DE NIEUWE

NIEUW
De NEW STRALIS verzet de bakens voor productiviteit en winstgevendheid met een compleet
pakket grensverleggende functies, technologieën en services op maat toegesneden voor elk
transpor tbedrijf. De twee modellen van de nieuwe serie leveren prestaties, hoge efficiëntie en
lage emissies voor elke missie:
• NEW STRALIS voor regionale en stedelijke missies en lichte bouwwerkzaamheden
• en de NEW STRALIS XP voor langeafstand-transpor ten.
De NEW STRALIS aandrijflijn is volledig opnieuw ontworpen, van de motor tot de banden; hij
biedt een nieuwe elektrische en elektronische architectuur, een nieuwe transmissie - de beste in
zijn categorie -, een nieuwe achteras en achterwielophanging en introduceer t de laatste generatie
GPS voorspellingsfuncties en specifieke functies voor verbetering van de brandstofbesparing
en duurzaamheid.
Alle nieuwe functies en upgrades zijn gericht op maximalisatie van productiviteit en rendement
van modale transportbedrijven, en zijn ontworpen in samenwerking met onze klanten.
Wij hebben het gedrag van onze trucks geobserveerd in echte werkomstandigheden en
uiteenlopende missies geanalyseerd (lange afstand, regionaal en stedelijk) met hun kilometrage,
commerciële snelheid, lading- en routeprofielen.
Op basis van deze omvangrijke gegevensverzameling hebben we voor onze klanten een volledige
set geïntegreerde efficiency-verhogende oplossingen ontworpen waaronder een “TCO2 live”
programma met een exclusief dienstenpakket:
•
•
•
•

TCO2 SMART REPORT – wekelijkse rappor ten over rijstijl en brandstofverbruik,
TCO2 ADVIEZEN – adviezen voor brandstofbesparing,
TCO2 RIJDEN – op besparing gerichte rijtraining,
zowel als de exclusieve UPTIME-GARANTIE formule.
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LAAGSTE TCO + LAAGSTE CO2 = TCO2 KAMPIOEN

27%

WELKE FACTOREN BEPALEN
DE TOTALE EIGENDOMSKOSTEN?

BESTUURDER
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TRUCK AFSCHRIJVING & FINANCIERING
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6%
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11%

42%

TOLGELD & HEFFINGEN

BRANDSTOF & UREUM

NEW STRALIS XP: TOT -5,6% TCO
EEN TCO-KAMPIOEN VOOR ELKE MISSIE

Wij hebben ingespeeld op alle factoren die van invloed zijn op TCO en duurzaamheid - van de waarde en het brandstofverbruik
van het voertuig tot en met onderhoud en nuttige werktijd.
Voor een zware truck neemt brandstof 35 tot 40% van de totale eigendomskosten (TCO) in beslag: voor elk transportbedrijf is
verbetering van de efficiëntie een kritische factor voor het concurrentievermogen. Om deze reden was de ontwikkeling
van de NEW STRALIS vooral gericht op energiebeheer.
Wij hebben gewerkt aan:
•
•
•
•

efficiëntie – verhoogd met missie-specifieke brandstofbesparende oplossingen (zoals SMART EGR),
voorspellend vermogen – geboden door het HI-CRUISE systeem,
rolweerstand – verminderd dankzij eco-banden,
en energie-optimalisering – verkregen met behulp van slimme hulpmiddelen.

NEW STRALIS XP: TOT -11% CO2
EEN CO2 KAMPIOEN VOOR ELKE MISSIE

Met NEW STRALIS gaan economie en ecologie hand in hand: dit is de winnende formule achter alle IVECO producten.
Het HI-SCR nabehandelingssysteem exclusief voor IVECO is lichter, kleiner, efficiënter en eenvoudiger in het onderhoud dan enig
andere Euro VI oplossing. Dit betekent dat HI-SCR niet alleen emissies vermindert, maar tegelijkertijd kosten verlaagt.
NEW STRALIS steunt op technologie en de menselijke factor voor de minimalisering van brandstofverbruik.
Ons RIJSTIJL-EVALUATIE-systeem is een buitengewoon krachtige informatiebron over rijgedrag en de gevolgen ervan en een
waardevol hulpmiddel voor het verbeteren van de efficiëntie en het bereiken van aanzienlijke CO2 verlaging.
Milieubewuste professionele vrachtrijders zullen deze gelegenheid geboden door onze NEW STRALIS XP graag aangrijpen om,
met behulp van het RIJSTIJL-EVALUATIE-systeem, een bijdrage te leveren aan het verminderen van de koolstof-voetafdruk
in de transportsector.

De NEW STRALIS bereikt een dubbelcijferige verbetering van de brandstof-efficiëntie ten opzichte van het voorgaande
model. Dankzij de toevoeging van nieuwe technologie, functies en services zijn de totale eigendomskosten nog verder verminderd.
Brandstofbesparing met de NEW STRALIS XP kan oplopen tot 11% – wat neerkomt op een 5,6% vermindering van totale
eigendomskosten.
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MISSIE-GEDREVEN
TRANSPORT VAN
GEVAARLIJKE
STOFFEN

De NEW STRALIS is perfect uitgerust
voor deze missies dankzij de technische
oplossingen voor gewichtsvermindering en
zijn conformiteit met de strenge vereisten
van de ADR-overeenkomst.
Daarnaast biedt ons HI-SCR systeem
een beslissend voordeel: geen actieve
regeneratie en de lagere uitlaattemperatuur
maken het de meest geschikte oplossing
voor beperkt toegankelijke gebieden zoals
luchthavens, schepen, tunnels, raffinaderijen
en brandstof-overslaghavens.

REGIONAAL

De NEW STRALIS biedt excellente brandstof-besparende prestaties ook op de middellange regionale route, dankzij een
compleet pakket brandstof-efficiënte eigenschappen die volledig aansluiten op de voer tuigconfiguratie en missie-kenmerken.
Het HI-CRUISE GPS-voorspellingssysteem wordt standaard in de NEW STRALIS XP, geleverd en kan als optie voor de NEW STRALIS
worden gespecificeerd.

LANGE AFSTAND

De NEW STRALIS XP is ontwikkeld voor langeafstand-missies en biedt oplossingen voor brandstof-efficiëntie, zoals SMART EGR,
een geoptimaliseerde achteras-ratio, eco-banden en de nieuwe brandstof-adviesdiensten.
Het biedt ook het HI-CRUISE GPS-voorspellingssysteem, dat cruising, schakelen en eco-roll beheer t door de rijparameters te
integreren met de laatste GPS-kar teringstechnologie.

STADSVERKEER

NEW STRALIS heeft de juiste oplossing
gevonden voor alle missies voor gemeentediensten, lichte bouwwerkzaamheden en
stadsleveringen dankzij de HI-STREET en
HI-ROAD korte tot middelgrote cabines en
een breed aanbod van lage-emissie en hoog
koppel motoren met uiteenlopend vermogensbereik.
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NEW STRALIS IN ÉÉN OOGOPSLAG
Technologie tot in het hart dit is de definitie van NEW STRALIS.
Onder de cabine klopt een nieuw har t om de bedrijven rendabele en duurzame energie
te leveren.
NEW STRALIS zet nieuwe technologieën in om aanzienlijke verbeteringen te leveren op
de gebieden die de transpor tsector het naast aan het har t liggen: efficiëntie, kwaliteit
en betrouwbaarheid.

MOTOREN, INTELLIGENTE HULPMIDDELEN & SLIMME EGR

HI-TRONIX AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK

EURO VI/C-CONFORM HI-SCR NABEHANDELING SYSTEEM

GEOPTIMALISEERDE ADBLUE® LAY-OUT

EURO VI/C ADBLUE® -KWALITEIT-SENSOR

GEOPTIMALISEERDE LAY-OUT VAN HET
PNEUMATISCH SYSTEEM

NIEUWE LAY-OUT BRANDSTOFLEIDING

NIEUWE OPHANGING ACHTERWIELEN

LED-ACHTERLICHTEN

8

NIEUWE CATWALK

NIEUWE HI-MUX / NIEUWE CHASSIS LAY-OUT

NIEUWE ACHTERAS-RATIO
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HI-SCR: EXCLUSIEF VOOR IVECO
EURO VI/C CONFORMITEIT

Het HI-SCR nabehandelingssysteem detecteert real time elke verandering van emissieniveau
en AdBlue® kwaliteit, in overeenstemming met de nieuwe Euro VI/Stap C vereisten.

ONZE ONDERSCHEIDENDE TECHNOLOGIE

HI-SCR VOORDELEN

Electronic Control Unit

NOx
HC

Ons gepatenteerde HI-SCR is het beste selectieve katalytische reductiesysteem op de markt; het bereikt een NOx-verlaging
van 97%. Dit betekent dat aan Euro VI standaarden kan worden voldaan zonder EGR.

97% NOx VERLAGING

AdBlue / “DEF”

GEEN ACTIEVE REGENERATIE

HI-SCR MAXIMALISEERT VEILIGHEID
• De meest geschikte oplossing voor missies zoals leveranties, afvalinzameling, straatreiniging, off-road, luchthavens, raffinaderijen
en brandstofoverslag-gebieden

GEEN GEVOLGEN VOOR HET
KOELSYSTEEM

CO
Supply Module

DE LANGSTE SERVICE-INTERVALLEN

PM

Dosing Module
Mixer

Diesel Oxidation Catalyst

N2

H2O

NH3 NO2

++

BRANDSTOFBESPARING

++

HI-SCR MAXIMALISEERT NUTTIGE WERKTIJD
• De langste onderhoudsintervallen op de markt
HI-SCR VERHOOGT DE BRANDSTOFEFFICIËNTIE
• Alle HI-SCR voordelen blijven bewaard (veiligheid, lichtheid, geen regeneratie bij stilstand)
• Substantiële brandstofbesparing op langeafstand-missies

CO2

Diesel Particulate Filter

VERBRANDINGSEFFICIËNTIE

HI-SCR MAXIMALISEERT NUTTIGE LADING
• Compacte lichtgewichttechnologie voor de beste combinatie van efficiëntie en een lange levensduur
• Er zijn geen extra onderdelen voor de motor of het grotere koelsysteem nodig

NH3

AdBlue / “DEF”

N2

Selective Catalytic Reduction
Clean-Up Catalyst
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CO2

H2O
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VOLLEDIG NIEUWE AANDRIJFLIJN
We hebben de aandrijflijn volledig opnieuw ontworpen om de efficiëntie van de NEW STRALIS nog verder te verhogen.
De nieuwe onderdelen zijn ontworpen en geïntegreerd binnen het aandrijflijn-ontwerp om de grootste voordelen onder alle
werkomstandigheden op te leveren.

HI-EFFICIENCY MOTOREN

NEW STRALIS biedt een wijd en afgewogen scala aan motoren voor alle mogelijke toepassingen, waaronder missie-specifieke,
brandstof-besparende voorzieningen.

SLIMME EGR: HOGERE
VERBRANDINGSEFFICIËNTIE
Dankzij geoptimaliseerde timing van de injectie worden
piekdruk in de cilinder en brandstofefficiëntie nog verder
opgevoerd. NOx-vorming wordt verlaagd door een lichte
recirculatie van uitlaatgassen binnen een specifiek
belastingbereik.
Slimme EGR maakt zuinig brandstofverbruik mogelijk,
maar is geen emissie-beheersinstrument: het verminder t
het verbruik op langeafstand-missies terwijl het tegelijker tijd
alle voordelen van het HI-SCR systeem biedt.

INTELLIGENTE MOTOR-HULPMIDDELEN
Intelligente hulpmiddelen voorkomen energieverspilling
wanneer ze niet in actie hoeven komen:
• koppelingcompressor en luchtverwerkingsgroep
• energie-herwinnende wisselstroomdynamo en intelligente
accubewaking
• stuurpomp met variabele opbrengst.

De serie omvat 3 cilindergroottes en 9 nominale vermogens van 310 tot 570 pk die het hoogste vermogen en de hoogste
koppeldichtheid in hun categorie leveren.
Hiermee verkrijgen onze klanten de kans op “downspeeding” efficiëntie:
• wij bieden 11-liter motoren, waar de meeste concurrenten alleen over 13-liter uitvoeringen beschikken;
• en onze achteras-ratio van 2:47 levert de beste brandstofprestaties bij nauwelijks meer dan 1.100 omwentelingen.
Ons streven naar duurzaamheid heeft geleid tot voortgaande verbetering van alle aandrijfeenheden, waarbij van sommige
tegelijker tijd de prestaties werden verbeterd:
• maximum koppel voor de CURSOR 11 (+100 Nm voor de 420 pk uitvoering en +50 Nm bij 480 pk)
• en maximum vermogen voor de CURSOR 13 (nu aangeboden met 510 en 570 pk).
NEW STRALIS Euro VI/STAP C
CILINDERINHOUD

CURSOR 9

8,7 liter

TURBO

WG

eVGT

CURSOR 11

CURSOR 13

11,1 liter

12,9 liter

eVGT

VERMOGEN

KOPPEL

pk @ tpm

Nm @ tpm

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

400 @ 1.655 – 2.200

1.700 @ 1. 200 – 1.655

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

510 @ 1.560 – 1.900

2.300 @ 900 – 1.560

570 @ 1.605 – 1.900

2.500 @ 1.000 – 1.605

eVGT

TOT 570 PK

Cursor 9
12

Cursor 11

Cursor 13

ANTI-IDLING
Deze nieuwe functie voorkomt lang stationair lopen.

WRIJVINGVERMINDERING
Veel onderdelen zijn opnieuw ontworpen om motorwrijving
te verminderen: de zuiger is van een nieuw profiel voorzien
en er worden nieuwe ringen met een lagere tangentiële
belasting toegepast.

Het systeem schakelt onder bepaalde omstandigheden de motor
uit na een tevoren ingestelde periode.

Ook het warmtebeheer van de olie is verbeterd ter
vermijding van oververhitting en onnodig energieverbruik.
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VOLLEDIG NIEUWE AANDRIJFLIJN

NIEUWE HI-TRONIX TRANSMISSIE

De nieuwe generatie HI-TRONIX, geautomatiseerde transmissie met 12-versnellingen en elektronische koppeling biedt de meest
geavanceerde technologie in zijn categorie:
•
•
•
•
•

modulair, onderhoudsvriendelijk concept,
99,7% efficiëntie,
buitengewone duurzaamheid,
de beste overbrengingsspreiding in zijn categorie (16,7),
en de beste koppel-gewichtsverhouding in zijn categorie.

Een win-win rijstijl: zowel goed voor de bestuurder als voor de ondernemer.
Samen met de HI-TRONIX transmissie, introduceer t de NEW STRALIS het HI-CRUISE geïntegreerde rijsysteem, met op GPS
gebaseerde systemen zoals voorspellende cruise control en schakeling en een verder ontwikkelde eco-roll functie.
De transmissie en het GPS-systeem zijn in een netwerk verbonden, wat een anticiperende rijstrategie mogelijk maakt, een
perfect aan de topografie aangepaste schakelsequentie.
De nieuwe HI-CRUISE bevat tevens ECOSWITCH parameters zoals cruisecontrol ingestelde snelheid en koppelbegrenzer :
deze beperkt brandstofverbruik, maar kan in noodsituaties uitgeschakeld worden.

In vergelijking met het eerdere model, heeft HI-TRONIX alle
prestatie-indicatoren verbeterd: hij reduceert schakeltijd met 10%,
de versnellingsbak werd ontworpen voor bijna twee keer het
aantal schakelhandelingen van de vorige generatie
geautomatiseerde transmissie en hij verlengt de intervallen voor
de olieverversing voor de transmissie tot 600.000 kilometer
(voor langeafstand-missies).
HI-TRONIX biedt nog meer functionaliteit, zoals de manoeuvremodus
(kruipen) voor langzame operaties, die werkt als een koppelomvormertransmissie; rocking-functie om weer grip te krijgen op
een ondergrond die weinig houvast biedt, 4 achteruitrijversnellingen
en een nieuw aanbod PTO's.
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HI-CRUISE GEÏNTEGREERD RIJSYSTEEM

HI-CRUISE, in combinatie met ECOSWITCH, is een efficiënte
bestuurders- assistent die aanzienlijke voordelen oplevert:
• versnelling en schakeling beheerd door een “electronic-horizon”
algoritme dat geavanceerde brandstofbesparende strategieën inzet;
• misbruikpreventie gewaarborgd door de snelheidsbegrenzer,
kick-down uitschakeling en elektronisch gestuurde schakeltiming;
• uitzonderlijk rijcomfort.
HI-CRUISE is afgestemd op de vereisten van real-life missies om
aan de wensen van alle partijen te voldoen:
• de bestuurders waarderen HI-CRUISE vanwege de soepelheid,
omdat het hun taak vereenvoudigt, zodat ze zich in de eerste plaats
kunnen richten op veiligheid en minder op de wegroutine;
• de wagenparkbeheerders kennen HI-CRUISE een hoge
waardering toe omdat het aanzienlijke brandstofbesparing oplevert
(en hogere betrouwbaarheid op de lange duur) ook met
bestuurders zonder geavanceerde vaardigheden.
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VOLLEDIG NIEUWE AANDRIJFLIJN
NIEUWE ACHTERAS

De NEW STRALIS heeft een volledig nieuwe achteras met een enkele reductie en verbeterde versnellingsgeometrie om het
brandstofverbruik te verlagen.
De verschillende ratio's blijven beschikbaar, maar de nieuwe as in het XP model biedt een specifieke downspeeding configuratie
op 2:47.
Door in de cruising modus de motorsnelheid te verlagen, biedt de nieuwe as aanzienlijke verbruiksvoordelen – in het bijzonder
op de lange afstanden.

NIEUWE “TRIPLE A”
ECO-BANDEN

IVECO is een van de eerste merken op de markt die de
nieuwe “Triple A” MICHELIN X® LINE™ Energy™ F met D2
eco-banden toepast.
Minimalisering van de rolweerstand levert aanzienlijke
besparingen op (ten opzichte van de huidige X Line banden):
• tot 1 liter/100 km brandstofbesparing met de nieuwe banden,
• 0,5 liter/100 km (gemiddeld) besparing tijdens de eerste
gebruiksfase,
• een milieuvoordeel van 1,33 kg CO2 elke 100 km, wat
overeenkomt met meer dan 3,7 ton in de eerste gebruiksfase.
De NEW STRALIS is met de nieuwe eco-banden in staat
brandstofbesparingen tot 1,5% te bereiken.
Michelin eco-banden kunnen over het hele bereik worden
gespecificeerd en worden standaard geboden bij de
NEW STRALIS XP.
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TECHNOLOGIE EN WAARDE
HI-MUX / NIEUWE CHASSIS LAY-OUT

De elektrische en elektronische architectuur van de NEW STRALIS is volledig opnieuw ontworpen, en nieuwe
elektronische eenheden zijn ontwikkeld om meer functies te kunnen verzorgen met geoptimaliseerde hulpbronnen.
De nieuwe HI-MUX biedt verhoogde betrouwbaarheid, meer capaciteit in gegevensbeheer en de mogelijkheid om auto-achtige
functies in te voeren.
Het netwerk is tweemaal zo snel om de grote hoeveelheid gegevens te beheren die voor het HI-CRUISE GPS-voorspellingssysteem
is vereist.
De HI-MUX elektronische eenheden aan boord communiceren via twee fysieke draden met een gemeenschappelijk protocol.
De architectuur ervan is modulair, in tweeën gesplitst voor een verbeterde flexibiliteit en onderhoudsgemak en is geïntegreerd
in een nieuwe lay-out met pneumatische, brandstof- en AdBlue® leidingen.
De leidingen en kabels zijn evenwijdig in de lengte van het chassis uitgelegd, met een ordelijke en eenvoudige lay-out die
onderhoud en reparatie vergemakkelijkt waardoor meer nuttige werktijd wordt verkregen.

LAGER GEWICHT DOOR
NIEUWE OPHANGING
ACHTERWIELEN

De nieuwe achterwielophanging verhoogt de duurzaamheid
en betrouwbaarheid, en verminder t tevens het gewicht.
De onderdelen ervan zijn opnieuw ontworpen om een
gewichtsvermindering van 45 kg te realiseren bij gelijkblijvende
prestaties.
Dankzij het compacte formaat van de nieuwe stabiliseerbalk
wordt een grotere hellingshoek verkregen.
De nieuwe ophanging is ook beter bestand tegen corrosie.

NIEUWE PERSONENAUTO-ACHTIGE FUNCTIES

NEW STRALIS introduceert nieuwe personenauto-achtige functies voor voortgaande verbetering van functionaliteit en gebruikersgemak:
•
•
•
•

LED lampen,
een nieuwe centrale vergrendeling met afstandbediening met externe lichtcontrole,
intensiteitsbijstelling van interne verlichting,
automatische inschakeling van de alarmknipperlichten bij onverwachte snelheidsvermindering / remmen.

Het cluster is eveneens opnieuw ontworpen in het kader van de ontwikkeling van een nieuw elektrisch en elektronisch systeem.
Een snelmenu voor in- en uitschakeling van vaak gebruikte functies kan worden opgeroepen met behulp van een knop in het stuurwiel.

NIEUWE CATWALK

De nieuwe catwalk verbeter t zowel functionaliteit als veiligheid.
De platen overdekken de doorgang van de ene zijde naar de andere naar de wielophangingssteun achterzijde, zonder uitstekende
bouten of andere elementen en waarborgen een veilig werkterrein voor de operator.
Gebruik van aluminium en roestvrij staal waarborgt corrosiebestendigheid.
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COMFORT EN PRODUCTIVITEIT

New Stralis Hi-Way

New Stralis Hi-Street / Hi-Road

ONTWORPEN RONDOM DE BESTUURDER

De NEW STRALIS cabine is om de bestuurder heen ontworpen. Top-comfort, veiligheid en infotainment bieden een
excellente werkomgeving voor het maximaliseren van de productiviteit in alle missies.
De uitvoering met hoog dak heeft een inwendige hoogte van ongeveer 2 m en een volume van meer dan 10 kubieke meter.
Het dashboard is ergonomisch en functioneel, vervaardigd uit homogeen materiaal om knarsen en ratelen te voorkomen.
De bestuurder heeft alle bedieningselementen binnen zijn/haar bereik zonder contact met de rugleuning te verliezen, zodat
maximale veiligheid wordt bewaard.

HI-WAY
voor langeafstand
-missies

Elke functie is ontworpen om het welzijn aan boord te verbeteren:
•
•
•
•
•
•
•

stuurwiel met pneumatische afstelling en geïntegreerde bedieningselementen,
verwarmde en geventileerde bestuurderstoel met een in hoogte verstelbare veiligheidsriem,
HI-COMFORT bed, 80 cm breed en meer dan 2 m lang, met houten latwerk en verstelbare rugleuning,
inklapbaar bovenbed met een luchtgeveerd openingssysteem,
laag-verbruik air conditioner voor nachtelijk gebruik, ingebouwd in het dakpaneel,
meer dan 30 laden en opbergvakken,
optionele 50-liter maxi-koelkast voor langeafstandsmissies.

INWENDIGE HOOGTE

SLAAPPLAATSEN

HOOG DAK
1.989 mm

1-2

LAAG DAK
1.516 mm

1

HOOG DAK
1.880 mm

1-2

HI-ROAD
voor regionale missies
LAAG DAK
1.210 mm

1

LAAG DAK
1.210 mm

-

BREEDTE

LENGTE

2.500 mm

2.250 mm

2.300 mm

2.150 mm

2.300 mm

1.710 mm

En als de kroon op het werk, heeft de cabine een excellente geluidsisolatie en nieuwe, functionelere zonneschermen en gordijnen.
NEW STRALIS en NEW STRALIS XP kunnen worden gespecificeerd met alle cabinetypes en -hoogtes.
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HI-STREET
voor stadsmissies
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COMFORT EN PRODUCTIVITEIT

ERGONOMIE EN VEILIGHEID
De NEW STRALIS kan worden uitgerust met state-of-the-art veiligheids- en rij-assistentiefuncties om de bestuurder te beveiligen,
het werk te verlichten en de productiviteit te verhogen.
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EBS + BAS

Electronic Braking System + Brake Assistant System

ESP

Electronic Stability Program

HILL HOLDER

Verhinder t terugrollen van het voer tuig
wanneer het rempedaal wordt losgelaten (met HI-TRONIX)

INTARDER

Vermeerdert het aantal functies van het primaire remsysteem
om de snelheid van de truck te verlagen

PARKEERREM

Aanvullende parkeerrem voor

ACC

Adaptive Cruise Control

LDWS

Lane Departure Warning System (Waarschuwing bij verlaten rijbaan)

AEBS

Advanced Emergency Braking System (Geavanceerd noodremsysteem)

DRL

Dagrijlichten

DAS

Driver Attention Support (Ondersteuning Rijconcentratie)
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UPTIME GUARANTEE
(GARANTIE NUTTIGE WERKTIJD)
IVECO WAARBORGT DE NUTTIGE WERKTIJD VAN HET VOERTUIG

Ter garantie van productbetrouwbaarheid en servicenetwerk-excellentie, biedt IVECO de gloednieuwe UPTIME GUARANTEE formule.

OP DE BELANGRIJKSTE
EUROPESE
ROUTES / DOORGANGEN

Met de UPTIME GUARANTEE, wordt de NEW STRALIS, wanneer hij als gevolg van technische problemen buiten bedrijf raakt,
gerepareerd binnen 24 uur vanaf de aankomst in een IVECO TRUCK STATION (tijd als vastgesteld door het IVECO
CUSTOMER CENTER).
Wanneer dit niet mogelijk blijkt, zal IVECO de klant voorzien van:
• een vervangende truck (indien beschikbaar),
• of een dagvergoeding voor elke 24 uur dat hij buiten bedrijf is in de garage (*).
UPTIME GUARANTEE is als standaarddekking inbegrepen bij de NEW STRALIS XP en geïntegreerd in ELEMENTS 3XL / 2XL
overeenkomsten (**).
(*) tot 4 dagen

(**) tot 4 jaar

IVECO TRUCK STATION: EEN PARTNER DOOR HEEL EUROPA

Een NEW STRALIS besturen betekent nooit alleen te zijn: De klanten kunnen rekenen op de IVECO TRUCK STATION
centra verspreid over alle Europese hoofdroutes.
De TRUCK STATIONS voeren een breed scala van onderhouds- en assistentiewerkzaamheden uit – inclusief spoedreparaties
met originele IVECO onderdelen, trailer service, bandenservice, bodyservice, AdBlue® bijtanken en truckreiniging*.
Assistentie in het dichtstbijzijnde TRUCK STATION servicepunt kan worden gereserveerd met de app, telematisch of telefonisch
via het ASSISTANCE NON-STOP 24/7 KLANTENCENTER.
TRUCK STATIONS voldoen aan strenge toelatingseisen en onderscheiden zich door hun eersteklas-service gebaseerd op ervaring
en klantgerichtheid: hun missie is om stilstand te minimaliseren en de productiviteit van de truck te verhogen door de
problemen op de beste, snelste en meest professionele wijze op te lossen.
* Controleer de diensten beschikbaar in uw TS

NABIJHEID
Waar u ook bent,er is altijd een truck station bij u in de buurt.
U kunt erop rekenen.

TECHNICAL MULTISERVICE
• Opleggerservice
• Bandenservice
• Bodyservice
• AdBlue® bijvullen
• Truckreiniging

VERLENGDE OPENINGSUREN
Alle truck stations zijn open van maandag tot zaterdag
met verlengde openingstijden. Ze zijn 24 uur per dag
beschikbaar.

EXTRA SERVICES
• Hotel bespreken (inclusief vervoer)
• Vervangend voertuig

TOPPERSONEEL
De best opgeleide en gespecialiseerde technici waarborgen
de excellentie van de service.

PRIORITEIT
Voor u, een snelle procedure voor elk technisch
probleem van uw truck.

TOPKWALITEIT-REPARATIES
• Ervaren IVECO-medewerkers
• De meest geavanceerde diagnostische hulpmiddelen
• Eersteklas reparatie, snelle uitvoering, minder stilstand.

BESCHIKBAARHEID ONDERDELEN
De logistieke kwaliteit en verhoogde beschikbaarheid
van vervangingsonderdelen in het magazijn verminderen
de reparatietijden.
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BRANDSTOF-ADVIESDIENSTEN
RIJSTIJL-EVALUATIE

De rijstijl-evaluatie stelt bestuurders in staat real time hun rijstijl te verbeteren. Het systeem treedt op als een
professionele instructeur aan boord en helpt brandstof te besparen zonder nadelige gevolgen voor de commerciële snelheid.
Rijstijl-evaluatie lever t efficiëntie-beoordeling en suggesties voor brandstofbesparing op (bijvoorbeeld aangaande de juiste
schakeling onder gegeven omstandigheden). RIJSTIJL-EVALUATIE kan aan boord worden gebruikt door de bestuurder, of
geïntegreerd met de nieuwe IVECO BRANDSTOF-ADVIESDIENSTEN.

TCO2 SMART REPORT
Gegevensinzameling op afstand door de IVECO RIJSTIJLEVALUATIE aan boord maakt een evaluatie mogelijk van de
belangrijkste prestatieparameters van voertuig en
bestuurder.
Wekelijks wordt automatisch via e-mail een rapport naar
de Wagenparkbeheerder gestuurd, met nadruk op rijgedrag
en daarmee verbonden trends, brandstofverbruik per
voer tuig en de koolstofvoetafdruk van het totale wagenpark.
De service staat los van andere webpor taal-gebaseerde
wagenpark-beheerfuncties.
Voor de NEW STRALIS XP, is het TCO2 SMART REPORT
inbegrepen voor 4 jaar.

TCO2 ADVIEZEN
IVECO is een allround “brandstofconsulent” – een fulltime par tner bij het streven naar transpor tefficiëntie en
duurzaamheid.
Onze ervaring met de meest efficiënte technieken voor
brandstofbesparing is gebaseerd op jarenlang (met
medewerking van onze klanten) tijdens de meest uiteenlopende
missies en routes ingezamelde en verwerkte gegevens.
Nu biedt IVECO deze unieke know-how aan als een service,
geleverd door specialistenteams van brandstofexper ts in
elke markt, die voor tdurend de KPI's van de onderscheiden
wagenparken bijhouden om op maat gesneden
verbeteringsplannen op te kunnen stellen.
Een jaar TCO2 ADVIEZEN is inbegrepen bij het NEW
STRALIS XP model.

TOT -3% BRANDSTOF
TCO2 RIJDEN
Goede chauffeurs kunnen brandstofbesparingen bereiken die alleen met de beste technologische apparatuur
haalbaar is: daarom biedt IVECO specifieke rijcursussen om voor onze klanten de vaardigheden van hun chauffeurs te
ontwikkelen.
Wij leren hoe brandstofverbruik ter verminderen, de levensduur van het voertuig te verhogen en de rijveiligheid te maximaliseren.
De trainingen kunnen op de eisen van de klant worden afgestemd en worden gegeven in het bedrijf of in IVECO-faciliteiten.
De behandelde onderwerpen omvatten:
• kennis van het voertuig, kenmerken en functies,
• en rijervaring met een professionele begeleider.

26

Het RIJSTIJL-EVALUATIE-systeem verwerkt de vanuit de
motor, het voer tuig en de GPS verkregen gegevens met
behulp van een geavanceerd algoritme dat de prestaties op
gebied van brandstofbesparing evalueer t. Voor de score
wordt de moeilijkheidsgraad van de missie in de beoordeling
betrokken.

Elk van deze waardes wordt aan de gebruiker getoond door
middel van een analoge indicator die centraal het percentage
weergeeft.

Suggesties voor brandstofbesparing verschijnen op het
scherm terwijl de motor loopt (hierbij worden schakelen,
remmen, remmen op de motor, optrekken en inertie in
aanmerking genomen).

Aan het einde van elke reis, ziet de bestuurder een
samenvatting van alle prestatie-indicatoren op de
monitor, beide uitgedrukt als percentage en grafisch
weergegeven.

Hoe hoger de score, hoe beter het rijgedrag.
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NEW STRALIS
OP MAAT GESNEDEN OM PRODUCTIVITEIT TE VERBETEREN
EN BIJ ELKE MISSIE DE TOTALE EIGENDOMSKOSTEN TE VERLAGEN

NEW STRALIS XP:
DE LANGE-AFSTANDS-TCO2- KAMPIOEN
NEW STRALIS XP is ontworpen om meer kilometers te maken met minder brandstof.
Ontwikkeld om de beste besparingen en prestaties te bieden tijdens langeafstand-missies, verbetert het de brandstofefficiëntie en verlaagt het de totale eigendomskosten (TCO) dankzij geavanceerde technologie en een volledig nieuwe
productbenadering.
Met de NEW STRALIS XP, hebben we het perfecte langeafstand-voertuig gecreëerd: een echte “brandstofmanager”,
in staat om alle variabelen die invloed uitoefenen op het verbruik in de hand te houden, ondersteund door een unieke service-set
ontworpen door IVECO om CO2 en TCO te verlagen.
Het biedt de beste integratie tussen product en service op de markt, die twee derde van de Totale Eigendomskosten afdekt
en de meest alomvattende transportoplossing lever t die vandaag de dag in de trucksector te verkrijgen is.
Voor de NEW STRALIS XP, worden alle functies ter verhoging van de brandstof-efficiëntie standaard aangeboden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SLIMME EGR, een systeem dat de verbrandingsefficiëntie verhoogt; bij uitstek effectief op de lange afstand,
SLIMME HULPMIDDELEN,
vermindering motorwrijving,
HI-CRUISE, het systeem dat rijhulpfuncties integreer t, zoals eco-roll, schakelvoorspelling en vooruitziende cruise control,
ECOSWITCH snelheids- en koppelbegrenzer,
geoptimaliseerde achteras-ratio,
eco-banden met lage rolweerstand,
exclusieve UPTIME GUARANTEE (Garantie nuttige werktijd)
en IVECO BRANDSTOFADVIES DIENSTEN, met het TCO2 SMART REPORT en TCO2 ADVIEZEN.

De totale brandstofbesparingen bereiken 11% voor het product en tot 3% voor onderhoudsservices.
Alle factoren in aanmerking genomen (brandstof, onderhoud, waarde en nuttige werktijd), verlaagt NEW STRALIS XP
de Totale Eigendomskosten voor een langeafstand-missie met 5,6%.

NEW STRALIS

NEW STRALIS

NEW STRALIS XP

HI-SCR nabehandeling
Vermindering motorwrijving*
Slimme hulpmiddelen*
Slimme EGR (brandstofefficiëntie)**
Anti-vrijloopsysteem
HI-MUX
HI-TRONIX
HI-CRUISE GPS ritvoorspelling

Opt.

Nieuwe achteras
Nieuwe ophanging achterwielen
Nieuwe triple “A” eco-banden

Opt.

Nieuwe catwalk
HI-LED achterlichten

Opt.

IVECONNECT + RIJSTIJL-EVALUATIE

Opt.

*Bij Cursor 11 en Cursor 13

**Bij 480 pk en 570 pk

TCO2 LIVE SERVICES
TCO2 SMART REPORT***

Opt.

TCO2 ADVIEZEN****

Opt.

UPTIME GUARANTEE (tot 4 jaar)
ELEMENTS onderhoud&reparatie-overeenkomsten

Opt.

TCO2 RIJDEN

Opt.

Opt.

Fleet management-services

Opt.

Opt.

Bandenbeheer (onderhoud- & reparatiecontract verplicht)

Opt.

Opt.

***4 jaar inclusief voor XP
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****1 jaar inclusief voor XP
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EEN ALLESOMVATTEND SERVICEPAKKET
IVECO TCO2 LIVE

FLEET MANAGEMENT SERVICES

IVECO heeft het meest veelomvattende pakket voor het verlagen van totale
eigendomskosten (TCO) gecreëerd dat voor de eerste keer een volledig pakket nieuwe,
TCO-gerichte diensten biedt.

De service wordt geleverd door onze par tner ASTRATA en biedt contracten op verschillende niveaus.

IVECO TCO2 LIVE is meer dan een commercieel voorstel; het is een belofte: wij
staan aan de zijde van onze klanten in hun streven naar TCO verbetering.

IVECO voer t een FLEET MANAGEMENT -programma uit waarmee de wagenparkbeheerder op afstand van elk voertuig
de route en status kan controleren in werkelijke tijd met behulp van het hiervoor bestemde FleetVisorTM por taal.

• TCO2 SMART REPORT
• TCO2 ADVIEZEN
• TCO2 RIJDEN

NIVEAU BRONS
• Voer tuigtracering op de kaar t
• Overzicht brandstofverbruik

NIVEAU ZILVER
• Alle services van het BRONS-pakket
• Rappor t brandstofverbruik
• Gegevensanalyse voer tuig/bestuurder
• Werk- en rusttijden bestuurder

NIVEAU GOUD
• Alle services van het ZILVER-pakket
• Berichtgeving aan back office
• Orderbeheer/werkstroom

OPTIONELE DIENSTEN
• Downloaden op afstand van digitale tachograafgegevens
• Frequent positioning
• RIJSTIJL-EVALUATIE webgebaseerde rapporten

IVECO ELEMENTS
ELEMENTS betekent business. En business betekent flexibiliteit.
Klanten kunnen de combinatie van Gepland Onderhoud en Verruimde Garantie services
kiezen die het beste bij hun missie en kilometrage past.
De pakketten kunnen verder op elke individuele behoefte worden toegesneden door
middel van de Extra Dekking modules.

ONDERHOUD
• Onderhoud
• Smering
• Olie en vloeistof verversen
volgens het Onderhoud& Reparatiehandboek

AANDRIJFLIJN
•
•
•
•

Motor
Brandstofinspuiting
Versnellingsbak
Cardanas en as

EXTRA AANDRIJFLIJN
• Onderdelen die niet gedekt
worden door
het aandrijflijn-programma
(b.v. de elektrische installatie)

SLIJTAGEDELEN
•
•
•
•
•

Koppeling
Remblokken
Remschijven
Remtrommels
Remleidingen voor remtrommels

De belangrijkste 'elementen' die deel uitmaken van het aanbod (Onderhoud, Aandrijflijn, Extra aandrijflijn, Slijtagedelen) kunnen
met elkaar worden gecombineerd om het contract samen te stellen dat perfect bij uw bedrijf past. Hieronder volgt een lijst met
alle mogelijke combinaties:
CONTRACTEN VOOR GEPLAND ONDERHOUD
ONDERHOUD

AANDRIJFLIJN

EXTRA
SLIJTAGEDELEN
AANDRIJFLIJN

UITGEBREIDE GARANTIE
AANDRIJFLIJN

EXTRA
AANDRIJFLIJN

BANDENBEHEER
Juiste bandenspanning en onderhoud dragen bij aan
vermindering brandstofkosten.
IVECO biedt een complete BANDENBEHEER-service:
NIET INBEGREPEN BIJ DE
ELEMENTEN
Raadpleeg voor de elementen die geen
deel uitmaken van het aanbod de
contractuele documenten die betrekking
hebben op uw markt.
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• missie-bepaalde keuze van banden, waaronder de nieuwe
“Triple A” MICHELIN X® LINE™ Energy™ F en D2 voor
lange afstand,
• volledig onderhoud en vervanging binnen het specifieke
bereik,
• onbeperkte km-dekking
• en wegenhulp voor bandenproblemen.
Alle services zijn gebundeld in een maandelijkse betaling
die tezamen met het voer tuig gefinancierd kan worden en
zo volledig voorspelbare bandenbeheerkosten waarborgt.
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IVECO ACCESSOIRES

IVECO KLANTENSERVICE

IVECO ACCESSOIRES heeft een volledig scala hoogwaardige accessoires ontwikkeld, ontworpen “naar het voer tuig toe”
om aan de behoeften van de bestuurder te voldoen: een wijze om de stijl, zichtbaarheid,technologie en comfor t van de
NEW STRALIS te verhogen.

Het uiteindelijke doel van een commercieel voertuig is: op de weg en doorrijden. Dat doel is ook het onze en
drijft ons servicebeleid. Alle IVECO services (van financiering tot onderhoud, van assistentie tot reparatie) zijn opgezet voor het
verhogen van de nuttige werktijd en het stimuleren van bedrijfsrendement.

ZICHTBAARHEID

de lichtbalk en de bullbar zijn volledig geïntegreerd
in de cabine om vorm en zichtbaarheid ervan te
benadrukken.
Volledige aanpassing aan bedrijfsstijl met het
wagenparklogo om het imago van het bedrijf te
vergroten is mogelijk.

IVECO CAPITAL is IVECO's eigen handelsmerk voor financiële dienstverlening
en voorziet in een volledig aanbod voor de financiering, leasing, verhuur en
ondersteunende diensten voor bedrijfsvoertuigen.
Garantieverlenging, onderhoud en reparatie, en diverse soor ten verzekeringen
kunnen in het pakket worden opgenomen.*
Alle financiële diensten zijn op de klantbehoeften toegesneden, en zijn
van toepassing op nieuwe en gebruikte voertuigen, zowel als
ombouwuitvoeringen.
IVECO CAPITAL voorziet de klanten van professioneel advies voor de keuze van het
product dat optimaal aansluit bij de financiële en fiscale vereisten van hun bedrijf.
Neem voor meer informatie contact op met uw IVECO-dealer.

STIJL

NEW STRALIS kan nog exclusiever worden
gemaakt met de nieuwe styling kit, spiegelbekleding
en verchroomde details – zoals wielnaafdeksels en
moerdoppen: een uitgebreid assor timent van
accessoires die het karakter en de stijl van het
voer tuig tot uitdrukking brengen.

*Behoudens kredietgoedkeuring. De aanbiedingen en producten kunnen per land variëren, afhankelijk van de plaatselijke fiscale en administratieve regelgeving.

IVECO ASSISTANCE NON-STOP is niet meer dan een telefoontje van
u verwijderd – 24 uur per dag, 7 dagen per week – om onze klanten te allen tijde
(en waar dan ook) bij te staan.
IVECO NON-STOP is de nieuwe smar tphone app voor het
aanvragen van wegenhulp.
De klant hoeft alleen zijn/haar voer tuig-identificatienummer en
kentekennummer in te typen. Dan kunnen ze, met een
eenvoudige druk op de knop om assistentie verzoeken (een
foto kan aan het bericht worden gehecht om de diagnose te vergemakkelijken).
Het IVECO CUSTOMER CENTER ontvangt tegelijkertijd de GPS
coördinaten, lokaliseert het voertuig en brengt de dichtstbijzijnde werkplaats
(of de meest geschikte, naar gelang de eisen en omstandigheden) in actie.
De werkzaamheden worden stap voor stap centraal bewaakt.: Klanten
ontvangen voortdurend updates over de staat van het voer tuig en de
reparatie in uitvoering.

IVECO GENUINE PARTS vertegenwoordigt de beste garantie om
de waarde van de NEW STRALIS in stand te houden, te beveiligen tegen
ongeplande stilstand, en de veiligheid van personen en zaken te waarborgen.
IVECO biedt het breedste assortiment nieuwe en geherfabriceerde onderdelen,
servicing kits en telematische oplossingen, aangepast aan de complete levenscyclus
van de NEW STRALIS.

HI-TECH

HI-VISION combineer t innovatie, technologie en
gebruikersgemak voor maximaal enter tainment. Het nieuwe
HI-SOUND audiosysteem is ontworpen om een reële
verbetering van de levenskwaliteit aan boord te
bewerkstelligen.
Het volledige assortiment Iveco Accessoires is
afgebeeld in de accessoire-catalogus – en online op
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

IVECO beheert een netwerk van 8 high-tech onderdelenmagazijnen door
heel Europa, met een gezamenlijk oppervlak van meer dan 330.000 m², met
350.000 onderdeelnummers die een 24/7 leverantie van onderdelen waarborgen.

COMFORT

De stoelbekleding en de matten zijn volmaakt geïntegreerd
met de stijl van het cabine-interieur en de materiaalkeuze
voldoet aan alle missievereisten. De opvouwbare tafel en
het koffiezetapparaat maken van elk oponthoud een
ontspannende rustpauze.

Alle mogelijkheden tot personalisering
bij de hand met de gratis app
“Iveco Accessoires”.

De app kan gratis worden gedownload
vanuit de App Store om exclusieve
toegang te krijgen tot extra afbeeldingen,
informatie en video's.

IVECO is een handelsmerk van CNH Industrial N.V., een globale marktleider in de kapitaalgoederensector dat via verschillende bedrijven landbouw- en
bouwmachines, trucks, bedrijfsvoertuigen, bussen en speciale voertuigen ontwerpt, produceert en verkoopt, en bovendien een groot aantal aandrijflijntoepassingen.
Het bedrijf distribueert ook originele, hoog presterende onderdelen voor alle industriële en commerciële merken van CNH.

IVECO FAN SHOP
IVECO FAN SHOPs in alle IVECO Dealerships vindt u werk- en vrijetijdskleding,
tassen en geschenken, schrijfwaren en gadgets.
Zie de catalogus op www.ivecostore.com.
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NEW STRALIS AANBOD

NEW STRALIS

NEW STRALIS XP

RIGIDS
4x2

6x2Y

ARTICS
6x2X

8x2Y (2+2)

4x2

6x2Y

RIGIDS
6x2X

6x4

4x2

HI-WAY (AS)

VERSNELLINGSBAK

Cursor 13

Handgeschakeld - 16 versnellingen

VERSNELLINGSBAK

Geautomatiseerd - 12 versnellingen

Geautomatiseerd - 12 versnellingen

WIELBASIS (mm)

Pneumatisch
WIELOPHANGING
/ UITVOERING

Volledig
pneumatisch

Dubbellucht
achterbanden

Y/PT

Zware missies

P-RR
Z/P-HM

3650÷3800

Lage trekker

FP-LT

3650

Wissellaadbak

FP/FS-CM

5700

4200÷6050

Hoog volume

FP/FS-GV

5100÷5500

4200÷5100

3800÷6700

3800÷6050

4500÷6050

WIELBASIS (mm)

3650÷3800

3800÷6050

3800÷4000

-

3200

Standaardhoogte

P/PS
X/P

Dubbellucht
achterbanden

Y/PT

Zware missies

P-RR
Z/P-HM

3650÷3800

Lage trekker

FP-LT

3650

Wissellaadbak

FP/FS-CM

5700

4200÷6050

Hoog volume

FP/FS-GV

5100÷5500

4200÷5100

Pneumatisch
3200

WIELOPHANGING /
UITVOERING

Volledig pneumatisch

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

Cursor 11

Geautomatiseerd - 12 versnellingen

VERSNELLINGSBAK

Automatisch

WIELBASIS (mm)
Parabolisch

Volledig
pneumatisch
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3800÷4000

Cursor 11

Automatisch

WIELOPHANGING /
UITVOERING

3650÷3800

Handgeschakeld - 16 versnellingen

Geautomatiseerd - 12 versnellingen

Pneumatisch

3800÷6050

Cursor 9

MOTOR

Handgeschakeld - 16 versnellingen
VERSNELLINGSBAK

3800÷6700

HI-ROAD (AT)

Cursor 9

MOTOR

6x2X

Cursor 13

Handgeschakeld - 16 versnellingen

Standaardhoogte

4x2

Cursor 11

MOTOR

P/PS
X/P

6x2Y

HI-WAY (AS)

Cursor 11

MOTOR

ARTICS

WIELBASIS (mm)

3800÷6300

Standaardhoogte

P/PS
X/P

Superlicht

P-SL

Dubbellucht
achterbanden

Y/PT

Zware missies

P-RR
Z/P-HM

Distributie

FP/FS-D

Lage trekker

FP-LT

Wissellaadbakken

FP/FS-CM

Hoog volume

FP/FS-GV

Autotransport

FP-CT

3800÷6700

Parabolisch
3120÷6050

4200÷4500

4500÷6050

3650÷3800

4000

3650÷3800

Pneumatisch

3800÷6050
3650÷3800
3800÷6700

3800÷6050

4200÷4500

3200

WIELOPHANGING /
UITVOERING

3650
5700

5500÷5700

4200÷6050

Volledig pneumatisch

3800

Standaardhoogte

P/PS
X/P

3650÷3800

Superlicht

P-SL

3650÷3800

Dubbellucht
achterbanden

Y/PT

Zware missies

P-RR
Z/P-HM

Distributie

FP/FS-D

Lage trekker

FP-LT

Wissellaadbakken

FP/FS-CM

Hoog volume

FP/FS-GV

Autotransport

FP-CT

3650÷3800

3650

35

IVECO SPA

VIA PUGLIA, 35
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DE IN DEZE CATALOGUS OPGENOMEN INFORMATIE EN AFBEELDINGEN ZIJN ALLEEN TER INDICATIE. IVECO BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR
ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING COMMERCIËLE OF TECHNISCHE VERANDERINGEN AAN TE BRENGEN
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