
 

Iveco S.p.A. 

Via Puglia 35 

10156 Turyn, Włochy 

www.iveco.com 

 

 

Iveco wprowadza na rynek nowy model Stralis XP – długodystansowego mistrza TCO2 

 

Nowy Stralis XP jest najbardziej niezawodnym i oszczędnym samochodem ciężarowym na rynku oraz 

częścią najbardziej kompleksowego rozwiązania w transporcie długodystansowym dzięki pakietowi 

obejmującemu sam pojazd oraz usługi służące ograniczeniu całkowitego kosztu posiadania i emisji CO2. 

 

Nowy Stralis XP, doskonały pojazd długodystansowy, oferujący przewagę technologiczną, wyróżnia się 

rozwiązaniami ograniczającymi zużycie paliwa i ofertą usług gwarantujących najwyższy poziom 

niezawodności pojazdu i zyskowności działalności transportowej. 

 

Oszczędność paliwa nawet do 11% oraz imponujące obniżenie TCO o nawet 5,6% w przypadku 

eksploatacji na długich trasach nadają pojazdowi status Mistrza TCO2 w transporcie długodystansowym. 

 

Madryt, 14 czerwca 2016 r. 

 

Iveco wprowadza na rynek nowy model Stralis XP, najbardziej niezawodny i efektywny paliwowo 

samochód ciężarowy na rynku, zaprojektowany specjalnie tak, by spełnić wymogi branży transportu 

długodystansowego i zapewnić najlepsze rozwiązanie w zakresie efektywności, zrównoważonej 

eksploatacji oraz całkowitego kosztu posiadania. 

 

Nowy Stralis XP opiera się na solidnym fundamencie w postaci modelu Stralis Hi-Way wprowadzonego na 

rynek w roku 2012 i ukoronowanego tytułem „Międzynarodowego samochodu ciężarowego 2013 roku”. 

Pojazd dysponuje wszystkim zaletami poprzednika, a zwłaszcza docenianą przez klientów kabiną HiWay, 

wyjątkowym układem HI-SCR Euro VI niewymagającym regeneracji i utrzymującym długoterminową 

wartość silnika i pojazdu, a także doskonałą jakością i niezawodnością charakterystyczną dla 

wcześniejszych modeli. 

 

Całkowicie zmodernizowany układ napędowy, nowy układ elektryczny i elektroniczny, najlepsza 

przekładnia w klasie, zawieszenie osi tylnej i tylne zawieszenie, przeprojektowany silnik, sprawdzona 

technologia HI-SCR oraz najnowszej generacji układ predykcyjny na bazie GPS są wspaniale 

zintegrowane z nowymi i innowacyjnymi funkcjami oszczędzającymi paliwo oraz unikalnymi usługami 

zaprojektowanymi przez Iveco w celu maksymalnego zwiększenia niezawodności oraz ograniczenia emisji 

CO2 i całkowitych kosztów posiadania. 

 

Wszystkie usprawnienia i nowe funkcje przekładają się na oszczędność paliwa na poziomie 11%, 

a nowe usługi zapewniają dodatkowe 3% oszczędności. Właściwości produktu i usługi składające się 
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na produkt Stralis XP współdziałają w celu redukcji całkowitych kosztów posiadania pojazdu 

wykorzystywanego w transporcie długodystansowym o imponujące 5,6%. 

 

Pierre Lahutte, prezes marki Iveco, powiedział: – Nowy model Stralis XP to samochód ciężarowy 

o technologicznej przewadze oferujący nadzwyczajne korzyści związane z całkowitym kosztem posiadania 

oraz emisją CO2.. To doskonała ciężarówka dla operatorów długodystansowych wymagających od swoich 

pojazdów niezawodności, bezproblemowej eksploatacji, braku przestojów i niskiego całkowitego kosztu 

posiadania. Dzięki unikalnemu podejściu integrującemu produkt i usługi, opracowaliśmy pojazd 

o ponadprzeciętnej niezawodności i oszczędności paliwa, który jest oferowany z gwarancją niezawodności 

oraz nowymi usługami umożliwiającymi efektywne zarządzanie flotą. Nowy Stralis XP to prawdziwy mistrz 

TCO2 stworzony do pokonywania europejskich autostrad. 

 

Funkcje i usługi ograniczające całkowite koszty posiadania – najbardziej wszechstronne 

rozwiązanie biznesowe 

 

Nowy Stralis XP wyróżnia się standardowo oferowanymi usługami podnoszącymi efektywność paliwową. 

Obejmują one inteligentne urządzenia pomocnicze, które wyłączają się automatycznie lub przechodzą 

w tryb energooszczędny, gdy nie są potrzebne. Predykcyjny układ Hi-Cruise wykorzystujący układ GPS 

steruje funkcjami wspomagającymi pracę kierowcy, takimi jak eco-roll, zmiana biegów i tempomat. Nowa 

12-biegowa przekładnia zautomatyzowana HI-TRONIX, ogranicznik prędkości jazdy i momentu 

obrotowego EcoSwitch, zoptymalizowane przełożenie osi tylnej oraz opony Michelin o niskim oporze 

toczenia to elementy wyposażenia oferujące najlepsze w tej klasie połączenie wydajności 

i bezpieczeństwa. Dodatkowe oszczędności paliwa wynikają z zastosowania osi tylnej o dłuższym 

przełożeniu 2,47, które umożliwia wytracanie prędkości i zapewnia 7% obniżenia prędkości obrotowej 

silnika. 

 

Nowy Stralis w wersjach 480XP i 570XP został zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb transportu 

długodystansowego i wyposażony jest w innowacyjny układ Smart EGR współpracujący z opatentowanym 

układem obróbki spalin Hi-SCR optymalizującym spalanie i uzyskującym znaczne oszczędności paliwa na 

długich trasach. Rozwiązanie to wykorzystuje niewielką ilość spalin, około 8%, która trafia do układu 

recyrkulacji i umożliwia wcześniejsze rozpoczęcie wtrysku. Wynikiem tego jest niskie zużycie paliwa oraz 

wskaźnik konwersji tlenków azotu w układzie wydechowym na poziomie 97%. Inne korzyści płynące z 

zastosowania układu HI-SCR to brak konieczności regeneracji, stosowania większej chłodnicy, 

dodatkowych czynności konserwacyjnych i utrzymanie najdłuższych okresów między przeglądami, co 

przynosi kolejne ograniczenie kosztów posiadania pojazdu. Firma Iveco oraz współpracująca z nią firma 

FPT Industrial odpowiedzialna za konstrukcję silników po raz kolejny potwierdziły swoją ugruntowaną 

pozycję liderów technologii zapewniających obniżenie zużycia paliwa. 
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Usługi nowej generacji Iveco obejmują złożony z kilku modułów program TCO2 LIVE i są dostępne 

standardowo dla nabywców nowego modelu Stralis XP. Obejmują one TCO2 SMART REPORT — 

szczegółowy raport na temat zużycia paliwa w każdym pojeździe floty — automatycznie wysyłany do 

klienta pocztą elektroniczną co tydzień i TCO2 Advising – porady poprawiające efektywność 

paliwową, poparte wynikami analiz pracy samochodów ciężarowych. Obie usługi można zintegrować z 

naszymi Kursami jazdy TCO2 prowadzonymi przez wykwalifikowanych instruktorów IVECO. Dzięki 

nowym usługom możliwe jest dalsze obniżanie kosztów paliwa — nawet o 3%. 

 

Nowy Stralis XP jest standardowo oferowany z wyjątkową Gwarancją Sprawności w nowej formule, która 

chroni klienta przed problemami technicznymi i zapewnia jak najszybsze przywrócenie pojazdu do 

eksploatacji (nie później niż po upływie 24 godzin) oraz naprawę usterek w najbliższej Stacji obsługi 

samochodów ciężarowych Iveco. W ramach przygotowania do wdrożenia nowego modelu Stralis XP firma 

Iveco buduje stacje obsługi samochodów ciężarowych przy głównych szlakach transportowych w Europie. 

To w nich realizowana jest Gwarancja Sprawności. 

 

IVECO 

 

IVECO jest marką CNH Industrial N.V., spółki będącej globalnym 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, autobusy miejskie i dalekobieżne, a 

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

dla wojska i służb obrony cywilnej.  

 

IVECO zatrudnia ponad 27 000 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.pl   

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 72965 
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