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HISTORIA SUKCESU: LIDER OD SAMEGO POCZĄTKU 

IVECO prezentuje nowego Eurocargo Euro VI: średniej wielkości samochód ciężarowy z licznymi 

nagrodami na koncie. Jego niezawodność i elastyczność pozwala traktować go jako 

uniwersalny pojazd z możliwością adaptacji na potrzeby różnych zadań w transporcie. 

Ulubiona średnia ciężarówka Europejczyków i prawdziwy symbol swojego segmentu słynący z 

funkcjonalności ustanawia dziś nowy rekord, łącząc bezkonkurencyjne innowacje z imponującą 

mocą przy zoptymalizowanym zużyciu paliwa dzięki unikatowej technologii HI-eSCR 

opatentowanej przez FPT Industrial. Ten innowacyjny system oczyszczania spalin zmniejsza 

emisję tlenków azotu (NOx) o ponad 95% bez modyfikowania procesu spalania, bez konieczności 

stosowania dodatkowego układu chłodzenia, a także bez kosztownej ingerencji w konstrukcję 

pojazdu. 

Nowe silniki Tector 5 i 7 Euro VI jako jedyne w tym segmencie oferują technologię HI-eSCR, co 

stawia je na szczycie swojej kategorii pod względem wyrównanych i spójnych parametrów 

oraz osiągów. 

http://www.iveco.com/
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Nowa seria obejmuje trzy nowe wersje silnika Tector 5 o mocy 160, 190 i 210 KM oraz cztery 

wersje silnika Tector 7 o mocy 220, 250, 280 i 320 KM. Pojemność silników Tector 5 i Tector 7 –

odpowiednio 4- i 6-cylindrowych, została zwiększona w celu zapewnienia optymalnej 

efektywności w poszczególnych zastosowaniach. 

Moc silnika Tector 5 o pojemności 4,5 litra wzrosła o 13%, do 210 KM. W przypadku silnika 

Tector 7 o pojemności 6,7 litra przyrost mocy wyniósł 7%, do maksymalnie 320 KM. 

W pojazdach Eurocargo zastosowano także nową, 12-stopniową zautomatyzowaną przekładnię 

ZF Eurotronic, dostępną z 6-cylidrowymi silnikami Tector 7, w tym także w modelach przystosowanych 

do holowania innych pojazdów. 

Wprowadzenie tych innowacyjnych rozwiązań miało pozytywny wpływ na TCO (całkowity 

koszt posiadania i użytkowania, czyli koszt zakupu i utrzymania pojazdu), na który firma 

IVECO położyła szczególny nacisk przy projektowaniu nowego Eurocargo Euro VI. W typowo 

eksploatowanym egzemplarzu, przewożącym ładunki zarówno w obrębie miast, jak i na trasach 

międzymiastowych i w ruchu autostradowym, efektywność systemu HI-eSCR pozwala 

utrzymać niezmieniony poziom zużycia paliwa (oleju napędowego i mocznika). 

Technologia HI-eSCR umożliwia ograniczenie zużycia paliwa o 2% na trasach 

międzymiastowych. Ponadto niezależnie od warunków eksploatacji zastąpienie 6-cylindrowego 

silnika Euro V o mocy 220 KM nowym 4-cylindrowym silnikiem Euro VI o mocy 210 KM 

przyniosło zmniejszenie zużycia paliwa o 4,5%. 

Dostosowano również okresy międzyprzeglądowe, aby zagwarantować maksymalnie długi czas 

eksploatacji przy utrzymaniu takiego samego poziomu bezpieczeństwa i ograniczeniu czasu 

przestojów. Wartość rezydualna pojazdu odzwierciedla jego jakość: dzięki ciągłym ulepszeniom 

w tym zakresie Eurocargo Euro VI jest bardziej efektywny pod względem czasu eksploatacji 

oraz wolniej traci na wartości. 

Wreszcie, za sprawą doskonałych wyników pod względem zużycia paliwa, kosztów serwisu i

utrzymania wartości, nowy Eurocargo VI potwierdza także swoją przewagę nad konkurencją 

w odniesieniu do kosztów utrzymania pojazdu. 
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WIERNOŚĆ TRADYCJI 

Eurocargo jest niezawodnym i uniwersalnym środkiem transportu, odnoszącym sukcesy 

nieprzerwanie od premiery rynkowej w 1991 roku, kiedy był on pierwszym pojazdem w swojej klasie 

zaprojektowanym i opracowanym przez IVECO. Na przestrzeni lat pojazdy Eurocargo zdobywały 

liczne międzynarodowe dowody uznania, w tym prestiżowy tytuł „Międzynarodowego samochodu 

ciężarowego roku 1992”. Model pozostaje wierny tradycji kolejnych modeli, które zapisały się w 

historii ciężarówek średniej wielkości. Historia ta sięga czasów przed powstaniem IVECO i 

obejmuje także okres od wprowadzenia na rynek modelu Lupetto o zaokrąglonych kształtach, 

produkowanego przez zakłady OM w Brescii (1959 r.), poprzez premierę nowocześniejszego 

i bardziej kanciastego modelu Gamma Z (1977 r.), aż do uruchomienia produkcji nowego 

turbodoładowanego silnika oferowanego w modelu TurboZeta (1987 r.) 

Ważne wydarzenia w historii Eurocargo 

1959 Premiera rynkowa Lupetto 

1977 Premiera rynkowa Gamma Z 

1987 Premiera rynkowa TurboZeta 

1991 Premiera rynkowa EuroCargo 

1992 „Międzynarodowy samochód ciężarowy roku” 

1993 „Road Tester Choice” w Wielkiej Brytanii 

1994 „Flotowy samochód ciężarowy roku” w Wielkiej Brytanii 

1996 
„Najlepszy importowany samochód ciężarowy” w 

Niemczech 

1996 
„MidiEuro Test” za niskie zużycie paliwa i ogólną 

wydajność wersji 12 t 

1997 Premiera rynkowa EuroCargo MY 97 

1998 „MidiEuro Test” za wersję 7,5 t 

1999 Premiera rynkowa nowej serii EuroCargo EL 

2001 Premiera rynkowa nowego EuroCargo Tector 
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2002 
„Najlepszy lekki samochód ciężarowy” w Wielkiej 

Brytanii 

2003 Premiera Eurocargo MY 2003 

2005 Wprowadzenie nowych odmian 140E i 160E 

2006 Wprowadzenie modeli Euro4 i Euro5 

2008 Premiera rynkowa nowego Eurocargo 

2013 Premiera rynkowa Eurocargo Euro VI 

Od debiutu rynkowego w 1991 roku Eurocargo nieprzerwanie odnosi sukcesy jako jeden z najlepiej 

sprzedających się samochodów ciężarowych w swoim segmencie. W 1999 roku wprowadzono serię 

EL, zaprojektowaną specjalnie pod kątem dowozu zaopatrzenia w miastach. Nowa wersja 

wyróżniała się takimi rozwiązaniami technicznym jak obniżona kabina, lżejsze podwozie i opony 

o mniejszej średnicy. 

Wprowadzenie silnika Tector w 2000 roku i zmiana stylistyki kabiny w 2003 roku jeszcze bardziej 

umocniły pozycję pojazdu jako lidera w swojej kategorii. W 2008 roku firma IVECO zaprezentowała 

gruntownie odświeżony model w dużej gamie wersji i z rozszerzoną paletą odmian z nowymi 

rozwiązaniami umożliwiającymi klientom skonfigurowanie pojazdu w sposób jeszcze lepiej 

dostosowany do ich wymagań. 

NOWE, MOCNIEJSZE SILNIKI EURO VI FPT INDUSTRIAL 

FPT Industrial, rynkowy lider w dziedzinie zespołów napędowych, jest dostawcą 

unowocześnionych silników Tector do Iveco Eurocargo, spełniających wymagania Euro VI 

dotyczące emisji spalin. Zmodyfikowane i zmodernizowane 4-cylindrowe silniki Tector 5 oraz 

6-cylindrowe silniki Tector 7 zastąpią dotychczasowe jednostki Tector 4 i Tector 6. 

Iveco Eurocargo, uchodzący w Europie za wzór średniego pojazdu do przewozu towarów, otrzyma 

silniki charakteryzujące się wyższą mocą, momentem obrotowym i trwałością w porównaniu z 

jednostkami zgodnymi z normą Euro V. Modernizacja silników przyczyni się także do poprawy 

komfortu użytkowania pojazdu dzięki ograniczeniu hałasu i wibracji związanych z pracą jednostki 

napędowej. 

Silniki Tector, wyznaczające standard w swojej klasie, oferują wysokie osiągi, a przy tym są 

niezawodne, tanie w eksploatacji i mają kompaktowe wymiary. Pojemności silników Tector 5 

i Tector 7 wynoszące odpowiednio 4,5 oraz 6,7 litra dobrano pod kątem zwiększenia ich 

uniwersalności w poszczególnych zastosowaniach. 
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Zwiększona pojemność, wraz z systemem Common Rail HD drugiej generacji podającym 

paliwo pod maksymalnym ciśnieniem 1600 bar, zapewniają lepsze osiągi, także pod 

względem momentu obrotowego dostępnego przy niskiej prędkości obrotowej. Nowy 

wielopunktowy wtrysk Common Rail z nowymi dyszami zapewniającymi większą precyzję 

dozowania paliwa i czasu wtrysku umożliwił optymalizację procesu spalania poprzez zmniejszenie 

emisji cząstek stałych i zużycia paliwa w silniku pracującym pod pełnym obciążeniem. 

Moc 4-cylindrowego silnika wzrosła o 13%, do 210 KM. Maksymalny moment obrotowy zwiększył 

się aż o 23% – nowa wersja jednostki generuje 750 Nm w przedziale 1400–1800 obr./min. W 

przypadku silnika 6-cylindrowego przyrost mocy wyniósł 7%, do maksymalnie 320 KM, natomiast 

maksymalny moment obrotowy zwiększono o 5%, do 1110 Nm w przedziale 1250–1900 obr./min. 

Dzięki poprawie osiągów firma Iveco mogła przygotować nową ofertę produktów 

charakteryzujących się minimalnym zużyciem paliwa przy wydłużonym zasięgu. 

4-cylindrowy Tector 5 210 KM zgodny z Euro VI zastępuje 6-cylindrową jednostkę Tector 6 220 KM 

zgodną z Euro V, gwarantując niższe zużycie paliwa przy utrzymaniu wysokich osiągów. 

6-cylindrowy Tector 7, jako następca 300-konnej jednostki Tector 6, oferuje teraz 320 KM. 

Mimo zwiększonej pojemności silniki Euro VI wraz z systemami oczyszczania spalin dostarczane 

przez FPT Industrial są lżejsze od silników produkowanych przez głównych konkurentów, co 

przekłada się na większą ładowność pojazdu w porównaniu z rynkową średnią w tym 

zakresie. 

Obydwu silnikom towarzyszą systemy High Efficiency SCR (HI-eSCR), czyli wysokowydajne, 

przełomowe układy oczyszczania spalin FPT Industrial, zmniejszające emisję tlenków azotu (NOx) 

o ponad 95%. System HI-eSCR jest najnowszym przykładem wykorzystania technologii 

selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) FPT Industrial, zastosowanym z powodzeniem już w 

ponad 350 000 silników. 

W systemie opartym wyłącznie na SCR czyste powietrze jest wykorzystywane do maksymalizacji 

efektywności procesu spalania i ograniczenia do minimum emisji cząstek stałych bez udziału układu 

recyrkulacji spalin (EGR), co przekłada się na niższe zużycie paliwa i lepsze osiągi. 

System oczyszczania spalin składa się z katalizatora (SCR), w którym zachodzi reakcja chemiczna 

z wodnym roztworem mocznika (AdBlue). W jej wyniku tlenki azotu opuszczające silnik są 

rozkładane na azot (N2) i parę wodną (H2O). 

Brak EGR i układu aktywnej regeneracji filtra cząstek stałych (DPF) wpływa także na poprawę 

niezawodności silnika. 

Technologię „tylko SCR” wprowadzono wraz z nowym, zintegrowanym podejściem, będącym 

wynikiem kompleksowych badań prowadzonych przez FPT Industrial. Badania te zaowocowały 

uzyskaniem szeregu ważnych patentów na następujące rozwiązania: 
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 „Zamknięty” mechanizm sterowania systemem oparty na czujnikach, które dostarczają 

precyzyjnych informacji o składzie spalin w chwili ich przechodzenia przez układ 

oczyszczania HI-eSCR. 

 Adaptacyjny układ dozujący, który dzięki „zamkniętemu” sterowaniu ogranicza zużycie 

AdBlue. 

 Termicznie odizolowany, intensywnie burzliwy proces mieszania, umożliwiający uzyskanie 

jednorodności hydrolizy mocznika i poprawne rozprowadzenie w przepływających spalinach. 

 Usprawnione zarządzanie termiczne, przyspieszające osiągniecie temperatury operacyjnej 

przez katalizator SCR w zimnej części cyklu emisji. 

Oprócz układu HI-eSCR silniki są wyposażone także w elektronicznie sterowaną klapę wydechu, 

której obecność w istotnym stopniu przyczynia się do spełnienia wymagań normy Euro VI w 

zakresie emisji. Klapa wydechu przyspiesza rozgrzewanie się systemu SCR w zimnej części cyklu 

emisji, zapewniając mu optymalną temperaturę roboczą, a tym samym maksymalną redukcję 

tlenków azotu. 

System ten przyczynia się również do zwiększenia skuteczności hamowania silnikiem. Maksymalna 

siła hamowania w silnikach Tector 5 i Tector 7 wynosi odpowiednio 100 i 150 kWh. 

Dzięki zastosowaniu nowych, wysokowydajnych wielowarstwowych filtrów paliwa oraz 

systemu separacji oleju z odmy w silnikach Euro VI udało się zachować takie same przebiegi 

międzyprzeglądowe jak w silnikach Euro V (80 000 km). Dopuszczalne przebiegi między 

przeglądami filtra DPF wynoszą 300 000 km. 

Podsumowując, HI-eSCR jest jedynym systemem oczyszczania spalin zgodnym z normą 

Euro VI, w którym zoptymalizowano zużycie paliwa, zmniejszono stopień skomplikowania 

konstrukcji oraz utrzymano niezmienione wymagania w zakresie przeglądów pojazdu. 

Technologia HI-eSCR była jednym z istotnych czynników, które zdecydowały o przyznaniu 

modelowi Iveco Stralis Hi-Way tytułu „Międzynarodowego samochodu ciężarowego roku 

2013”. Wartość technologii HI-eSCR została niedawno potwierdzona także innym ważnym 

dokumentem: TÜV (jeden z najbardziej renomowanych ośrodków certyfikacji technicznej 

w Europie) poświadczył, że system HI-eSCR powoduje zmniejszenie zużycia paliwa o 2,33%. 

SKRZYNIE BIEGÓW: NOWE, 12-STOPNIOWE PRZEKŁADNIE ZAUTOMATYZOWANE

Osiągi pojazdu oraz zużycie paliwa w dużej mierze zależą od zastosowanej przekładni. Starając się 

sprostać wymaganiom wynikającym z różnych sposobów eksploatacji pojazdu, firma IVECO oferuje 

w nowym Eurocargo Euro VI najszerszą gamę przekładni w tym segmencie, obejmującą 

sześć manualnych skrzyń biegów ZF o 5, 6 lub 9 przełożeniach, cztery zautomatyzowane 

skrzynie Eurotronic ZF o 6 lub 12 przełożeniach oraz trzy 5-biegowe skrzynie automatyczne. 
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Wszystkie modele typoszeregu są dostępne z przekładniami manualnymi, automatycznymi 

i zautomatyzowanymi. 

Nowością jest opcjonalna zautomatyzowana skrzynia biegów Eurotronic o 12 przełożeniach, 

dostępna z 6-cylindrowymi silnikami Tector 7 w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej 

od 12 do 19 ton. Nowe przekładnie, oferowane również w wersjach przystosowanych do przewozu 

i holowania innych pojazdów, zapewniają optymalne osiągi przy ciężkich ładunkach i ograniczają 

zużycie sprzęgła. Mogą one przenosić do 1100 Nm momentu obrotowego w ciężkim i masywnym 

pojeździe. 

Automatyczne przekładnie Allison z przemiennikiem momentu obrotowego są dostępne we 

wszystkich wersjach 4x2 i oferują maksymalny komfort na trasach miejskich, gdzie średnia liczba 

zmian przełożenia dochodzi do 1200 dziennie. 

WYJĄTKOWY POJAZD W SWOJEJ KLASIE  

Funkcjonalny i uniwersalny... 

Nowy Eurocargo jest optymalnym pojazdem w segmencie średnich ciężarówek niezależnie od 

specyfiki eksploatacji. To zasługa bezkonkurencyjnego na rynku wyboru mocy, ładowności, 

zasięgu, skrzyń biegów i zawieszeń. Elastyczność Eurocargo jest niekwestionowana – to model, 

który wciąż pozostaje wzorem dla konkurencji. Pojazd może realizować wszystkie typowe misje 

w swojej kategorii: od dystrybucji zaopatrzenia do przewozu mrożonek; jako środek 

transportu w branży budowlanej i w sektorze usług komunalnych. W odpowiedzi na 

zapotrzebowanie rynku na bazie Eurocargo powstają także pojazdy wyspecjalizowane: 

wozy strażackie, śmieciarki, a nawet wersje do przewozu osób. 

Rama wykonana ze stali o wysokiej granicy sprężystości, z bocznymi podłużnicami o przekroju C, 

jest pozbawiona wystających elementów, co umożliwia wykonanie dłuższej zabudowy: od 4265 do 

10 175 mm. Pojazd świetnie prowadzi się w każdych warunkach: w centrum dużego miasta, gdzie 

liczy się wyjątkowa zwrotność dzięki kabinie o szerokości zaledwie 2160 mm, kątowi skrętu 52 

stopnie i ograniczonej średnicy zawracania (poniżej 11 m przy rozstawie osi 2790 mm), oraz na 

autostradzie, gdzie nawet gwałtowne manewry nie wpływają na pewne i stabilne trzymanie się 

drogi. 

Wyjątkowo solidna konstrukcja oraz wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa pozwalają na 

eksploatację pojazdu na złych nawierzchniach i w ekstremalnych warunkach. 

Wygodny dla kierowcy... 

Pojazdy Iveco zawsze zapewniały najwyższy komfort w zakresie ergonomii oraz niskiego poziomu 

wibracji i hałasu. 

Wnętrze kabiny Eurocargo jest proste, intuicyjne i poręczne. Przyrządy i przyciski są logicznie 
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uporządkowane. Cały zestaw wskaźników znajduje się bezpośrednio przed kierowcą, a wszystkie 

przełączniki są w pobliżu kierownicy. Często używane przyciski pogrupowano na desce rozdzielczej 

pod kątem łatwego dostępu i maksimum bezpieczeństwa. 

Na zestawie wskaźników o zmienionym układzie graficznym mogą być wyświetlane wszystkie 

informacje dotyczące podróży oraz dane dotyczące stałego monitorowania parametrów pojazdu 

i trasy, takie jak poziom paliwa, ciśnienie w ogumieniu, średnie i chwilowe zużycie paliwa, plan 

przeglądów, czas podróży i średnia prędkość. 

Najwyższy komfort pracy gwarantują poszczególne rodzaje kabin Eurocargo, dostosowane do 

różnej specyfiki eksploatacji: kabina dzienna w pojazdach zaopatrzenia i pojazdach 

eksploatowanych na krótkich trasach; kabina sypialna ze standardowym lub podwyższonym 

dachem, sprawdzająca się na długich trasach wymagających przerw na nocny odpoczynek 

i wyposażona w jedną lub dwie leżanki oraz opcjonalną lodówkę; kabina brygadowa, z miejscami 

dla kierowcy i 6 pasażerów (idealna na przykład do transportu ekipy na plac budowy). Fotele 

dostępne są w wersji z tapicerką tekstylną lub z odpornego na uszkodzenia i praktycznego 

tworzywa sztucznego (PCV). 

Bezpieczny... 

W pojeździe użytkowym eksploatowanym w zróżnicowanych warunkach bezpieczeństwo ma 

zasadnicze znaczenie, przy czym chodzi tu nie tylko o bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, ale 

także pieszych, ładunku i samego pojazdu, jako inwestycji. Firma IVECO stosuje w tym obszarze 

kompleksowe podejście do produkcji pojazdów, starając się chronić kierowcę, pasażerów i 

wszystkich innych uczestników ruchu. Eurocargo to pojazdy zaprojektowane z typową dla IVECO

dbałością o bezpieczeństwo, w których rozwiązania techniczne i zastosowane technologie 

przyczyniają się do jego zapewnienia w sposób czynny i bierny, a także poprzez zapobieganie 

niebezpiecznym sytuacjom. 

Pod względem bezpieczeństwa biernego firma IVECO zaprojektowała kabiny zapewniają skuteczną 

ochronę w razie kolizji. Pod względem bezpieczeństwa czynnego firma oferuje pojazdy 

o najlepszych właściwościach jezdnych i najskuteczniejszych hamulcach w swojej kategorii. Jeżeli 

chodzi o zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom, IVECO oferuje kierowcom środowisko pracy 

ograniczające zmęczenie i stres. Do poprawy bezpieczeństwa przyczyniają się także najnowszej 

generacji elektroniczne systemy, takie jak nowy system kontroli stabilności (EVSC), dostępny 

opcjonalnie w pojazdach o masie od 6 do 10 ton oraz standardowo w ciężarówkach 

o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 do 19 ton. 

Rozszerzony system kontroli stabilności pojazdu (EVSC) aktywuje się w przypadku wykrycia 

nad- lub podsterowności albo gwałtownej zmiany toru jazdy. Aktywacja EVSC następuje przy 

pierwszych oznakach poślizgu. Korekta mocy generowanej przez silnik oraz indywidualne 

hamowanie kół służą ustabilizowaniu pojazdu. 

Na życzenie klienta EVSC w nowym Eurocargo Euro VI może być zintegrowany z układem Hill 
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Holder ułatwiającym ruszanie na wzniesieniach. Funkcja ta zapobiega staczaniu się pojazdu przez 

kilka sekund po zwolnieniu pedału hamulca. Dzięki temu rozwiązaniu ruszanie pod górę jest 

bezpieczniejsze i odbywa się bez nadmiernego obciążania sprzęgła i ogumienia. 

Oprócz poprawy bezpieczeństwa Hill Holder zwiększa także przyjemność prowadzenia pojazdu i 

komfort podróży, nawet na dalekich trasach. W Eurocargo Euro VI dostępny jest też zestaw 

głośnomówiący, który łączy się przez Bluetooth® z nowym radiem i pozwala kierowcy rozmawiać 

przez telefon bez odrywania rąk od kierownicy. Radioodbiornik ma certyfikat „Made for Apple”, co 

oznacza, że jest kompatybilny z iPodem i iPhonem. 

Niezawodny... 

Niezawodność Eurocargo wzrosła dzięki zmodernizowanym silnikom Tector z systemami HI-eSCR, 

które poprawiają osiągi i zwiększają trwałość jednostki napędowej. Ponadto Eurocargo jest 

zbudowany na podwoziu z wyjątkowo wytrzymałej walcowanej stali o charakterystyce mechanicznej 

zbliżonej do materiałów stosowanych w ciężkich pojazdach, ale znacznie mniejszej masie. 

Dzięki podwoziu wzmocnionym bocznymi stalowymi podłużnicami o przekroju C o zwiększonej 

granicy sprężystości pojazd lepiej znosi nierównomierne obciążenie ładunkiem lub nagłą zmianę 

kierunku jazdy. 

Zawieszenie 

W Eurocargo zastosowano różne konstrukcje zawieszenia: wzmocnione paraboliczne, 

półeliptyczne (z przodu) i pneumatyczne (z tyłu), a także w pełni pneumatyczne (z dwoma 

miechami w wersjach od 6 do 14 ton i czterema miechami w wersjach od 15 do 18 ton) z systemem 

elektronicznego sterowania ECAS, który podnosi komfort jazdy i dostosowuje wysokość 

zawieszenia do prędkości, obciążenia i rodzaju nawierzchni. 

Układ hamulcowy 

Poszczególne osie, w tym tylną, oraz układ hamulcowy cechuje niezawodność i niezmienna mimo 

upływu czasu charakterystyka. Najważniejszy z punktu widzenia bezpieczeństwa jest jednak 

technologicznie zaawansowany układ hamulcowy. Wszystkie modele Eurocargo z silnikami 

Tector 5 i Tector 7 są standardowo wyposażone w hamulec silnikowy. Dodatkowo istnieje 

możliwość wybrania trybu jego interwencji za pomocą dźwigni zlokalizowanej z prawej strony 

kolumny kierowniczej. Wszystkie wersje 4x2 o dopuszczalnej masie całkowitej od 6 do 10 ton mają 

hamulce tarczowe na obydwu osiach. W wersjach o masie od 6 do 10 ton zastosowano 

hydrauliczno-pneumatyczny układ hamulcowy, a w wersjach o masie 11–19 ton układ jest 

wyłącznie pneumatyczny. 

Bogaty zestaw opcji umożliwia dopasowanie indywidualnej konfiguracji dostosowanej do specyfiki 

eksploatacji i najczęściej pokonywanych tras w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i komfortu 

w każdych warunkach i na każdej nawierzchni. 
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Łatwość zabudowy

Mocnym punktem pojazdu ciężarowego średniej wielkości jest wszechstronność. Eurocargo 

doskonale sprawdza się w najróżniejszych konfiguracjach: jako pojazd do wywozu odpadów lub 

jednostronna wywrotka, jako chłodnia lub wywrotka z platformą odchylaną w trzech kierunkach, jako 

cysterna lub pojazd dostawczy, jako pojazd z tylną windą lub wóz strażacki, czy wreszcie jako mała 

śmieciarka lub zamiatarka ulic. 

Zróżnicowana oferta przełożeń przekładni głównej i skrzyń biegów pozwala na dostosowanie 

pojazdu do wszelkich zadań oraz eksploatacji w każdym terenie i w dowolnej konfiguracji: wysokie 

przełożenia sprawdzą się na autostradzie, a niskie na krótkich trasach i nierównej nawierzchni (na 

placach budowy, drogach szutrowych i w górach). Typowy w tej kategorii krótki rozstaw osi docenią 

szczególnie firmy wykonujące zabudowy nadwozi, które mogą wykorzystać Eurocargo jako idealną 

bazę do przygotowania pojazdu do różnych zastosowań, z zabudową krótką lub średniej długości. 

NAJBOGATSZA OFERTA W HISTORII 

Oferta wersji i odmian Eurocargo jest bez wątpienia najbogatsza w tej kategorii. Przy 14 wersjach 

różniących się dopuszczalną masą całkowitą (od 6 do 19 ton), 7 wariantach mocy silnika (od 

160 do 320 KM), 13 wersjach przekładni (6 manualnych, 4 zautomatyzowane 

i 3 automatyczne), 15 wersjach rozstawu osi (od 2790 do 6570 mm), 3 typach kabiny 

w 2 wariantach różniących się wysokością oraz wersjach napędu 4x2 i 4x4 liczba możliwych 

kombinacji przekracza 11 000. Każdy klient na pewno znajdzie więc coś dla siebie. Eurocargo 

Euro VI można z łatwością dostosować do specyfiki różnych zadań transportowych: od miejskiej 

dystrybucji do przewozu ładunków na placu budowy lub dowozu towarów do miast i dzielnic. 

Eurocargo 4x4: dla niego nie ma żadnych przeszkód 

Do trudniejszych zadań świetnie nadaje się Eurocargo w wersji 4x4, ze specjalnymi rozwiązaniami 

chroniącymi jego konstrukcję: stalowym zderzakiem, rozkładanymi schodkami i osłoną chłodnicy. 

Do napędu Eurocargo 4x4 służą 6-cylindrowe silniki Tector o mocy 220 lub 250 KM w przypadku 

wersji 11,5-tonowej oraz 250 lub 280 KM w przypadku wersji 15-tonowej. 6-biegowe przekładnie 

manualne ZF są wyposażone w układ wspomagania „servoshift”, który ułatwia zmianę przełożeń 

na nawet najtrudniejszych trasach. 

Wzdłużny mechanizm różnicowy obsługuje stały napęd na wszystkie koła, rozdzielając moment 

obrotowy na przednią i tylną oś. Ponadto kierowca może wybrać przełożenie do szybkiej lub wolnej 

jazdy, w zależności od rodzaju drogi (szosa lub teren). 

Wersja rekreacyjna: Eurocargo Camper 

Eurocargo stanowi doskonałą bazę do zabudowy nadwoziem kempingowym. Elastyczność 

i możliwość dostosowywania to główne cechy campera Eurocargo, którego atutami są między 
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innymi solidna konstrukcja i nadwozie, a także dbałość o szczegóły przy wyborze podzespołów, 

takich jak silniki, skrzynie biegów, układy hamulcowe czy instalacja elektryczna, dostarczanych 

przez rzetelnych i sprawdzonych kooperantów firmy Iveco. 

W czasie podróży camperem najważniejszy jest relaks i komfort. Każde rozwiązanie na pokładzie 

Eurocargo zostało podporządkowane dobremu samopoczuciu i przyjemności z jazdy 

przemieszczających się nim turystów. Dzięki dobrym właściwościom jezdnym, komfortowi oraz 

świetnym osiągom samochód doskonale radzi sobie na każdej drodze (w mieście, na autostradzie i 

w terenie) oraz należy do ścisłej czołówki w swojej klasie pod względem niskiego zużycia paliwa, 

emisji spalin i kosztów eksploatacji. Poszczególne wersje są w pełni wyposażone i przygotowane do 

każdej modyfikacji nadwozia (camper, dom na kołach itp.). Pojazd występuje w ośmiu wersjach 

różniących się dopuszczalną masą całkowitą (w tym 8, 9, 10 i 12 ton), trzech wersjach silnikowych 

(Tector 6 o mocy 220, 250 lub 280 KM) oraz z dwoma rodzajami kabiny (wersja ciężarowa i kabina 

z odsłoniętym podwoziem). 
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OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA: INNOWACJE W PRZEGLĄDACH EUROCARGO EURO VI 

Wydajność Eurocargo Euro VI dotyczy także okresu po zakupie pojazdu. Starając się ograniczać 

koszty eksploatacji w całym okresie użytkowania Eurocargo Euro VI, firma IVECO przygotowała 

pakiet oryginalnych części zamiennych do wykorzystania w trakcie planowych przeglądów, 

oferowanych z rabatem 25% na każdą część. Pakiety te włączone są do szerokiej oferty 

spersonalizowanych programów assistance Elements jako uzupełnienie wygody i szeregu korzyści 

oferowanych w ramach tych programów. 

Akcesoria: nowa dedykowana linia 

Linia akcesoriów Iveco została wzbogacona o nowe produkty przeznaczone specjalnie do 

Eurocargo Euro VI. Dzięki nim właściciele pojazdów mogą zindywidualizować pojazd pod względem 

technologii, bezpieczeństwa oraz wyposażenia wnętrza i wyglądu zewnętrznego. W szczególności 

w ofercie znajduje się profesjonalny zestaw z wodoodporną kamerą z pryzmatycznym obiektywem, 

zapewniającą maksymalną widoczność w czasie manewrowania, oraz system alarmowy z modułem 

telefonicznym monitorujący otoczenie w celu ochrony ładunku i samego pojazdu. 

„DOSKONAŁY W KAŻDEJ SYTUACJI”: KAMPANIA KOMUNIKACYJNA 

Eurocargo Euro VI, zaprojektowany i produkowany w Brescii w ponad 11 000 wersji, jest pojazdem 

„doskonałym w każdej sytuacji”, jak głosi reklama towarzysząca premierze nowego produktu 

zgodnego z normą Euro VI. Kampania ma na celu podkreślenie „europejskości” pojazdu, 

począwszy od samej nazwy „Eurocargo” aż do tradycji i historii modelu. Eurocargo to produkt 

o europejskiej nazwie i historii, reprezentujący efektywność, najnowocześniejszą technologię oraz 

włoską jakość produkcji: to przykład europejskiego sukcesu, a także włoskiej doskonałości. 

Pojazd zostanie zaprezentowany w trakcie tournee prowadzącego przez pięć najbardziej 

reprezentatywnych rynków – Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, Hiszpanię i Włochy – które są 

odbiorcami 90% tych pojazdów w Europie. Wymienione kraje, a w szczególności ich stolice, 

posłużą także za tło do zdjęć Eurocargo Euro VI fotografowanego na potrzeby kampanii. Od Bramy 

Brandenburskiej, poprzez gmach Parlamentu w Londynie, Plac Vendome w Paryżu, Plaza de 

Cibeles w Madrycie, aż do Mole Antonelliana w Turynie, Eurocargo przemierzy Europę, 

symbolizując odpowiedź na zapotrzebowanie europejskiego rynku na produkt, który zapewnił sobie 

miejsce w światowej historii marki IVECO. Również Polska została wyróżniona w tej kampanii, 

prezentując Eurocargo Euro VI na tle Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Kolor premierowego 

egzemplarza, czerwień „Rosso Maranello”, będzie motywem przewodnim kampanii, doskonale 

harmonizującym z przestrzenią i charakterystycznymi miejscami na trasie pojazdu. 

Nowością jest także oryginalna aplikacja na iPada towarzysząca nowemu Eurocargo Euro VI 

IVECO. Aplikację „NEW EUROCARGO” można pobrać od 1 listopada 2013 roku ze sklepu iTunes. 

Jej oryginalne interaktywne menu dostępne w sześciu językach (włoskim, angielskim, hiszpańskim, 

francuskim, niemieckim i polskim) pozwala odkrywać najważniejsze innowacje wprowadzone w 

nowym pojeździe marki IVECO. 
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MIEJSCE NARODZIN EUROCARGO: ZAKŁADY W BRESCII 

Zakłady w Brescii to przedsiębiorstwo produkcyjne, które od samego początku jest ważne 

zarówno dla IVECO, jak i dla samego miasta. Zakłady powstałe jako Fabbrica Automobili Roberto 

Zust w 1903 roku przekształciły się w słynne zakłady OM w 1928 roku, a w 1968 roku zostały 

zakupione przez koncern Fiata. OM początkowo produkował samochody (w tym modele 

wyścigowe), po czym zmienił branżę na rolniczą, a jeszcze później zajął się produkcją pojazdów dla 

przemysłu. W 1975 roku OM był jednym z założycieli IVECO i uczestniczył we wszystkich 

aspektach działania firmy. Właśnie te zakłady, w których już powstawały pojazdy średniej wielkości 

pod marką OM, wybrano w 1991 roku na miejsce produkcji Eurocargo. 

Obecnie fabryka zatrudnia około 2300 osób i zajmuje obszar o powierzchni 676 000 m
2
, z czego 

około 300 000 m
2
 jest zabudowanych. Zakład został ostatnio zmodernizowany zgodnie z koncepcją 

World Class Manufacturing (WCM), czyli zintegrowanym modelem organizacji produkcji 

wprowadzonym przez Grupę Fiata. Koncepcja ta obejmuje różne aspekty, począwszy od 

zarządzania ochroną środowiska i bezpieczeństwem w miejscu pracy, aż do utrzymania i logistyki, 

ze szczególnym uwzględnieniem eliminacji marnotrawstwa. 

WCM odnosi się do wszystkich obszarów produkcji, gdyż celem koncepcji jest optymalizacja 

wyników poprzez ciągłe doskonalenie procesów i jakości produkcji, kontrolę i konsekwentne 

ograniczanie kosztów produkcji, zwiększanie elastyczności reakcji na wymagania rynku oraz 

angażowanie i motywowanie pracowników. 
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DANE TECHNICZNE SILNIKÓW 

FPT Industrial Tector 5 

Pojemność:  4,5 litra

Liczba / układ zaworów:  4 / OHV

Średnica cylindra (mm):  104

Skok tłoka (mm):  132

Stosunek średnicy cylindra do skoku tłoka:  0,79

Moc maks. (KM):  206 przy 2500 obr./min

Maks. moment obrotowy (Nm):  750 przy 1400–1800 obr./min

Układ wtrysku:  Common Rail (CR) 1600 bar 

Układ sterowania przepływem powietrza:  z zaworem upustowym spalin (wastegate)

Masa suchego silnika:  400 

Przebieg między wymianami oleju (km):  80 000 

Przebieg między serwisem DPF (km):  300 000 

EGR  Brak 

System oczyszczania spalin:  HI-eSCR (DOC + pasywny DPF + SCR + CUC) 

FPT Industrial Tector 7 

Pojemność:  6,7 litra

Liczba / układ zaworów:  4 / OHV

Średnica cylindra (mm):  104

Skok tłoka (mm):  132

Stosunek średnicy cylindra do skoku tłoka:  0,79

Moc maks. (KM):  320 przy 2500 obr./min 

Maks. moment obrotowy (Nm):  1100 przy 1250–1900 obr./min

Układ wtrysku:  Common Rail (CR) 1600 bar 

Układ sterowania przepływem powietrza:  z zaworem upustowym spalin (wastegate)

Masa suchego silnika:  530 

Przebieg między wymianami oleju (km):  80 000 

Przebieg między serwisem DPF (km):  300 000 

EGR  Brak 

System oczyszczania spalin:  HI-eSCR (DOC + pasywny DPF + SCR + CUC)  

Więcej informacji o grupie FPT Industrial znajduje się na stronie www.fptindustrial.com. 

http://www.fptindustrial.com/
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SILNIKI EURO VI LICZBA CYLINDRÓW POJEMNOŚĆ: MOC MAKS. MOMENT OBROTOWY: 

118 kW (160 KM) przy 2500 obr./min 580 Nm przy 1250–1950 obr./min

TECTOR 5  4, rzędowo  4,5 l  137 kW (190 KM) przy 2500 obr./min 680 Nm przy 1250–1900 obr./min 

152 kW (210 KM) przy 2500 obr./min 750 Nm przy 1400–1800 obr./min

162 kW (220 KM) przy 2500 obr./min 800 Nm przy 1250–1900 obr./min

185 kW (250 KM) przy 2500 obr./min 850 Nm przy 1250–2050 obr./min 

TECTOR 7  6, rzędowo  6,7 l  206 kW (280 KM) przy 2500 obr./min 1000 Nm przy 1250–1950 obr./min

235 kW (320 KM) przy 2500 obr./min 1100 Nm przy 1250–1900 obr./min 

IVECO 

IVECO, spółka należąca do grupy CNH Industrial, projektuje, produkuje i wprowadza na rynek 

szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone 

do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, autobusy miejskie i dalekobieżne, a także 

samochody do zadań specjalnych, takie jak wozy straży pożarnej czy pojazdy do misji terenowych 

oraz auta dla wojska i służb obrony cywilnej. IVECO zatrudnia ponad 26 000 pracowników na 

całym świecie. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w 11 krajach w Europie, Azji, Afryce, 

Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i 

najbardziej zaawansowane technologie. 5000 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 

krajach gwarantuje wsparcie techniczne, niezależnie od tego, w którym punkcie świata pojazd 

IVECO jest eksploatowany. 

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com 

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Biuro Prasowe IVECO - Region EMEA

pressoffice@iveco.com

www.ivecopress.com

Tel. +39 011 00 72122

Faks +39 011 00 74411 

http://www.iveco.com/
mailto:pressoffice@iveco.com
http://www.ivecopress.com/

