
och FleetVisor™
_ Upp till 50% sänkning av speditör
_ Effektivare användning av körtid.

2 telematikabonnemang finns tillgängliga
_ SILVER-abonnemang: bara IvecoTelematics lådan är obligatorisk
_ GOLD-abonnemang DriverLinc eller DriverLinc+ är nödvändiga tillsammans med Iveco Telematiklåda.
SILVER: Placering - Hantering av körtid - Geo Fäktning - Rapporter om bränslekonsumtion - Förar KPI.
TILLVAL: Fjärrstyrd nedladdningstjänst för färdskrivare - Frekvent placering.
Telematics solution set-up

GOLD: Alla silver funktioner + Meddelande - Körinfo på skärm - Hantering av arbetsflöde.
TILLVAL: Fjärrstyrd nedladdningstjänst för färdskrivare - Frekvent placering - Förarcoach.
AN

Allmän beskrivning

500051569

DriverLinc för Nya EuroCargo MY 2015 med telematiklåda (tillval 77904) redan installerad

500051582

DriverLinc+ för Ny EuroCargo MY 2015 för Ny EuroCargo MY 2015 med telematiklåda (tillval 77904) redan installerad

5801977902
5801967665

Installationskit är obligatoriskt om fordonet inte är utrustat med tillval 77906

5801981626
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HI-TECH

F r a mti d e n o m b o r d
Hållare för smartphones och surfplattor
Hållare för instrumentpanelen utformad för Eurocargo med stöd för smartphone (upp till 6’’)
och surfplattor (upp till 10’’).
AN

Allmän beskrivning

500051106

Hållare för smartphones och surfplattor

BÄRBAR NAVIGATOR RESEPILOT 7” LASTBIL LMU EU
Tekniska egenskaper:
_ 7” högupplöst pekskärm
_ Dimensioner: 175x109x15 mm
_ TomTom Europakartor för 43 länder, inklusive Ryssland med gratis uppgraderingar på livstid
_ Bluetooth® Handsfree med samtidig navigering och samtal
_ Automatisk ljud-/videoingång för backkamera
_ Ljudutgång
_ Integrerad eko-trafikljussystem
_ Dedikerad programvara för lastbil: genom att ställa in dimensionerna, vikten och materialtypen
som ska transporteras, kommer den att räkna ut den bästa rutten och den tar hänsyn till
vägarnas bredd, tunnlarnas höjd och broarnas viktgränser för tunga fordon
_ 36 månaders garanti från slutanvändarens inköpsdatum.
AN

Allmän beskrivning

500050737

Bärbar navigator resepilot 7” lastbil lmu eu
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HI-TECH

Professionellt biltelefonssystem
Teknisk beskrivning.
_ Ensamt system med SIM-kortsläsare
_ Avtagbart handset
_ Möjlighet att ansluta ett andra handset
_ Ingen strålning i kupén
_ Automatisk omkoppling för att dämpa radion
_ Driftlägen kan ställas in manuellt
_ Ekodämpning och störningar av DSP
_ Dataöverföring via GSM, GPRS, EDGE, UMTS & SMS
_ Ta emot SMS och skärmanläggning
_ Integrerad GPS-modul (tillval).
AN

Allmän beskrivning

500051104

Professionellt biltelefonssystem,

3G Wi-Fi router
Enhet för 3G-anslutning under rörelse, via SIM-kort. Egenskaper:
_ Upp till 10 Wi-Fi enheter kan anslutas samtidigt
_ Internt Ion-batteri 1800mAh med 10 timmars autonomi, uppladdningsbart med USB
_ Plats för Micro SD för minneskort upp till 32GB för mediadelningsfunktion för att dela ljud/
videofiler.
AN

Allmän beskrivning

500050991

3G Wi-Fi router

IVECO DAB “PLUS” RADIO
_ Löstagbar frontplatta med LCD-skärm
_ Främre SD-kort och USB-port
_ Bluetooth®
_ CD/MP3/WMA spelare
_ 4 kanaler × 40W MAX.

Blaupunkt Detroit radio
Tekniska egenskaper:
_ USB-läsarer / AU X-IN / CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3 och WMA playback format
_ Bluetooth® hands-free funktioner med inbyggd mikrofon (HFP) och ljud-streaming (A2DP)
_ Maximal effekt 4x45W
_ Strömförsörjning 24V.

BLAUPUNKT TORONTO BT radio
Tekniska egenskaper:
_ USB-läsare / AU X-IN / SDHC, SD, MMC / CD
_ Kompatibel med iPod, iPhone
_ Bluetooth® med integrerad mikrofon och nedladdning Kontakter
_ Ström: 4x50 W.

*
**

AN

Allmän beskrivning

500050803

Iveco dab “plus” radio

500051108

Spänningsreduktion: krävs för dab-radio (pn 500050803) *

500050625

Blaupunkt detroit radio

500050547

Blaupunkt toronto bt radio

500051105

Ytterligare usb för enhetens data **

Spänningsreduktion: krävs för DAB-radio (AN 500050803) - Koppla in och spela matningsledningar med 12-24V spänningsreduktion.
Ytterligare USB för enhetens data - Infälld USB-kontakt (kabelns längd 80cm).
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IVECO SpA

via Puglia, 35

10156 Torino - Italia

Informationen och bilderna i denna katalog är endast exempel.
IVECO förbehåller sig rätten att göra ändringar för kommersiella eller konstruktionsorsaker när som helst utan meddelande.
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