IVECO TECTOR.
VERSATILIDADE
E ECONOMIA
PARA O SEU
DIA A DIA.

MAIS VALOR PARA
O CAMINHONEIRO.
A vida na boleia não é fácil. Fica ainda mais complicada quando

você não tem uma boa ferramenta de trabalho. Por isso, a escolha do caminhão
é tão importante. É ele que vai definir a qualidade do seu frete. Não adianta
ser bom de braço, se o seu caminhão não for bom na cidade e na estrada.
Chegou a hora de investir em um caminhão forte, potente e de fácil manutenção.
Chegou a hora de investir no Iveco Tector.

CAMINHÕES
PRONTOS PARA
QUALQUER
DESAFIO.

VERSATILIDADE

Se você ainda não conhece a linha Iveco Tector está perdendo

CONFORTO

dinheiro. Quem anda, sempre aprova. E isso não acontece por acaso.
Afinal, potência, robustez, versatilidade e facilidade para dirigir são

CABINE ATTACK E PREMIUM
Opções de teto alto e baixo,
curto e leito.
VERSÕES DE 15 A 31 TON.
Trações de 4x2, 6x2, 6x4 e 8x2.

. Ótima experiência ao volante.
. Engate de marchas a cabo.
. Suspensão da cabine traseira com molas.

algumas das principais características dos caminhões da linha Tector.
ECONOMIA

O Tector já passou por vários desafios. Ele conhece bem
as dificuldades das ruas e estradas brasileiras. Já entendeu
também o que os caminhoneiros e transportadores gostam.
O Tector combina com o seu bolso e com o seu negócio.

Consumo de combustível até 9%
menor do que o modelo anterior.

ALTA PERFORMANCE
MOTOR NEF 4 ID
. Potência 206cv@2.500rpm.
. Torque 720Nm@1.350 – 2.100rpm.
MOTOR NEF 6 ID
. Potência 300cv@2.500rpm.
. Torque 1.050Nm@1.250 – 1.900rpm.

SEGURANÇA
ABS + EVSC.

PRODUTIVIDADE
Novo Tector 31 ton.
(Nova versão 8x2).

O MENOR CAMINHO
ENTRE VOCÊ
E O SALDO POSITIVO
NO FINAL DO MÊS.
Aqui, estão algumas inovações e diferenciais
que fazem o Iveco Tector ser um grande amigo dos lucros.
Você lança o desafio e ele tira de letra qualquer trabalho duro.
ALTA PERFORMANCE
• Motor de 4 cilindros, com 206cv de potência e 720Nm de torque.
• Nos modelos 6 cilindros, a potência chega a 300cv e o torque a 1.050Nm.

VERSATILIDADE
• Leva de 15 a 31 ton.
• Para a cidade, estrada e fora da estrada.
• Adapta-se a todo tipo de negócio.
• Cabine attack e premium.
• Transmissão modelo 24 ton., com versões
de 6 e 9 velocidades, Eaton e ZF.

ECONOMIA
• Os engenheiros da Iveco têm uma ordem expressa: construir
caminhões cada vez mais econômicos. Por isso, as novas versões
do Tector consomem até 9% menos combustível do que as anteriores.
• A manutenção também está mais barata. Para manter o seu Tector perfeito,
você economiza mais de 37% do valor que os caminhoneiros
gastam na manutenção dos caminhões concorrentes.

CONFIANÇA
• Peças genuínas entregues no lugar e no tempo
cer to pelo COPI (Centro de Operações de Peças Iveco).
• Rede de concessionários por todo o Brasil.

CONFORTO
• Facilidade no engate de marchas: o sistema de engate
de marchas a cabo exige menos esforço do motorista
e proporciona menor vibração na alavanca de mudanças.
• Suspensão da cabine traseira com molas:
mais confor to e menos vibração.

PRODUTIVIDADE
• O Iveco Tector é o caminhão perfeito para entregas em grandes centros.
• Para carregamentos mais pesados, existe a nova versão 31 ton.,
que possui PTB técnico de 30,7 ton. A carga útil chega a 22,8 ton.,
dependendo da versão de entre-eixos e cabine.

SEGURANÇA
• EVSC (Sistema de Controle Eletrônico de Estabilidade) e freio ABS.

MOTORES
QUE RONCAM
FORTE E FAZEM
O SEU DIA
RENDER MAIS.
Os motores que compõem a linha Iveco Tector
são da série FPT NEF.  A potência e a tecnologia
fazem deles um grande aliado da sua produtividade.
Além de fazer bem para o seu bolso,
eles também respeitam o meio ambiente.
Todos as versões de motores estão dentro
da norma de emissões do Proconve P7/Euro 5.

MOTOR IVECO FPT NEF4 ID
Mais compacto e mais potente. Mais leve e econômico.
Permite o aumento da carga útil.
•
•
•
•
•
•

Diesel, 4 cilindros em linha e injeção direta (Common Rail).
206cv – 150kW (2.500rpm).
Torque 720Nm (1.350 – 2.100rpm).
4,5 cilindradas.
Tecnologia de emissões SCR – Euro V.
Acompanha o Tector nas versões 150E21 e 170E21.

MOTOR IVECO FPT NEF6 ID
Mais moderno, potente e preparado para as aplicações mais severas.
Menor consumo de combustível. Satisfaz os clientes mais exigentes.
•
•
•
•
•

Diesel, 6 cilindros em linha e injeção direta (Common Rail).
300cv – 220kW (2.500rpm).
Torque 1.050Nm (1.250 – 1.900rpm).
Tecnologia de emissões SCR – Euro V.
Acompanha o Tector nas versões 240E30, 260E30 e 310E30.

TRANSMISSÃO:
MENOS ESFORÇO
PARA O MOTORISTA
E MAIS DESEMPENHO
PARA O CAMINHÃO.
São quatro opções de transmissão. Confira como
cada uma delas deixa o seu dia a dia mais leve e rentável.
EATON FS 5406SA E EATON FS 6406B
Seis marchas, com engates precisos. Mais produtividade e ótimo
escalonamento. Reduz o esforço na troca de marchas.
Deixa a condução agradável e sem vibração na alavanca de marcha.
ZF 9S 1110 TD
Nove marchas, com sistema de engate da transmissão
manual revisado do tipo “H Sobreposto”. Fácil de usar.
Também oferece mais economia e rentabilidade.
Perfeito para longas distâncias.
EATON FTS 16108LL
Dez marchas, com engates precisos.
Muita produtividade e ótimo escalonamento.
Condução agradável para operações severas.

CONFORTO A BORDO:
O DIFERENCIAL DA IVECO
PARA VOCÊ.
A Iveco se preocupa muito com a qualidade de vida a bordo.
Por isso, também fez do confor to um dos principais
atributos do Iveco Tector. Nas versões de cabine cur ta
ou leito, a ergonomia e o prazer de dirigir estão em cada detalhe.
O computador de bordo gerencia várias funções do caminhão.
A coluna de direção é regulável e o banco do motorista tem suspensão
pneumática. A nova suspensão da cabine, com molas helidocais
e amor tecedores telescópicos nos quatro cantos, garantem
a satisfação e tranquilidade para o motorista que dirige o Iveco Tector.

ivecotector.com.br
iveco.com.br

Fotos e desenhos meramente ilustrativos. A Iveco, em respeito aos seus clientes e visando atendê-los com veículos com o mais elevado grau tecnológico, reserva-se o direito
de aprimorar seus produtos continuamente. Portanto, as especificações constantes neste material poderão ser alteradas, a qualquer momento, sem prévio aviso. Veículo atende
a legislação Proconve P7. Abastecimento deve ser feito com Diesel S10.

PEDESTRE, USE SUA FAIXA.

CENTRO
DE ATENÇÃO
AO CLIENTE

08007023443

falecomaiveco@br.iveco.com.br

