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Puteti gasi oferta completă a gamei de accesorii  
in catalogul online disponibil la acest link:
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php
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IVECO S-WAY 
DRIVE THE NEW WAY 

IVECO S-WAY oferă o soluție de transport complet concepută pentru a îmbunătăți 
viața la bordul vehiculului și a permite șoferului să își desfășoare munca eficient și 
durabil. 

În curând, IVECO S-WAY va deveni cel mai bun coleg de muncă și cel mai apropiat mediu 
de casa dvs. atunci când sunteți departe de casă. Cabina IVECO S-WAY optimizează 
experiența de muncă și de viață, oferind un mediu spațios și confortabil, plin de 
confort și caracteristici avansate.

IVECO S-WAY oferă o eficiență excepțională în gestionarea și durabilitatea 
combustibilului, împreună cu o reducere a costului total de proprietate, datorită 
tehnologiilor avansate și serviciilor inovatoare. 

Vehicul 100% conectat, IVECO S-WAY inaugurează o nouă eră de proactivitate și 
predicție.

În conformitate cu acest nou mod de a lucra și de a conduce, IVECO oferă o nouă 
generație de accesorii special dezvoltate, care vă permit să vă personalizați și să vă 
maximizați experiența personală la bordul NOULUI SALE.

În funcție de personalitatea dvs., puteți personaliza vehiculul prin îmbunătățirea 
stilului său cu o gamă largă de detalii cromate de înaltă calitate, cu noul logo 
retroiluminat cu LED.

Sisteme suplimentare de siguranță activă și pasivă ajută la o mai bună protejare a 
vehiculului și a încărcăturii sale, în timp ce accesoriile hi-tech aduc viitorul la bord. 

Nu în ultimul rând, puteți decide nivelul de confort al S-WAY-ului dvs. printr-o 
serie completă de accesorii, precum noul sistem de divertisment cu TV și subwoofer, 
dezvoltat pentru a vă face viața la bord mai confortabilă.

Cu IVECO S-WAY, șoferii și proprietarii vor experimenta un NOU STIL  
DE CONDUCERE.

CONDU CU STIL 04

VIZIBILITATE DISTINCTIVĂ 10

ÎNTOTDEAUNA SIGUR ȘI EFICIENT 16

O LUME DE CONNECTIVITATE ȘI HI-TECH 26

EXPERIENȚĂ CONFORTABILĂ 28
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CONDU CU STIL
Fiecare detaliu a fost conceput cu atenție pentru a evidenția caracterul predominant prin maximizarea performanței 
aerodinamice. Materialele de înaltă calitate și testarea atentă permit operații ușoare de asamblare.
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CAPACE CROMATE OGLINDĂ RETROVIZOARE 
Capac din plastic ABS pentru a proteja oglinzile retrovizoare 
și a îmbunătăți designul acestora. Kitul include 2 bucăți 
(stânga și dreapta).

COD DESCRIERE

500051761 Acoperire oglindă cromată

500049916 Acoperire primerizata oglindă

SATIN CHROME GRID
Material: capac din ABS cromat deschis.

Trusa conține:

• 5 huse

COD DESCRIERE

500051764 Gratar cromat satinat

STYLING KIT SATIN CHROME
Material: oțel inoxidabil.

Trusa conține:

• 2 autocolante cu insertie de bare
• 2 autocolante pentru geamul lateral
• 2 autocolante pentru fuste laterale

COD DESCRIERE

500051763 Kit de styling cromat satinat

CAPACE CROMATE OGLINDĂ RETROVIZOARE

GRILĂ CROMATĂ SATINATĂ

KIT STYLING CROM
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KIT DE ACCESORII
Material: oţel inoxidabil puternic polisat.

Trusa conține:

• 2 huse pentru mâner
• 5 inserții la grătar
• 2 inserții oglindă

COD DESCRIERE

500049918 Kit de accesorii

CAPACE PENTRU BUTUCII DE ROATĂ CU LOGO
Designed to give maximum protection to your wheel hub 
Proiectate pentru a oferi protecţie maximă butucilor de 
roată. Diametru 22,5" - 10 orificii. Nu este compatibil  
cu TPMS.

COD DESCRIERE

500025725 1 capac butuc faţă, din oţel inoxidabil

500025726 1 capac butuc spate, din oţel inoxidabil

93162440 2 capac butuc faţă cromat

93162678 2 capac butuc spate cromat
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CAPACE PENTRU PIULIŢELE DE ROATĂ 
• Proiectate pentru a oferi protecţie maximă piuliţelor 

roţilor
• Diametru 32" - set de 10 piese

COD DESCRIERE

500051794 Oțel cromat

93162600 Oțel cu logo IVECO în relief

2994362 Plastic cromat 32"

500050281 Plastic crom

500050997 Oțel cromat cu detalii albastre

500050252 Plastic alb alpin

500050479 Plastic alb

500050258 Plastic negru

CAPACE PENTRU BUTUCII DE ROATĂ 
• Proiectate pentru a oferi protecţie maximă butucilor  

de roată
• Diametru 22,5" - 10 orificii

COD DESCRIERE

500051782 1 capac butuc faţă, din oţel inoxidabil

500051783 1 capac butuc spate, din oţel inoxidabil

CONDU CU STIL

CAPACE ROATA 
Capacele roților conferă mișcare frumusețe și eleganță, 
reducând în continuare consumul. Disponibil în versiuni 
din oțel inoxidabil lustruit sau plastic cromat, echipat cu 
suporti de fixare și cupă centrală cu sigla IVECO.  
Se livrează în kituri din 2 piese.

COD DESCRIERE

2994354 Capac oţel roată faţă - 22,5" (10 găuri)

2994355 Capac oţel roată spate - 22,5” (10 găuri)

500025732 Capac plastic roată faţă - 22,5” (10 găuri)

500025733 Capac plastic roată faţă - 22,5” (10 găuri)
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ÎNCOPERIRI LOGO ȘI CHROME
Material: oțel inoxidabil.

Trusa conține:

• 1 logo IVECO
• 4 acoperiri

COD DESCRIERE

500051780 Ornament cu logo cromat
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CONDU CU STIL

IVECO LOGO PENTRU LATERALĂ CABINĂ 
Set de 2 piese de semn lateral pentru cabină, serigrafie 
rezistentă la radiații UV.

COD DESCRIERE

500049919 Logo IVECO laterală cabină

EDGE

COD DESCRIERE

500049934 Varianta kit EDGE 1 argint și titan

500049935 Kit EDGE Varianta 2 Argint și Aur

DECOSTICKER
Decostickers, garantate împotriva vremii nefavorabile și 
rezistente la radiații UV, subliniază caracterul și stilul 
vehiculului.

BAND

COD DESCRIERE

500049936 Kit BAND varianta 1 Argintiu și Auriu

RACE

COD DESCRIERE

500049937 Varianta kit RACE 1 Roșu și Argintiu

500049938 Kit RACE varianta 2 Titaniu și Aur
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VIZIBILITATE DISTINCTIVĂ
Un set de accesorii concepute pentru a asigura iluminarea pe drumuri sau în zona de lucru, oferind personalitate și 
garantând siguranța. cLAXON electronic și instrumentele reflectorizante permit vehiculului dvs. să fie mereu recunoscut.
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LOGO FLOTĂ RETROILUMINAT
Noul înveliș retroiluminat cu LED conceput pentru forma 
acoperișului NOU S-WAY îmbunătățește identitatea flotei 
cu posibilitatea de a personaliza logo-ul.

Trusa conține:

• Benzi LED
• Capac ABS ușor
• Autocolant cu sigla IVECO
• Adeziv cromat din oțel inoxidabil mat
Opt. 79454: predispoziție de lumini suplimentare cu controler 
în cabină.

COD DESCRIERE

500051765 Capac acoperit cu logo-ul flotei

LOGO FLOTĂ RETROILUMINAT
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LUMINI LED SUPLIMENTARE

COD DESCRIERE

500050661 Lumină suplimentară cu LED complet, 700 lm,  
7” diametru, cupă neagră / inel cromat

500050662 Lumină suplimentară cu LED complet, 700 lm,  
9” diametru, cupă neagră / inel cromat

500050663 Lumină suplimentară cu LED complet, 1200 lm,  
9” diametru, cupă neagră / inel cromat

500050664 Lumină completă cu LED complet, 1200 lm,  
9" diametru, cupă neagră / inel cromat

500051877 Lumină pătrată completă LED completă,  
140 x 67 mm, 2000 lm, capac negru

COD DESCRIERE

500051722 LED 10/30 V 1000 lm carcasă metal 0,5 m.  
110 x 110 x 40 mm

500051723 LED 10/30 V 1800 lm carcasă plastic 0,5 m.  
105 x 105 x 27 mm. 12 W

500051724 LED 10/30 V 2000 lm carcasă plastic 0,5.  
110 x 94 x 68 mm. 10 W

LAMPI DE LUCRU LED
Luminile cu LED reduc drastic consumul de energie, 
comparativ cu lămpile cu halogen, consumul este redus 
cu 50%.

ROOFBAR
Formată special pentru a sublinia designul frontal al 
vehiculului.

Bara superioară:
Diametru 60 mm, cu suport pentru 4 lumini suplimentare.
Opt. 79454: predispoziție de lumini suplimentare cu controler 
în cabină.

COD DESCRIERE

500051790 Bara superioară din oțel inox electropolisat

500049940 Bara superioară din oțel inoxidabil negru
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VIZIBILITATE DISTINCTIVĂ

GIROFAR CU LEDURI
Luminile de lucru LED garantează un nivel optim de 
iluminare în orice moment (ECE R65 R10 - 12/24 V).

COD DESCRIERE

500051725 LED portocaliu intermitent / trei șuruburi de fixare

500051726 LED portocaliu intermitent / tija de fixare flexibilă

500051727 LED portocaliu intermitent / bază de fixare 
magnetică / cablu spiral cu soclu integrat

COD DESCRIERE

500051560 LED lumină de lucru, 600 lumeni, 12 / 24V

Pentru a asigura o vizibilitate optimă atunci când 
lucrați cu farurile pornite, farurile trebuie să fie 
poziționate corect pentru a asigura o sursă 
intensă și precisă de putere a luminii. Aceasta 
este singura modalitate de a asigura confortul și 
siguranța maximă, eliminând în același timp stresul 
la volan.

Pentru instalarea luminilor, verificați regulile Codului rutier.

ILUMINARE OFF-ROAD

CORRECT INCORRECT

LAMPĂ LED LUCRU
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CLAXON
Complet cu supapă de 24 V, Lungime: 19 cm.

COD DESCRIERE

500025951 Claxon

CLAXON DOUĂ TONURI
Complet cu: spoiler cu electrovalve 24V și garnitură de 
susținere. Lungime 50 cm - 60 cm.

COD DESCRIERE

500025949 Claxon

CLAXON ACȚIONAT CU AER COMPRIMAT
Poate fi utilizat pe vehicule fără aer comprimat. Complet 
cu spoiler și compresor electropneumatic de 24 volți.

COD DESCRIERE

2993750 Claxon acționat cu aer comprimat

CLAXON ACȚIONAT CU AER COMPRIMAT 
PENTRU CAMIOANE
Se completează cu electrovalva 24V. Lungime: 55-60 cm, 
croissant cu ton înalt și scăzut.

COD DESCRIERE

500051880 Claxon actionat cu aer comprimat
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VIZIBILITATE DISTINCTIVĂ

DUNGI REFLECTORIZANTE

BENZI

PANOURI

COD DESCRIERE

500025214 Alb pentru suprafețe rigide

500025216 Roșu pentru suprafețe rigide

500025211 Alb pentru suprafețe moi

500025212 Galben pentru suprafețe moi

500025213 Roșu pentru suprafețe moi

COD DESCRIERE

2994173 Set de panouri fluorescente

2994174 Set de panouri fluorescente pentru remorci

COD DESCRIERE

500050633 Dungile albe - transportul mărfurilor terților 
120x307 mm - ITALIA 24 bucăți

500050634 Dungă albă - transport de mărfuri de la terți 
160x307 mm - ITALIA 12 bucăți

500050630 Bandă roșie - transport de mărfuri interne  
120x307 mm - ITALIA 24 buc

500050631 Bandă roșie - transport de mărfuri interne  
160x307 mm - ITALIA 12 bucăți

500050635 Rolă de benzi - transport de mărfuri terțe  
307 mm x 25 m - ITALIA

500050632 Rolă de benzi - transport de mărfuri interne  
307 mm x 25 m - ITALIA
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ÎNTOTDEAUNA SIGUR ȘI EFICIENT
Creșteți siguranța vehiculului dvs. prevenind accidentele cu un sistem complet de camere retrovizoare si garanteaza un 
nivel ridicat de performanță datorită dispozitivelor anti-furt, monitorizarea presiunii în anvelope și setului aerodinamic.
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CAMERELE SPATE

SISTEMUL DE MONITORIZARE  
A PRESIUNII PNEURILOR

DISPOZITIVELE DE SIGURANŢĂ 
PENTRU CARBURANT
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KIT PENTRU VEDERE ÎN SPATE, ECRAN DE 5,6" 
Trusa conține:

• Cameră profesională încorporată IP69K, rezistentă la apă,  
cu unghi vizual de 120°

• Monitor color TFT LCD de 5,6", format 4:3, cu 2 intrări 
suplimentare pentru cameră, 12/24 V, cablu de 18 metri

COD DESCRIERE

500050706 Kit pentru vedere în spate, ecran de 5,6"

KIT PENTRU VEDERE ÎN SPATE, ECRAN DE 7"
Trusa conține:

• Cameră profesională încorporată IP69K, rezistentă la apă,  
cu unghi vizual de 120°

• Monitor color TFT LCD de 7", format 16:9, cu 2 intrări 
suplimentare pentru cameră, 12/24 V, cablu de 18 metri

COD DESCRIERE

500050705 Kit pentru vedere în spate, ecran de 7"

KIT PENTRU VEDERE ÎN FAŢĂ/SPATE, ECRAN DE 5,6"
Trusa conține:

• Cameră profesională încorporată IP69K, rezistentă la apă,  
cu unghi vizual de 120°

• Monitor color TFT LCD de 5,6”, format 4:3, cu 2 intrări 
suplimentare pentru cameră, 12/24 V

• Microcameră color cu lentile de focalizare pentru a permite 
vizualizarea din faţă la un unghi de 30°, cablu de 18 metri

COD DESCRIERE

500050707 Kit pentru vedere în faţă/spate, ecran de 5,6"
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ÎNTOTDEAUNA SIGUR ȘI EFICIENT

CAMERĂ SPATE ÎNCĂLZITĂ 
Trusa conține:

• Cameră profesională încălzită şi rezistentă la apă IP69K,  
cu un unghi de vizualizare de 170°. Activare automată a 
funcţiilor anticeaţă şi degivrare

• Conectoare Plug and Play, cabluri

COD DESCRIERE

500051896 Cameră spate încălzită

SISTEM DE MONITORIZARE A PRESIUNII  
DIN PNEURI
TPMS menţine întotdeauna sub control temperatura şi 
presiunea din pneuri.

Trusa conține:

• 6 Senzori pentru căpăcelele de supapă
• Afişaj L56* W118* H20 mm
• 1 Amplificator
• 7 Capace antipraf

Caracteristici:

• Interval de presiune: 0-12 Bari/0-174 PSI
• Avertisment vizual şi acustic
• Autotestare la fiecare pornire
• Mod de hibernare inteligent pentru economisirea 

energiei

COD DESCRIERE

500051793 Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri

COD DESCRIERE

500049939 Kit de urgență și de prim ajut

KIT DE URGENȚĂ ȘI DE PRIM AJUT
Trusa conține:

• Geantă neagra cu serigrafie IVECO
• Vestă de înaltă vizibilitate
• Triunghi reflectorizant compact
• Lanterna dinamica
• Trusă de prim ajutor certificată DIN13164
• Ciocan spargere geam
• Mănuși
• Răzuitor de gheață
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PROTECȚIA COMBUSTIBILULUI  
ȘI DISPOZITIVUL ANTIFUS
Dispozitivele antifurt pentru combustibil rezolvă orice 
problemă de siguranță a transportatorului, protejând 
combustibil și profituri.

COD DESCRIERE

500050869 Aluminiu sigur impregnabil pentru rezervor

500050870 Rezervor de siguranță din aluminiu standard

500050871 Rezervor standard din aluminiu pentru corpuri rigide

CAPACE CU CHEIE
Pentru a proteja combustibilul și urea din rezervor.

COD DESCRIERE

500050986 Conexiune cu baionetă capac 2 combustibil 60 mm

500050987 Capac uree Bayonet montaj 2 aripi 60 mm

SUPORT DE SCARĂ
Fiind realizat din oţel inoxidabil, puteţi încărca şi descărca 
cu uşurinţă scara, rapid şi în condiţii de maximă siguranţă.

COD DESCRIERE

500051895 Suport de scară
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ÎNTOTDEAUNA SIGUR ȘI EFICIENT

TAHOGRAF
Instrumente electronice cu caracteristici funcționale de siguranță și precizie care permit o îmbunătățire semnificativă in termeni de:

• Siguranța rutieră
• Respectarea reglementărilor
• Îmbunătățirea condițiilor de muncă ale șoferilor
• Management ușor al companiilor de transport

DLK PRO TIS-COMPACT S

DLK Pro TIS-Compact este soluția completă pentru descărcarea, 
arhivarea și gestionarea datelor tahografice, în special potrivite 
pentru proprietarii și flotele mici. Este deja potrivit să lucrați atât 
cu tahografuri 4.0, cât și cu carduri de a doua generație.

Prin DLK Pro TIS-Compact, datele din memoria de masă a 
tahografului digital și a cardului de șofer sunt descărcate rapid și 
sigur și sunt transferate pe computer pentru evaluare, arhivare și 
tipărire, prin intermediul software-ului integrat.

Caracteristici:

• Interfață USB 2.0, fișă (tip A), descărcare de date prin 
interfață serială cu 6 pini, slot SD Card sau SDHC ™, 
cititor de carduri integrat

• Ecran tactil color TFT, rezoluție 320x240 px,  
262,000 culori

• 2 GB memorie
• Temperatura de păstrare: 20 ° C
• Temperatura de operare: -20 +70 ° C
• Clasa de securitate IP 3X
• Tensiune de alimentare: conexiune prin interfață USB 2.0: 

4,75 - 5,25 V / 100-500 mA, conexiune prin 6 pini de 
interfață: 9-30 V / max. 40 mA

SMARTLINK 
DTCO SmartLink este cel mai rapid și simplu mod de a 
comunica cu tahograful digital al smartphone-ului cu 
sistemul de operare Android.

Este o cheie USB Bluetooth® care trebuie aplicată în 
interfața DTCO.

După activarea comunicării cu smartphone-ul prin 
deschiderea aplicației gratuite, puteți accesa o serie de 
caracteristici utile pentru șofer.

DESCARCARE PRO DLK

Tasta DLK Pro Downloadkey S este instrumentul ideal 
pentru descărcarea și arhivarea datelor din memoria de 
masă a tahografului 4.0 și a cardului de a doua generație.

De asemenea, funcționează cu carduri de șofer de generație 
3.0 și tahograf. Dispozitivul este echipat cu un cititor de 
carduri cip integrat pentru descărcare rapidă a cardului de 
șofer. 

Caracteristici:

• Interfață USB 2.0, fișă (tip A), descărcare de date prin 
interfață serială cu 6 pini, slot SD Card sau SDHC ™, 
cititor de carduri integrat

• Ecran tactil color TFT, rezoluție 320x240 px,  
262,000 culori

• 2 GB memorie
• Temperatura de păstrare: 20 ° C
• Temperatura de operare: -20 +70 ° C
• Clasa de securitate IP 3X
• Tensiune de alimentare: conexiune prin interfață USB 2.0: 

4,75 - 5,25 V / 100-500 mA, conexiune prin 6 pini de 
interfață: 9-30 V / max. 40 mA

COD DESCRIERE

500051958 DLK Pro cheie de descărcare

COD DESCRIERE

500050979 SmartLink

COD DESCRIERE

500051959 DLK Pro TIS-Compact S
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COD DESCRIERE

500025749 Încărcător de baterie

ÎNCĂRCĂTOR
Un incărcător de baterii puternic de 24 V, capabil de a furniza 
14 A pentru a incărca baterii de pană la 300 Ah și de a 
menține valorile de la contoare pană la 500 Ah.

COD DESCRIERE

500051469 Localizator GPS

LOCALIZATOR GPS
Localizatorul GPS Mario este un sistem de protecție prin 
satelit de nouă generație. Găsiți vehicul printr-o aplicație, 
care afișează poziția direct de pe ecranul telefonului sau al 
computerului.

Caracteristici:

• Serviciu de localizare pe Internet vă permite să verificați 
aspectul traseului, pentru a obține rapoarte privind kilometrii 
parcurși, consumul de combustibil, limitele de viteză depășite 
și timpii de parcare și conducere

• Satelit antifurt: în caz de furt, se va trimite un SMS cu poziția 
geografică

EXTINCTOR

COD DESCRIERE

93162986 Stingător de incendiu 2 kg - ITALI

500050624 Extinctor 6 kg - ITALIA

2994544 Stingător de incendiu 2 kg - GERMANIA

2994545 Extinctor 6 kg - GERMANIA

KIT PIULITE ANTIFURT
Material: acoperire cu zinc alcalin.

Trusa conține:

• 4 bucăți și o cheie pentru deșurubare

COD DESCRIERE

500025710 Piuliță antifurt M22 x 1,5
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ÎNTOTDEAUNA SIGUR ȘI EFICIENT

CUTII 
Confecționate din oțel inoxidabil lustruit, opac sau cu flori, cutiile sunt echipate cu dispozitive de închidere din plastic Europlex 
și sunt perfect adaptabile diferitelor tipuri de setări datorită gamei largi de personalizări.

COD DESCRIERE

500050577 Cutie termoplastică 400x350x400 mm

500050578 Cutie termoplastică 500x350x400 mm

500050579 Cutie termoplastică 600x450x470 mm

500050580 Cutie termoplastică 700x450x470 mm

500050581 Cutie termoplastică 800x450x470 mm

500050582 Cutie termoplastică 1000x500x470 mm

500050583 Cutie termoplastică 1000x500x650 mm

COD DESCRIERE

500050200 Cutie din oțel inoxidabil mat 500x350x400 mm -  
1,2 mm grosime

500050201 Cutie din oțel inoxidabil mat 600x400x470 mm -  
1,2 mm grosime

500050202 Cutie din oțel inoxidabil mat 500x350x400 mm -  
1,5 mm grosime

COD DESCRIERE

500050211 Cutie din oțel inox lustruit 800x500x500 mm

500050212 Cutie din oțel inox lustruit 1000x500x500 mm

500050215 Suporturi pentru toate cutiile din oțel inoxidabil

COD DESCRIERE

500050213 Cutie din oțel inoxidabil cu flux 800x500x500 mm

500050214 Cutie din oțel inoxidabil cu flori 1000x500x500 mm

COD DESCRIERE

500050204 Bazin de spălare manuală din oțel inoxidabil cu flori - 
285x245x400 mm - 1 mm grosime - 25 litri

COD DESCRIERE

500050205 Bazin de spălare manuală ovală din oțel inoxidabil  
cu flori - 170x370x400 mm - 25 litri

COD DESCRIERE

500050206 Cutie din oțel inoxidabil cu flori - 10 litri

COD DESCRIERE

500050208 Cutie din oțel inoxidabil pentru camioane cu paleți
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COD DESCRIERE

500051767 Deflectoare - set de 2 bucăți  
(pentru geamuri stânga și dreapta)

DEFLECTOR AER GEAM LATERAL

KIT AERODINAMIC DE ROOF ÎNALT

COD DESCRIERE

5802485544 Spoiler de acoperiș

5802485510 Spoilerul dreapta jos

5802485491 Spoilerul stânga jos

5802485477 Spoilerul stâng superior

5802485466 Spoilerul din dreapta sus

500051897 Kit de asamblare



25

ÎNTOTDEAUNA SIGUR ȘI EFICIENT
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O LUME DE CONNECTIVITATE ȘI HI-TECH 
Conectivitatea pe noul IV-IV S-WAY a fost proiectată pentru a ajuta șoferul să lucreze fără efort și eficient, pentru a sprijini 
administratorul flotei, optimizând timpul de funcționare și eficiența combustibilului vehiculului.

ANDROID DAB + / GPS / BLUETOOTH 
SISTEM MULTIMEDIA  
Cartografie pentru camioane Full Europa „TomTomMap”, 
inclusiv copertă personalizată; kit de fixare; cabluri de 
alimentare plug & play pentru IVECO S-Way; DAB + 
OEM Cablare antena PAB diversitate

COD DESCRIERE

500051961 Sistem multimedia

SPRIJIN SMARTPHONE 
Suport personalizat pentru tablă de bord cu priză USB 
pentru încărcarea dispozitivului. Smartphone-urile, tabletele 
sau TomTom pot fi ușor poziționate în siguranță în suportul 
special.

Opt. 72945: cutie de conectivitate + pregătirea suportului 
(mobil / tabletă / șofer de blocare)

COD DESCRIERE

500051786
Suport pentru smartphone, suport pentru tabletă, 
suport TomTom (drivelink) cu soclu USB integrat  

în suport

500051899 Qi Cradle pentru Smartphone pentru a vă încărca 
inductiv dispozitivul
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COD DESCRIERE

500051888 Monitor 24", priză USB și HDMI, antenă,  
cabluri plug and play și kit de montare

COD DESCRIERE

500051878 1 subwoofer, cabluri plug and play,  
amplificator, suport de fixare

COD DESCRIERE

500051960 Radio IVECO DAB “PLUS”

COD DESCRIERE

500049944 Navigator portabil 7" CAMION EU

HI-SOUND 24 V 2.0 

NAVIGATOR PORTABIL 7" CAMION EU 
• Ecran tactil de înaltă rezoluție de 7"
• Dimensiuni: 188 x 114 x 12 mm
• Hărți de camion TomTomTM Europe pentru 43 de țări, 

inclusiv Rusia, cu actualizare gratuită
• Handsfree Bluetooth® cu navigare și apeluri simultane
• Intrare audio / video automată pentru camera cu vedere 

posterioară
• Ieșire audio
• Sistem integrat de semafoare ecologice
• Software dedicat camionului: prin setarea unor dimensiuni 

precum greutatea vehiculului și tipul de material care 
trebuie transportat, se va calcula cea mai bună rută 
posibilă, ținând cont de lățimea drumurilor, înălțimea 
tunelului și limitele de greutate ale podului vehiculului greu

RADIO DAB “PLUS” IVECO 
• Față detașabilă cu afișaj LCD
• Cartelă SD frontală și port USB
• Bluetooth®

• Player CD / MP3 / WMA
• 4 canale x 40 W MAX
• Conexiune iPod

HI-VISION 2.0 
Unirea noului sistem audio și video garantează inovație, 
tehnologie și ușurință în utilizare, creând mediul ideal pentru 
relaxare la bord.
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EXPERIENȚĂ CONFORTABILĂ
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LUMINĂ DE CITIRE USB LED

CUPTOR CU MICROUNDE

MAȘINA DE CAFEA

COVORASE INTERIOARE

HUSA SCAUN PREMIUM
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PISTOL AER COMPRIMAT
Kit de pistol cu aer pentru interiorul cabinei cu un design 
inovator și ergonomic.

COD DESCRIERE

500036271 Pistol aer comprimat

COD DESCRIERE

500051762 Lumină de citire LED cu priză USB

LUMINĂ DE CITIRE USB LED

CUPTOR CU MICROUNDE 
Cuptor cu microunde cu un design intuitiv și robust cu placă 
ceramică ușor de curățat, lumina interioară LED.

COD DESCRIERE

500051789 Cuptor cu microunde

500049931 Set de asamblare cuptor cu microunde
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COD DESCRIERE

500049941 Aparat cafea de noua generatie alimentata cu  
pad-uri cafea 140 W, 24 V

MAȘINA DE CAFEA

EXPERIENȚĂ CONFORTABILĂ

SET DE DORMIT

COD DESCRIERE

500049930 Topper ergonomic cu spuma cu memorie

500049929 Husa protective topper

500051810 Perna

COD DESCRIERE

500051898 Coș de gunoi

COS DE GUNOI
Coș de gunoi ergonomic cu suport metalic pentru a atârna 
de mânerul frigiderului.
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EXPERIENȚĂ CONFORTABILĂ

HUSE SCAUNE
Liniile de huse pentru scaune sunt concepute pentru a răspunde tuturor nevoilor unui mediu de lucru personalizat.
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COD DESCRIERE

500049926 Scaun sofer standard

500049927 Scaun sofer confortabil

500049928 Scaun pasager

LINIA SKY-HIGH
Piele ecologică neagră cu spătar cu bandă micro-perforată 
și personalizată cu logo brodat IVECO.

COD DESCRIERE

500049920 Scaun sofer standard

500049921 Scaun sofer confortabil

500049922 Scaun pasager

LINIA ACTIVĂ
Țesătură neagră Tecnosilk, panou central electro-sudat cu 
insertie cu motiv “Diamond”, spatar scaun din piele 
ecologică cu logo brodat IVECO.

COD DESCRIERE

500049923 Scaun sofer standard

500049924 Scaun sofer confortabil

500049925 Scaun pasager

LINIA EVERLASTING
Material textil negru. , laterală antracit, piele ecologică, 
spatar scaun din material gri, personalizat cu sigla brodată 
IVECO.
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SISTEM AER CONDITIONAT EXTERN
Aerul condiționat al vehiculului staționar obține un 
confort termic maxim. Funcționează silențios și curat, cu 
motorul oprit, scăzând temperatura și reducând 
umiditatea, lăsând liber trapa acoperișului.

COD DESCRIERE

500025707 Fresco Top

500025706 Fresco Back

KIT DE ÎNGRIJIRE A VEHICULULUI
Detergenți cosmetici pentru curățarea vehiculelor. Linie 
profesională de produse.

Trusa conține:

• Body Shining 250 ml pentru curățarea geamuri,  
tablou de bord, volan

• Interior perfect 250 ml pentru huse și covorașe
• Parfum aer curat 250 ml pentru a reîmprospăta aerul
• Spray Nero Gomme 250 ml
• Mănuși
• Pânză din microfibră
• 2 cârpe albe de bumbac

COD DESCRIERE

500049933 Trusă de îngrijire a vehiculelor
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EXPERIENȚĂ CONFORTABILĂ

LINIA SKY-HIGH
Velur Twist textil matlasat gri închis, margini de nubuc colorat 
antracit și cusături în plumb. Logo IVECO argintiu si logo 
volan rosu cusut. Spatele covorasului este din gel.

COD DESCRIERE

500049914 Set de covorașe la etaj

500049915 Covor zonă de noapte pentru transmisie automată

LINIE ACTIVĂ 
Velur Magnum matlasat gri inchis, margini de nubuc colorat 
antracit. Logo IVECO argintiu si logo volan rosu cusut. Spatele 
covorasului este din gel.

COD DESCRIERE

500049912 Set de covorașe la etaj

500049913 Covor zonă de noapte pentru transmisie automată

LINIA EVERLASTING 
În țesătură gri Endurance, marginea țesăturii negre, volanul 
roșu cusut logo și suport granular.

COD DESCRIERE

500049911 Set de covorașe la etaj

SET COVORAŞE DIN CAUCIUC 
Pentru a proteja interiorul cabinei. Rezistent la acid, lavabil. 
Cu o margine ridicată pentru a preveni vărsarea de murdărie.

COD DESCRIERE

500049917 Set de covorase din cauciuc

SET COVORAŞE DIN MATERIAL TEXTIL
Dezvoltate pentru noul etaj al vehiculului, sunt personalizate cu un logo IVECO. Sistemul de fixare dublă asigură fixarea lor pentru 
a evita situații potențial periculoase.

LINIA SKY-HIGH

LINIE ACTIVĂ

LINIA EVERLASTING
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