DOSKONAŁE
POŁĄCZENIE

WERSJE DROGOWE I TERENOWE
Stralis X-WAY podnosi poprzeczkę w segmencie pojazdów ciężkich przeznaczonych do eksploatacji w lekkich warunkach terenowych, oferując najwyższą ładowność w swojej klasie. W tym modelu
najlepsze rozwiązania IVECO służące obniżeniu zużycia paliwa i podwyższeniu poziomu bezpieczeństwa połączono z terenową solidnością najwytrzymalszych konstrukcji tej marki. Zapewnia to
wysoką wydajność i niski całkowity koszt posiadania pojazdu.
W Stralisie X-WAY zastosowano maksymalną modułowość. Samochody można dostosować
do danej eksploatacji dzięki szerokiej ofercie wersji, wariantów wysokości zawieszenia oraz dodatkowego wyposażenia. Dzięki temu model spełni potrzeby najbardziej wymagającego klienta.
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DOSKONAŁY NA DRODZE I W TERENIE

NAJLEPSZE TECHNOLOGIE IVECO PRZEZNACZONE
DO POJAZDÓW DROGOWYCH
W modelu Stralis X-WAY zintegrowano najlepsze i najbardziej zaawansowane rozwiązania IVECO przeznaczone do pojazdów drogowych: od najlepszej w swojej klasie skrzyni biegów, przez nową architekturę układów elektrycznych i elektronicznych HI-MUX,
po specjalne cechy i funkcje służące obniżeniu zużycia paliwa oraz zapewnieniu zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Są to między innymi takie najnowocześniejsze systemy, jak HI-CRUISE obejmujący funkcje wspomagające kierowcę, w tym ECO-ROLL,
przewidującą zmianę biegów, przewidujący tempomat, inteligentny osprzęt, który minimalizuje zużycie paliwa w każdej sytuacji,
i opcjonalnie inteligentny układ EGR poprawiający efektywność spalania.

LEGENDARNA SOLIDNOŚĆ TERENOWYCH POJAZDÓW IVECO
Stralis X-WAY został zaprojektowany do przewozu ciężkich ładunków. Samochód jest zbudowany na legendarnym podwoziu
modelu Trakker, który stał się synonimem solidności w branży. Posiada niską masę własną podwozia – zaledwie 9 t w przypadku
podwozia 8x4 w wersji Super Loader przeznaczonego do zabudowy betonomieszarki. W modelu X-WAY udało się też uzyskać
najwyższą ładowność na rynku w tej kategorii pojazdów.
Stralis X-WAY z łatwością poradzi sobie na terenowych odcinkach trasy dzięki takiemu wyposażeniu, jak nowy system HI-TRACTION,
który zapewnia dodatkowy hydrostatyczny napęd przednich kół. W momentach niedostatecznej przyczepności kół tylnych
dołączający się napęd kół przednich pozwala na sprawne poruszanie się w trudnym terenie.

Wykazano, że sprawdzone technologie obniżania zużycia paliwa zastosowane w modelu Stralis X-WAY zmniejszają spalanie
o 11,2%. Taki wynik uzyskano w przypadku nowego Stralisa XP, co potwierdza TÜV SÜD – jedna z czołowych światowych organizacji świadczących usługi w zakresie certyfikacji rozwiązań technicznych.
Stralis X-WAY oferuje także najwyższy komfort w kabinie AS, która została zaprojektowana głównie do transportu długodys
tansowego – domeny Stralisa XP.
4
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NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ
TECHNOLOGIA, KONSTRUKCJA I SIŁA STRALISA X-WAY GWARANTUJĄ WYSOKĄ
RENTOWNOŚĆ EKSPLOATACJI
Stralis X-WAY ma wyjątkowo solidną konstrukcję i jednocześnie oferuje największą ładowność na rynku dzięki niskiej masie pojazdu
gotowego do jazdy.
Najnowsze rozwiązania silnikowe zapewniają niskie zużycie paliwa. W połączeniu z atrakcyjnymi kosztami przeglądów oznaczają
wyjątkowo niewielki całkowity koszt posiadania.
Dostosowanie do indywidualnych wymagań: z uwagi na modułową budowę pojazdu Stralis X-WAY może zostać bez trudu skonfigurowany zgodnie z potrzebami klienta i rodzajem transportu.

KABINY DO RÓŻNYCH RODZAJÓW TRANSPORTU: DZIENNA I SYPIALNA,
Z NISKIM I WYSOKIM DACHEM

SILNIKI ODPOWIEDNIE DO POTRZEB: CURSOR 9, CURSOR 11 I CURSOR 13

NOWE PRZEKŁADNIE HI-TRONIX: 12- I 16-BIEGOWA

HOMOLOGACJA
DROGOWA I TERENOWA

3 WARIANTY
ZAWIESZENIA POJAZDU:
ON, ON+ I OFF

UKŁAD OCZYSZCZANIA SPALIN HI-SCR
NOWE PRZEDNIE OSIE
NOWY UKŁAD ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY HI-MUX

PODŁUŻNICE ZE STALI O GRUBOŚCI 7,7 MM

PODŁUŻNICE O STAŁEJ WYSOKOŚCI PRZEKROJU

NOWE TYLNE OSIE: JEDNOSTOPNIOWE I ZWOLNICOWE

INTELIGENTNY OSPRZĘT SILNIKA
OBNIŻAJĄCY ZUŻYCIE PALIWA
W CZASIE JAZDY DROGOWEJ

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA:
EBS, ESP, AEBS, LDWS

NOWE PRZEDNIE I TYLNE ZAWIESZENIE

HAMULCE TARCZOWE NA WSZYSTKICH OSIACH
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MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ:
DOSTOSOWANIE DO KAŻDEJ MISJI
Stralis X-WAY oferuje najwyższą elastyczność dzięki szerokiej ofercie obejmującej: ciągniki i podwozia, 3 różne warianty
wysokości zawieszenia, silniki o 3 pojemnościach, 3 główne typy skrzyń biegów, homologacje drogowe i terenowe, a także wiele
dodatkowych możliwości konfiguracji oraz doposażenia.

SYSTEMY OBNIŻAJĄCE ZUŻYCIE PALIWA
I PODNOSZĄCE BEZPIECZEŃSTWO

SZEROKA OFERTA SILNIKÓW I KABIN

• Przewidujący tempomat HI-CRUISE
• Inteligentny osprzęt silnika, SMART EGR
i system wyłączania silnika na biegu jałowym
• EBS, ESP, AEBS, LDWS

• Kabina dzienna i sypialna, z niskim, średnim lub wysokim dachem
• 3 pojemności silnika, w 9 wariantach mocy i momentu
obrotowego
• Plastikowy lub metalowy zderzak w kolorze szarym
lub kolorze kabiny

SZEROKA OFERTA SKRZYŃ BIEGÓW

NAPĘD HYDROSTATYCZNY HI-TRACTION

• Nowe 12- i 16-biegowe zautomatyzowane
przekładnie HI-TRONIX
• Przełożenia dostosowane do osi jednostopniowych
oraz zwolnicowych
• 16-biegowa przekładnia manualna i przekładnia
automatyczna Allison

• Napęd na wszystkie koła tylko w razie potrzeby
• Oszczędność paliwa i większa zwrotność
• Mniej przestojów i poprawa bezpieczeństwa kierowcy

W PEŁNI MODUŁOWA KONCEPCJA OSI
I ZAWIESZENIA

PRZYSTAWKI ODBIORU MOCY (PTO)

• Tylne osie jednostopniowe i zwolnicowe
• Zawieszenie pneumatyczne i mechaniczne
• Hamulce tarczowe na osiach przednich i tylnych

• PTO montowana przy silniku, skrzyni biegów
i napędzana od koła zamachowego
• Nowa PTO montowana między silnikiem a skrzynią
biegów przenosząca 2450 Nm momentu obrotowego

DOPASUJ STRALISA X-WAY DO WŁASNYCH POTRZEB
Do wyboru są 3 konfiguracje – 3 warianty wysokości zawieszenia odpowiadające warunkom eksploatacji pojazdu: ON, ON+ i OFF.
2 pierwsze są homologowane do misji realizowanych na drogach utwardzonych, a ostatnia – do eksploatacji w terenie.
3 KONFIGURACJE POJAZDU PRZEZNACZONE DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ
KONFIGURACJA ON
• Homologacja pojazdu w kategorii N3
• Komfort jazdy drogowej + wzmocnione podwozie
• Łatwy dostęp do kabiny i szerokie pole widzenia sprzyjające bezpieczeństwu w czasie pracy
(także w warunkach miejskich)
KONFIGURACJA ON+
• Homologacja pojazdu w kategorii N3
• Wyższy kąt natarcia i prześwit zapewniające sprawne pokonanie ostatniego,
zazwyczaj najtrudniejszego, odcinka trasy
• Udoskonalona ochrona zderzaka
KONFIGURACJA OFF
• Homologacja pojazdu w kategorii N3G
• Właściwości terenowe i kąt natarcia (> 25°) zapewniający sprawne poruszanie się
po nieutwardzonym terenie
• Niższe koszty przeglądów i napraw w porównaniu z typowo terenowymi pojazdami
8
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ROZWIĄZANIA OBNIŻAJĄCE ZUŻYCIE PALIWA
Stralis X-WAY jest wyposażony w przeprojektowany zespół napędowy oferujący jeszcze lepsze parametry pod względem
osiągów i zużycia paliwa.
Wydajność konstrukcji została zweryfikowana przez TÜV SÜD – jedną z czołowych światowych organizacji certyfikujących rozwiązania techniczne. Test zużycia paliwa przeprowadzony na nowym Stralisie względem poprzedniej generacji takiego modelu
wykazał zmniejszenie spalania o 11,2%.

SILNIKI HI-EFFICIENCY
Stralis X-WAY jest dostępny z 3 silnikami FPT Cursor do wyboru. Można dobrać je odpowiednio do specyfiki eksploatacji
pojazdu: 3 silniki, 3 różne pojemności i 9 wariantów mocy o doskonałym stosunku mocy i momentu obrotowego do pojemności.
Zalety dostępnych lżejszych silników Cursor:
• Większa ładowność dzięki lekkiemu silnikowi Cursor 9 rozwijającemu moc 400 KM i maksymalny moment obrotowy 1700 Nm
• Najlepszy stosunek momentu obrotowego do masy w przypadku silnika Cursor 11
STRALIS X-WAY EURO VI / ETAP C
Silnik FPT

CURSOR 9
(6 cylindrów)

CURSOR 11
(6 cylindrów)

CURSOR 13
(6 cylindrów)

Cursor 9

Pojemność (l)

8,7

11,1

12,9

Moc maksymalna KM/kW
przy obr./min

Maksymalny moment
obrotowy Nm przy obr./min

310/228 @ 1675 ÷ 2200

1300 @ 1100 ÷ 1675

330/243 @ 1655 ÷ 2200

1400 @ 1100 ÷ 1655

360/265 @ 1530 ÷ 2200

1650 @ 1200 ÷ 1530

400/294 @ 1655 ÷ 2200

1700 @ 1200 ÷ 1655

420/309 @ 1475 ÷ 1900

2000 @ 870 ÷ 1475

460/338 @ 1500 ÷ 1900

2150 @ 925 ÷ 1500

480/353 @ 1465 ÷ 1900

2300 @ 970 ÷ 1465

510/375 @ 1560 ÷ 1900

2300 @ 900 ÷ 1560

570/420 @ 1605 ÷ 1900

2500 @ 1000 ÷ 1605

Cursor 11

Technologia
oczyszczania spalin

Norma emisji

HI-SCR

Euro VI/C

HI-SCR

Euro VI/C

HI-SCR

Euro VI/C

Stralis X-WAY oferuje najlepsze rozwiązania IVECO przeznaczone do pojazdów drogowych oraz urządzenia przyczyniające się
do obniżenia zużycia paliwa.
HI-CRUISE – ZINTEGROWANY SYSTEM
WSPOMAGANIA JAZDY
System oparty na GPS, który umożliwia sterowanie tempomatem i zmianą biegów z uwzględnieniem przewidywania warunków jazdy, a także dalsze udoskonalenie funkcji
ECO-ROLL.
To prawdziwy pomocnik kierowcy przynoszący znaczne
korzyści:
• Zaawansowane strategie doboru prędkości i przełożenia
pod kątem obniżenia zużycia paliwa
• Elektronicznie sterowany mechanizm zmiany biegów
zapobiegający wyborowi niewłaściwego przełożenia
• Niezrównany komfort jazdy

INTELIGENTNY OSPRZĘT SILNIKA
Inteligentny osprzęt silnika zapobiega stratom energii
w czasie, gdy praca określonych podzespołów nie jest konieczna. Są to:
• Sprężarka z rozłączalnym sprzęgłem
• Alternator z funkcją odzysku energii i inteligentnym
układem monitorowania stanu akumulatora
• Pompa wspomagania układu kierowniczego o zmiennym
wydatku

Cursor 13

UKŁAD OCZYSZCZANIA SPALIN HI-SCR
Nasz opatentowany system HI-SCR to w istocie najlepszy układ selektywnej redukcji katalitycznej na rynku, który jako jedyny
umożliwia redukcję emisji NOx o 97%. Dzięki temu można spełnić wymagania normy Euro VI bez użycia układu EGR. Przy układzie
HI-SCR nie jest wymagana stacjonarna regeneracja filtra cząstek stałych DPF.
HI-SCR ZAPEWNIA MAKSYMALNY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA
• Technologia dostosowana do różnorodnych rodzajów przewozów, takich jak dostawy,
odbiór odpadów, zadania realizowane na obszarze portów lotniczych, rafinerii
i baz załadunku paliw
• Brak konieczności regeneracji stacjonarnej DPF zwiększającej temperaturę spalin
HI-SCR ZAPEWNIA MAKSYMALNĄ ŁADOWNOŚĆ
• Brak dodatkowych elementów przy silniku oraz rozbudowanego układu chłodzenia
zapewnia najlepsze połączenie wydajności i trwałości
HI-SCR ZAPEWNIA MAKSYMALNĄ DOSTĘPNOŚĆ POJAZDU
• Najdłuższe okresy między przeglądami oferowane na rynku
HI-SCR PRZYCZYNIA SIĘ DO OBNIŻENIA ZUŻYCIA PALIWA
• Bezpieczeństwo, lekkość i brak konieczności regeneracji filtra cząstek stałych podczas
postoju wpływają na znaczne oszczędności paliwa
10

ZALETY SYSTEMU HI-SCR
REDUKCJA EMISJI NOx O 97%
BRAK STACJONARNEJ
REGENERACJI DPF
BRAK WPŁYWU NA UKŁAD
CHŁODZENIA
NAJDŁUŻSZE OKRESY MIĘDZY
PRZEGLĄDAMI
EFEKTYWNOŚĆ SPALANIA

++

OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA

++

SMART EGR:
WYŻSZA EFEKTYWNOŚĆ SPALANIA
Zoptymalizowane sterowanie czasem wtrysku pozwala jeszcze bardziej zwiększyć maksymalne ciśnienie w cylindrach
i obniżyć zużycie paliwa. Aby obniżyć emisję NOx, przy zastosowaniu wcześniejszego wtrysku paliwa zamontowano układ
SMART EGR. Jest to system recyrkulacji spalin, który wprowadza małą część spalin do układu dolotowego silnika tylko
podczas największego obciążenia silnika.

SYSTEM OGRANICZANIA CZASU PRACY
SILNIKA NA BIEGU JAŁOWYM
To nowa funkcja, która zapobiega przedłużającej się pracy silnika na biegu jałowym.
System automatycznie wyłącza silnik po zaprogramowanym
czasie przy spełnieniu koniecznych warunków.

Inteligentny EGR jest układem umożliwiającym zmniejszenie zużycia paliwa, a nie środkiem do obniżenia poziomu emisji. Pozwala on na zmniejszenie zużycia paliwa
na długich trasach i zapewnia jednocześnie utrzymanie
wszystkich korzyści z systemu HI-SCR.
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KABINY DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ

Stralis X-WAY oferuje duży wybór kabin: krótką kabinę dzienną AD z niskim dachem, kabinę sypialną AT z niskim lub średnim dachem,
a dla najwyższego komfortu – kabinę sypialną AS zaprojektowaną specjalnie do nowego Stralisa XP pod kątem najwyższej
wygody podczas tras długodystansowych. Kierowcy zapewniono komfort i bezpieczeństwo zarówno na dłuższych odcinkach,
jak i w czasie trwających krócej zadań terenowych wiążących się z odbiorem lub dostawą ładunków na plac budowy.

AD – krótka kabina
dzienna
przewozy miejskie

LEGENDA

2

1 WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA, POJAZD NIEOBCIĄŻONY
2 DŁUGOŚĆ
3 WYSOKOŚĆ OD PODŁOGI DO DACHU, WNĘTRZE KABINY
4 WYSOKOŚĆ OD PODŁOGI DO DACHU, WNĘTRZE KABINY NA TUNELU
4

3
6

Wysokość
całkowita, pojazd
nieobciążony
(mm)

Niski

2280

3130

1

8

7

12

5

6

7

Wysokość od podłogi Wysokość od podłogi
Wysokość podłogi,
do dachu, wnętrze
do dachu, wnętrze
wnętrze kabiny Leżanki(1) Stopnie
kabiny na tunelu
kabiny
(mm)
(mm)
(mm)

8
Schowek
zewnętrzny

1660

1570

1210

1570

1210

360

0

3

0

3

2

3

2 (3)

3130

przewozy regionalne
Konfiguracja ON
Konfiguracja ON+
Konfiguracja OFF

UWAGA
Wymiary mogą różnić się w zależności od wersji modelu.
(1) Wymiary leżanki (górna leżanka jest opcjonalna):
AT: długość dolnej leżanki 2100 mm, szerokość 630 mm (550 mm za fotelem kierowcy),
długość górnej leżanki 1900 mm, szerokość 680 mm.
AS: długość dolnej leżanki 2060 mm, szerokość 750 mm (630 mm za fotelem
kierowcy), długość górnej leżanki 1940 mm, szerokość 770 mm.

4

3060

3060
Niski
2280

Konfiguracja ON
Konfiguracja ON+

3130

Średni

3130
3640

2100

3710

Konfiguracja OFF

5

3

AT – kabina sypialna

6 LEŻANKI
8 SCHOWEK ZEWNĘTRZNY

Długość
(mm)

Szerokość
(mm)

Konfiguracja OFF

5 WYSOKOŚĆ PODŁOGI, WNĘTRZE KABINY
7 STOPNIE

2

Dach

Konfiguracja ON
Konfiguracja ON+

1

1
360

2240

1880

1820

1590

1 (2)

3710

AS – kabina sypialna

przewozy długodystansowe
Konfiguracja ON
Konfiguracja ON+
Konfiguracja ON
Konfiguracja ON+

3390

Niski
2460
Wysoki

3460
3880
3950

2215

1
230

2310

2080

1 (2)
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WSZECHSTRONNOŚĆ STRALISA X-WAY
Stralis X-WAY został zaprojektowany z myślą o potrzebach klientów oraz realizowanych przez nich zadaniach. Duże możliwości konﬁguracji oraz wybór elementów konstrukcji składają się na pojazd, który można dostosować do indywidualnych
wymagań.

MISJE:

14

BETONOMIESZARKA
WYWROTKA
HAKOWIEC I BRAMOWIEC
ŻURAW I PLATFORMA
CIĄGNIK Z NACZEPĄ WYWROTKĄ
POJAZD DO PRZEWOZU DREWNA
POJAZD ASENIZACYJNY

16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
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BETONOMIESZARKA O MASIE WŁASNEJ PODWOZIA
ZALEDWIE 9 T – NAJLŻEJSZA W BRANŻY
Stralis X-WAY stawia poprzeczkę wyżej dzięki wyjątkowo niskiej masie pojazdu gotowego do jazdy. W połączeniu
z wytrzymałym podwoziem wersja Super Loader (SL) charakteryzuje się najwyższą ładownością na rynku w swojej kategorii:
Stralis X-WAY na podwoziu 8x4, z 9-litrowym silnikiem, przeznaczony pod zabudowę betonomieszarki, w stanie gotowym
do jazdy waży zaledwie 9 t, co pozwala przewieźć największą ilość betonu podczas jednego kursu przy imponująco niskim
zużyciu paliwa.

UKŁAD WYDECHOWY
Poziomy układ wydechowy o niskiej masie
lub pionowy ograniczający koncentrację
zanieczyszczeń w bezpośrednim sąsiedztwie
pojazdu.

BETONOMIESZARKA

PRZEDNIE I TYLNE
HAMULCE TARCZOWE

Hamulce tarczowe są skuteczniejsze, a koszty ich
konserwacji i wymiany części ulegających zużyciu
podczas eksploatacji są niższe.

WERSJA
SUPER LOADER

Wersja Super Loader ma najniższą w branży masę
podwozia w stanie gotowym do jazdy – poniżej
9000 kg. 9-litrowe silniki rozwijające do 400 KM
(294 kW) mocy i 1700 Nm momentu obrotowego
charakteryzują się najlepszym stosunkiem mocy
i momentu obrotowego do pojemności przy
wyjątkowo niskim zużyciu paliwa.

DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ
Tylne okno w kabinach AD i AT zapewnia doskonałą
widoczność do tyłu.

ODPOWIEDNIA KABINA
Idealną kabiną do betonomieszarki jest krótka
kabina AD z niskim dachem. Jest lżejsza i krótsza,
co pozwala przewieźć większy ładunek. Pełny
wykaz dostępnych kabin podano na str. 13.

MOCNE I OSZCZĘDNE SILNIKI
Silniki o pojemności 9 l i 11 l zapewniają
niezbędną moc przy zaskakująco niskim zużyciu
paliwa. Pełny wykaz dostępnych silników
podano na str. 10.
NAPĘD HYDROSTATYCZNY
IDEALNA PRZYSTAWKA ODBIORU MOCY

PRZEDNIE ZAWIESZENIE

Obciążenie przedniej osi do 9 t. Opcjonalne zawieszenie
z jednopiórowym resorem parabolicznym zmniejszające
masę własną pojazdu nawet o 60 kg.

W modelu Stralis X-WAY dostępne są różne wersje podłączonej na stałe
przystawki odbioru mocy (PTO), w tym nowa przystawka umieszczona
między silnikiem a skrzynią biegów zapewniająca do 2450 Nm momentu
obrotowego i doskonale sprawdzająca się w przypadku betonomieszarki
z pompą betonu. Pełny wykaz dostępnych PTO podano na str. 33.

MECHANICZNE I ZAUTOMATYZOWANE
SKRZYNIE BIEGÓW
Zautomatyzowana skrzynia biegów zapewnia większy komfort jazdy
w pojazdach pokonujących zazwyczaj krótkie odległości, często w gęstym
ruchu ulicznym. Pełny wykaz dostępnych skrzyń biegów podano na str. 33.
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Napęd hydrostatyczny HI-TRACTION umożliwia korzystanie
z dodatkowego napędu na przednią oś w razie potrzeby
w każdym terenie. Ma on szereg zalet w porównaniu
z tradycyjnym napędem na wszystkie koła (jest lżejszy
i bardziej ekonomiczny pod względem zużycia paliwa, a także
zapewnia większy komfor t prowadzenia pojazdu).

SOLIDNE PODWOZIE

Wytrzymałe podwozie z ramą o stałej wysokości przekroju,
zbudowane ze stali o grubości 7,7 mm, stanowi solidne oparcie
dla w pełni załadowanego i obracającego się bębna betonomieszarki.
Zastosowanie ramy ze stali o grubości 6,7 mm pozwala zmniejszyć
masę pojazdu gotowego do jazdy nawet o 40 kg.

OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPU LEKKIEGO
Zastosowanie opcjonalnych kół ze stopu lekkiego umożliwia
obniżenie masy pojazdu gotowego do jazdy nawet do 165 kg
w zależności od liczby osi.

ZNAKOMITA ZWROTNOŚĆ
Poszczególne konfiguracje osi i ich rozstawu pozwalają
uzyskać doskonałą zwrotność i mały promień skrętu.
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WYWROTKA

WYWROTKI DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB
Wywrotka Stralis X-WAY dojedzie wszędzie tam, gdzie potrzebujesz: drogą i po bezdrożach, pod górę i z góry, nierównym
i krętym szlakiem lub na przełaj, przez otwarty teren. Dzięki niej wykonasz każde zadanie transportowe dla własnej satysfakcji
i zadowolenia klienta. Wybór cech, funkcji oraz konfiguracji umożliwia stworzenie wywrotki dostosowanej do potrzeb Twojej
ﬁrmy.

ŁADOWNOŚĆ

WIDOCZNOŚĆ DO TYŁU

KABINA

Doskonała widoczność przez tylną
szybę umożliwia obserwowanie pracy
wykonywanej za pojazdem.

Do wyboru: krótka kabina AD lub długa
kabina AT z leżanką. Pełny wykaz dostępnych kabin podano na str. 13.

PRZYSTAWKA ODBIORU MOCY

SILNIKI

Układ hydrauliczny unoszący skrzynię wywrotki jest napędzany
przez przystawkę odbierającą moc z silnika bądź skrzyni biegów.
Pełny wykaz dostępnych przystawek podano na str. 33.

Gama silników obejmuje jednostki
o 3 pojemnościach: 9 l, 11 l lub 13 l,
zapewniające moc i moment obrotowy
odpowiednie do warunków eksploatacji
pojazdu.

Podwozie jest przystosowane do uzyskania
maksymalnej ładowności w tym segmencie.
Poszczególne rozwiązania, takie jak pneumatyczne zawieszenie, aluminiowe obręcze kół
oraz zbiorniki powietrza i paliwa, przyczyniają się do dalszego obniżenia masy własnej
pojazdu, a tym samym do zwiększenia jego
ładowności.

SZEROKA OFERTA PODWOZI
Oferta obejmuje wiele różnych rozstawów osi:
od 3120 mm do 6700 mm, oraz tylne zwisy
o różnej długości.

KONFIGURACJA POJAZDU

Wybierz wariant pojazdu odpowiadający Twoim wymaganiom: wersje drogowe ON i ON+ lub OFF do jazdy
terenowej. Szczegółowe informacje
podano na str. 8.

RÓŻNE KONFIGURACJE OSI
Szeroka dostępność konfiguracji pozwala wybrać
wariant dostosowany do potrzeb klienta. Pełny
wykaz konfiguracji osi podano na str. 30-31.

PRZEDNIA OŚ
Przednia oś z zawieszeniem o nośności
do 9 t. Pełny wykaz dostępnych przednich
osi podano na str. 32.

TYLNE OSIE

TYLNE ZAWIESZENIE

Osie jednostopniowe pozwalają na zoptymalizowanie masy i zużycia paliwa. Osie zwolnicowe są
zalecane w przypadku użytkowania poza drogami
utwardzonymi. Pełny wykaz dostępnych tylnych osi
podano na str. 32.

Wszystkie konfiguracje Stralisa X-WAY są dostępne
z zawieszeniem tylnych osi mechanicznym lub pneumatycznym. Zawieszenie pneumatyczne maksymalizuje
komfort i umożliwia obniżenie pojazdu do załadunku.

WYBÓR SKRZYNI BIEGÓW
Manualna, zautomatyzowana lub automatyczna: wybierz przekładnię odpowiednią
do rodzaju dróg, po których ma poruszać się pojazd, i taką, która zapewni
maksymalny komfor t, bezpieczeństwo oraz jak najniższe koszty eksploatacji. Pełny
wykaz dostępnych skrzyń biegów podano na str. 33.
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WYGODNY I BEZPIECZNY DOSTĘP
Dobrze rozplanowane uchwyty i stopnie
zapewniają bezpieczny dostęp do kabiny
i na pomost wywrotki. Najniższy stopień
jest zawieszony na gumowych wspornikach,
które dodatkowo amor tyzują wstrząsy.

PRZEDNIE I TYLNE
HAMULCE TARCZOWE

NAPĘD HYDROSTATYCZNY

Napęd HI-TRACTION przydaje się w przypadku konieczności dostarczenia cięższego ładunku w trudnym terenie, na przykład
na plac budowy. Jest on lżejszy w porównaniu
z tradycyjnym napędem na wszystkie koła.

Hamulce tarczowe są skuteczniejsze, a koszty ich
konserwacji i wymiany części ulegających zużyciu
podczas eksploatacji są niższe.
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HAKOWIEC I BRAMOWIEC

HAKOWCE I BRAMOWCE TO POJAZDY
PRZEZNACZONE DO PRZEWOZU KONTENERÓW
RÓŻNEJ WIELKOŚCI
Stralis X-WAY oferuje znakomitą zwrotność, kompaktowe wymiary, odpowiedni prześwit i właściwości trakcyjne niezbędne
dla hakowców i bramowców. Dostępne warianty pojazdu pozwalają elastycznie i precyzyjnie dobrać odpowiednią specyﬁkację do warunków eksploatacji pojazdu. Samochód ten sprawdzi się, gdy zajdzie potrzeba wielu cykli załadunku i rozładunku
w ciągu dnia, kilku transportów dziennie na krótszych i dłuższych trasach, eksploatacji w mieście wymagającej dużej zwrotności
lub jazdy w trudnym terenie.
NAJWAŻNIEJSZA JEST
ŁADOWNOŚĆ
Podzespoły podwozia gwarantują
maksymalną ładowność.

WIDOCZNOŚĆ DO TYŁU
Doskonała widoczność przez tylną
szybę umożliwia obserwowanie pracy
wykonywanej za pojazdem.

SILNIKI
Silniki zapewniają niezbędny zapas mocy:
9 l lub optymalne w takich zastosowaniach
11 l pojemności. Pełny wykaz dostępnych
silników podano na str. 10.

KABINA
Kabina dostosowana do Twoich potrzeb: krótka kabina
AD, kabina sypialna AT z niskim lub średnim dachem
oraz kabina sypialna AS z wysokim lub niskim dachem.
Szczegółowe informacje podano na str. 13.

PIONOWY UKŁAD
WYDECHOWY
ODPOWIEDNIE PODWOZIE
Rama z podłużnicami o stałej wysokości
przekroju oraz rozstawy osi od 3120 mm
do 6700 mm pozwalają na załadunek kontenerów o różnych wymiarach.

TYLNE ŚWIATŁA LED

PRZEDNIE
I TYLNE HAMULCE
TARCZOWE

TYLNE ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE

Zawieszenie pneumatyczne umożliwia obniżenie tyłu
pojazdu przy wciąganiu i zdejmowaniu kontenera.

DOBRA ZWROTNOŚĆ

Trzecia oś kierowana pozwala obniżyć promień skrętu
i zapewnia znakomitą zwrotność. W wersjach Tridem
z napędem 8x2 i 8x4 promień skrętu jest jeszcze mniejszy.
20

KONFIGURACJA POJAZDU
3 konfiguracje do wyboru (ON, ON+, OFF)
umożliwiają dobranie odpowiedniego kompromisu między pojazdem drogowym a jego
własnościami terenowymi.

PRZYSTAWKA ODBIORU MOCY
ODSILNIKOWA
Przystawka napędzana od silnika umożliwia korzystanie
w czasie, gdy pojazd jest w ruchu. Ułatwia to precyzyjne
operowanie hakiem i maksymalizuje wydajność pracy.
Pełny wykaz dostępnych przystawek podano na str. 33.

TYLNE OSIE
Osie jednostopniowe są odpowiednie do transpor tu głównie
po drogach utwardzonych, natomiast do jazdy w trudniejszym terenie warto zamówić oś
zwolnicową.

NAPĘD HYDROSTATYCZNY

Dodatkowy napęd i łatwiejszy przewóz ciężkich ładunków
dzięki systemowi HI-TRACTION. Rozwiązanie to jest
lżejsze w porównaniu z tradycyjnym napędem na wszystkie
koła i zapewnia przy tym odpowiednią przyczepność
zarówno niezaładowanego, jak i obciążonego pojazdu.

Skuteczniejsze hamowanie oraz niższe koszty
konserwacji i wymiany
części ulegających zużyciu podczas eksploatacji.

SKRZYNIA BIEGÓW
Manualna, zautomatyzowana lub automatyczna: wybierz przekładnię odpowiednią do rodzaju dróg,
po których ma poruszać się pojazd, i taką, która zapewni maksymalny komfor t, bezpieczeństwo
oraz jak najniższe koszty eksploatacji. Pełny wykaz dostępnych skrzyń biegów podano na str. 33.
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ŻURAW I PLATFORMA

ŻURAW, KTÓRY PODNIESIE TWÓJ BIZNES
Na podwoziu Stralisa X-WAY można zamontować każdy rodzaj żurawia wraz z zabudową platformy lub skrzyniową. Solidna
i modułowa konstrukcja Stralisa X-WAY umożliwia zamontowanie dźwigu za kabiną, centralnie albo z tyłu pojazdu, bez uszczerbku dla stabilności.

WIDOK 360°

Doskonała widoczność umożliwia
obserwowanie otoczenia pojazdu.

ODPOWIEDNIA KABINA

SOLIDNE PODWOZIE

Wytrzymałe podwozie z ramą o stałym
przekroju zbudowaną ze stali o grubości
7,7 mm sprosta wymaganiom skoncentrowanego obciążenia związanego
z obecnością dźwigu.

Do wyboru są kabiny z niskim dachem:
krótka AD lub sypialne AT i AS. Pełny wykaz
dostępnych kabin podano na str. 13.
UKŁAD WYDECHOWY
Dostępna jest pionowa rura wydechowa.
Zapewnia ona zachowanie czystszego
powietrza wokół pojazdu.

SILNIKI
Gama silników obejmuje jednostki o 3 pojemnościach: 9 l, 11 l lub 13 l. Pełny wykaz dostępnych
silników podano na str. 10.

TYLNE ZAWIESZENIE

PRZEDNIE I TYLNE
HAMULCE TARCZOWE

Zawieszenie pneumatyczne zapewnia
wyższy komfort jazdy załadowanym
pojazdem.
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Skuteczniejsze hamowanie oraz niższe
koszty konserwacji i wymiany części
ulegających zużyciu podczas eksploatacji.

TYLNA OŚ

SKRZYNIA BIEGÓW

Osie jednostopniowe są odpowiednie do transpor tu
głównie po drogach utwardzonych, natomiast do jazdy
w trudniejszym terenie war to zamówić oś zwolnicową.

Manualna, zautomatyzowana lub automatyczna: wybierz przekładnię, która zapewni maksymalny komfor t, bezpieczeństwo
oraz jak najniższe koszty eksploatacji. Pełny wykaz dostępnych
skrzyń biegów podano na str. 33.

PRZYSTAWKA ODBIORU MOCY

NAPĘD HYDROSTATYCZNY

Obwód hydrauliczny do obsługi żurawia jest napędzany
przez przystawkę zamontowaną na skrzyni biegów. Pełny
wykaz dostępnych przystawek podano na str. 33.

Dodatkowy napęd i łatwiejszy przewóz ciężkich ładunków dzięki systemowi HI-TRACTION.
Rozwiązanie to, lżejsze w porównaniu z napędem na wszystkie koła, zapewnia odpowiednią
przyczepność na drogach gruntowych i można z niego korzystać także po rozładowaniu pojazdu.
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CIĄGNIK Z NACZEPĄ WYWROTKĄ

CIĄGNIK, KTÓRY DOJEDZIE WSZĘDZIE
Ciągniki Stralis X-WAY są zoptymalizowane pod względem zużycia paliwa, technologii zapewniających bezpieczeństwo,
a także najwyższego komfortu, jaki gwarantuje kabina AS (Active Space).
Cechy te dają pewność pokonania ostatniego, zazwyczaj najbardziej wymagającego, odcinka trasy i zrealizowania dostawy
w najtrudniejszym terenie przy zachowaniu wysokiej wydajności, bezpieczeństwa, komfortu oraz niskiego całkowitego
kosztu posiadania.

KOMFORTOWA KABINA

Komfortowa i bezpieczna kabina dostosowana do preferencji
użytkownika: krótka kabina AD, kabina sypialna AT lub szeroka kabina
sypialna AS. Pełny wykaz dostępnych kabin podano na str. 13.
SOLIDNE PODWOZIE
Wytrzymała rama z podłużnicami
o grubości 7,7 mm.
SIODŁO
Szeroka ofer ta siodeł obejmuje różne
wysokości i położenia na ramie. Dostępne
są również siodła przesuwne.

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo na drodze:
EBS, ESP, AEBS i LDWS.

PRZYSTAWKA ODBIORU
MOCY ODSILNIKOWA
Przystawka napędzana od skrzyni biegów umożliwia częściowe
pochylenie naczepy w przypadku
zatrzymania pojazdu na pochyłym
terenie w celu zrównoważenia obciążenia. Pełny wykaz dostępnych
przystawek podano na str. 33.

TYLNE ZAWIESZENIE
PNEUMATYCZNE
Zawieszenie pneumatyczne zapewnia
maksymalny komfor t jazdy, zwłaszcza
podczas dalszych tras.

PRZEDNIE I TYLNE HAMULCE
TARCZOWE
TYLNE OSIE

Hamulce tarczowe są skuteczniejsze, a koszty
ich konserwacji i wymiany części ulegających
zużyciu podczas eksploatacji są niższe.

WYDAJNE SKRZYNIE BIEGÓW
Do wyboru: przekładnie manualne, zautomatyzowane
lub automatyczne, sprzyjające obniżeniu zużycia paliwa.
Pełny wykaz dostępnych skrzyń biegów podano na str. 33.
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Osie jednostopniowe są odpowiednie do transpor tu
głównie po drogach utwardzonych, natomiast do jazdy
w trudniejszym terenie war to zamówić oś zwolnicową.

OSZCZĘDNE SILNIKI

Silniki o pojemności 9 l, 11 l i 13 l w połączeniu
z rozwiązaniami obniżającymi zużycie paliwa
umożliwiają jego znaczną oszczędność
potwierdzoną w badaniach TÜV SÜD.
Szczegółowe informacje podano na str. 10-11.

NAPĘD HYDROSTATYCZNY

Hydrostatyczny napęd przedniej osi HI-TRACTION jest lżejszy
w porównaniu z tradycyjnym napędem na wszystkie koła. Zapewnia
jednocześnie niezbędną przyczepność ułatwiającą poruszanie się
Stralisem X-WAY po nierównym placu budowy.
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POJAZD DO PRZEWOZU DREWNA

MOC NIEZBĘDNA DO PRZEWOZU DREWNA
Stralis X-WAY dysponuje niezbędną mocą i oferuje idealne wyposażenie ułatwiające załadunek, przewóz i rozładunek
drewnianych bali. Można nim przewozić drewno przez las aż do miejsca dostawy. Mocne silniki, 3 warianty zawieszenia pojazdu,
solidne podwozie, duża ładowność i napęd hydrostatyczny to cechy ułatwiające eksploatację pojazdu w tych specyﬁcznych
warunkach.

ŁADOWNOŚĆ
Podwozie jest przystosowane do zapewnienia
maksymalnej ładowności w tym segmencie.

UNIWERSALNA KABINA
Stralis X-WAY ma uniwersalną i bezpieczną kabinę
dopasowaną do potrzeb klienta: krótką kabinę AD,
kabinę sypialną AT lub szeroką kabinę sypialną AS. Pełny
wykaz dostępnych kabin podano na str. 13.

MOCNY SILNIK

SOLIDNE PODWOZIE

Silniki o pojemności 9 l, 11 l i 13 l
charakteryzują się najwyższym
stosunkiem momentu obrotowego
do mocy oraz niskim zużyciem
paliwa. Pełny wykaz dostępnych
silników podano na str. 10.

Legendarna wytrzymałość nadwozia
z ramą o stałym przekroju wykonaną
ze stali o grubości 7,7 mm oraz rozstawy osi od 3120 mm do 6700 mm
umożliwiają przewóz bali o dowolnej
długości.

DOBRA ZWROTNOŚĆ

WARIANTY WYSOKOŚCI ZAWIESZENIA

3 dostępne warianty (ON, ON+, OFF) umożliwiają dobranie
odpowiedniego kompromisu między komfortem a prześwitem
w zależności od tego, ile czasu pojazd będzie spędzał na drodze,
a ile w terenie. Szczegółowe informacje podano na str. 8.

NAPĘD HYDROSTATYCZNY
Napęd HI-TRACTION przydaje się w przypadku
przewożenia cięższego ładunku w trudnym terenie. Jest on lżejszy i oszczędniejszy pod względem zużycia paliwa w porównaniu z napędem
na wszystkie koła.

SZEROKA OFERTA
PRZYSTAWEK ODBIORU MOCY

Mały promień zawracania, znakomita
zwrotność.

Pełny wykaz dostępnych przystawek
podano na str. 33.

PRZEDNIE I TYLNE HAMULCE TARCZOWE

MOCNE TYLNE ZAWIESZENIE
Wszystkie konfiguracje są dostępne z zawieszeniem
pneumatycznym lub różnymi wersjami zawieszenia
mechanicznego z resorami piórowymi.
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WYSOKIE OSIĄGI W KAŻDEJ SYTUACJI
Stralis X-WAY jest zoptymalizowany do łatwej instalacji zabudowy asenizacyjnej oraz odpowiednio wyposażony pod tym
kątem. W przypadku takich warunków eksploatacji osiągi mają zasadnicze znaczenie, dlatego przystawka odbioru mocy
niezależna od sprzęgła, zamontowana między silnikiem a skrzynią biegów może przenosić do 2500 Nm momentu obrotowego.

UKŁAD WYDECHOWY
Dostępna jest pionowa rura wydechowa.
Zapewnia to zachowanie czystszego
powietrza wokół pojazdu.

KABINA

POJAZD ASENIZACYJNY

Krótka lub długa, wąska lub szeroka – każdy użytkownik
Stralisa X-WAY znajdzie odpowiednią wersję. Pełny
wykaz dostępnych kabin podano na str. 13.

DUŻA ŁADOWNOŚĆ
Zoptymalizowane konstrukcyjnie podzespoły podwozia
gwarantują maksymalną ładowność.

TYLNA OŚ

Osie jednostopniowe są odpowiednie do transportu
głównie po drogach utwardzonych, natomiast do jazdy
w trudniejszym terenie warto zamówić osie zwolnicowe.

SOLIDNE PODWOZIE
Wytrzymała rama pojazdu z podłużnicami
o stałym przekroju wykonana ze stali o grubości
7,7 mm.

SILNIKI O WYSOKICH OSIĄGACH
Silniki o pojemności 9 l, 11 l i 13 l
charakteryzują się najwyższym stosunkiem
momentu obrotowego do mocy oraz niskim
zużyciem paliwa. Pełny wykaz dostępnych
silników podano na str. 10.

PRZEDNIE I TYLNE
HAMULCE TARCZOWE

WYTRZYMAŁE ZAWIESZENIE TYLNE
Tylne zawieszenie pneumatyczne zapewnia
maksymalną wytrzymałość oraz komfor t podczas
użytkowania pojazdu.

Skuteczniejsze hamowanie oraz niższe
koszty konserwacji i wymiany części
ulegających zużyciu podczas eksploatacji.

DOBRA ZWROTNOŚĆ
Trzecia oś kierowana pozwala zmniejszyć
promień skrętu i zapewnia znakomitą zwrotność.
W wersjach Tridem z napędem 8x2 i 8x4
promień skrętu jest jeszcze mniejszy.

WARIANT ZAWIESZENIA POJAZDU

MOCNA PRZYSTAWKA ODBIORU MOCY

Do wyboru: przystawka typu Multipower przenosząca do 900 Nm
lub przystawka montowana między silnikiem a skrzynią biegów
zdolna przenosić do 2500 Nm momentu obrotowego. Pełny wykaz
dostępnych przystawek podano na str. 33.
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PRZEDNIA OŚ

Wybierz wariant zawieszenia pojazdu odpowiadający Twoim wymaganiom: ON, ON+ lub OFF
– od najmniejszego do największego prześwitu.
Szczegółowe informacje podano na str. 8.

Resory piórowe o nośności do 9 t. Pełny wykaz
dostępnych przednich osi podano na str. 32.

SKRZYNIA BIEGÓW

NAPĘD HYDROSTATYCZNY

Manualna, zautomatyzowana lub automatyczna: wybierz przekładnię, która zapewni
maksymalny komfor t, bezpieczeństwo oraz jak najniższe koszty eksploatacji. Pełny
wykaz dostępnych skrzyń biegów podano na str. 33.

Napęd HI-TRACTION przydaje się w przypadku przewożenia cięższego ładunku w trudnym
terenie. Jest on lżejszy i oszczędniejszy pod względem zużycia paliwa w porównaniu z napędem
na wszystkie koła, umożliwia też dołączenie napędu przedniej osi w razie potrzeby.
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WYBIERZ WERSJĘ STRALISA X-WAY
ODPOWIEDNIĄ DLA TWOICH POTRZEB
CIĄGNIK

PODWOZIE

4x2

6x4

6x4
WERSJA STRALISA X-WAY

WERSJA STRALISA X-WAY

AD

KABINA

AD

KABINA

AT

AS

SILNIK /
SKRZYNIA
BIEGÓW

Zautomatyzowana/manualna

Cursor 11

TYP TYLNEJ OSI
I ZAWIESZENIE

SR/HR

HAMULCE

Przód/tył

Zautomatyzowana/manualna

Zautomatyzowana/manualna

Cursor 13

ON / ON+ / OFF

AT

AS

Cursor 9

WARIANT
ZAWIESZENIA
POJAZDU

8x4 / 8x4 Tridem

ON

ON+
/

OFF

ON

/

ON+

Zautomatyzowana/manualna
ON

/

ON+
/

Mechaniczne/pneumatyczne

ON

OFF
/

ON+
/

Mechaniczne/pneumatyczne

Tarczowe/tarczowe

Tarczowe/tarczowe

SILNIK /
SKRZYNIA
BIEGÓW

Cursor 9

Zautomatyzowana / manualna /
automatyczna Allison

Zautomatyzowana/manualna

Cursor 11

Zautomatyzowana/manualna

Zautomatyzowana/manualna

WARIANT
ZAWIESZENIA
POJAZDU

ON / ON+ / OFF

TYP TYLNEJ OSI
I ZAWIESZENIE

SR/HR

HAMULCE

Przód/tył

Zautomatyzowana/manualna

Cursor 13
ON

ON+
/

OFF

ON

/

Mechaniczne/pneumatyczne

Tarczowe/tarczowe

Tarczowe/tarczowe
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WARIANT
ZAWIESZENIA
POJAZDU

ON / ON+ / OFF

TYP TYLNEJ OSI
I ZAWIESZENIE

SR/HR

HAMULCE

Przód/tył

8x2x6 (1+3)

AD

KABINA

AS

Cursor 11

ON+
/

WERSJA STRALISA X-WAY

AT

Cursor 9

ON

OFF
/

Mechaniczne/pneumatyczne

8x2x6 (2+2)

AD

SILNIK /
SKRZYNIA
BIEGÓW

ON+
/

PODWOZIE
6x2

WERSJA STRALISA X-WAY

KABINA

ON

/

PODWOZIE
4x2

ON+

Zautomatyzowana/manualna

AT

AS

Zautomatyzowana / manualna / automatyczna Allison

Zautomatyzowana / manualna /
automatyczna Allison

SILNIK /
SKRZYNIA
BIEGÓW

Cursor 9

Zautomatyzowana/manualna

Zautomatyzowana/manualna

Cursor 11

Zautomatyzowana/manualna

Zautomatyzowana/manualna

ON

WARIANT
ZAWIESZENIA
POJAZDU

ON / ON+ / OFF

Pneumatyczne

TYP TYLNEJ OSI
I ZAWIESZENIE

SR/HR

HAMULCE

Przód/tył

Zautomatyzowana / manualna
Zautomatyzowana / manualna

Cursor 13
ON

ON+
/

OFF
/

Mechaniczne/pneumatyczne

Tarczowe/tarczowe

Tarczowe/tarczowe

Zautomatyzowana/manualna

Cursor 13

Zautomatyzowana/manualna

ON

ON

Pneumatyczne

Pneumatyczne

Tarczowe/tarczowe

Tarczowe/tarczowe
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DOSTOSUJ SWOJEGO STRALISA X-WAY
W Stralisie X-WAY zastosowano maksymalną modułowość. Samochody można dostosować do danego rodzaju eksploatacji
dzięki szerokiej ofercie wersji, wariantów wysokości zawieszenia oraz dodatkowego wyposażenia. Dzięki temu model ten spełni
potrzeby najbardziej wymagającego klienta.
Szeroki wybór funkcji i komponentów, wytrzymałość konstrukcji i niska masa własna ułatwiają przystosowanie pojazdu
do wielu różnych zadań.

PRZEDNIE ZDERZAKI
Wybierz zderzak odpowiedni do kabiny, konfiguracji oraz sposobu eksploatacji pojazdu: mniejsze wygięcie osi i większy prześwit, lepsza ochrona i większy kąt natarcia – Stralis X-WAY oferuje właściwe rozwiązanie.
ZDERZAK

Szary, plastikowy

Lakierowany, plastikowy

Wariant zawieszenia

Przednia osłona
podwozia

ON / ON+

Kabina AD/AT
Widok z przodu

Widok z boku

Widok z boku

Tak

ON / ON+

SKRZYNIA BIEGÓW
Zautomatyzowana przekładnia HI-TRONIX dostępna we wszystkich wersjach modelu oferuje zaawansowane funkcje przydatne
w jeździe terenowej, takie jak tryb Rocking Mode pomagający ruszyć na śliskim lub grząskim podłożu oraz tryb manewrowy
zapewniający optymalną kontrolę w czasie jazdy z bardzo niską prędkością.
PRZEKŁADNIA
ZAUTOMATYZOWANA
HI-TRONIX

Kabina AS
Widok z przodu

PODWOZIE
Rama o stałej wysokości przekroju jest dostępna w wersji o grubości 7,7 mm lub w pojazdach o obniżonej masie własnej (betonomieszarka SL Super Loader) o grubości 6,7 mm. Stralis X-WAY jest oferowany z rozstawami osi od 3120 mm do 6700 mm
oraz z tylnymi zwisami różnej długości. Ma to na celu dostosowanie pojazdu do wymagań klienta, a także ułatwienie możliwości
zabudowy tych podwozi.

Tylna oś

Przeniesienie napędu:
bieg bezpośredni / nadbieg

Maks. moment obr.
na wejściu
(Nm)

ZF 12 TX 2620 TD

SR

Bieg bezpośredni (TD)

2600

ZF 12 TX 2610 TO

HR

Nadbieg (TO)

2600

253

ZF 12 TX 2420 TD

SR

Bieg bezpośredni (TD)

2400

265

ON / ON+

Tak

Sucha masa
(kg)
265

HR

Nadbieg (TO)

2400

HR-SR

TO/TD

2200

ZF 12 TX 2010 TO/TD

HR-SR

TO/TD

2000

ZF 12 TX 1810 TO/TD

HR-SR

TO/TD

1800

253

SR

Bieg bezpośredni (TD)

1400

253

ZF 16 TX 2640 TO/TD

HR-SR

TO/TD

2600

ZF 16 TX 2440 TO/TD

HR-SR

TO/TD

2400

ZF 12 TX 1410 TD
Stalowy

Biegi
wsteczne

ZF 12 TX 2210 TO/TD

ZF 12 TX 2410 TO

Tak

Liczba biegów
Biegi
do przodu

253

12
2 (4)

253
253

290

16

290

PRZEKŁADNIA
MANUALNA ECOSPLIT
Stalowy

OFF

Nie

ZF 16 S 2520 TO

HR-SR

Nadbieg (TO)

2500

306

ZF 16 S 2320 TD

SR

Bieg bezpośredni (TD)

2350

306

PRZEDNIE OSIE
Nowe przednie osie o nośności do 9 t charakteryzują się większą trwałością i wytrzymałością, nie wymagają wymiany oleju, są przystosowane do montażu nowego napędu hydrostatycznego HI-TRACTION, zapewniają również lepszą skuteczność hamowania.
JEDNA OŚ
PRZEDNIA

Wariant
zawieszenia

Wygięcie osi
(mm)

5890-ON

ON

142

5890-OFF

ON+ / OFF

72

2x 5890-ON

ON

142

2x 5890-OFF

ON+ / OFF

72

Nośność
(t)

Typ hamulców

Moment hamujący
(kNm)

Okres między
przeglądami

9

Tarczowe

30

Nie wymaga przeglądów
przez cały okres eksploatacji

9

Tarczowe

30

Nie wymaga przeglądów
przez cały okres eksploatacji

DWIE OSIE
PRZEDNIE

SR

Typ

Nośność
(t)

2200

Nadbieg (TO)

1850

284

ZF 16 S 1620 TD

MS17X-EVO(1)

SR-Solo

13

MS13-17X(2)

SR-Solo

13

MT23-150/D

SR-T

21

Typ hamulców

Typ oleju

18,2
Tarczowe

18,2

Ilość oleju
(l)

Okres między
przeglądami

11
Syntetyczny

25

12,5

Do 375 tys. km

33,5

SR

Bieg bezpośredni (TD)

1700

278

SR-HR

Nadbieg (TO)

1491

Allison S3200

451391/ADB

PTO ODSILNIKOWA

13

452146/ADB

HR-TL

21

452191/ADB

HR-TM

23(3)

UWAGA
(1) Przełożenie tylnej osi ≤ 3,36.
(2) Przełożenie tylnej osi ≤ 3,70.
(3) 23 t dla wybranych rynków (niedopuszczalne przeładowanie).
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Stale włączona

Tarczowe

25

Syntetyczny

24,5
37

Do 375 tys. km

243

Zależna/niezależna
od pracy sprzęgła

Połączenie

Niezależna

Pompa/flansza

Niezależna

Flansza

Niezależna

Flansza

Moment obrotowy
(Nm)

Kierunek obrotów

800

Przeciwnie
do kierunku
obrotów silnika

1,02 / 1,26 / 1,56

Od 1602 do 2450

Zgodnie z kierunkiem
obrotów silnika

1,29

900

Zgodnie z kierunkiem
obrotów silnika

1,00

1000

Zgodnie z kierunkiem
obrotów silnika

Przełożenie(2)
1,12 / 1,14
1,14 / 1,195

PTO MULTIPOWER
Włączalna
Stale włączona

PTO NA SKRZYNI
BIEGÓW(2)
NH/1b - NH/1c

N221/10b - N221/10c

16

1

PTO MIĘDZY SILNIKIEM
A SKRZYNIĄ BIEGÓW

NX/10b - NX/10c
HR-Solo

6

PRZYSTAWKA ODBIORU MOCY
Stralis X-WAY jest dostępny z szerokim wyborem przystawek odbioru mocy (PTO) niezależnych od pracy sprzęgła i montowanych
na skrzyni biegów, włączalnych i stale włączonych, o różnych przełożeniach oraz przystosowanych do współpracy z retarderem(1).

NH/4b - NH/4c

HR

306

PRZEKŁADNIA
AUTOMATYCZNA
ALLISON

Włączalna

Moment hamujący
(kNm)

2

TO/TD

HR

Stale włączona

TYLNE OSIE
Modułowe podejście umożliwia wybór właściwej osi: np. osie jednostopniowe SR – w przypadku przewożenia większych ładunków
oraz ograniczenia zużycia paliwa na nawierzchniach asfaltowych/szutrowych, osie zwolnicowe HR z przekładnią redukcyjną w piastach – na drogi gorszej jakości.

16

HR-SR

ZF 16 S 1820 TO

ZF 16 S 2220 TO/TD

Zależna

Pompa/flansza

NX/10c+bR
S3200 górna (dla automatycznej
skrzyni biegów Allison)

Pompa

0,90 / 1,28

430

0,91 / 1,09 / 1,28 / 1,58 / 1,59 / 2,35

Od 400 do 720

1,23 / 1,48 / 1,91 / 2,19

Od 470 do 870

(0,91-1,28) / (1,09-1,59) / (1,23-1,85) / (1,48-2,35)

Od 400 do 720

0,60

660

Przeciwnie
do kierunku
obrotów silnika

UWAGA
(1) W zależności od typu przystawki.
(2) Całkowite przełożenie przystawki zależy od przełożenia przystawki i przełożenia wewnętrznego skrzyni biegów pojazdu.
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AKCESORIA IVECO

USŁUGI IVECO DLA KLIENTÓW

DOSTOSUJ STRALISA X-WAY
DO POTRZEB SWOJEJ FIRMY

Ostatecznym celem dla pojazdu użytkowego jest być zawsze na drodze i w ruchu. Cel ten jest również naszym celem i to on
determinuje naszą politykę w zakresie serwisu. Wszystkie usługi IVECO (od finansowania, przez przeglądy okresowe, program
pomocy drogowej, po naprawy) zostały opracowane pod kątem zwiększenia bezawaryjności pojazdów i wzrostu opłacalności biznesu.

Stralisa X-WAY można dopasować do planowanych warunków użytkowania. Służą do tego wysokiej jakości akcesoria opracowane w celu poprawy widoczności, bezpieczeństwa oraz rentowności eksploatacji pojazdu. To szczegóły, od których wiele zależy.

WIDOCZNOŚĆ

RENTOWNOŚĆ

Orurowanie i listwa świetlna całkowicie zintegrowane
z kabiną poprawiają widoczność pojazdu i podkreślają jego
kontury.

W gamie akcesoriów IVECO dostępne są rozwiązania obniżające całkowity koszt posiadania. Należą do nich systemy
uniemożliwiające odsysanie paliwa ze zbiornika. Aluminiowe urządzenia zapobiegają kradzieży paliwa, są odporne
na uszkodzenia, a jednocześnie umożliwiają szybkie tankowanie oraz są łatwe w montażu.

IVECO CAPITAL jest częścią finansową IVECO świadczącą pełny zakres
usług w obszarze finansowania, leasingu i wynajmu pojazdów użytkowych.
Zapewniamy również usługi okołopojazdowe, jak rozszerzona gwarancja,
przeglądy i naprawy oraz różne formy ubezpieczenia.
Wszystkie rozwiązania w zakresie ﬁnansowania dobierane są do potrzeb
klienta i dostępne w przypadku pojazdów nowych, używanych oraz
poddawanych adaptacji. Udzielamy klientom profesjonalnego doradztwa
w wyborze produktu, który najlepiej odpowiada ﬁnansowym i prawnym
uwarunkowaniom oraz wymogom prowadzonej działalności gospodarczej.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z właściwym dealerem
IVECO.
Aby skorzystać z programu IVECO ASSISTANCE NON-STOP i uzyskać
pomoc w każdym miejscu i czasie, wystarczy jeden telefon. Zgłoszenia
przyjmowane są całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
IVECO NON-STOP to nowa aplikacja na smartfony
umożliwiająca nawiązanie kontaktu w sprawie wezwania pomocy
drogowej.
Wystarczy wprowadzić numer identyfikacyjny pojazdu i numer
rejestracyjny. Następnie jednym naciśnięciem przycisku można
poprosić o pomoc (do wiadomości można dołączyć zdjęcie w celu ułatwienia
zdalnej diagnostyki usterki).
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA IVECO natychmiast uzyska
współrzędne GPS pojazdu, zlokalizuje go i powiadomi najbliższy warsztat.
Każdy etap działań jest monitorowany centralnie, na bieżąco przekazujemy
aktualne informacje o stanie pojazdu i postępie naprawy.

Asortyment ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH IVECO
to najlepsza gwarancja utrzymania wartości Stralisa X-WAY w miarę upływu
czasu, chroniąca przed nieprzewidzianymi przestojami.
IVECO oferuje najbogatszy asortyment nowych i regenerowanych części,
zestawów naprawczych dla wszystkich etapów eksploatacji nowego Stralisa.

BEZPIECZEŃSTWO

KOMFORT

Oferujemy akcesoria podnoszące bezpieczeństwo jazdy,
możemy na przykład zapewnić większe pole widzenia dzięki
zastosowaniu kamery cofania.

Pokrowce na siedzenia i dywaniki z oferty IVECO są doskonale dopasowane do stylistyki kabiny, a dobór materiałów
spełnia wszystkie wymagania związane z realizowanymi zadaniami.

Z pełną ofertą akcesoriów IVECO
można zapoznać się poprzez
katalog online:
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php
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Oferta jest też łatwo dostępna
dzięki bezpłatnej aplikacji
IVECO Accessories.

Aplikację można pobrać bezpłatnie z App Store.
Znajdują się w niej także dodatkowe i niepublikowane
nigdzie indziej zdjęcia oraz informacje.

IVECO jest operatorem 8 nowoczesnych magazynów części zamiennych
rozsianych po Europie, posiadających na stanach magazynowych 350 000 pozycji
i zapewniających całodobowe dostawy części zamiennych 7 dni w tygodniu.

SKLEP IVECO FAN
We wszystkich placówkach dealerskich IVECO znajdują się punkty IVECO FAN,
w których można nabyć odzież roboczą i rekreacyjną, torby, firmowe materiały
biurowe oraz gadżety.
Szczegóły znajdują się na stronie www.ivecostore.com
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IVECO JEST MARKĄ

INFORMACJE I ZDJĘCIA ZAMIESZCZONE W NINIEJSZYM KATALOGU NALEŻY TRAKTOWAĆ ORIENTACYJNIE.
IVECO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN Z POWODÓW HANDLOWYCH LUB TECHNICZNYCH W DOWOLNYM CZASIE I BEZ ZAPOWIEDZI.
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