
 

 

 

Nowy IVECO S-WAY: inteligentny samochód ciężarowy oferujący niższe 

zużycie paliwa i wyższy poziom skoncentrowania na potrzebach kierowcy 

 

Dzięki nowej gamie silników oraz zaawansowanym funkcjom IVECO S-WAY zużywa do 3% mniej 

paliwa, co przyczynia się do dalszego obniżenia całkowitego kosztu posiadania oraz poprawy 

wydajności firmy transportowej. 

 

IVECO S-WAY wyznacza przełom w branży, zmieniając sposób interakcji kierowcy z pojazdem 

poprzez specjalnego cyfrowego asystenta IVECO Driver Pal – Alexę firmy Amazon. 

 

 

Turyn, 1 czerwca 2021 r. 

 

 

Firma IVECO zaprezentowała dzisiaj nowy szosowy samochód ciężarowy IVECO S-WAY. 

Prezentację dla sieci sprzedaży oraz prasy motoryzacyjnej zorganizowano w formie wydarzenia 

cyfrowego, transmitowanego na platformie IVECO Live Channel. Samochody z nowej gamy 

zaprojektowano z myślą o zapewnieniu niższych kosztów posiadania pojazdu i wysokiej 

produktywności dla właściciela parku pojazdów. Dzięki nowym silnikom oraz tylnej osi nowej generacji, 

zaawansowanym rozwiązaniom technicznym i innowacyjnym usługom podporządkowanym 

potrzebom klientów jeszcze bardziej obniżono zużycie paliwa, które i tak należało już do najniższych 

na rynku. Nowy poziom pod względem łączności i koncentracji na kierowcy, to zasługa specjalnego 

cyfrowego asystenta IVECO Driver Pal, nowych i zaawansowanych funkcji oraz skomunikowanych 

usług. Przyjazny dla środowiska IVECO S-WAY jest idealnym rozwiązaniem biznesowym dla każdego 

właściciela floty, a także idealnym towarzyszem podróży dla kierowcy. 

Thomas Hilse, IVECO Brand President, powiedział: „Nowy IVECO S-WAY to samochód 

autentycznie wybiegający w przyszłość. Jest zrównoważony i oszczędny oraz zaprojektowany 

w sposób świadczący o głęboko zakorzenionym przedsiębiorczym sposobie myślenia jego 

konstruktorów. Najważniejszy jest klient, który może komunikować się ze swoimi pojazdami 

w rewolucyjny sposób. Świat szybko idzie do przodu, a branża transportowa nie tylko musi za nim 

nadążać, ale wręcz go wyprzedzać i być motorem zmian. Tak właśnie postępuje firma IVECO. Nowy 

IVECO S-WAY jest przyszłością świata transportu dostępną już dziś. Zabierze naszych klientów na 

kolejny poziom!”. 

Giuliano Giovannini, Head of Medium & Heavy Line Product Management, stwierdził: „Rzadko 

który producent decyduje się na aktualizację produktu w zaledwie dwa lata po wprowadzeniu zupełnie 
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nowego modelu. My jednak zrobiliśmy tak w przypadku IVECO S-WAY — udoskonalamy pojazd, który 

już należy do najlepszych w swojej kategorii. Dzisiaj nowy IVECO S-WAY przenosi nas na wyższy 

poziom, dzięki innowacjom, które nie mają odpowiednika na rynku. Oferujemy naszym klientom 

samochód, który przewiduje ich potrzeby i będzie przewyższał ich oczekiwania”. 

Nowy IVECO S-WAY kontynuuje sukcesy, jakie pojazdy z tej gamy odnoszą od czasu ich premiery 

w 2019 r. Cieszą się one wyjątkową popularnością wśród kierowców ze względu na wysoki poziom 

komfortu. Klienci doceniają poprawę wydajności i obniżenie całkowitego kosztu posiadania uzyskane 

dzięki opcjom łączności i indywidualnie konfigurowanym pakietom usług. Prawie 4 na 5 klientów 

wykupuje abonament na komplet usług telematycznych, a wskaźnik ten systematycznie rośnie. 

Ogólnie sprzedaż przewyższa wszelkie oczekiwania, co przekłada się na znaczący wzrost udziału 

w rynku. IVECO S-WAY zasilane gazem ziemnym są absolutnymi liderami w Europie. Obecnie 

przypada na nie ponad jedna czwarta sprzedaży. Właściciele są dumni ze swoich IVECO S-WAY, co 

okazują personalizacją pojazdów i udostępnianiem ich zdjęć w mediach społecznościowych. 

 

Niskie koszty posiadania dzięki niskiemu zużyciu paliwa i całkowitemu kosztowi posiadania 

IVECO S-WAY idealnie sprawdza się na długich trasach i jest najlepszym rozwiązaniem biznesowym 

dla właścicieli flot. Dzięki licznym udoskonaleniom i nowym rozwiązaniom podnosi poprzeczkę pod 

względem osiągów i zużycia paliwa, które jest niższe nawet o 3%.  

Silniki z nowej gamy spełniają normy emisji Euro VI/E i są homologowane do zasilania w 100% 

biopaliwem drugiej generacji, takim jak uwodorniony olej rośliny (HVO). Seria silników Cursor 13 

została uzupełniona o dwa nowe warianty o mocy 490 i 530 KM. Sprawność silników Cursor 11 

i Cursor 13 podniesiono dzięki zwiększeniu stopnia sprężania i nowej strategii zarządzania procesem 

spalania.  

13-litrowe silniki połączono z nowymi tylnymi osiami jednostopniowymi o zmniejszonych oporach 

wewnętrznych. Przełożenia tylnej osi w pojazdach z oponami o standardowym profilu mogą być 

wydłużone do 2,31:1. Umożliwia to znaczne obniżenie prędkości obrotowej, a tym samym poprawę 

wydajności na długich trasach. Dzięki tym rozwiązaniom model z nowym silnikiem Cursor 13 o mocy 

490 KM jest prawdziwym mistrzem niskiego całkowitego kosztu posiadania i przełomowym modelem 

w transporcie długodystansowym. 

Do poprawy efektywności IVECO S-WAY mierzonej zużyciem paliwa przyczyniają się także inne cechy 

pojazdu. Są to między innymi automatyczna klimatyzacja z nowym trybem Eco, który eliminuje 

zbędne zużycie energii, a także nowe aerodynamiczne osłony słupka A, nadające kabinie jeszcze 

bardziej opływowy kształt. 
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Doświadczenie kierowcy: inteligentna ewolucja w 100% skomunikowanego samochodu 

ciężarowego 

IVECO S-WAY przekształca sposób, w jaki kierowcy wchodzą w interakcję ze swoimi pojazdami oraz 

otwiera nową erę proaktywnego i predykcyjnego wsparcia. Cyfrowy asystent kierowcy IVECO Driver 

Pal, nowe i zaawansowane funkcje oraz skomunikowane usługi ułatwiają życie za kierownicą oraz 

podnoszą wydajność pracy. 

 

IVECO Driver Pal zmienia reguły gry.  

Umożliwia on kierowcy interakcję z pojazdem, jego systemami sterowania, IVECO Control Room oraz 

wszystkimi funkcjami zarządzania flotą poprzez polecenia głosowe z wykorzystaniem modułu Alexa 

firmy Amazon. Dzięki specjalnej aplikacji MYIVECO można w ten sposób nie tylko obsługiwać 

poszczególne funkcje w kabinie i system multimedialny, ale także programować trasę w systemie 

nawigacji oraz sprawdzać informacje o stanie technicznym pojazdu i wyniki oceny stylu jazdy 

kierowcy. IVECO Driver Pal umożliwia także kontakt z innymi kierowcami na trasie lub w okolicy celu 

podróży poprzez aplikację MYCOMMUNITY. Za jej pośrednictwem kierowcy mogą wymieniać 

wiadomości, wspierając się nawzajem i przekazując przydatne informacje. 

 

IVECO wprowadza nową, przełomową usługę, która oferuje całkowity spokój zarówno kierowcy, jak 

i właścicielowi floty w razie wypadku lub innych problemów z pojazdem. Kierowca może aktywować 

IVECO Top Care poprzez IVECO Driver Pal. Powiadomiony zostanie wówczas najbliższych warsztat 

IVECO, który postara się jak najszybciej znaleźć rozwiązanie. W ramach usługi kierowca może liczyć 

na innowacyjny pakiet opieki, jeżeli w ciągu 6 godzin nie uda się przywrócić samochodu do stanu 

umożliwiającego kontynuowanie jazdy. Obejmuje on bezpłatny transport, zakwaterowanie oraz 

ewentualną pomoc medyczną w razie takiej potrzeby. 

 

Mistrz zrównoważonego rozwoju 

Wersje IVECO S-WAY przystosowane do zasilania sprężonym gazem ziemnym (CNG) 

i skroplonym gazem ziemnym (LNG) zostały wyposażone w nowy inteligentny osprzęt, taki jak 

sprężarka ze sprzęgłem i pompa wspomagania układu kierowniczego o zmiennym wydatku, w celu 

dalszego obniżenia zużycia paliwa. Udoskonalenia silnika oraz nowe rozwiązania współdzielone 

z wersjami zasilanymi olejem napędowym, wraz z nowym inteligentnym osprzętem, pomagają jeszcze 

bardziej ograniczyć emisję CO2. Wszystko to sprawia, że IVECO S-WAY zasilany gazem ziemnym 

jest niekwestionowanym ekologicznym liderem w transporcie długodystansowym. 
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IVECO 

  

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr 

kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato 

Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką 

gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza 

utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych. 

  

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów 

dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment 

pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 

ton reprezentują: IVECO T-WAY przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami 

utwardzonymi oraz IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach 

utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym. 

  

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, 

wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne. 

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w 

siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone 

w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 

krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest 

pojazd IVECO. 

  

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: 

  

Aleksandra Zielińska                                                            Magdalena Skorupińska 

Marketing Manager Poland & Ukrain                                  Communication & Events Senior Specialist 

aleksandra.zielinska@iveco.com                                         magdalena.skorupinska@cnhind.com 
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