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Wraz z wprowadzeniem na rynek nowego Stralisa, jesteśmy świadkami kolejnego ważnego kroku na nowej drodze, 
którą firma Iveco podjęła promując wszystkie swoje produkty w ostatnich dwóch latach.
Nowy pojazd posiada wiele godnych zauważenia zalet; szczególnie warto pokreślić pragmatyzm, z jakim cały 
zespół Iveco podjął się unowocześnienia tego produktu, który, o czym należy pamiętać, przyczyni się do umocnienia 
wizerunku firmy; przypominam, że marka postrzegana jest głównie poprzez pryzmat pojazdów transportu ciężkiego.
Innowacja “smart” oznacza ścisłe ukierunkowanie na zminimalizowanie kosztów utrzymania, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii zużycia paliwa. 
Takie podejście przyczyniło się także do zwiększenia komfortu kierowcy.
Podobny pragmatyzm cechuje metody sprzedaży dostosowane do poszczególnych rejonów geograficznych. 
Będziemy w stanie zaprezentować zróżnicowane podejście rynkowe w zależności od kontekstu, w jakim przyjdzie 
nam działać, uwzględniając specyfikę rynków, na których obecność naszej marki jest ugruntowana oraz obszarów, 
na których jeszcze nie jesteśmy znaczącymi graczami.
Pragmatyzm w sprzedaży oznacza także pracę nad poszukiwaniem wszelkich dróg pozwalających na osiągnięcie celu. 
Wprowadzenie na rynek nowego Stralisa daje nam niepowtarzalną okazję dotarcia do nowych klientów i 
pozyskania tych, których zdarzyło nam się utracić. Nie traćmy czasu na szukanie usprawiedliwień dla braku efektów.
Z naszej strony zakończyliśmy proces głębokiej modernizacji działów sprzedaży. 
Oczekujemy tego samego od dilerów. Naszym celem jest osiągnięcie wzajemnego zaufania w zakresie kompetencji osób 
współpracujących ze sobą, co stanowi filar prawdziwego i trwałego partnerstwa. 
Mamy świadomość, że determinacja w osiągnięciu celu stawia nas w sytuacji, w której musimy wykazać się 
większą czujnością i szybkością reakcji w korygowaniu planów i akcji sprzedaży.
Z drugiej strony wiemy, że pozytywne wyniki ekonomiczne i finansowe są najlepszą motywacją nie tylko dla naszych 
przedsiębiorstw, ale również dla morale naszych zespołów handlowych.
Wprowadzając na rynek nowego Stralisa, postawiliśmy sobie cel 10% w Europie i na taki rezultat liczymy. 
Jesteśmy przekonani, że nasza oferta spełnia wszelkie wymagania zmieniających się rynków.
W odróżnieniu od pojazdów lekkich, w przypadku pojazdów ciężarowych, misja dostosowywania się do potrzeb 
klienta jest lub powinna być prostsza. 
Przedsiębiorstwa transportowe łączą się, a naszym zadaniem jest znajomość metod ich działania i podążanie 
za ich potrzebami.
Aby to osiągnąć, poza rozwojem platformy Customer Relationship Management, głównego narzędzia działania, potrzebna 
będzie jest gruntowna zmiana mentalności: mowa tu o przejściu od pojęcia udziału w rynku do pojęcia 
rankingu wśród klientów.
W ten sposób zostaną stworzone warunki dla wzrostu naszych wyników w sposób strukturalny, 
a nie tylko chwilowy.
W dużym uproszczeniu, pragmatyzm i niezawodność nowego Stralisa są wartościami, na których musi się opierać wszelka 
działalność handlowa, co wszystkim nam umożliwi osiągnięcie sukcesu!

Enzo Gioachin
Wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu Iveco

ARTYKUŁ WSTĘPNY 
AUTORSTWA 

ENZO GIOACHIN

NOWE 
PODEJŚCIE IVECO
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WPROWADZENIE NA RYNEK NOWEGO STRALISA HI - WAY, tekst Luca Gastaldi

Z INDUSTRIAL VILLAGE NA 
PODBÓJ ŚWIATA
NOWY POJAZD IVECO ZOSTAŁ ZAPREZENTOWANY NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ W 
TURYNIE. KONFERENCJA PRASOWA I SZCZEGÓŁY TECHNICZNE Z UDZIAŁEM GŁÓWNYCH 
BOHATERÓW.

Dwa intensywne dni charakteryzowały 
międzynarodową promocję nowego 
Stralisa, którą zorganizowano w Turynie 
w niedzielę 1. i poniedziałek 2. lipca w 
ogromnym centrum Fiat Industrial Village. 
Oficjalna prezentacja nowego pojazdu 
została poprzedzona konferencją prasową, 
w której wziął udział także Sergio 
Marchionne, dyrektor generalny koncernu 
Fiat Industrial. 
Pozytywne komentarze włosko-
kanadyjskiego menedżera wyrażały 
satysfakcję z powodzenia “misji nowy 
Stralis” ukończonej w terminie przez 
pracowników koncernu Fiat Industrial.

Konferencja prasowa wyszła poza utarte 
schematy, przyjmując przyjemną formę 
talk-show, w którym udział wzięli kluczowi 
przedstawiciele poszczególnych działów: 
od produkcji po marketing, od komunikacji 
po działalność badawczą Fiat Powertrain 
Technologies.
Pierwszą część poprowadził Alessandro 
Mortali, wiceprezes Heavy Range Iveco. 
To on właśnie powitał tłumnie 
przybyłych gości i międzynarodowych 
dziennikarzy, prezentując nowego Stralisa 

i oddał głos kolegom, którzy bardziej 
szczegółowo wypowiedzieli się na temat 
zalet nowego pojazdu. 
Motywem wiodącym, kilkukrotnie 
podkreślanym przez pana Mortali - w 
odniesieniu, oczywiście do nowego Stralisa 
- było określenie nowego pojazdu jako 
prawdziwego wzoru rentowności.
Szczególnie dlatego, że w procesie 
projektowania nowego Stralisa “Położono 
ogromny nacisk na redukcję Całkowitego 
Kosztu Utrzymania (Total Cost of 
Ownership)”, jak wyjaśnił prezes Mortali. 
“Nowy Stralis - kontynuował
menedżer Iveco - maksymalizuje 

oszczędności we wszystkich kluczowych 
obszarach kosztów. Pozwala to na 
istotne zmniejszenie całkowitego kosztu 
eksploatacji pojazdu, do 4% na dłuższych 
trasach”.
W tym miejscu do prezentacji włączył się 
Pan Norbert Holzer - wiceprezes Heavy 
Commercial Vehicles, Special Vehicles 
and Bus Platform – przedstawiając w 
pierwszej kolejności zmodernizowany 
proces produkcji. Na inwestycję wydano 
70 milionów, które przeznaczono na 

hiszpańską fabrykę w Madrycie, która 
od 2008 roku bierze udział w programie 
World Class Manufacturing, wykorzystując 
nowe procesy i nowe technologie 
produkcji. 
Te same, które będą wykorzystywane w 
produkcji nowego Stralisa. 
Norbert Holzer poświęcił parę słów 
kabinie - całkowicie unowocześnionej i 
stanowiącej jedną z flagowych zmian w 
pojeździe. Najlepsza w tej klasie pojazdów 
kabina pod względem użytych materiałów, 
widoczności i funkcjonalności elementów 
sterujących na desce rozdzielczej oraz 
dodatkowych schowków 
na przedmioty, z większą izolacją 
akustyczną, nowymi fotelami hi-comfort 
oraz ulepszoną strefą sypialną - to wszystko 
sprawia, że kabina jest bardzo przyjazna i 
ergonomiczna.
“Liczby dotyczące nowego Stralisa mówią 
same za siebie”, dodał prezes Holzer. 
“Pokonaliśmy pięć milionów kilometrów 
podczas testów, zainwestowaliśmy 180 
milionów euro w udoskonalenie silnika 
Euro VI i 120 milionów na unowocześnienie 
produktu.”
Nową technologię Euro VI, przedstawił Pan 
Meinrad Signer, Naczelny Dyrektor Arbon 
Tech Center w FPT Industrial. “Silniki Euro 
VI przygotowane dla nowego Stralisa łączą 
technologię z ekologią, wykorzystując 
zgromadzone wcześniej doświadczenie w 
zakresie pojazdów CNH. O szczególnym 
charakterze silników Euro VI stanowi 
innowacyjny system HI-eSCR 
(który wyklucza użycie systemu EGR 
do recyrkulacji spalin, nota od redakcji) 
i dostosowanie systemu Common Rail. 
Efektem jest produkt innowacyjnej 
inżynierii: najlepsze wyniki przy mniejszej 
liczbie komponentów”.
Po prezentacji zagadnień technicznych, 
mikrofony zostały następnie przekazane 

“Nowy Stralis odpowiada 
drugiej fazie nowej strategii 

produktu, którą 
zapoczątkował nowy Daily 
i jest owocem głębokich 

przemian, jakich dokonano 
w przedsiębiorstwie, 

ukierunkowanych na osiągnie 
perfekcji na każdym poziomie”
“Nowe podejście firmy Iveco: 

organizacja prowadzona 
przez swoich klientów, będąca 
w stanie szybko odpowiedzieć 

na każdą sytuację na rynku”
Alfredo ALTAVILLA
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przedstawicielom rynku i komunikacji, 
Enzo Gioachin (wiceprezes ds. sprzedaży 
i marketingu) oraz Alberto Cavaggioni 
(dyrektor marketingu Iveco). “Obecna 
sytuacja ekonomiczna – oznajmił pan 
Gioachin - jest najtrudniejszą, jakiej 
przyszło nam kiedykolwiek stawić czoła. 
Poprzez wprowadzenie na rynek nowego 
Stralisa HI-WAY chcieliśmy przerwać tę 
niekorzystną tendencję. Nasza oferta 
handlowa, związana z tym pojazdem, 

oferuje optymalne połączenie innowacji, 
zaawansowanych usług assistance oraz 
bezpośrednich korzyści ekonomicznych dla 
naszych klientów.”
“Wprowadzenie nowego Stralisa służy 
pozyskaniu klientów, którzy w przeszłości 
nigdy nie brali pod uwagę firmy Iveco”, 
zakończył wypowiedź zdecydowanie i z 
przekonaniem prezes Gioachin.
Natomiast Alberto Cavaggioni 
zwrócił uwagę na znaczenie dobrze 
zorganizowanej i kompetentnej sieci 
handlowej. “Mamy do przeszkolenia 
pięciotysięczną kadrę. Przygotowaliśmy 

“Nie mamy tu do czynienia 
ze zwykłym restylingiem, ale z 
kompletnie nowym pojazdem”

Enzo GIOACHIN

dla niej nowe kursy szkoleniowe, 
wykorzystujące innowacyjne metody 
nauczania, obejmujące także aplikację 
na iPada, która objaśnia cechy 
charakterystyczne nowego Stralisa HI-
WAY. 
Jeżeli chodzi o komunikację, to została 
utworzona specjalna strona internetowa, 
która pojawi się na najważniejszych 
portalach społecznościowych. Już 
sam pojazd wywołuje plotki dzięki 
kolorowi, który został wybrany do jego 
promocji: pomarańczowy oddaje ducha 
i charakter, duży temperament, radość i 
nowoczesność”.
Oficjalny film wideo promujący nowego 
Stralisa, którego ścieżkę dźwiękową 
stanowi piosenka Bruce'a Springsteena 
“Working on the HIGH WAY”, został 
przedstawiony przez Pana Alfreda 
Altavilla, członka zarządu Iveco, który 
zaprezentował produkt z uwzględnieniem 
globalnej pozycji firmy oraz rynku. 
“Znajdujemy się w drugiej fazie nowej 
strategii produktu, zainaugurowanej 
wraz z wprowadzeniem nowego Daily. 
Dzisiaj jest czas naszych flagowych 

produktów. Pomimo niesprzyjającej 
sytuacji zdecydowaliśmy się przyspieszyć i 
zaprezentować nowy produkt. Jesteśmy 
przekonani co do słuszności tej strategii. 
Dzięki niej będziemy gotowi w momencie, 
kiedy pojawi się tendencja wzrostowa. 
Kryzys stwarza okazję, ale jest też 
wyzwaniem”.
     

“Nowy Stralis 
jest pojazdem, który powstał 
dzięki współpracy wszystkich 

sektorów Iveco” 
Alessandro MORTALI

OD LEWEJ, ALFREDO ALTAVILLA, CZŁONEK ZARZĄDU IVECO, 
RAZEM Z SERGIO MARCHIONNE, DYREKTOREM GENERALNYM FIAT INDUSTRIAL.

NOWY STRALIS HI - WAY 
NA STRONIE IVECO.COM

NA STRONIE INTERNETOWEJ   
WWW.IVECO.COM

ZOSTAŁA UTWORZONA SEKCJA POŚWIĘCONA 
NOWEMU POJAZDOWI STRALIS. 

WIDEO, KATALOG, TAPETA: 
WSZYSTKIE INFORMACJE SĄ ŁATWO DOSTĘPNE 

ZA POMOCĄ JEDNEGO KLIKNIĘCIA.
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PEŁNE ZANURZENIE 
W TECHNOLOGII
TEST DRIVE I HIGH-TECH EXPERIENCE, A TAKŻE UDZIAŁ GŁÓWNYCH DOSTAWCÓW, UMOŻLIWIŁY 
DZIENNIKARZOM I DEALEROM ODKRYCIE NOWEGO POJAZDU.

Dla pokazania technicznej doskonałości 
nowego Stralisa, w centrum sprzedażowo 
- wystawienniczym Fiat Industrial Village 
przygotowano sześć wyposażonych 
stanowisk. 
Przedsięwzięcie to, wraz ze wspólnie 
przeprowadzoną próbą na demo driver 
na odcinku kilku kilometrów, umożliwiło 
dziennikarzom ocenę pojazdu. 
Kombinacja doświadczeń statycznych i 
dynamicznych mająca na celu odkrycie 
wszystkich sekretów nowego Stralisa. 
Główna rolę pełniły wszystkie 
udoskonalenia, które składają się na 
wiedzę techniczną związaną z nowym 
produktem.
Poza najlepszymi komponentami 
“własnej” produkcji, takimi jak wydajne 
silniki wykonane przez Fiat Powertrain 
Technologies, nowy Stralis wykorzystuje 
także elementy technologiczne na 
najwyższym poziomie produkowane 
przez zewnętrznych dostawców. 
Cały ten wspólny wysiłek ma na celu 
podniesienie jakości pojazdu i zmniejszenie 
kosztów użytkowania.
Przestrzeń doświadczalna high-tech, 
usytuowana w centralnym punkcie Fiat 
Industrial Village umożliwiła wszystkim 
gościom szczegółowe zapoznanie się z 
nowinkami zastosowanymi w nowym 

Stralisie. Prawdziwe pełne zanurzenie 
w technologii, gdzie technicy z różnych 
dziedzin udzielali precyzyjnych i jasnych 
informacji odnośnie komponentów. 
Zmobilizowana na każdym poziomie kadra 
Iveco, wykazała się przed dziennikarzami i 
dealerami ogromnym profesjonalizmem.

ZF, SKRZYNIE BIEGÓW
Technicy niemieckiej firmy wyszczególnili 
wszystkie produkowane przez nich 
komponenty, które są wykorzystane w 
nowym Stralisie: skrzynie biegów, sprzęgła, 
zawieszenie kabiny, wały odbioru mocy 
oraz elementy układu kierowniczego. 
W pojeździe montowane są 2 rodzaje 
skrzyń biegów: automatyczna 12-
biegowa oraz ręczna: 9- i 16-biegowa. 
Automatyczne skrzynie pozwalają na 
zoptymalizowanie stylu jazdy, gwarantując 
perfekcyjną obsługę. W ręcznych 
skrzyniach, począwszy od wersji Euro 
VI, zostanie zastosowany przełącznik w 
układzie nałożonego, pojedynczego H, 
element, który pozwala na uniknięcie 
klasycznego “uderzenia” podczas 
zmiany biegów. Dwa przyciski, jeden do 
włączania biegów redukcyjnych, drugi do 
uruchamiania “H” wyższego, ułatwiają 
prowadzenie pojazdu kierowcom 
przywiązanym do skrzyni tego typu.

ALUMINIOWE FELGI
Lekkie, mocne, łatwe do czyszczenia, 
w 100% nadające się do ponownego 
przetworzenia. Mając na uwadze redukcję 
Total Cost of Ownership, także ten 
element powinien być przedmiotem 
ciągłych ulepszeń. 
Iveco oraz Alcoa są partnerami w jakości. 
“Aluminiowe felgi – wyjaśnia technik– 
pozwalają na znaczne obniżenie ciężaru: 
nawet o 300 kg na pojazd. Felga wykonana 
z tego materiału waży do 42% mniej w 
stosunku do felgi stalowej i jest 4 razy 
bardziej wytrzymała”.
Rozwój technologii w zakresie obróbki 
pozwolił na wykonanie felgi z jednego 
kawałka. Mniejsza masa resorowana 
umożliwia podniesienie komfortu i 
ograniczenie zużycia zawieszenia.

SKRZYNIA BIEGÓW W NOWYM STRALISIE PRODUKCJI ZF (POWYŻEJ) ORAZ ALUMINIOWE FELGI ALCOA.
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BREMBO: HAMULCE NA MIARĘ 
FORMUŁY 1
Bezpieczeństwo i niezawodność - 
kierowcy, pojazdu oraz ładunku. Firma 
IVECO i firma Brembo połączyły swoje 
siły przy badaniach nad uzyskaniem 
maksymalnych osiągów. Ich współpraca 
miała na celu zagwarantowanie w nowym 
Stralisie drogi i mocy hamowania na 
najwyższym poziomie. 
Zaprezentowano nowy hamulec 
tarczowy “starpillar”, charakteryzujący się 
nowym kształtem części wewnętrznej, 
i który będzie montowany w najbliższej 
przyszłości w pojazdach Stralis. Forma 
“gwiazdy” zapewnia większe rozproszenie 
ciepła i zwiększoną wytrzymałość. 
Cechy, dzięki którym tarcza osiąga niższe 
temperatury pracy, a co wydłuża jej 
trwałość.

FOTEL: ZNACZENIE 
KOMFORTU
Zaawansowana technologia dotyczy 
także fotela. 
W fotelach nowego Stralisa, wykonanych 
przez niemiecką firmę Isringhausen, 
umieszczony jest wewnątrz system 
wentylacji, zapewniający kierowcy 
maksymalny komfort w każdych 
warunkach. 
Mechanizmy regulacyjne oraz gruntowne 
badania nad ergonomią pozwalają na 
zapewnienie najwyższego poziomu 
komfortu. 
Czynnik, który znacząco wpływa na 
polepszenie produktywności kierowcy.

FPT: MOC,TECHNIKA I EKOLOGIA
Euro VI: lepsza wydajność przy 
identycznym zużyciu paliwa jak w 

przypadku Euro V. Inżynierowie z Fiat 
Powertrain Technologies osiągnęli 
niezwykły rezultat dzięki ogromnemu 
wysiłkowi. Główną innowacją w silnikach 
było zastosowanie wtryskiwacza typu 
Common Rail oraz turbosprężarki o 
zmiennej geometrii i elektronicznym 
sterowaniu. 
Duży potencjał techniczny FPT, będący 
solidnym filarem działań firmy Fiat 
Industrial, umożliwił wykorzystanie w 
nowym Stralisie rozlicznych rozwiązań 

technologicznych, które wcześniej 
zastosowano w innych pojazdach tej grupy.
Normy Euro VI wymusiły z kolei 
zastosowanie technologii pozwalających na 
obniżenie emisji zanieczyszczeń. 
Wynik ten został uzyskany bez obniżania 
osiągów i bez zwiększenia zużycia paliwa. 

Cel osiągnięto dzięki systemowi HI-eSCR.
Silnik może spełniać normy Euro VI bez 
konieczności użycia systemu recyrkulacji 
spalin (EGR). 
To wyjątkowe rozwiązanie techniczne, 
stosowane wyłącznie przez IVECO, 
mogło powstać dzięki procesowi 
technologicznemu opartemu na filozofii: 
proste ale skuteczne. 
Wszystkie techniczne komponenty (Diesel 
Oxidation Catalyst, Filtr cząstek stałych 
z regeneracją pasywną, wtryskiwacz 
AdBlue, Selective Catalytic Reduction oraz 
Clean Up Catalyst) zostały umieszczone 
na ramie w jednej kasecie.

ROZWIĄZANIA TELEMATYCZNE
Dzięki próbom przeprowadzonym 
na torze możliwe było sprawdzenie 
efektywności systemów technologicznych, 
które umożliwiają osobie zarządzającej 
flotą “śledzenie” pojazdu oraz ocenę 
sposobu jazdy kierowcy. Każdy z 
uczestników pokazu mógł sprawdzić 
funkcjonalność i możliwości nowoczesnego 
systemu IVECONNECT.
     

CURSOR 13 (POWYŻEJ) OFERUJE MAKSYMALNY MOMENT 
OBROTOWY JUŻ OD 1000 OBROTÓW/MINUTĘ; 
CURSOR 11 (NA ŚRODKU) NALEŻY DO INNOWACYJNEJ 
GAMY EURO VI.
PONIŻEJ, FOTEL “BEST IN CLASS” W ZAKRESIE KOMFORTU 
ORAZ SYSTEM IVECONNECT.



KLIENT W CENTRUM UWAGI

OD HEAVY RANGE Wywiad z Alessandro Mortali - rozmawia Filippo Zanoni

NOWY STRALIS JEST PIERWSZYM EFEKTEM NOWYCH METOD DZIAŁANIA W FIRMIE IVECO, 
ZORIENTOWANYCH NA ZASPOKAJANIE WSZYSTKICH POTRZEB.

“Stralis jest nowym produktem, lecz 
także symbolem zmian organizacyjnych w 
firmie IVECO. 
Symbolem reorganizacji, której dokonano 
w ostatnim roku. Zespół pracowników 
zajął się pracą nad rozwojem gamy 
produktów odpowiadających potrzebom 
rynku.”

Alessandro Mortali, wiceprezes 
Heavy Range, w taki oto sposób opisuje 
okoliczności powstania nowego produktu. 
Fuzja polityki całkowitego zorientowania 
na klienta z techniczną perfekcją IVECO. 
Wymagania zgłaszane przez osoby 
kupujące pojazdy oraz sygnały, które 
dochodziły do nas z sieci sprzedaży 
zostały zebrane i włączone przez firmę 
do jej know-how i technologii FPT 
Industrial.

Inżynier z Turynu, który dołączył do 
firmy na początku 2012 roku, wymienia 
czynniki, które miały największy wpływ 
na przemysł pojazdów ciężarowych: 
“Od 2008 roku– kontynuuje pan 
Mortali – rynek warunkowały trzy 
elementy: zwiększanie restrykcyjności 
obowiązujących przepisów, co podnosi 
koszty projektu, tendencja wzrostu 
sprzedaży dla flot oraz przykładanie 
większej wagi do wysokości kosztów 
użytkowania.”
W zmienionych warunkach rynku, 
coraz bardziej selektywnego i trudnego, 
dostrzeżono jednak korzyści. 
“Mieliśmy wyjątkową okazję – kontynuuje 
wiceprezes Heavy Range – aby 
wykorzystać naszą wiodącą technologię 
do udoskonalenia naszej oferty 
handlowej”. 
Koncern dał z siebie wszystko, w 
maksymalny sposób wykorzystując 
zasoby specjalistów, jakimi dysponował.  
W tym projekcie brało udział aż 250 
inżynierów. 
Wyzwania jakie narzucił rynek

(przestrzeganie norm emisji Euro VI i 
obniżenie TCO) zostały zrealizowane. 
“Dzięki technologii Hi-eSCR – mówi 
Mortali– nasze silniki Euro VI spełniają 
obowiązujące normy, bez niekorzystnych 
zmian w zużyciu paliwa, w porównaniu z 
silnikami Euro V.”
Korzyści wypracowane przez firmę 
IVECO z połączenia czynników ludzkich i 
technologicznych przekładają się także na 
klienta. 
Nowy Stralis wspomaga użytkownika na 
wszystkich etapach jazdy. 
Za kwestię bardzo istotną pan Mortali 
uważa: “Driving Style Evaluation jest 
fundamentalnym elementem naszego 
planu oszczędzania paliwa. 
Natomiast rolę kluczową pełni czynnik 
ludzki”.
Można powiedzieć: ogrom technologii 
do dyspozycji klienta.
 

Nowy Stralis 
jest naszpikowany technologią, 

za którą kryje się ogromna 
praca naszych inżynierów z 
poszczególnych sektorów: 
doskonała aerodynamika, 

klasa wnętrz, telematyka, silniki 
i jakość. 

8



Wyższa jakość, większa niezawodność i 
niższe koszty utrzymania. 
Nowy Stralis spełnia wszystkie założenia, 
jakie zostały przyjęte przez inżynierów, 
którzy pracowali nad jego projektem. 
Norbert Holzer pełni funkcję 
wiceprezesa i jest odpowiedzialny za 
Heavy Commercial Vehicles, Special 
Vehicles i Bus Platform.
- Jakie kwestie były uważane za   
 kluczowe przy pracach projektowych 
 nowego Stralisa?
“Podczas prac nad tym pojazdem – mówi 
Norbert Holzer – koncentrowaliśmy 
się na obniżeniu jego całkowitego 
kosztu utrzymania, unowocześnieniu 
wnętrza kabiny, na zapewnieniu jakości i 
niezawodności. 
Dążyliśmy do perfekcji, doskonaląc 
obszary, w których istniała możliwość 
podniesienia wyników pojazdu Stralis.
Stanowisko kierowcy, jakość wnętrz, 
widoczność: 
wszystkie te elementy zostały całkowicie 
zmodyfikowane. 
Deska rozdzielcza jest nowoczesna i 
łączy w sobie wszystkie elementy, które 
wcześniej nie były tak dobrze w nią 
wkomponowane.
Szczególną uwagę zwróciliśmy na 

kwestię widoczności, stosując materiały 
antyrefleksyjne.
Deska rozdzielcza wykonana jest 
z doskonałej jakości materiałów i 
miła w dotyku. Nowe schowki na 
przedmioty i układ wnętrza pozwalają 
na stuprocentowe wykorzystanie 
przestrzeni. Nowa klimatyzacja 
postojowa daje możliwość lepszego 
odpoczynku kierowcy, poprawiając jego 
samopoczucie. 
Ostatecznie zoptymalizowano również 
funkcję mieszkalną pojazdu, wcześniej 
poprawianą w 2007 roku wydłużeniem 
kabiny.
- Kabina: poza jej wnętrzem,
  poprawiono także estetykę    
 zewnętrzną.
“Innowacje w nowym Stralisie 
nie ominęły jego linii zewnętrznej. 
Poprawiono kilka elementów, mających 
wpływ na zmniejszenie współczynnika 
oporu powietrza (Cx). 
Przykładowo, nowe osłony błotne zostały 
pomyślane tak, aby wytwarzane pływy 
powietrza pomagały w utrzymaniu 
czystych drzwi (przede wszystkim 
klamek) oraz dla zoptymalizowania 
wydajności aerodynamicznej pojazdu.”
- Jakość jest także na najwyższym 

poziomie.
“Tak. Udoskonalono obróbkę niektórych 
elementów, co zasługuje na oddzielne 
omówienie. 
Na przykład? 
Proces walcowania podłużnic 
ramy pozwala na zdecydowane 
podniesienie standardów jakościowych, 
zapewniając większą odporność lakieru.
“Jesteśmy bardzo zadowoleni z 
wykonanej pracy!”.
       

TECHNOLOGIAWywiad z Norbert Holzer

JAKOŚĆ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
W NOWYM STRALISIE ZNALAZŁA MIEJSCE CAŁA SERIA ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH 
UKIERUNKOWANYCH NA POPRAWĘ WYDAJNOŚCI I NIEZAWODNOŚCI. KABINA “BEST IN CLASS” 
W ZAKRESIE ERGONOMII I KOMFORTU. 

POWYŻEJ, NORBERT HOLZER. 
NA STRONIE PO LEWEJ, KONFERENCJA PRASOWA 
PREZENTUJĄCA NOWEGO STRALISA.
NA TEJ STRONIE, POWYŻEJ - ZASTOSOWANE MATERIAŁY 
I ERGONOMIA KABINY SĄ MOCNĄ STRONĄ NOWEGO 
POJAZDU. 
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Osobowość i efektywność. Design nowego Stralisa, w którym 
zadbano również o znaczącą poprawę parametru cx, nadaje 
pojazdowi zdecydowany i nowoczesny charakter. 
Różnica dzięki znaczącym szczegółom: poprawa o 3% 
współczynnika oporu powietrza pozwoliła na zredukowanie 
zużycia paliwa o 1%. Rezultat, który wraz z nowinkami 
mechanicznymi oraz zastosowaniem elektroniki do 
monitorowania stylu jazdy, pozwala na znaczną redukcję 
całkowitego kosztu utrzymania.
Główne elementy czołowe zaprojektowano od nowa, aby 
zapewnić efektywność w zakresie aerodynamiki, zwracając 
baczną uwagę na szczegóły. Zmodyfikowana została krata wlotu 
powietrza, osłony błotne, owiewki, osłony przeciwsłoneczne 
z diodami ledowymi oraz profil aerodynamiczny dolnej części 
zderzaków.
Logo “Stralis” przeniesione zostało bliżej tabliczki z informacją o 
mocy silnika, co zdynamizowało wygląd dolnej części przedniej 
szyby. 
Zmiana, dzięki której właściciel pojazdu będzie dysponował 
większą powierzchnią na umieszczenie własnego logo.
Nowy jest również układ przednich lamp: standardowe lampy 
DRL na diodach led (Daytime Running Ligths) oraz ksenonowe 
reflektory to najlepsza dostępna technologia stosowana w 
zespołach oświetlenia.
Kabina nowego Stralisa jest dostępna w trzech wersjach: HI-WAY 
(wysoka kabina, najwyższy poziom w gamie), HI-ROAD i 
HI-STREET. 

Stralis jest nowy - na zewnątrz i w środku. 
Wnętrze zostało zaprojektowane z taką samą starannością, co 
zewnętrzna linia kabiny. 
Myślą przewodnią specjalistów, którzy pracowali nad tą przestrzenią 
był maksymalny komfort, ergonomia i podniesienie opinii klienta o 
zapewnionej jakości. Wnętrze kabiny HI-WAY emanuje jakością i 
starannością.
Deska rozdzielcza została zaprojektowana od nowa, przyrządy 
sterujące umieszczono wokół tablicy rozdzielczej oraz w centralnym 
obszarze tak, by były widoczne i łatwo dostępne.
Konstrukcja, dopracowana w najmniejszych szczegółach, została 
wykonana z materiałów wysokiej jakości, które nie odbijają światła i 
są przyjemne w dotyku.
Komfort na pokładzie zapewnia także pneumatycznie regulowana 
kierownica i nowy wentylowany i podgrzewany fotel, dostępny 
na żądanie ze zintegrowanymi pasami bezpieczeństwa i regulacją 
wysokości. Wspomnieć również należy o dużej, 50-cio litrowej 
lodówce, która jest dostępna w katalogu.
IVECONNECT - system łączący radio hi-fi z wyświetlaczem 
dotykowym, za pomocą którego można zarządzać funkcją Driving 
Style Evaluation, umożliwiający skoncentrowanie kilku funkcji w 
jednym urządzeniu.
Część kabiny, która służy do odpoczynku może być wyposażona 
w łóżko high comfort z aluminiową ramą i drewnianym stelażem 
listwowym oraz materacem o szerokości 80 cm. 
Aby zagwarantować kontrolę temperatury, również w warunkach 
postojowych w czasie upalnych i dusznych dni, pojazd został 
wyposażony w klimatyzację, działającą przy zgaszonym silniku 
(dostępna dla kabin HI-WAY i HI-ROAD z podwyższonym dachem). 
Całe to wyposażenie w wersji z podwyższonym dachem, jest 
w stanie zapewnić kierującemu maksymalny komfort zarówno 
podczas jazdy jak i podczas odpoczynku.

Na desce rozdzielczej nowego Stralisa umieszczono klejnot 
technologiczny IVECONNECT, zintegrowany system, który 
umożliwia zarządzanie różnymi funkcjami. Dzięki dotykowemu 
wyświetlaczowi 7” można wyświetlać i zarządzać systemem 
informacyjno-rozrywkowym, nawigacją, narzędziami 
wspomagającymi jazdę oraz zarządzać flotą.
System posiada radio, czytnik cd, wejście USB kompatybilne 
z iPodem iPhonem oraz plikami MP3, połączenie bluetooth z 
urządzeniami sterującymi na kierownicy oraz wtyczki AUX i wideo.
Dzięki uniwersalnemu interfejsowi IVECONNECT umożliwia 
wyświetlanie funkcji IVECONNECT DRIVE oraz IVECONNECT 
FLEET, z których może korzystać kierowca oraz osoba 
zarządzająca flotą.
IVECONNECT DRIVE jest nowoczesnym urządzeniem, 
zawierającym system nawigacyjny Driving Style Evaluation 
(elektroniczny system, który na bieżąco monitoruje styl jazdy 
i sugeruje prowadzącemu taki, który należy przyjąć w celu 
zredukowania parametrów zużycia). Idea systemu DSE narodziła 
się w wyniku obliczenia, że efektywny styl jazdy prowadzi do 
oszczędności paliwa rzędu 5% do 12%. 
Zainstalowano także Driver Attention System, czyli czujnik 
pozwalający na ocenę stopnia zmęczenia kierowcy.
Dzięki systemowi IVECONNECT FLEET każdy nowy Stralis 
należący do danej floty może być utrzymywany pod kontrolą. 
Czas podróży, położenie geograficzne pojazdu, zużycie paliwa oraz 
godziny jazdy: każdy z parametrów możliwy jest do sprawdzenia 
na odległość. System oferuje również możliwość automatycznego 
uzyskania danych z tachografu. 
Driving Style Evaluation umożliwia osobie zarządzającej flotą ocenę 
wydajności jazdy swoich kierowców.
Usługi Fleet Management są organizowane przez firmę IVECO we 
współpracy z QUALCOMM, światowym liderem w tym sektorze. 
System pozwala na stały “dialog” z firmą, do której należy pojazd.

Moc i moment obrotowy silników Cursor FPT Industrial 
pozwalają Stralisowi na stawienie czoła każdemu zadaniu. 
IVECO w nowym Stralisie montuje także silniki EURO VI: Cursor 
9, 11 i 13. Dzięki systemowi redukcji katalistycznej HI-eSCR, nowy 
Stralis jest jedynym pojazdem ciężarowym, który nie korzysta z 
technologii EGR. Rozwiązanie, które zapewnia szereg korzyści: 
mniejszy ciężar, zoptymalizowane spalanie a więc także i mniejsze 
zużycie paliwa. Nowe wyzwanie technologiczne wygrane przez 
IVECO, dzięki któremu Stralis plasuje się na szczycie w swojej 
kategorii jeżeli chodzi o wartości momentu obrotowego oraz mocy 
nominalnej. 
Ponadto, dzięki zaworowi motylkowemu montowanemu w 
wydechu, nowy hamulec silnikowy (Super Engine Brake) ma moc 
hamowania większą o 30%.
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Sprawność nowego Stralisa mierzy się przede wszystkim silnikami 
Cursor Euro V stworzonymi przez FPT Industrial, oddział 
Fiat Powertrain Technologies, specjalizujący się w pojazdach 
przemysłowych. 
Dostępne w trzech wariantach pojemności (8, 10 i 13 litrów) i 
ośmiu wariantach mocy (310, 330, 360, 420, 460, 480, 500 i 560 
KW), silniki Cursor nowego Stralisa utrzymują dobrze znany 
sześciocylindrowy rzędowy układ z czterema zaworami w głowicy 
każdego cylindra. 
Każdy z nich wyposażony w pompę wtryskową, turbokompresor 
o zmiennej geometrii lub zawór wastegate, EDC (Electronic 
Diesel Control) oraz ITB (dekompresyjny hamulec silnikowy Iveco 
Turbo Brake, zintegrowany z głównym systemem hamowania i 
pomocniczym zwalniaczem Intarder).
Takie charakterystyki przyczyniają się do ograniczenia spalania – 
niezależność natomiast jest gwarantowana przez zbiornik, który 
może pomieścić do 1400 litrów paliwa – ograniczenie emisji gazów, 
dużą elastyczność (wartość momentu obrotowego od 1300 do 
2500 Nm) oraz szybkość diagnostyki.
Wersja Cursor 8 posiada wariant Natural Power, zasilany metanem 
i mocy od 270, 300 i 330 KW. Od stycznia 2013 roku, dostępna 
będzie na rynku nowa gama silników Euro 6 wyposażona w 
opatentowany system redukcji katalistycznej HI-eSCR.

Zaawansowana technologia dotyczy także układu napędowego. 
W nowym Stralisie są do dyspozycji trzy skrzynie biegów: ręczna 
z 9 i 16 przełożeniami, automatyczna Eurotronic ze sterowaniem 
zintegrowanym z zespołem przełączników pod kierownicą oraz 
automatyczna z 6 przełożeniami. 
Warianty, które umożliwiają użytkownikowi Stralisa wybór skrzyni 
biegów, w zależności od przeznaczenia pojazdu. We wszystkich 
zastosowane są najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. 
Ręczne skrzynie biegów posiadają system wspomagania zmiany 
biegów “servo-shift”. Skrzynie zautomatyzowane, produkcji ZF, są 
tak skonstruowane z myślą o oszczędności paliwa. 
Na takiej skrzyni możliwe jest zainstalowanie zwalniacza 
hydrodynamicznego INTARDER, urządzenia potęgującego siłę 
hamowania, co pozwala na znaczące oszczędzanie materiału 
ciernego hamulców. 
Dla osiągnięcia najwyższych standardów niezawodności, 
w nowym Stralisie HI-WAY skoncentrowano się na nowej 
koncepcji ramy. 
Składa się ona z podłużnic o podwójnym profilu i przekroju 
w kształcie litery C, wykonanych ze stali o wysokiej granicy 
plastyczności. W zależności od rozstawu osi i modelu, ich grubość 
wynosi od 6,7 do 7,7 mm, ostre krawędzie zostały całkowicie 
sfazowane dzięki nowemu procesowi walcowania, co zwiększa 
odporność lakieru oraz zmniejsza podatność na korozję.
Niezawodność oznacza także dostosowanie się do wymagań klienta, 
a co za tym idzie, zapewnienie odpowiedniej charakterystyki dla 
specjalistycznego użytku. Właśnie dlatego, firma IVECO oferuje 
różne rodzaje osi. 
Największe obciążenie osi przedniej wynosi 9 ton. Maksymalne 
obciążenie standardowych mostów z pojedynczą redukcją wynosi 
13 ton. Dostępne są także osie z blokadą mechanizmu różnicowego 
oraz most z podwójną redukcją (środkową i w piastach). Wybór 
przekładni w moście w zakresie 2,64 a 5,29 umożliwia efektywne 
dostosowanie pracy silnika do miejsca i wymagań.
Serię uzupełnia oferta pojazdów wyposażonych w trzy lub cztery 
osie stałe lub podnoszone, sztywne lub kierowane z pojedynczymi 
lub bliźniaczymi kołami.
W takim razie, zawieszenie także zasługuje na krótki opis. Do 
wyboru mamy trzy różne opcje układów: paraboliczny, tylny 
pneumatyczny, pneumatyczny pełny. 
Ten ostatni w szczególności posiada automatyczną kontrolę 
wysokości zwieszenia ECAS (Electronically-Controlled Air 
Suspension), pozwalającą na utrzymywanie stałej wysokości 
zwieszenia podczas jazdy a także regulowania jej w trakcie 
załadunku, rozładunku i przyłączania naczepy.

Osiągi, zużycie, ekonomia użytkowania i niezawodność to kluczowe 
cechy pojazdu przemysłowego odnoszącego sukces. 
Ale jest jeszcze jedna, o której nie wolno zapomnieć: absolutnym 
priorytetem jest bezpieczeństwo na drodze. 
Bez wyjątków. Nowy Stralis HI-WAY jest wyposażony w najbardziej 
zaawansowane systemy zabezpieczenia użytkowników.
Wszystkie pojazdy wyposażone są w hamulce tarczowe (poza 
modelami z mostem o podwójnej redukcji) i system EBS, a obecnie 
również w funkcję Brake Assistant. 
Na system ESB składają się funkcje ABS, ASR (układ antypoślizgowy) 
oraz układ ograniczania siły hamowania, zapewniający krótszą 
drogę hamowania i równomierne zużycie klocków. System EBS, 
w szczególności, zapewnia kontrolę zwalniania oraz rozkład siły 
hamowania w zależności od obciążenia.
Dla ułatwienia ruszania pod górę, aktywowany jest system Hill 
Holder, który blokuje przez kilka sekund cofanie się pojazdu w 
momencie zwalniania pedału hamulca.
Od 2014 roku, układ hamulcowy będzie wyposażony w AEBS 
(Advanced Emergency Braking System), ostrzegający kierowcę 
przed ryzykiem kolizji i automatycznie uruchamiający hamowanie.
System ESP (Electronic Stability Program) aktywuje się w przypadku 
nadsterowności i podsterowności lub nagłego zboczenia z toru 
jazdy, regulując moc silnika oraz siłę hamowania do poszczególnych 
kół aby zapewnić stabilność pojazdu.
Innymi ważnymi i nowoczesnymi mechanizmami są: DAS 
(Driver Attention System) wyczuwa ruchy kierownicy i sygnalizuje 
spadek koncentracji kierowcy, LDWS 
(Lane Departure Warning System) system, który sygnalizuje 
zmianę pasa ruchu bez wcześniejszego zasygnalizowania manewru 
kierunkowskazami oraz ACC (Adaptive Cruise Control), system 
do utrzymywania stałej prędkości ustalonej przez kierowcę, który 
uruchamia hamulec silnikowy, zwalniacz i hamulce za każdym razem, 
gdy ulega skróceniu bezpieczny dystans.

Nowy Stralis został zaprojektowany z myślą o zminimalizowaniu 
TCO (Total Cost of Ownership). Użytkownicy zwracają coraz 
większą uwagę na koszty użytkowania pojazdu. 
Elementami składowymi TCO są: 8% wartości inwestycji, 33% to 
wynagrodzenie kierowcy, 5% to koszt napraw i serwisowania, 36% 
stanowi paliwo i 18% podatki i opłaty.
Z oczywistym wyłączeniem ostatniej pozycji, firma IVECO 
przeanalizowała każdy z elementów TCO w celu obniżenia kosztów 
użytkowania. 
Nowe akcesoria i podniesienie poziomu jakości pozwalają na 
zwiększenie wartości rezydualnej pojazdu o 4%. 
Dzięki spersonalizowanemu centrum obsługi utworzonemu w celu 
zredukowania kosztów użytkowania nowego Stralisa, wydłużeniu 
czasu użytkowania oraz zwiększeniu wartości rynkowej, koszty 
serwisowania i napraw zostały obniżone o 7%. 
Przykładowo, pomoc ANS24h, czyli Centrum Obsługi Klienta 
IVECO, jest do dyspozycji 7 dni w tygodniu przez 24 godziny 
na dobę, gdzie 80 operatorów w 10 językach kontaktuje się z 
najbliższym punktem serwisowym IVECO i pomaga kierowcy do 
czasu naprawy samochodu.
Doskonałe osiągi Stralisa podczas całego okresu użytkowania 
zapewnia także używanie oryginalnych części zamiennych Origin 
100% IVECO, które są efektem starannej selekcji materiałów 
i dostawców oraz szczegółowych i rygorystycznych testów 
produktowych. Efektywny i nowoczesny system dostawy i 
dystrybucji oryginalnych części zamiennych gwarantuje, w dzień i 
w nocy, dostawę w przeciągu 24 godzin do dowolnego kraju, we 
wszystkie dni tygodnia.
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OGROMNA PRACA ZESPOŁOWA

Firma IVECO przyjęła nowy styl komunikacji. 
Promocja nowego Stralisa HI-WAY jest ukoro-
nowaniem wielu miesięcy intensywnego wysiłku, 
okresu kiedy wszyscy współpracownicy firmy 
pracowali nie tylko nad stworzeniem nowego 
pojazdu, ale także nad nowym językiem gdzie 
produkt jest najważniejszy. 
Strategia komunikacyjna opracowana dla nowe-
go pojazdu “Heavy” koncernu IVECO została 
dopracowana w najmniejszych szczegółach przez 
zespół specjalistów koordynowany przez młodego 
i dynamicznego eksperta ds. marketingu, jakim 
jest Alberto Cavaggioni.
Już po oficjalnej prezentacji nowego Stralisa, która 
odbyła się na początku lipca przed międzynaro-
dowym gremium dealerów i dziennikarzy - pan 
Cavaggioni ujawnił strategie zarezerwowane dla 
nowego pojazdu. Strategie te nie wyczerpały się 
wraz z pokazem promocyjnym nowego Stralisa. 
Jak wyjaśnia pan Cavaggioni, “Struktura komu-
nikacyjna została podzielona na trzy specjalne 
obszary”.

- Czy mógłby pan nam opowiedzieć, jaka jest 
 ich koncepcja i w jaki sposób    
 będą realizowane?
“Będzie to proces niemalże naukowy – wyja-
śnia menedżer– w którym zdefiniowaliśmy trzy 
główne filary rozwoju: pierwszy dotyczy produk-
tu, następny to komunikacja i promocja, a ostatni 
obejmuje metody i techniki sprzedaży. Mówimy 
tu o łańcuchu, którego początkiem w naszym 
przypadku był doskonały produkt, który rozwinie 
się dzięki sile komunikacji i specjalnym szkole-
niom niezbędnym do poznania i sprzedaży tego 
produktu. 
- Metody, jakie wybrano do zaprezentowania  
 nowego Stralisa HI-WAY mają    
 dużą siłę przekazu.
“Nic nie zostało zostawione przypadkowi – 
kontynuuje pan Cavaggioni. Zintegrowany, spójny 
i stanowczy: nasz przekaz można opisać tymi 
trzema słowami. Niezwykle dokładnie zadbano o 

każdy detal. Ta dbałość o szczegóły jest widoczna 
w każdym aspekcie i uwypuklona pomarańczo-
wym kolorem wybranym do promocji nowego 
Stralisa HI-WAY. Podczas prezentacji wszystko, 
dosłownie wszystko - od kolorystyki demo driver, 
po światła w sali konferencyjnej i kolację, od 
strony internetowej, po kampanię informacyjną 
w prasie, było utrzymane w tej kolorystyce, która 
została wybrana na światowy przedpremierowy 
pokaz nowego pojazdu. To element jednoczący 
i wszechobecny. Jasny przekaz, który świadczy o 
naszym kompleksowym działaniu. Jest wszędzie, 
tak jak zmiany, których dokonaliśmy w okresie tej 
intensywnej pracy.”
-  Kolor i nazwa to dwa ważne wybory.
“Tak. Odcień pomarańczowego został wybrany 
we współpracy z Centro Stile Fiat, flagową jed-
nostką koncernu. 
Kojarzy się z radością, zadowoleniem, charakte-
rem, temperamentem. Nazwa ma natomiast kilka 
znaczeń: HI-WAY to pomysłowy akronim, który 
umożliwia natychmiastową wizualizację miejsca 

pracy oraz przeznaczenie pojazdu: highway, 
autostrada. Ale też “HI” wskazuje na doskonałość, 
najwyższą jakość i główne cechy naszego nowego 
pojazdu, od designu po jego wydajność. Nazwa 
została odmieniona na trzy różne sposoby, aby 
rozróżnić kabiny nowego Stralisa, w zależności 
od danego przeznaczenia. Największa kabina 
HI-WAY, do pokonywania długich dystansów. 
HI-ROAD i HI-STREET do użytku na krótszych 
trasach i do jazdy miejskiej.”
- W jakim stopniu poszczególne rynki brały
 udział w tworzeniu nowego Stralisa HI-WAY?
“W stopniu bardzo znaczącym. Była to głęboka i 
intensywna praca zespołowa, skoncentrowana na 
tworzeniu doskonałego produktu. Dla przykładu: 
przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy 14 mini-filmów 
służących przedstawieniu głównych cech pro-
duktu i zwróciliśmy się z nimi bezpośrednio do 
działających na rynku menadżerów ds. marketin-
gu: Firma IVECO w sposób dosłowny “użyczyła 

twarzy” swojemu produktowi. Zapraszam do 
obejrzenia tych mini-filmów, dostępnych na 
YouTube w 5 językach. W przeciągu kilku tygodni 
uzyskały one ponad 60 tys. wyświetleń.”
- Co nastąpi po oficjalnej prezentacji 
 nowego Stralisa?
“Zaraz po tym pierwszym międzynarodowym 
wydarzeniu będziemy prezentowali pojazd we 
wszystkich większych krajach, w których marka 
IVECO jest obecna na rynku. Przede wszystkim 
wybieramy się na IAA w Hanowerze, na naj-
ważniejsze międzynarodowe targi dla naszego 
sektora - z koncepcją stoiska, które ma podkreślić 
doskonałość naszych pojazdów i naszych silników. 
Punktem końcowym będzie road show, prze-
widziany na początek przyszłego roku, w który 
zostanie zaangażowany cały szereg osób - od de-
alerów po klientów. Będzie to bardzo interaktyw-
ne wydarzenie. Zaproponujemy szeroki wachlarz 
środków przekazu, które w czasie naszej podróży 
po Europie będą jednoczyć fizycznie i duchowo 
nasze główne rynki pod jednym szyldem: nowego 
pojazdu Stralis”.
-  Szkolenia także prowadziliście 
 od samego początku.
“W tym obszarze wprowadziliśmy wiele nowa-
torskich rozwiązań. Po raz pierwszy sprzedawcy 
mieli do dyspozycji te same narzędzia, których 
używa dział Marketingu i Komunikacji.  Stwo-
rzyliśmy nowe narzędzia, takie jak nowy kon-
figurator produktu oraz elektroniczny cennik. 
Udoskonalą one nasze podejście, które będzie 
bardziej profesjonalne w stosunku do klientów-
ekspertów, jakimi są osoby zarządzające flotami. 
Jako wsparcie naszego działu sprzedaży, do celów 
promocyjnych stworzyliśmy serię aplikacji szko-
leniowych, które są obecnie dostępne na iTunes. 
Korzystając z menu, które jest bardzo intuicyjne, 
można uzyskać informacje dotyczące szczegółów 
pojazdu i korzyści dla klienta w zakresie Total 
Cost of Ownership. Istnieje także możliwość 
zobaczenia całej gamy kolorystycznej pojazdów, 
“malując” nowego Stralis przy użyciu palca. 
Wszystkie te środki pozwolą nam na poprawę 
wszelkich aspektów procesu sprzedaży. Ponad-
to, skupimy się na procesie dostawczym, który 
musi być odpowiednio zorganizowany w każdym 
miejscu i do najdrobniejszego szczegółu. Dostawa 
do klienta będzie zawierać prezentację produktu, 
opis wyposażenia oraz nasze zalecenia odnośnie 
użytkowania i serwisowania.
      

WYPOSAŻENIE NOWEGO STRALISA ZOSTANIE ZAPREZENTOWANE W SPOSÓB SPÓJNY I CAŁOŚCIO-
WY NA KAŻDYM RYNKU. NOWA KOMUNIKACJA, UKIERUNKOWANA PROMOCJA, ROAD SHOW, ROZ-
WÓJ SIECI SPRZEDAŻY TO PROCES, W KTÓRYM NIC NIE ZOSTAŁO POZOSTAWIONE PRZYPADKOWI.

KOMUNIKACJA wywiad z Alberto Cavaggioni – rozmawia Luca Gastaldi

Trzy najważniejsze aspekty 
rozwoju: 

pierwsze miejsce 
zajmuje produkt, 

kolejne komunikacja i 
wprowadzenie na rynek, 

a ostatnie, metoda 
sprzedaży. 

WYSTĄPIENIE PANA ALBERTO CAVAGGIONI, 
DYREKTORA MARKETINGU IVECO, PODCZAS PREZENTACJI 
NOWEGO STRALISA.
STRONA PO PRAWEJ, APLIKACJA DLA IPADA ORAZ SZKO-
LENIE W FIAT INDUSTRIAL VILLAGE.
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TECHNOLOGIA W NAUCEWywiad z Patrizia Mustorgi - rozmawia Luca Gastaldi

Odkrywanie nowego Stralisa HI - WAY dobiegło końca – oczywiście 
tylko chwilowo – i pojazd musi teraz opuścić salon dealera. 
Nadzieje na sukces są duże, a nowy Stralis posiada 
wszystkie atuty aby spotkać się z pozytywnym przyjęciem 
ze strony klienta. 
Kwestią najistotniejszą jest przekonanie klienta do ogromnego 
potencjału, jakim dysponuje nowy IVECO i tutaj dealerzy i sprzedawcy 
będą odgrywali fundamentalną rolę. 
Do zrealizowania tego celu będą oni potrzebowali narzędzi 
szkoleniowych odpowiadających nowym wymaganiom. 
Wypowiedź Patrycji Mustorgi – manedżera ds. Sprzedaży & 
Marketingu Handlowego & Szkoleń Praktycznych - dotyczy właśnie 
tej kwestii.
“Naszym podstawowym założeniem – wyjaśnia pani Mustorgi – jest 
zjednoczenie we wspólnym wysiłku nad stałym usprawnianiem pracy 
sprzedawcy. 
Sprzedawca odgrywa tu ogromną rolę, gdyż w przypadku nowego 
Stralisa, jak z resztą przy sprzedaży innych pojazdów typu heavy duty, 
ma on kontakt z doskonale przygotowanymi i wymagającymi klientami.
Stworzyliśmy i przetestowaliśmy unikalny, międzynarodowy “format”. 
Wszyscy sprzedawcy, na wszystkich rynkach będą otrzymywali te 
same programy szkoleniowe, przekazywane taką samą metodą 
dydaktyczną. 
Jednocześnie z nowym Stralisem – kontynuuje pani Mustorgi – 
wdrożyliśmy szkolenia praktyczne: krótko mówiąc, jest więcej 
sposobności do faktycznego kontaktu z pojazdem, jego głównym 
wyposażeniem i systemami telematycznymi, które objęte 
są szkoleniem, także przy użyciu narzędzi multimedialnych. 
Cykl szkoleniowy został stworzony według schematu ‘bubble 
learning’(edukacyjnej gry dla dzieci - przyp. tłum.) w dosłownym 
tłumaczeniu “baniek edukacyjnych”.
“Naszym priorytetem była przede wszystkim interaktywność i 
możliwość czynnego udziału w procesie nauki - wyjaśnia dokładniej pani 
Mustorgi - ponieważ “bańki” przedstawiają różne moduły szkoleniowe, 
realizowane w różniących się od siebie miejscach i są przeznaczone 

dla poszczególnych omawianych tematów. W ten sposób możemy 
wprowadzić do szkolenia więcej dynamiki.”
Szkolenie dotyczące nowego Stralisa składa się z sześciu głównych 
modułów (“baniek szkoleniowych”): charakterystyka produktu, 
telematyka, jakość i niezawodność nowych komponentów, biurko 
sprzedawcy i narzędzia CRM, efektywność total cost of ownership, 
test pojazdu na torze próbnym. 
“Szkolenie zamyka seria czytelnych obrazów, ilustrujących liczne 
innowacyjne elementy zastosowane w nowym pojeździe”.
Zdefiniowanie każdego argumentu i ograniczenie go pewnymi ramami 
czasowymi pozwoliło na umieszczenie materiałów szkoleniowych na 
nowych nośnikach, dzięki czemu mogą one zostać wykorzystane przez 
sprzedawcę będzie do samodzielnej nauki, a także w jego relacjach z 
klientem.
“Opracowaliśmy aplikację na iPada, którą można pobrać na tablet i 
przetłumaczyliśmy ją na siedem języków. Oferujemy również moduły 
szkoleniowe dostępne przez internet”.
Przy okazji promocji, w centrum sprzedażowo - szkoleniowym 
Fiat Industrial Village w Turynie zostały zorganizowane dwie sesje 
szkoleniowe dla 160 sprzedawców francuskich i 110 sprzedawców 
włoskich. 
Spotkanie dla sprzedawców niemieckich, polskich oraz z Europy 
Wschodniej odbędzie się w Hanowerze. Stopniowo włączone zostaną 
wszystkie rynki.
Wiemy, że nowy Stralis oferuje nieznane dotychczas rozwiązania 
techniczne i technologiczne: Czy przewidzieliście szkolenia również dla 
pracowników serwisowych?
“Oczywiście – odpowiada pani Patrizia Mustorgi. 
Dla wszystkich pracowników serwisu, na wszystkich naszych rynkach, 
przewidziane są akcje szkoleniowe, podczas których będziemy kładli 
szczególny nacisk na telematykę, która to jest prawdziwym oczkiem w 
głowie nowego Stralisa.
Liczby robią wrażenie: ponad 5000 osób zostanie przeszkolonych w 
zakresie nowego pojazdu.
                

SZKOLENIE 
PRACOWNIKÓW SIECI
OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ SPRZEDAŻĄ NOWEGO STRALISA ZOSTAŁY 
PRZESZKOLONE Z ZASTOSOWANIEM NOWYCH METOD 
DYDAKTYCZNYCH, UKIERUNKOWANYCH NA DYNAMIKĘ I NA NOWE 
TECHNOLOGIE. ZOSTAŁA STWORZONA APLIKACJA DO POBRANIA Z ITUNES
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RYNKI 

NOWY STRALIS HI - WAY JEST 
GOTÓW NA PODJĘCIE WYZWANIA 
RYNEK KRAJOWY FIRMY IVECO, KTÓRY OD DŁUŻSZEGO JUŻ CZASU OSIĄGNĄŁ ZASIĘG KONTYNENTALNY, MA 
ISTOTNE ZNACZENIE STRATEGICZNE. DZIĘKI NOWEMU STRALISOWI, SPRZEDAWCY ZE WSZYSTKICH RYNKÓW 
BĘDĄ DYSPONOWALI PRAWDZIWIE KONKURENCYJNĄ OFERTĄ.

FRANCJA
Będziemy podkreślali jakość produktu i 
pozytywne strony wynikające z TCO. 
Dzisiaj klienci nie kupują tylko ciężarówki, ale wraz 
z nią, cały szereg usług transportowych. Nasz 
nowy Stralis posiada wszystko, co niezbędne 
do obniżenia TCO i zagwarantowania niższych 
kosztów bieżących. Rozpatrując zagadnienie 
redukcji zużycia paliwa operatorzy bardzo często 
nie doceniają znaczenia kierowcy, którego koszty 
stanowią jedną trzecią całości ponoszonych 
wydatków.
W naszej branży, zarządzanie paliwem stało się 
priorytetem i operatorzy są obecnie zmuszeni 
do codziennego monitorowania i doskonalenia 
stylu jazdy swoich kierowców. To z kolei wymaga 
użycia narzędzi takich, jak Ecoswitch, Ecofleet, 
IVECONNECT i Driving Style Evaluation: 
wszystkie te narzędzia oferujemy wraz z nowym 
Stralisem.
Nowy Stralis wymaga innego podejścia ze strony 
naszych sprzedawców. 
Ich zadaniem jest nie tylko sprzedaż pojazdu, ale 
promowanie jego potencjału w zakresie redukcji 
TCO. Wymaga to właściwego przeszkolenia, w 
wyniku którego sprzedawcy staną się ekspertami 
ds. mobilności, doskonale rozumiejącymi potrzeby 
klientów.
W kwestii sieci sprzedaży, w centrum 
Fiat Industrial Village przeprowadzono już 
profesjonalne szkolenie, które zmotywowało 
kadrę i wzmocniło ducha zespołu. 
Od września przedstawimy agresywną ofertę 
handlową, zawierająca finansowanie oraz 
pakiety gwarancyjne i serwisowe, aby skutecznie 
wypromować nowego Stralisa i zaatakować 
konkurentów. Będziemy dysponowali nowym 
Stralisem Hi Way i Hi Road do jazdy próbnej.
W kwestii strategii krajowej, przygotowaliśmy 
działania wychodzące na przeciw życzeniom i 
wymaganiom klientów w zakresie jakości usług 
posprzedażnych. Czas to pieniądz. Dlatego 
należy zredukować do minimum czas przestojów 
pojazdów i zapewnić maksymalną efektywność 
floty. Dysponujemy specjalnym narzędziem o 
nazwie Vehicles Off the Road (VOR), służącym 
do monitorowania wszystkich pojazdów 
wjeżdżających do warsztatu naprawczego i 
skrócenia czasu ich przestoju.
Narzędzie Dealers Excellence Electronic 
Community (DEEC), stworzone dla naszych 

techników, służy optymalizacji ich czasu 
reagowania i szybkości działań interwencyjnych.
Alain Soudan, Dyrektor Naczelny, Francja

POLSKA
Nowy Stralis będzie proponowany firmom 
transportowym jako “best business partner”. 
Wyposażenie i technologia użyta w tym pojeździe 
zostały stworzone z myślą o redukcji kosztów 
zarządzania, co w końcowym efekcie przyczyni się 
do wzrostu przychodu naszych klientów. 
Nowy Stralis to nie tylko nowy pojazd. 
Został stworzony również, aby zaoferować 
kierowcom wysoki poziom komfortu, ergonomię 
“best in class” oraz inne rozwiązania zapewniające 
większą wygodę użytkowania. 
Przejdźmy od słów do faktów: stworzyliśmy 
intensywny program jazd testowych dla osób 
zarządzających flotami i ich kierowców w celu 
zademonstrowania wszystkich nowoczesnych 
rozwiązań, jakie ten pojazd posiada.
W naszej branży stały kontakt z klientem 
ma ogromne znaczenie, ale elementem 
fundamentalnym dla osiągnięcia znaczących 
wyników sprzedaży jest mocna i dobrze 
przeszkolona sieć sprzedaży. 
Taka sieć musi nieustannie dostosowywać się do 
potrzeb i wymagań rynkowych, uwzględniając 
także rozwój infrastruktury drogowej, szczególnie 
na tak dynamicznym rynku, jakim jest rynek polski. 
Gdy mówimy o usługach, gotowość do 
dostarczania klientom wsparcia najwyższej jakości 
jest naszym priorytetem.
Uruchamiamy punkty serwisowe przeznaczone 
dla pojazdów ciężkich, usytuowane w 
strategicznych miejscach. 
Pozostałe punkty zostały już lub też będą 
zmodernizowane, do poziomu podwyższonego 
standardu. 
W punktach serwisowych wprowadzone 
standardy jakości firmy Iveco zostały i teraz,
wraz z serwisem, pracujemy nad ich 
utrzymaniem, przede wszystkim w zakresie 
narzędzi i wyposażenia. 
Nadszedł czas, by zrobić kolejny krok na przód. 
Personel pracujący w punktach serwisowych 
jest nieustannie doszkalany za pomocą 
organizowanych przez nas kursów. Szczególny 
nacisk kładziemy na szkolenie dotyczące nowego 
Stralisa. 
Massimiliano Perri, Dyrektor Naczelny, Polska

 
WŁOCHY
Skupienie uwagi na kliencie i czerpanie z 
wzajemnych relacji będą podstawą naszej strategii 
w prezentowaniu nowego Stralisa. Jesteśmy 
przekonani, że 
wygrywające na tle konkurencji cechy produktu 
zostaną błyskawicznie dostrzeżone przez rynek, 
dzięki wszechobecności naszej Sieci, która 
opiera się na przeszkolonym i zmotywowanym 
personelu.
Pozwoli to na odzyskanie tytułu lidera na rynku 
we Włoszech i ugruntowanie doskonałych 
wyników w udziałach rynku z ostatnich 12 
miesięcy a także na pozyskanie nowych klientów. 
Przy wprowadzaniu na rynek nowego Stralisa, 
fundamentalną rolę będzie odgrywało szkolenie. 
W swojej nowej formie szkolenie powinno 
dotyczyć nie tylko samego produktu. Musi ono 
odnosić się do szerszego kontekstu usług, do usługi 
asistance oraz do TCO. 
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Na rynku włoskim, Customer Service jest 
od zawsze naszą najmocniejszą stroną, dzięki 
dobrze rozwiniętej, dojrzałej sieci i dużej liczbie 
autoryzowanych serwisów, które nieodmiennie 
gwarantują maksymalną sprawność w reagowaniu 
na potrzeby klienta.
Andrea Bucci, Dyrektor Naczelny, Włochy

WIELKA BRYTANIA
Nowy Stralis jest istotnym krokiem dla firmy Iveco 
w Wielkiej Brytanii i, za sprawą wyposażenia dla 
Hi Way i Hi Road, szansą na osiągnięcie wysokich 
wyników sprzedaży nowego pojazdu. 
W procesie sprzedaży będziemy się 
koncentrowali przede wszystkim na nowym 
systemie telematycznym, kładąc nacisk na Driving 
Style Evaluation. W najlepszy możliwy sposób 
wykorzystamy wiedzę w zakresie zarządzania 
handlem detalicznym, kładąc akcent na gwarancje i 
zawsze przyjmując punkt widzenia klienta. 
Dzięki działaniom przeprowadzanym na rzecz 
doskonalenia umiejętności i kompetencji naszego 
personelu oraz wzmocnienia naszej sieci 
sprzedaży, rynek może liczyć na wiele silnych 
punktów.
Stosując zasady Customer Relationship 
Management, będziemy coraz bliżej naszych 
klientów.
Bardzo także liczymy na wzrost poziomu 
standardów obowiązujących w naszej sieci - 
zarówno w samym procesie sprzedaży, jak też 
obsługi posprzedażnej, poszerzając wykorzystanie 
skutecznych metod sprzedaży i doskonaląc 
obsługę serwisową.
Luca Sra, 
Dyrektor Naczelny, Wlk. Brytania 

NIEMCY
Rynek niemiecki zamierza prowadzić działania na 
dwóch głównych frontach. 
Potrzeby wyrażane przez kierowców będą 
ukierunkowywać naszą politykę handlową, a 
jednocześnie zaspokoimy główne wymagania 
managerów flot. Komfort Stralisa HI WAY będzie 
na pierwszym planie, ale bez zaniedbywania 
kwestii systemu telematycznego. 
Kierowcy stanowią kapitał firm transportowych 
i w interesie każdego naszego klienta leży 
wychodzenie na przeciw ich potrzeb. 
Nowa kabina powstawała z myślą o poprawie 
komfortu kierującego i usprawnieniu jego 
stylu jazdy. 
Właśnie takich zmian domagali się od nas 
zawodowi kierowcy. 
Managerom flot zwrócimy uwagę na obniżenie 
całkowitego kosztu utrzymania. 
Równocześnie, będziemy kontynuować szkolenie 
kadry handlowej oraz techników w naszych 
warsztatach aby utrzymywać wysokie normy 
jakości.  Nasza koncepcja “truckstation” ma na 
celu zwiększenie uwagi odnośnie osiągów. 
Podczas szkolenia naszych pracowników 
skoncentrujemy się także na kwestiach 
zachowania i komunikacji w relacji z klientem.
Gianalberto Lupi, Dyrektor Naczelny, Niemcy 

HISZPANIA
Skorzystamy z naszego atutu, jakim jest Driving 
Style Evaluation, by uświadomić klientom, 
jak wiele można zaoszczędzić optymalizując 
przejazdy i ładunki przy wykorzystaniu systemu 
telematycznego. Pragniemy wzmocnić nasz 
wizerunek w sektorach wysokiej technologii i 

wysokojakościowej produkcji i właśnie dlatego 
niezbędne będzie zredukowanie do minimum 
czasu przestoju pojazdów.
Rynek hiszpański stawia na ambitny program 
szkoleniowy dla swoich sprzedawców. Firma Iveco 
oraz jej sieć będą w stanie odpowiedzieć na każde 
techniczne zapytanie postawione przez klientów 
w procesie sprzedaży. W kwestii serwisu: 
stworzyliśmy program szkoleniowy także dla osób 
zatrudnionych w tym sektorze i będziemy go 
kontynuować, aby Service Program był najlepszym 
dostępnym centrum obsługi. 
Carmelo Impelluso, Dyrektor Naczelny 
Hiszpania 
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HANOWER

OD 20 DO 27 WRZEŚNIA 
W HANOWERZE ODBYWA SIĘ 64 
EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO 
SALONU POJAZDÓW 
PRZEMYSŁOWYCH. 
W TYM NAJWAŻNIEJSZYM DLA 
BRANŻY ŚWIATOWYM WYDARZENIU 
NIE ZABRAKNIE TEŻ FIRMY IVECO. JEJ 
OBECNOŚĆ BĘDZIE ZDOMINOWANA 
PRZEZ NOWEGO STRALISA, KTÓRY 
PRZYCIĄGNIE UWAGĘ WSZYSTKICH 
ODWIEDZAJĄCYCH.
TRADYCYJNE JESIENNE SPOTKANIE 
ZAKOŃCZY  MIĘDZYNARODOWY 
POKAZ PROMOCYJNY POŚWIĘCONY 
NOWEMU IVECO STRALIS.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA:
www.iaa.de.




