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Nowy Stralis podnosi poprzeczkę w zakresie wydajności i rentowności eksploatacji dzięki 
kompleksowemu pakietowi obejmującemu najnowocześniejsze wyposażenie, technologie i usługi 
dostosowane do potrzeb każdego przedsiębiorstwa transportowego. Przedstawione tu dwa 
modele z nowej generacji pojazdów charakteryzują się doskonałymi osiągami, wysoką wydajnością 
i obniżoną emisją zanieczyszczeń we wszystkich rodzajach eksploatacji:
•  Nowy Stralis z przeznaczeniem do dystrybucji regionalnej i miejskiej oraz do lekkiego 

transportu budowlanego,
• Nowy Stralis XP do transportu dalekobieżnego.
Nowy Stralis otrzymał zaprojektowany od nowa układ napędowy od silnika aż do opon, układ 
elektryczno-elektroniczny o nowej architekturze, posiada nową i najlepszą w swojej klasie skrzynię 
biegów, a także nową tylną oś i zawieszenie. W samochodzie wprowadzono  
także system wspomagania jazdy przewidujący profil drogi na podstawie map 3D  
i pozycjonowania GPS oraz specjalne rozwiązania sprzyjające obniżeniu zużycia paliwa i poprawie 
parametrów ekologicznych.
Wszystkie nowe funkcje i udoskonalenia mają na celu maksymalne zwiększenie produktywności 
i rentowności rzeczywistych przedsiębiorstw transportowych i zostały opracowane  
we współpracy z Klientami.
Monitorowaliśmy nasze ciężarówki w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych, rejestrując  
i analizując ich przebiegi, średnią prędkość, masę ładunku i profil trasy oraz szereg innych danych 
we wszystkich rodzajach przewozów (długodystansowych, regionalnych i miejskich).
Na podstawie uzyskanej w ten sposób bogatej bazy danych opracowaliśmy dla naszych Klientów 
kompletny zestaw zintegrowanych rozwiązań podnoszących efektywność, w tym program  
TCO2 Live™ oraz wchodzące w jego skład specjalne usługi:
• TCO2 Smart Report – cotygodniowy raport na temat stylu jazdy i zużycia paliwa,
•  TCO2 Konsultacje Paliwowe – doradztwo w zakresie paliwa na podstawie rzeczywistych 

raportów,
•  Akademia Jazdy IVECO – kursy oszczędnej jazdy, a także specjalną formułę  

Gwarancja Mobilności Pojazdu.

SPIS TREŚCI
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NAJNIŻSZE TCO + NAJNIŻSZA EMISJA CO2 
= MISTRZ TCO2 

MISTRZ CO2 WE WSZYSTKICH RODZAJACH ZADAŃ 
TRANSPORTOWYCH
Nowy Stralis – ekonomiczność i poszanowanie środowiska mogą iść w parze: ta naczelna zasada obowiązująca 
dla wszystkich produktów IVECO sprawdziła się i w tym przypadku.
Unikalny i stosowany tylko przez IVECO system oczyszczania spalin HI-SCR jest lżejszy, zajmuje mniej miejsca, jest też 
skuteczniejszy i łatwiejszy w obsłudze niż jakiekolwiek inne rozwiązanie zapewniające zgodność z wymogami normy Euro VI. 
Oznacza to, że HI-SCR nie tylko redukuje emisję, ale także zmniejsza koszty.
Technologia zastosowana w Nowym Stralisie sprzyja ograniczeniu zużycia paliwa do minimum, jednak na wielkość tego zużycia 
ma także wpływ czynnik ludzki.
Nasz System Oceny Stylu Jazdy (DSE) stanowi źródło informacji i danych dotyczących zachowań kierowcy podczas jazdy i ich 
wpływu na parametry istotne kosztowo, jest także użytecznym narzędziem w dążeniu do zmniejszania zużycia paliwa i znaczącej 
redukcji emisji CO2.
Zaangażowani ekologicznie profesjonaliści docenią możliwości, jakie stwarza Nowy Stralis XP, które w połączeniu 
z Systemem Oceny Stylu Jazdy przyczynią się do zmniejszenia śladu węglowego całej branży transportowej.

MISTRZ TCO WE WSZYSTKICH RODZAJACH ZADAŃ 
TRANSPORTOWYCH
Uwzględniliśmy wszystkie czynniki mające wpływ na TCO i zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju, od ceny 
samego pojazdu i zużycia paliwa, aż po konserwację i gwarancję mobilności pojazdu.
W przypadku pojazdów ciężarowych udział samego tylko paliwa w całkowitym koszcie posiadania wynosi od 35 do 40% 
i dla każdego przedsiębiorcy transportowego poprawa wydajności pojazdu ma zasadnicze znaczenie dla uzyskania 
przewagi konkurencyjnej. Dlatego przy projektowaniu Nowego Stralisa skoncentrowano się na zarządzaniu energią.
Skupiono się na:
•  poprawie wydajności – zwiększając ją poprzez wprowadzenie rozwiązań zależnych od rodzaju zadań transportowych 

i mających na celu oszczędzanie paliwa (np. Smart EGR),
• wprowadzeniu jazdy przewidującej – którą uzyskano dzięki opracowaniu systemu HI-CRUISE,
• redukcji oporów toczenia – które zmniejszyliśmy dzięki wykorzystaniu opon najwyższej klasy energetycznej,
• optymalizacji zużycia energii – którą osiągnięto za pomocą inteligentnego osprzętu. 
Rozwiązania wdrożone w Nowym Stralisie zaowocowały obniżeniem zużycia paliwa o dwucyfrową wartość 
procentową w porównaniu z poprzednim modelem. Szereg nowych technologii, rozwiązań i usług zapewnia dalsze zmniejszenie 
całkowitego kosztu posiadania.
W Nowym Stralisie XP oszczędność paliwa może wynieść nawet 11%, co przekłada się na obniżenie całkowitego kosztu 
posiadania o 5,6%.

NOWY STRALIS XP: TCO NIŻSZE NAWET O -5,6% NOWY STRALIS XP: EMISJA CO2 NIŻSZA NAWET O 11% 

CO SKŁADA SIĘ NA 
CAŁKOWITY KOSZT 
POSIADANIA (TCO)?

27%
KIEROWCA

11%
OPŁATY DROGOWE 
I PODATKI

42%
PALIWO I ADBLUE®

6%
PRZEGLĄDY I NAPRAWY

4%
OPONY

10%
AMORTYZACJA I FINANSOWANIE
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ODPOWIEDNI DO KAŻDEGO ZADANIA

DYSTRYBUCJA KRAJOWA I REGIONALNA
Nowy Stralis charakteryzuje się równie niskim zużyciem paliwa także na regionalnych trasach średniodystansowych dzięki 
swym cechom i pełnemu pakietowi funkcji wpływających na oszczędność paliwa, dostosowanych doskonale do konfiguracji 
pojazdu i charakteru przewozów.
System HI-CRUISE przewidujący profil drogi na podstawie map i pozycjonowania GPS, stanowiący standardowe wyposażenie 
pojazdów Stralis XP może być również zamówiony jako opcja w standardowym modelu Stralis MY2016.

DYSTRYBUCJA 
MIEJSKA
Nowy Stralis stanowi również właściwy 
wybór do celów komunalnych, dystrybucji 
miejskiej i lekkiego transportu budowlanego 
dzięki krótko- i średniodystansowym 
kabinom HI-STREET i HI-ROAD oraz 
szerokim wyborem silników różnej mocy, 
niskiej emisji i wysokim momencie 
obrotowym. Ofertę uzupełniają skrzynie 
biegów i przystawki odbioru mocy do 
wszelkich zadań.

TRANSPORT 
TOWARÓW 
NIEBEZPIECZNYCH
Nowy Stralis odpowiada doskonale 
tego typu zadaniom dzięki redukcji 
ciężaru oraz zgodności z rygorystycznymi 
wymogami umowy ADR. 
Oprócz tego Nowy Stralis posiada jeszcze 
jedną decydującą zaletę: w przypadku 
systemu HI-SCR wyeliminowano procedurę 
aktywnej regeneracji filtra DPF, a 
temperatura spalin jest niższa. Dzięki temu 
Nowy Stralis może być eksploatowany w 
strefach, gdzie obowiązują podwyższone 
środki bezpieczeństwa, takich jak  
porty lotnicze, promy, tunele, rafinerie i 
rozlewnie paliw.

TRANSPORT DALEKOBIEŻNY 
Nowy Stralis XP opracowany na potrzeby transportu dalekobieżnego posiada szereg rozwiązań zapewniających oszczędność 
paliwa, takich jak system Smart EGR, zoptymalizowane przełożenie osi tylnej, opony ECO w klasie energetycznej A.  
Towarzyszą mu także nowe usługi konsultacji w zakresie oszczędzania paliwa.
Jest on również wyposażony w najnowocześniejszy system HI-CRUISE, który w sposób zintegrowany dostosowuje prędkość, 
zmiany biegów i działanie funkcji Eco-Roll na podstawie danych topograficznych i pozycjonowania GPS.
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O wszystkim decyduje technologia, także w przypadku Nowego Stralisa.
Pod jego kabiną pracuje nowe serce – gwarancja opłacalności biznesu i jego zgodności 
z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Nowy Stralis korzysta z nowych technologii stanowiących źródło znacznej poprawy parametrów 
w obszarach najbardziej istotnych dla przedsiębiorstw transportowych: wydajności, jakości 
i niezawodności.

SILNIKI, INTELIGENTNY OSPRZĘT ORAZ SMART EGR

HI-CRUISE ORAZ HI-TRONIX

EURO VI C / UKŁAD OCZYSZCZANIA SPALIN HI-SCR NOWY POMOST ZA KABINĄ

ZOPTYMALIZOWANY WTRYSK ADBLUE® EURO VI C / CZUJNIK JAKOŚCI ADBLUE® 

ZOPTYMALIZOWANY UKŁAD PNEUMATYCZNY NOWE ROZMIESZCZENIE PRZEWODÓW PALIWOWYCH

NOWE TYLNE ZAWIESZENIE NOWY UKŁAD ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY HI-MUX

NOWE TYLNE ŚWIATŁA NOWA OŚ TYLNA Z NOWYMI PRZEŁOŻENIAMI

NOWY STRALIS W SKRÓCIE
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ZGODNOŚĆ Z EURO VI C
System oczyszczania spalin HI-SCR wykrywa na bieżąco wszelkie zmiany wielkości emisji 
oraz jakości AdBlue®, zgodnie z nowymi wymogami etapu C normy Euro VI.

NASZA FLAGOWA TECHNOLOGIA
Nasz opatentowany system HI-SCR to w istocie najlepszy układ selektywnej redukcji katalitycznej na rynku, który jako jedyny 
umożliwia redukcję emisji NOx o 97%. To oznacza, że spełnia on wymogi Euro VI bez układu recyrkulacji spalin EGR.

HI-SCR ZAPEWNIA MAKSYMALNY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA
•  Najbardziej odpowiednie rozwiązanie w różnorodnych rodzajach przewozów, takich jak dystrybucja, odbiór odpadów, 

utrzymanie dróg, eksploatacja poza drogami, zadania realizowane na obszarze portów lotniczych, rafi nerii i baz załadunku paliw.

HI-SCR ZAPEWNIA MAKSYMALNĄ ŁADOWNOŚĆ
• Kompaktowa, lekka technologia zapewnia najlepsze połączenie wydajności i trwałości eksploatacyjnej.
• Brak dodatkowych elementów przy silniku i rozbudowanego układu chłodzenia.

HI-SCR ZAPEWNIA MAKSYMALNĄ MOBILNOŚĆ POJAZDU
• Najdłuższe okresy międzyprzeglądowe oferowane na rynku.

HI-SCR ZAPEWNIA MAKSYMALNĄ OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA
• Zachowanie wszystkich zalet HI-SCR (bezpieczeństwo, lekkość i brak stacjonarnej regeneracji).
• Znaczące oszczędności paliwa w przewozach długodystansowych.

Elektroniczny 
układ sterowania

Mieszacz

Moduł zasilania

Katalizator utleniajacy
silnika wysokopreznego

Filtr czastek stałych
silnika wysokopreznego

Układ selektywnej redukcji katalitycznej

Katalizator oczyszczajacy

AdBlue® / DEF

CO
NOxNOxNO

CO2

CO2

NH3

H2O

N2

PM

HC

Moduł dozowania

NO2NO2NONH3

H2ON2

AdBlue® / DEF

HI-SCR: SPECJALNOŚĆ IVECO

ZALETY SYSTEMU HI-SCR

97% REDUKCJI NOx

BRAK WYMUSZONEJ REGENERACJI

BRAK WPŁYWU NA UKŁAD 
CHŁODZENIA

NAJDŁUŻSZE OKRESY MIĘDZY 
PRZEGLĄDAMI

EFEKTYWNOŚĆ SPALANIA ++

OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA ++
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Zaprojektowaliśmy od nowa cały układ napędowy, aby Nowy Stralis był jeszcze bardziej wydajny.
W procesie konstrukcji układu napędowego opracowano i zintegrowano nowe elementy, zapewniające maksimum korzyści w każdym 
rodzaju eksploatacji.

WG  Turbosprężarka z zaworem upustowym (Waste Gate)
eVGT Turbosprężarka o regulowanej geometrii sterowana elektronicznie

SILNIKI HI-EFFICIENCY
Nowemu Stralisowi towarzyszy szeroka i przemyślana oferta silników umożliwiająca dobór jednostki napędowej do specyfi ki 
eksploatacji z dostosowanymi rozwiązaniami obniżającymi zużycie paliwa.
Gama silników Nowego Stralisa obejmuje trzy pojemności i dziewięć wariantów mocy od 310 do 570 KM. 
Wszystkie jednostki charakteryzują się największą w swojej klasie gęstością mocy i największym momentem obrotowym.
Umożliwia to Klientom „downspeeding” – dobór silnika o jak najniższej prędkości obrotowej:
• oferujemy silniki 11-litrowe tam, gdzie większość konkurentów ma do zaproponowania tylko wersje 13-litrowe,
•  zastosowane przez nas przełożenie tylnej osi 2,47 pozwala uzyskać najniższe zużycie paliwa dzięki prędkości silnika nieco 

ponad 1100 obr./min przy prędkości marszowej 90 km/h.
Nasze zaangażowanie w zakresie działań proekologicznych przyniosło skutek w postaci dalszego polepszenia sprawności wszystkich 
jednostek napędowych i wzrostu osiągów niektórych z nich:
•  wzrost momentu obrotowego silnika Cursor 11 (o 100 Nm więcej w wariancie 420 KM i o 50 Nm w wariancie 480 KM),
• wzrost mocy silnika Cursor 13 (oferowanym teraz w wariantach 510 KM i 570 KM).

Cursor 11 Cursor 13Cursor 9

NOWY STRALIS EURO VI / ETAP C

POJEMNOŚĆ 
SKOKOWA TURBOSPRĘŻARKA

MOC MOMENT OBROTOWY

KM [w zakresie obr./min] Nm [w zakresie obr./min]

CURSOR 9 8,7 l
WG

310 @ 1.675 – 2.200 1.300 @ 1.100 – 1.675

330 @ 1.655 – 2.200 1.400 @ 1.100 – 1.655

360 @ 1.530 – 2.200 1.650 @ 1.200 – 1.530

eVGT 400 @ 1.655 – 2.200 1.700 @ 1.200 – 1.655

CURSOR 11 11,1 l eVGT

420 @ 1.475 – 1.900 2.000 @ 870 – 1.475

460 @ 1.500 – 1.900 2.150 @ 925 – 1.500

480 @ 1.465 – 1.900 2.300 @ 970 – 1.465

CURSOR 13 12,9 l eVGT
510 @ 1.560 – 1.900 2.300 @ 900 – 1.560

570 @ 1.605 – 1.900 2.500 @ 1.000 – 1.605

NOWY UKŁAD NAPĘDOWY

MOC DO 570 KM 

SMART EGR: WYŻSZA EFEKTYWNOŚĆ 
SPALANIA 
Zaawansowane sterowanie kątem wyprzedzenia wtrysku 
pozwala jeszcze bardziej zwiększyć maksymalne ciśnienie 
w cylindrach i obniżyć zużycie paliwa. Wywołane w ten 
sposób podwyższenie emisji NOx kompensuje się 
recyrkulacją niewielkiej ilości spalin (do 8%).
Smart EGR jest układem umożliwiającym zmniejszenie 
zużycia paliwa, a nie środkiem do obniżenia poziomu 
emisji. Obniża on zużycie paliwa na długich, płaskich trasach, 
zapewniając jednocześnie utrzymanie wszystkich zalet i korzyści 
systemu HI-SCR.

INTELIGENTNY OSPRZĘT SILNIKA
Zapobiega stratom energii w czasie, gdy praca określonych 
podzespołów nie jest konieczna:
•  układ zarządzania sprężonym powietrzem sterujący 

kompresorem odłączanym za pomocą sprzęgła,
•  alternator z funkcją odzysku energii i inteligentnym 

układem monitorowania stanu akumulatorów,
•  pompa wspomagania układu kierowniczego o zmiennym 

wydatku.

OBNIŻENIE TARCIA W SILNIKU
Wiele części składowych przeprojektowano, aby obniżyć 
tarcie w silniku: zmieniono profi l tłoka i zastosowano nowe 
pierścienie, których obciążenie styczne jest mniejsze.
Udoskonalono również system zarządzania temperaturą 
oleju, aby uniknąć przegrzewania i strat energii.

OGRANICZENIE PRACY SILNIKA NA BIEGU 
JAŁOWYM
To nowa funkcja, która eliminuje długotrwałą pracę silnika 
na biegu jałowym.
System automatycznie wyłącza silnik po zaprogramowanym 
czasie przy spełnieniu koniecznych warunków.
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NOWY UKŁAD NAPĘDOWY

HI-CRUISE – ZINTEGROWANY SYSTEM JAZDY
Styl jazdy odpowiadający wszystkim – kierowcom i właścicielom fl oty.

Nowy Stralis wyposażony w skrzynię biegów HI-TRONIX może być po raz pierwszy wyposażony w zintegrowany przewidujący 
system wspomagania jazdy HI-CRUISE, integrujący układy oparte na technologii geolokalizacji GPS, takie jak tempomat i układ 
zmiany biegów przewidujące profi l wysokości trasy, które rozszerzają również zakres działania funkcji Eco-Roll.
Skrzynia biegów, mapa i pozycjonowanie GPS są połączone, co pozwala stosować strategię jazdy przewidującej, która idealnie 
dopasowuje sekwencję zmiany biegów do topografi i.
Nowy system HI-CRUISE integruje również układ EcoSwitch, uwzględniając ogranicznik prędkości ECO oraz ograniczenie 
momentu obrotowego. Zmniejsza on zużycie paliwa, uwzględniając rzeczywiste obciążenie pojazdu, ale jednocześnie w sytuacjach 
koniecznych pozwala na wykorzystanie pełnej dynamiki.

System HI-CRUISE w połączeniu z EcoSwitch to prawdziwy pomocnik 
kierowcy gwarantujący znaczne korzyści:
•  prędkość i przełożenie zarządzane algorytmem prognozującym 

„e-horyzont”, realizującym zaawansowane strategie oszczędzania paliwa,
•  zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu ze skrzyni biegów dzięki 

ogranicznikowi prędkości, wyłączeniu funkcji kick-down i ograniczenie 
możliwości manualnej zmiany biegu,

• niezrównany komfort jazdy.
Aby spełnić oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron system 
HI-CRUISE został dopracowany na podstawie analizy w rzeczywistych 
warunkach eksploatacji w transporcie:
•  kierowcy doceniają zalety systemu HI-CRUISE, który działa płynnie i ułatwia 

ich pracę, dzięki czemu mogą skupić się na bezpieczeństwie zamiast 
na czynnościach rutynowych,

•  zarządzający fl otą cenią sobie system HI-CRUISE, ponieważ zapewnia 
znaczne oszczędności paliwa (i niezawodność w dłuższym okresie) również 
w przypadku mniej doświadczonych kierowców.

NOWA SKRZYNIA BIEGÓW HI-TRONIX
12-biegowa zautomatyzowana skrzynia biegów HI-TRONIX z elektronicznie sterowanym sprzęgłem jest jedną z najnowocześniejszych 
konstrukcji w swojej kategorii:
• modułowa konstrukcja ułatwiająca serwisowanie,
• sprawność 99,7%,
• wyjątkowa trwałość,
• najlepsza w swojej klasie rozpiętość przełożeń (16,7),
• najlepszy w swojej klasie stosunek przenoszonego momentu obrotowego do masy.

W porównaniu z poprzednim modelem w skrzyni biegów 
HI-TRONIX poprawiono wszystkie osiągi: czas zmiany 
przełożenia jest krótszy o 10%, w stosunku do poprzedniej 
generacji urządzeń prawie dwukrotnie zwiększono trwałość 
mierzoną liczbą zmian biegów, a przebieg pomiędzy 
wymianami oleju przekładniowego wydłużono do 600 000 km 
(w transporcie dalekobieżnym).
HI-TRONIX oferuje także dodatkowe funkcje, takie jak tryb 
manewrowy (pełzania) do jazdy z bardzo niską prędkością 
(skrzynia zachowuje się jak skrzynia w pełni automatyczna), funkcja 
rozkołysania ułatwiająca ruszenie na grząskiej nawierzchni, 
4 biegi wsteczne oraz nowy asor tyment przystawek odbioru 
mocy (PTO).
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NOWE OPONY ECO KLASY „A”
IVECO znalazło się wśród pierwszych producentów 
na rynku, którzy zdecydowali się na zastosowanie 
nowych opon ECO w klasie energetycznej „A” – MICHELIN 
X® LINE™ ENERGY™ F i D2.
Zmniejszone do minimum opory toczenia pozwalają 
w efekcie uzyskać znaczne oszczędności (w porównaniu 
z obecnie stosowanymi oponami X® LINE™):
•  oszczędność paliwa do 1 l/100 km przy nowych oponach,
•  0,5 litra/100 km (średnio) podczas pierwszego „życia” 

opony (do pierwszego bieżnikowania),
•  korzyść dla środowiska to obniżenie emisji CO2 o 1,33 kg 

na każde 100 km, czyli nawet o ponad 3,7 t w pierwszym 
cyklu eksploatacji.

W Nowym Stralisie z nowymi oponami ECO klasy A 
oszczędności w zużyciu paliwa z tego tytułu mogą 
sięgnąć 1,5% (przy zastosowaniu opon klasy A również 
w naczepie).

Opony ECO klasy A fi rmy MICHELIN można zamawiać 
do wszystkich modeli dostępnych w ofercie, a Nowy Stralis 
XP posiada je w wyposażeniu standardowym.
Opony ECO klasy A fi rmy MICHELIN dostępne są również 
w wykonaniu na osie naczep jako MICHELIN X® LINE™ 
ENERGY™ T, co pozwala uzyskać najniższe zużycie paliwa.

NOWA OŚ TYLNA
Nowy Stralis posiada zupełnie nową oś tylną z pojedynczą redukcją, udoskonaloną geometrią przekładni i niższym tarciem, 
co przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa.
Dostępne są wszystkie znane z poprzedniego modelu przełożenia, ale nowa oś jest oferowana również w optymalnym dla wersji 
XP przełożeniu 2,47 umożliwiającym zredukowanie prędkości obrotowej silnika (tzw. downspeeding).
Dzięki redukcji obrotów silnika w czasie jazdy ze stałą prędkością nowa oś tylna zapewnia znaczne korzyści 
z obniżonego zużycia paliwa, zwłaszcza na trasach długodystansowych.

NOWY UKŁAD NAPĘDOWY
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NOWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA I FUNKCJE ZAPOŻYCZONE  
Z SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
W Nowym Stralisie wprowadzono nowe elementy wyposażenia przejęte z samochodów osobowych, jeszcze bardziej 
poprawiające funkcjonalność i ułatwiające użytkowanie pojazdu:
• światła LED,
•  nowe zdalne sterowanie centralnym zamkiem z funkcją otwierania najpierw drzwi kierowcy oraz sprawdzenia wszystkich 

świateł zewnętrznych,
• regulacja natężenia oświetlenia wnętrza,
• automatyczne włączenie świateł awaryjnych w przypadku nagłego spadku prędkości / hamowania.
Wraz z opracowaniem nowego układu elektryczno-elektronicznego przeprojektowano również zestaw wskaźników.
Przyciskiem na kierownicy wielofunkcyjnej można przywołać menu podręczne do włączania / wyłączania często używanych funkcji.

NOWY POMOST ZA KABINĄ
Nowy pomost za kabiną zwiększa funkcjonalność i bezpieczeństwo.
Pomost z płyt stalowych i aluminiowych zapewnia możliwość przejścia z jednej strony pojazdu na drugą, jego długość można 
opcjonalnie zwiększyć, by sięgał do wspornika tylnego zawieszenia, a brak wystających śrub i innych elementów  
oraz jednolite wykonanie przeciwpoślizgowe zapewnia bezpieczeństwo kierowcy.
Dzięki wykorzystaniu aluminium i stali nierdzewnej zapewniono wysoką odporność na korozję.

SYSTEM HI-MUX / NOWA KONFIGURACJA PODWOZIA
Nowy Stralis posiada zaprojektowany od zera nowy układ elektryczno-elektroniczny, dla którego opracowano nowe 
podzespoły elektroniczne, a nowa architektura umożliwia obsługę większej liczby urządzeń i funkcji przy zoptymalizowanych 
zasobach.
Nowy system HI-MUX zapewnia wysoką niezawodność, większą przepustowość w zakresie transmisji danych i możliwość 
wprowadzenia funkcji typowych dla samochodu osobowego. Szybkość przesyłu w sieci zwiększono dwukrotnie, co pozwala  
zarządzać dużą ilością danych wymaganych przez system HI-CRUISE do przewidywania profilu drogi na podstawie map i 
pozycjonowania GPS.
Pokładowe moduły elektroniczne HI-MUX komunikują się ze sobą przez dwa fizyczne przewody za pomocą wspólnego 
protokołu.
System charakteryzuje się modułową architekturą podzieloną na dwie części w celu zapewnienia większej uniwersalności  
i ułatwienia serwisu, zabudowaną z przewodami pneumatycznymi, paliwowymi i AdBlue®, według nowego układu prowadzenia.
Przewody i wiązki biegną równolegle wzdłuż podwozia, ułożone z wykorzystaniem nowych wsporników w uporządkowany  
i przejrzysty sposób ułatwiający czynności serwisowe i w efekcie minimalizujący przestoje pojazdu.

NOWE TYLNE ZAWIESZENIE – 
REDUKCJA MASY
Nowe tylne zawieszenie odznacza się zwiększoną trwałością 
i niezawodnością oraz zmniejszoną masą.
Części składowe tego zawieszenia przeprojektowano,  
co umożliwiło zmniejszenie masy o 45 kg przy zachowaniu 
dotychczasowej nośności i wytrzymałości.
Zwarta konstrukcja nowego stabilizatora poprzecznego 
położonego nad mostem pozwoliła uzyskać większy kąt 
rampowy.
Nowe zawieszenie jest także bardziej odporne na korozję.

TECHNOLOGIA I WARTOŚĆ
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KOMFORT I PRODUKTYWNOŚĆ

ZAPROJEKTOWANY WOKÓŁ KIEROWCY
Kabina Nowego Stralisa została zaprojektowana pod kątem potrzeb i wygody kierowcy. Najwyższy poziom komfortu i 
bezpieczeństwa oraz system multimedialny tworzą doskonałe środowisko pracy sprzyjające maksymalnej produktywności 
podczas realizacji wszystkich zadań transportowych. 
W wersji z wysokim dachem wysokość wnętrza wynosi około 2 m, a kubatura przekracza 10 m3.
Deska rozdzielcza jest ergonomiczna i funkcjonalna, wykonana z przyjemnych w dotyku materiałów niepowodujących 
skrzypienia czy trzasków. Kierowca może bez wysiłku dosięgnąć wszystkich elementów sterowania bez konieczności odrywania 
pleców od oparcia, co gwarantuje zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Każdą z funkcji i każdy element wyposażenia zaprojektowano z myślą o wygodzie i dobrym samopoczuciu na pokładzie:
• kierownica z płynną regulacją położenia i pneumatyczną blokadą i wbudowanymi przyciskami funkcyjnymi,
• podgrzewany i (opcjonalnie) wentylowany fotel kierowcy z pasem bezpieczeństwa o regulowanej wysokości,
•  łóżko HI-COMFORT o szerokości 80 cm i długości ponad 2 m, ze stelażem z drewnianych listewek i regulowanym kątem 

oparcia pleców,
• składana leżanka górna, ze wspomaganiem podnoszenia amortyzatorami gazowymi, 
• opcjonalny klimatyzator postojowy o niskim poborze energii zabudowany w panelu dachowym,
• ponad 30 szuflad i schowków,
• opcjonalna 50-litrowa lodówka Maxi niezastąpiona w długich trasach. 
Całości dopełniają doskonała izolacja akustyczna kabiny oraz nowe, bardziej funkcjonalne zasłony i rolety.
Nowego Stralisa i Nowego Stralisa XP można skonfigurować z każdym typem kabiny w dowolnej dostępnej wysokości.

WYSOKOŚĆ WNĘTRZA LEŻANKI SZEROKOŚĆ DŁUGOŚĆ

HI-WAY (AS)
Do transportu  

dalekobieżnego

WYSOKI DACH
1.989 mm 1 lub 2

2.500 mm 2.250 mm

NISKI DACH
1.516 mm 1

HI-ROAD (AT)
Do transportu  

krajowego  
i regionalnego

WYSOKI DACH
1.880 mm 1 lub 2

2.300 mm 2.150 mm

NISKI DACH
1.210 mm 1

HI-STREET (AD)
Do transportu  

miejskiego
NISKI DACH

1.210 mm – 2.300 mm 1.710 mm

Nowy Stralis HI-STREET / HI-ROADNowy Stralis HI-WAY
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ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO

EBS + BAS Elektronicznie sterowany układ hamulcowy + system wspomagania hamowania awaryjnego

ESP Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy

HILL HOLDER System zapobiega staczaniu się pojazdu przy ruszaniu pod górę (z HI-TRONIX)

INTARDER Hamulec hydrauliczny ciągłego działania o wysokiej skuteczności spowalniający pojazd bez użycia zasadniczego 
układu hamowania podczas hamowania spowalniającego

HAMULEC POSTOJOWY Opcjonalny hamulec postojowy działający na obie osie

ACC Tempomat Adaptacyjny dostosowujący się do prędkości pojazdu poprzedzającego

LDWS System ostrzegający przed niezamierzonym opuszczeniem pasa ruchu

AEBS Zaawansowany automatyczny system hamowania awaryjnego

DRL Światła do jazdy dziennej w technologii LED

DAS System monitorowania koncentracji kierowcy

KOMFORT I PRODUKTYWNOŚĆ
Nowego Stralisa można wyposażyć w najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i wspomagania jazdy  
w celu ochrony kierowcy, ułatwienia mu pracy i zwiększenia wydajności.
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IVECO TRUCK STATION: PARTNER W KAŻDYM MIEJSCU EUROPY
Kto jedzie Nowym Stralisem, nie jest zdany tylko na siebie: Klienci mogą liczyć na pomoc IVECO TRUCK STATION, 
które znajdują się przy wszystkich głównych europejskich trasach.

Stacje te świadczą szeroki zakres usług serwisowych i realizują program pomocy drogowej, w tym naprawy ekspresowe z użyciem 
oryginalnych części zamiennych IVECO, obsługę naczep, opon, nadwozi, uzupełnianie AdBlue® i mycie ciężarówek*.
Rezerwacji usług w najbliższym punkcie serwisowym na stacji obsługi można dokonać poprzez aplikację na urządzenia mobilne, 
z wykorzystaniem telematyki lub telefonicznie, łącząc się z CENTRUM OBSŁUGI KLIENTÓW programu pomocy 
Assistance Non-Stop, oferowanego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
IVECO TRUCK STATION spełniają ścisłe kryteria kwalifi kacji i wyróżniają się dzięki pierwszorzędnej jakości usług świadczonych w 
oparciu o doświadczenie, stawiając sobie za cel dobro Klienta. Ich misją jest pomóc Klientowi w skróceniu czasu przestoju 
i zwiększeniu produktywności pojazdów poprzez jak najlepsze, najszybsze i najbardziej profesjonalne rozwiązywanie problemów.

* Sprawdź zakres usług dostępnych w wybranej stacji.

BLISKOŚĆ
Gdziekolwiek będziesz, zawsze w pobliżu znajdziesz 
TRUCK STATION. Możesz na nią liczyć.

WSZECHSTRONNOŚĆ
• Obsługa naczep.
• Obsługa ogumienia.
• Obsługa nadwozia.
• Uzupełnianie AdBlue®.
• Mycie ciężarówek.

DODATKOWE USŁUGI
• Umowa z hotelem (wraz z dowiezieniem na nocleg).
• Pojazd zastępczy.

NAPRAWY PRIORYTETOWE
Z każdym problemem technicznym można zgłosić się 
na naprawy ekspresowe.

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI
Wysoka jakość logistyki i lepsza dostępność części 
zamiennych w magazynie zapewniają skrócenie czasu 
naprawy.

WYDŁUŻONE GODZINY OTWARCIA
Wszystkie stacje obsługi ciężarówek IVECO są otwarte 
od poniedziałku do soboty i dostępne 24 godziny 
na dobę.

NAJWYŻSZE KWALIFIKACJE PERSONELU
Gwarancją doskonałej jakości usług są najlepsi 
przeszkoleni i profesjonalni technicy serwisowi.

NA GŁÓWNYCH 
EUROPEJSKICH 
SZLAKACH 
I KORYTARZACH 
TRANSPORTOWYCH

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ NAPRAW
• Doświadczony personel IVECO.
• Najbardziej zaawansowane narzędzia diagnostyczne. 
• Pierwszorzędna jakość napraw, szybka realizacja,
 skrócenie przestojów.

GWARANCJA MOBILNOŚCI 360°

GWARANCJA MOBILNOŚCI 360°

• Gwarancja mobilności

• Usługa telematyki

• Umowa ELEMENTS 3XL / 2XL

NAJWIĘKSZA DOSTĘPNOŚĆ POJAZDU

  Zaplanowane przeglądy
  Monitorowanie wydajności pojazdu
  Dedykowany zespół IVECO
  TRUCK STATION

WYJĄTKOWA USŁUGA GWARANTUJĄCA SPOKÓJ UŻYTKOWANIA
Usługa GWARANCJI MOBILNOŚCI jest usługą standardową dla Nowego Stralisa XP w przypadku wykupienia umowy 
ELEMENTS 3XL / 2XL na czas eksploatacji pojazdu.
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System Oceny Stylu Jazdy przetwarza dane pochodzące z 
silnika pojazdu i systemu GPS, wykorzystując zaawansowany 
algorytm, który ocenia skuteczność kierowcy w obniżaniu 
zużycia paliwa. Ocena uwzględnia poziom trudności 
realizowanego zadania.

Każdy z tych indeksów jest wyświetlany na bieżąco na  
ekranie użytkownika razem z analogowym wskaźnikiem 
przedstawiającym wartość procentową.
Im wyższy wynik, tym lepsza jazda pod kątem skuteczności 
obniżania zużycia paliwa.

Gdy pojazd ciężarowy jest w ruchu, na ekranie wyświetlają 
się sugestie dotyczące sposobu obniżenia zużycia paliwa 
(użycie biegów, hamulców, hamowanie silnikiem, 
przyspieszanie i bezwładność).

TCO2 SMART REPORT
Dane gromadzone zdalnie z pokładowego Systemu Oceny 
Stylu Jazdy umożliwiają ocenę głównych parametrów 
związanych z osiągami pojazdu i jakością pracy 
kierowcy.
Cotygodniowe raporty przesyłane są automatycznie 
poprzez e-mail do menedżera floty, ze szczególnym 
uwzględnieniem zachowań kierowcy podczas jazdy i związanych 
z tym tendencji, zużycia paliwa w rozbiciu na poszczególne 
pojazdy i oceną śladu węglowego parku pojazdów traktowanego 
całościowo.
Usługa ta jest niezależna od innych usług zarządzania flotą, 
realizowanych poprzez por tal internetowy.
Usługa TCO2 Smar t Repor t jest świadczona dla Nowego 
Stralisa XP nieodpłatnie przez okres do 5 lat. Warunek 
konieczny to wyposażenie pojazdu w Ekran IVECONNECT 
+ Ocena stylu jazdy (DSE) + moduł telematyczny UTP.

TCO2 KONSULTACJE PALIWOWE
IVECO to wszechstronny konsultant w zagadnieniach 
zużycia paliwa i partner, który zawsze wesprze  
w poszukiwaniu rozwiązań mających na celu uzyskiwanie 
efektywności i zgodności transportu z zasadami 
zrównoważonego rozwoju.
Nasze doświadczenie w zakresie najbardziej efektywnych 
technik oszczędzania paliwa wynika z gromadzonych 
latami danych eksploatacyjnych dla różnych rodzajów 
misji pojazdów (dzięki współpracy z Klientami), ich analizie  
i przetwarzaniu.
Obecnie IVECO udostępnia to jedyne w swoim rodzaju 
know-how jako usługę świadczoną przez specjalnie 
tworzone zespoły ekspertów paliwowych przeznaczone do 
obsługi wszystkich segmentów rynku, monitorujące 
nieprzerwanie kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) floty  
w celu opracowania planów doskonalenia dostosowanych 
do specyfiki Klienta.
Usługa TCO2 Konsultacje Paliwowe jest świadczona dla 
Nowego Stralisa XP nieodpłatnie przez okres 1 roku.

AKADEMIA JAZDY IVECO
Dobrzy kierowcy są w stanie zmniejszyć zużycie paliwa, wykorzystując nowoczesne urządzenia i technologie. 
Dlatego firma IVECO oferuje specjalne programy szkoleniowe z myślą o rozwijaniu umiejętności kierowców Klienta. 
Uczymy, w jaki sposób zmniejszyć zużycie paliwa, zapewnić długą i bezawaryjną eksploatację i zwiększyć bezpieczeństwo.
Kursy można indywidualizować stosownie do wymagań Klienta i prowadzić w jego siedzibie lub w IVECO. Tematyka kursów 
uwzględnia także:
• zaznajomienie z pojazdem, jego właściwościami i funkcjami,
• doskonalenie umiejętności podczas jazdy praktycznej z profesjonalnym instruktorem.

Po zakończeniu każdej trasy kierowca może przejrzeć  
na monitorze zestawienie wszystkich indeksów, wyrażone  
w wartościach procentowych i wyświetlone w postaci 
wykresu.

OCENA STYLU JAZDY
System Oceny Stylu Jazdy (DSE) pozwala kierowcom doskonalić swoje umiejętności na bieżąco podczas prowadzenia 
pojazdu. System działa jak profesjonalny pokładowy instruktor i pomaga w oszczędzaniu paliwa bez uszczerbku na 
zakładanych prędkościach. System DSE dokonuje oceny wydajności i wyświetla sugestie dotyczące sposobu obniżenia 
zużycia paliwa (na przykład skorzystanie z odpowiedniego biegu w danym momencie). System ten może być używany  
przez kierowcę na pokładzie, może także stanowić część nowych Konsultacji IVECO w Zakresie Zużycia Paliwa.

NIŻSZE ZUŻYCIE PALIWA
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DOKŁADNIE TO, CZEGO POTRZEBA, ABY ZWIĘKSZYĆ 
PRODUKTYWNOŚĆ I ZMNIEJSZYĆ TCO WE WSZYSTKICH 
RODZAJACH ZADAŃ TRANSPORTOWYCH

NOWY STRALIS NOWY STRALIS XP

System oczyszczania spalin HI-SCR

Silniki o obniżonym tarciu*

Inteligentny osprzęt silnika*

Smart EGR (obniżenie zużycia paliwa)**

System wyłączania silnika przy bezczynności

Instalacja HI-MUX

Skrzynia biegów HI-TRONIX

System HI-CRUISE Opcja

Nowa tylna oś

Nowe tylne zawieszenie

Nowe opony ECO klasy energetycznej A Opcja

Nowy pomost za kabiną

Tylne światła w technologii LED Opcja

IVECONNECT + Ocena Stylu Jazdy (DSE) Opcja

*w silnikach Cursor 11 i Cursor 13    **wersje 480 KM i 570 KM

USŁUGA TCO2 LIVE™

TCO2 Smart Report - do 5 lat***

TCO2 Konsultacje Paliwowe**** Opcja

Umowy serwisowe ELEMENTS Opcja Opcja

Akademia Jazdy IVECO Opcja Opcja

TCO2 Fleet Management Opcja Opcja

*** pojazd musi posiadać IVECONNECT + Ocena stylu jazdy (DSE) + moduł telematyczny UTP    ****1 rok bezpłatnie dla XP

Nowy Stralis XP – więcej pokonanych kilometrów przy mniejszym zużyciu paliwa. 

Opracowany, by zaoferować najlepsze osiągi i ekonomikę w transporcie dalekobieżnym, zwiększa oszczędności w zużyciu 
paliwa i zmniejsza całkowity koszt posiadania dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii i całkowicie nowemu 
podejściu do projektowania pojazdu.
Dzięki temu Nowy Stralis XP jest doskonałym pojazdem na długie dystanse, zdolnym wpłynąć na wszystkie czynniki 
związane ze zużyciem paliwa i wspomaganym przez jedyny w swoim rodzaju pakiet usług stworzonych przez IVECO 
w celu redukcji emisji CO2 i zmniejszenia TCO.
Pojazd odznacza się najlepszą integracją produktu i usług na rynku, pokrywając dwie trzecie całkowitych kosztów posiadania 
(TCO) i tym samym stanowi najbardziej kompleksowe rozwiązanie transportowe w branży samochodów ciężarowych.
W przypadku Nowego Stralisa XP wszystkie rozwiązania zapewniające oszczędność paliwa oferowane są w standardzie:

• Smart EGR– system, który poprawia efektywność spalania, wysoce skuteczny na długich płaskich trasach,
• Inteligentny Osprzęt silnika,
• wysoce sprawny silnik o obniżonym tarciu wewnętrznym,
•  HI-CRUISE – system wspomagania jazdy łączący przewidujące zarządzanie prędkością jazdy, zmianą biegów i funkcją 

wykorzystania bezwładności Eco-Roll,
•  EcoSwitch – tryb ECO ograniczający prędkość maksymalną i moment obrotowy zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem,
• zoptymalizowane przełożenie tylnej osi,
• opony ECO o niskim oporze toczenia,
• Usługi Doradcze IVECO w Zakresie Zużycia Paliwa, w tym TCO2 Smart Report i TCO2 Konsultacje Paliwowe.
Wszystkie czynniki rozpatrywane razem (paliwo, obsługa techniczna, koszty fi nansowania i dostępność) dają w efekcie zmniejszenie 
całkowitego kosztu posiadania Nowego Stralisa XP używanego w transporcie międzynarodowym o 5,6%.

NOWY STRALIS XP:
MISTRZ TCO2 
NA DŁUGICH DYSTANSACH

NOWY STRALIS
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WSZECHSTRONNY PAKIET USŁUG

  
POZOSTAŁE ELEMETY 
POJAZDU

•  Wszystkie naprawy poza układem 
napędowym (np. instalacja 
elektryczna, elementy 
nadwozia itp.)

KONTRAKTY NA PRZEGLĄDY PLANOWE ROZSZERZONA GWARANCJA

WYŁĄCZENIA I OPCJE 
PROGRAMU ELEMENTS
Aby zapoznać się z wyłączeniami 
i dostępnymi opcjami programu 
ELEMENTS, proszę skorzystać 
z odnośnych dokumentów umów 
obowiązujących na właściwym rynku.

Główne elementy składające się na ofertę usług serwisowych (przeglądy okresowe, układ napędowy, pozostałe, elementy, zużycie) 
można łączyć w pakiety w celu określenia takiego zakresu umowy serwisowo-naprawczej, który najlepiej odpowiada działalności 
gospodarczej prowadzonej przez Klienta. Listę wszystkich możliwych kombinacji przedstawiono poniżej:

PRZEGLĄDY 
OKRESOWE

UKŁAD 
NAPĘDOWY

POZOSTAŁE 
ELEMENTY

ZUŻYCIE
UKŁAD 

NAPĘDOWY
POZOSTAŁE 
ELEMENTY

 
ZUŻYCIE

• Sprzęgło
• Klocki hamulcowe
• Tarcze hamulcowe
• Bębny hamulcowe
• Okładziny hamulców bębnowych

  
PRZEGLĄDY 
OKRESOWE

• Obsługi planowe
• Smarowanie
•  Wymiana fi ltrów, olejów i płynów 

eksploatacyjnych zgodnie 
z instrukcją przeglądów i napraw

 
UKŁAD NAPĘDOWY

• Silnik
• Układ wtryskowy
• Skrzynia biegów
• Wał napędowy i mosty

IVECO TCO2 LIVE™
IVECO TCO2 Live™ to więcej niż element oferty handlowej, to obietnica, 
że w dążeniu do zmniejszenia kosztów eksploatacji TCO jesteśmy po stronie Klienta.
Firma IVECO stworzyła najbardziej kompleksowy pakiet rozwiązań obniżających 
całkowity koszt posiadania, który po raz pierwszy zawiera także kompletny pakiet usług 
konsultingowych w zakresie zużycia paliwa:
• TCO2 Smart Report,
• TCO2 Konsultacje Paliwowe,
• Akademia Jazdy IVECO.

IVECO ELEMENTS
Umowy serwisowe IVECO ELEMENTS i dobry biznes to jedno i to samo. 
A biznes oznacza elastyczność w doborze rozwiązań.

Klienci mogą wybrać taką kombinację usług planowej konserwacji i napraw (rozszerzonej 
gwarancji), która najlepiej odpowiada realizowanym przez nich zadaniom transportowym 
i przebiegowi pojazdów.
Wybrane pakiety mogą być jeszcze dokładniej dostosowane do wszystkich indywidualnych 
potrzeb poprzez wybór dodatkowych opcji.

USŁUGI ZARZĄDZANIA FLOTĄ
IVECO udostępnia program ZARZĄDZANIA FLOTĄ, który umożliwia menedżerowi floty zdalną kontrolę każdego pojazdu 
na trasie i uzyskanie jego aktualnego statusu przez por tal internetowy FleetVisorTM.
Usługa obejmuje zróżnicowany zakres usług zgodny z poniższymi pakietami:

POZIOM BRĄZOWY 
•  Śledzenie na bieżąco pojazdu na trasie i defi niowanie 

stref (geo-fencing)
• Monitorowanie zużycia paliwa

POZIOM SREBRNY
• Śledzenie na bieżąco pojazdu na trasie i defi niowanie
 stref (geo-fencing)
• Monitorowanie zużycia paliwa
• Raporty zużycia paliwa
• Analiza danych dotyczących pojazdu/kierowcy 
• Zarządzanie czasem pracy i odpoczynku kierowców

POZIOM ZŁOTY
• Śledzenie na bieżąco pojazdu na trasie i defi niowanie 
 stref (geo-fencing)
• Monitorowanie zużycia paliwa
• Raporty zużycia paliwa
• Analiza danych dotyczących pojazdu/kierowcy 
• Zarządzanie czasem pracy i odpoczynku kierowców
• Komunikacja z dyspozytorem
• Zarządzanie zadaniami i przepływem dokumentów

USŁUGI OPCJONALNE
• Zdalne pobieranie danych z tachografu cyfrowego 
 i kar ty kierowcy
• Zwiększona częstość odczytu pozycji
•  Zdalne zbieranie raportów Oceny Stylu Jazdy
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Cały asortyment akcesoriów IVECO 
przedstawiono w katalogu dostępnym także 
na stronie internetowej 

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Można ją pobrać za darmo z App Store 
i uzyskać dostęp do nieprezentowanych 
nigdzie indziej dodatkowych zdjęć 
i informacji. 

Sprawdź wszystkie możliwości 
personalizacji Twojego pojazdu, 
korzystając z aplikacji 
IVECO Accessories.

W dziale IVECO ACCESSORIES opracowano całą gamę wysokiej jakości akcesoriów zaprojektowanych specjalnie dla tego 
pojazdu i odpowiadających potrzebom kierowców. To sposób na wzbogacenie stylistyki pojazdu i polepszenie jego widoczności, 
uzupełnienie wyposażenia technicznego i poprawę komfortu pracy.

STYLISTYKA
Nowy Stralis może być zindywidualizowany jeszcze 
bardziej poprzez zestaw nowych akcesoriów do 
stylizacji, osłony na lusterka i chromowane detale, 
takie jak pokrywa piasty i nakładki na nakrętki do 
kół. Szeroka gama akcesoriów pozwala 
zaakcentować charakter i styl pojazdu.

WIDOCZNOŚĆ
Orurowanie i listwa świetlna całkowicie 
zintegrowane z kabiną poprawiają widoczność 
pojazdu i akcentują jego kształt.
Można także wzmocnić wizerunek swojej fi rmy, 
uwzględniając logo fl oty w oznakowaniu pojazdów 
zgodnie z własnymi potrzebami.

HI-TECH
System multimedialny HI-VISION łączy w sobie 
innowacyjność, technologię i łatwość obsługi, zapewniając 
maksimum zadowolenia w chwilach rozrywki. Nowy system 
audio HI-SOUND w istotny sposób poprawia jakość życia 
spędzanego na pokładzie pojazdu.

KOMFORT
Pokrowce na siedzenia i dywaniki wpasowują się doskonale 
w wewnętrzny wystrój kabiny, a dobór materiałów 
odpowiada wszystkim wymaganiom realizowanych zadań. 
Składany stolik i ekspres do kawy pomogą w odpoczynku 
i zrelaksowaniu się na każdym postoju.

AKCESORIA IVECO
Głównym celem pojazdu ciężarowego 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 SERVICES (od fi nansowania po przeglądy okresowe i od programu pomocy 
drogowej po naprawy) zostały opracowane pod kątem zwiększenia mobilności pojazdów i wzrostu opłacalności biznesu.

IVECO FAN SHOP
We wszystkich siedzibach dealerów fi rmy IVECO znajdują się sklepy IVECO 
FAN SHOP, w których można nabyć odzież roboczą i rekreacyjną, torby, fi rmowe 
materiały biurowe i gadżety.
Katalog można obejrzeć na stronie internetowej www.ivecofanshop.com.

IVECO CAPITAL świadczy pełny zakres usług dotyczący fi nansowania, leasingu
i wynajmu pojazdów użytkowych oraz związane z tym usługi pomocnicze. 
W skład pakietu mogą wchodzić także rozszerzona gwarancja, usługi konserwacji
i napraw oraz różne formy ubezpieczenia.
Wszystkie rozwiązania w zakresie fi nansowania dobierane są do potrzeb 
Klienta i mają zastosowanie w pojazdach nowych, używanych i 
poddawanych adaptacji. 
IVECO CAPITAL udziela Klientom profesjonalnego doradztwa w wyborze produktu, 
który najlepiej odpowiada fi nansowym i prawnym uwarunkowaniom i wymogom 
prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z właściwym
dealerem IVECO.

USŁUGI IVECO DLA KLIENTÓW

Skorzystaj z programu IVECO ASSISTANCE NON-STOP, i uzyskaj wsparcie 
przy rozwiązywaniu problemu w każdym miejscu i czasie, wystarczy jeden telefon.
Zgłoszenia przyjmowane są całodobowo przez cały tydzień.
IVECO NON-STOP to nowa aplikacja na smartfony umożliwiająca wezwanie 
pomocy drogowej. Wszystko, co trzeba zrobić, to wprowadzić numer identyfi kacyjny 
pojazdu i numer rejestracyjny. Następnie jednym naciśnięciem przycisku można 
poprosić o pomoc (do wiadomości można dołączyć zdjęcie, aby ułatwić 
zdiagnozowanie problemu).
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA IVECO natychmiast uzyska współrzędne 
GPS pojazdu, zlokalizuje go i powiadomi najbliższy warsztat pomocy serwisowej 
(albo najbardziej odpowiedni, zależnie od wymogów sytuacji). Każdy etap działań 
jest monitorowany centralnie: Klienci otrzymują na bieżąco aktualne 
informacje o stanie pojazdu i postępie naprawy.

Asortyment IVECO GENUINE PARTS – to gwarancja utrzymania wartości 
Nowego Stralisa z upływem czasu, chroniąca przed nieprzewidzianymi postojami i 
zapewniająca bezpieczeństwo ludzi i towarów.
IVECO oferuje najbogatszy asortyment nowych i regenerowanych części, zestawów 
naprawczych i rozwiązań telematyki dla wszystkich etapów cyklu życia Nowego Stralisa.
IVECO jest operatorem 7 nowoczesnych magazynów części zamiennych w całej Europie, 
liczących 330 000 m2 powierzchni. Utrzymuje na stanach magazynowych 350 000 
pozycji i zapewnia całodobowe dostawy części zamiennych, przez 7 dni w tygodniu.
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NOWY STRALIS

PODWOZIE CIĄGNIK

4x2 6x2Y 
(oś wleczona)

6x2X 
(oś pchana) 8x2Y (2+2) 4x2 6x2Y

(oś wleczona)
6x2X 

(oś pchana) 6x4

HI-WAY (AS)

SILNIK
Cursor 11

Cursor 13

SKRZYNIA 
BIEGÓW

Manualna – 16 biegów

Zautomatyzowana – 12 biegów

ROZSTAW OSI (mm)

ZAWIESZENIE 
/ WERSJA

Pneumatyczne 
z tyłu

Standardowa 
wysokość

P/PS
X/P 3800÷6700 3800÷6050 4500÷6050 3650÷3800 3800÷4000 -

Oś wleczona 
ogumienie bliźniacze Y/PT 3800÷6050 3200

Do eksploatacji pod 
dużym obciążeniem

P-RR
Z/P-HM 3650÷3800 3200

W pełni 
pneumatyczne

Ciągnik 
niskopodwoziowy FP-LT 3650

Nadwozia 
wymienne FP/FS-CM 5700 4200÷6050

Nadwozia 
kubaturowe FP/FS-GV 5100÷5500 4200÷5100

HI-ROAD / HI-STREET (AT/AD)

SILNIK
Cursor 9

Cursor 11

SKRZYNIA 
BIEGÓW

Manualna – 16 biegów

Zautomatyzowana – 12 biegów

Automatyczna

ROZSTAW OSI (mm)

ZAWIESZENIE 
/ WERSJA

W pełni mechaniczne 3800÷6300

Pneumatyczne 
z tyłu

Standardowa 
wysokość

P/PS
X/P 3800÷6700 3120÷6050 4200÷4500 4500÷6050 3650÷3800 4000

Super-light P-SL 3650÷3800

Tylne opony 
bliźniacze Y/PT 3800÷6050

Do eksploatacji 
pod dużym 
obciążeniem

P-RR
Z/P-HM 3650÷3800 3200

W pełni 
pneumatyczne

Dystrybucja FP/FS-D 3800÷6700 3800÷6050 4200÷4500

Ciągnik 
niskopodwoziowy FP-LT 3650

Nadwozia 
wymienne

FP/FS- 
-CM 5700 4200÷6050

Nadwozia 
kubaturowe

FP/FS- 
-GV

Transport 
samochodów FP-CT 5500÷5700 3800

NOWY STRALIS XP

PODWOZIE CIĄGNIK

4x2 6x2Y 
(oś wleczona) 4x2 6x2X 

(oś pchana)

HI-WAY (AS)

SILNIK
Cursor 11

Cursor 13

SKRZYNIA 
BIEGÓW

Manualna – 16 biegów

Zautomatyzowana – 12 biegów

ROZSTAW OSI (mm)

ZAWIESZENIE
/ WERSJA

Pneumatyczne z tyłu

Standardowa wysokość P/PS
X/P 3800÷6700 3800÷6050 3650÷3800 3800÷4000

Tylne opony bliźniacze Y/PT

Do eksploatacji pod 
dużym obciążeniem

P-RR
Z/P-HM 3650÷3800

W pełni pneumatyczne

Ciągnik  
niskopodwoziowy FP-LT 3650

Nadwozia wymienne FP/FS-CM 5700 4200÷6050

Nadwozia kubaturowe FP/FS-GV 5100÷5500 4200÷5100

HI-ROAD (AT)

SILNIK
Cursor 9

Cursor 11

SKRZYNIA 
BIEGÓW

Manualna – 16 biegów

Zautomatyzowana – 12 biegów

Automatyczna

ROZSTAW OSI (mm)

ZAWIESZENIE
/ WERSJA

W pełni mechaniczne

Pneumatyczne z tyłu

Standardowa wysokość P/PS
X/P 3650÷3800

Super-light P-SL 3650÷3800

Tylne opony bliźniacze Y/PT

Do eksploatacji pod 
dużym obciążeniem

P-RR
Z/P-HM 3650÷3800

W pełni pneumatyczne

Dystrybucja FP/FS-D

Ciągnik niskopodwoziowy FP-LT 3650

Nadwozia wymienne FP/FS-CM

Nadwozia kubaturowe FP/FS-GV

Transport samochodów FP-CT

NOWY STRALIS – MODELE
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