
 informačnÍ magazÍn značky IVECO  |  1/2014via

PrEmiÉra 
Daily nové generace! 
TECHnika 
Eurocargo Euro VI

STraliS Cng 
Ekonomicky i ekologicky



3  ALL MAKES /

VALUE LINE

UŠETŘETE PENÍZE 
S VALUE LINE 
S NOVOU CENOU

Value Line je nova řada dílů Iveco vyrobených ve spolupráci 

s Magneti Marelli pro vámi používané Daily. Tato nova řada dílů 

nabízí kvalitu a bezpečnost za nízké ceny, včetně ceny za práci. 
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EDiTorial

Vážení  
čtenáři,
a příznivci značky Ive-
co. Mám tu čest Vám 
dnes představit na řád-  
cích tohoto časopisu 
novou, 3. generaci mo-
delové řady Daily. Fan-
dové a pamětníci asi ví, 

že úspěšná historie řady Daily zrcadlí v  sobě  
i historii společnosti Iveco. Daily je ve skutečnos-
ti prvním společným výrobkem pěti výrobců ze 
tří států, kteří společně v roce 1975 založili Iveco 
jako evropského výrobce užitkových a náklad-
ních vozidel. První vozidla Daily, uváděná na trh 
v roce 1978 měla ještě na chladiči jméno původ-
ního zakládajícího člena Iveco v  daném státě, 
např. v Německu Magirus-Deutz, ve Francii Unic 
a v  Itálii Fiat. První Daily svého času měla jen 
jeden motor, dobře známy 2,5l Sofim a byla na-
bízena v omezeném segmentu od 3,0 do 4,0t cel-
kové hmotnosti. V roce 1984 došlo u příležitosti 
rozšíření nabídky motorů řady Daily o přeplňo-
vané motory (řada TurboDaily). Od tohoto roku 
docházelo také postupně i k  nahrazení jmen 
původních zakládajících členů jménem Iveco. 
Tento pozvolný transformační proces byl pak 
na všech trzích završen v roce 1989 s rozšířením 
nabídky do segmentu 5,0t.
Strategickým záměrem, který stál u vzniku 
řady Daily bylo zkonstruovat užitkové vozidlo 
a do jeho omezených rozměrů a hmotností 
přenést základní charakteristiky nákladního 
vozidla. S  odstupem více než 35 let ale i při 
pohledu na naše a evropské silnice vidíme, že 
toto strategické rozhodnutí bylo správné. Iveco 
nabídlo svým klientům zabývajícím se profe-
sionálně dopravou vozidlo odpovídající jejích 
požadavkům. Dnes se nová Daily 3. generace 
nabízí přibližně v 8.000 verzích s devíti motory 
a ve hmotnostech od 3,0t do 7,0 t.
Řada Iveco Daily byla od svého vzniku vždy  
i synonymem pokrokových technických řeše-
ní ve svém segmentu a průkopníkem v  jejich 
aplikacích. Připomeňme například nezávislé 
odpružení kol přední nápravy, největší objem 
nákladového prostoru u furgonů, motor s pří-
mým vstřikováním a nebo použití moderního 
vstřikování Common Rail. Nová Daily úspěšně 
navazuje na tuto tradici a přináší opět několik 
prvenství z nichž bych chtěl například zmínit 
šíři modelové nabídky jak v hmotnostech, tak  
i v  motorech. Opět se ujímá se svými téměř  
20 m3 prvního místa ve velikosti objemu nákla-
dového prostoru, nabízí nejlepší poměr mezi 
délkou nákladového prostoru a délkou vozidla…
Popřejme tedy nové Daily společně hodně 
spokojených klientů, ať vždy svůj náklad 
dopraví včas na místo určení a svého řidiče 
spolehlivě zpět domů ke svým blízkým.

Aleš Konrád
Market Manager  
Iveco Czech Republic – Trucks
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Na evropský trh přišla třetí 
generace modelu Iveco 
Daily. Přinesla kombinaci 
tradice a inovací: Výrazný 
generační skok vpřed, důle-
žitý milník pro Iveco. Nová 
Daily oslovuje konkrétními 
profesionálními řešeními, 
která splňují požadavky  
i těch nejnáročnějších  
zákazníků. Spojuje dvě 
vozidla do jednoho, dosud 
nejlepšího konceptu, který 
přináší špičkové inovace  
a zároveň navazuje na 
osvědčené dědictví  
modelu Daily.

PrEmiÉra

noVÉ Daily 2014:
Generační skok vpřed
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Z cela nová řada vozidel nabízí jedno z nejlepších řešení 
ve své kategorii co do přepravní kapacity: Ve své třídě 
má největší objemy nákladového prostoru, garantuje 

špičkové užitečné zatížení, poskytuje komfortní interiér 
ruku v ruce s lehkostí ovládáním na úrovni osobního vozidla 
a přináší další vylepšení v efektivnosti využívání paliva.

Jedná se o výkonného partnera profesionálů v oblasti 
transportu. Praktický lehký furgon připravený znovu po-
skytovat maximum spolehlivosti, efektivity a všestrannosti 
- vlastnosti, díky kterým byla řada Daily vždy referenčním 
bodem ve svém sektoru. Až 80 % komponentů karoserie 
bylo přepracováno, nová Daily si však zachovala svou silnou 
stránku - klasickou konstrukci podvozku s žebřinovým 
rámem, který je dlouhodobě klíčovou součástí její Dna a za-
ručuje jí robustnost, univerzálnost a odolnost během celé 
životnosti včetně maximální flexibility pro montáž nástaveb 
na podvozky s kabinou.

V oblasti konstrukce se společnost ive-
co soustředila na oba typy vozidel - na 
podvozek s kabinou i furgon, přičemž si 
vytyčila ambiciózní cíl: Upevnit si vedoucí 
postavení v obou sektorech a zároveň 
vylepšit ergonomii, jízdní vlastnosti  
i ovládání. čili společný koncept byl 
vytvořen pro dvě nové konfigurace: Pře-
stylizovaná Daily v provedení podvozku  
s kabinou pro nástavby a zcela nová Daily van. Přitom  
u zmíněné druhé konfigurace je výkonnost v oblasti ovládá-
ní vozidla a přepravní kapacity po každé stránce vylepšena 
zásluhou optimalizace geometrie nákladového prostoru pro 
lepší přístup a snadnější nakládání/vykládání.

konstruktéři 3. generace vanů Daily se zaměřili  na sou-
časné priority zákazníků, takže ve srovnání s předchozím 
modelem přináší novinka významné snížení spotřeby paliva 
i celkových provozních nákladů - ve spojení s nejlepším 
výkonem motoru ve své třídě, s širokou nabídkou motorů, 
převodovek a volitelností stálých převodů.

Vylepšení v oblasti pohodlí kabiny ocení každý řidič - za 
volantem nového Daily bude pracovat v komfortnějším  
a tišším interiéru, přičemž sedadlo a pocit z jízdy se blíží  
k úrovni, která běžná v  osobních automobilech. Ergonomic-
ký design ovládacích prvků patří ve třídě ke špičce,  klima-

tizace je nyní účinnější a komfort při jízdě výjimečný bez 
ohledu na zatížení vozidla. Posádka má k navíc dispozici 
množství otevřených a zavřených úložných prostorů.

Daily je „celosvětový“ model: iveco dosud prodalo přes  
2,6 milionu vanů Daily do více než 110 zemí světa. Vyrábějí 
jej továrny v Suzzaře nedaleko italské mantovy a ve městě 
Valladolid ve Španělsku. Společnost nedávno do těchto zá-
vodů výrazně investovala, aby zmodernizovala výrobní linky.

obě továrny získaly stříbrnou medaili v rámci prestižního 
programu WCm (World Class manufacturing), který je jedním 
z nejvýznamnějších standardů výroby na světě, přičemž do-
sažené výsledky patří k nejlepším ve své kategorii. Program 
WCm hodnotí celkovou organizaci výrobního závodu  
a aplikuje se na všechny oblasti výroby, aby umožnil 
optimalizaci výsledků průběžným vylepšováním procesů 
a kvality produktů. zvláštní pozornost se při hodnocení 

věnuje řešení otázek životního prostředí 
a snižování množství odpadu z výroby.

Síla, odolnost a všestrannost
základním prvkem odolnosti a modulár-
nosti vozidla je žebřinový rám podvozku: 
Podélné nosníky šasi s profilem ve tvaru 
písmene C, vyrobené z pevnostní oceli, 
jsou zárukou dlouhodobé trvanlivosti  
a maximální univerzálnosti při montáži 

nástaveb. Toto řešení je ideálním základem každého pro-
vedení Daily, takže nástavby a další modifikace lze provést 
daleko jednodušeji než na vozidlech, která mají karoserii se 
skříňovým svařovaným rámem. Díky tomu je nová Dai-
ly jedinou modelovou řadou ve své třídě, která může mít 
celkovou hmotnost až 7 tun a její robustní šasi zkrátka 
znamená výjimečný konstrukční základ v kategorii lehkých 
užitkových vozidel.

Větší potenciál v každém ohledu  
Jedním z hlavních důvodů, které vedly k inovacím celkového 
designu Daily, je důraz na změnu pozice vozidla v segmentu 
velkých dodávek s jednomontáží kol zadní nápravy. Nová 
generace má ve své třídě lepší potenciál ve všech oblas-
tech. Efektivnost přepravy prošla optimalizací, takže nyní 
jsou vyváženější hlavní rozměrové parametry: rozvor, cel-

„Daily je celosvětový 
model: Iveco dosud pro-

dalo přes 2,6 milionu 
vanů Daily do více než 

110 zemí světa.“

Design exteriéru vyniká svou silnou osobností, výrazným stylem a citlivě propracovanými detaily.
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ková délka vozidla a využitelná délka nákladového prostoru. 
Sortiment „furgonů“ prošel revizí - k dispozici jsou rozvory 
3000, 3520 a 4100 mm, přičemž s výjimkou prvního jsou  
k dispozici karoserie s krátkým i dlouhým převisem.

Díky delším rozvorům nabízí nové Daily komplexní 
paletu objemů nákladového prostoru, mezi nimiž vyni-
kají modely s přepravní kapacitou 18 a 19,6 m3 (nejlepší 
hodnoty ve své třídě). Verze s objemem 10,8 m3 je naopak 
lídrem v efektivnosti nákladového prostoru - má nejlep-
ší poměr mezi délkou nákladového prostoru a celkovou 
délkou vozidla. 

Tato varianta nové Daily nabízí zákazníkům volit také 
zajímavý malý furgon od iveco. Potenciál zde nepochybně 
je, jelikož až 38 % vanů, které se prodají v Evropě, má nákla-
dový prostor 9 až 11 m3. a nové Daily s objemem 10,8 m3 
patří k nejlepším ve své třídě vzhledem k efektivnímu využití 
přepravní kapacity (index 0,57) a také v obratnosti zásluhou 
průměru otáčení 11,9 m.

Celková hmotnost vozidel se pohybu-
je v rozmezí 3,3 - 7 t, objemy náklado-
vého prostoru od 7,3 do rekordních 19,6 
m3 a vnitřní výška dosahuje až 2100 
mm, takže uvnitř se mohou pohybovat 
vzpřímeně i nadprůměrně urostlí chla-
pi. Vnější délka vozu se pohybuje mezi 
5040 a 7500 mm, délka nákladového 
prostoru od 2600 do 5100 mm.

Snížení hrany nákladového prostoru 
o 55 mm zjednodušuje a usnadňuje 
nakládání a vykládání. Výška náklado-
vého prostoru patří k nejlepším  
v kategorii furgonů s pohonem zadních 
kol. nabídka zadního pneumatické-
ho odpružení na všechny modely je 
možným přínosem pro produktivitu 
nakládky a vykládky zboží. 

nová Daily je jediné vozidlo s cel-
kovou hmotností do 7 tun a užiteč-
ným zatížením až 4000 kg. V praxi 
to znamená, že na přepravu určitého 
množství nákladu potřebuje méně jízd,  

a tedy redukuje provozní náklady a zvyšuje produktivitu. 
Díky všem těmto vlastnostem je Daily ideálním vozidlem 
pro profesionály v distribuci zboží i pro všechna další od-
větví v sektoru lehké nákladní dopravy, která vyžadují velký 
objem, výjimečný výkon a odolnost vůči namáhání.

Podvozek s kabinou
nabídka podvozků s kabinou Daily je v rámci lehkého segmen-
tu největší na trhu EU. Celkové hmotnosti vozidla se pohybují 
od 3,3 do 7 tun, rozvory od 3000 do 4750 mm a maximální 
celková délka vozidla může být až 6190 mm  . nová verze s roz-
vorem 4100 mm a jednomontáží kol zadní nápravy umožňuje 
aplikovat nástavbu s délkou 4500 mm - při zachování všech 
jedinečných kvalit Daily a excelentních jízdních vlastností. 

nastupující generace modelu Daily ve verzi šasi je jediné 
vozidlo ve své kategorii s užitečnou hmotností podvozku až 
4700 kg. maximální zatížení přední a zadní nápravy patří 
také ke špičce ve své třídě. 

Autoři interiéru nezapomněli ani na praktická řešení. Řidiči nového Daily budou pracovat v komfortnějším a tišším prostředí,  
přičemž sedadlo a pocit z jízdy se blíží k úrovni, jaká je běžná v prémiových osobních autech.

Na karoserii je 80 % dílů nových (červené), zelenou barvou jsou označeny  
převzaté komponenty a žlutou modifikované části.
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Lídři ve svých kategoriích: Furgon je kompletně nové vozidlo, podvozek s kabinou designéři a konstruktéři výrazně přepracovali.  
Celkové investice do vývoje 3. generace modelové řady Daily dosáhly 500 milionů eur.

Malý vzorek ze široké palety nástaveb, které lze aplikovat na podvozky Daily.
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Pro verze s dvoumontáží je nyní k dispozici i 2,3litrový motor 
s výkonem 146 k a turbodmychadlem s variabilní geometrií, 
díky čemuž se užitečné zatížení zvýšilo o více než 60 kg  
a zároveň klesla spotřeba paliva a snížily se emise.

Snazší manévrovaní, lepší jízdní vlastnosti
nový koncept s dlouhými rozvory náprav a zkráceným pře-
visem vzadu zlepšil i rozložení hmotnosti nové Daily - aniž 
by utrpěla schopnost manévrovat na malém prostoru. Její 

průměr otáčení (11,9 m) je 
nejlepší v rámci své třídy. 

Společnost iveco vyvinu-
la nový systém zavěšení 
předních kol. zlepšil se 
komfort i jízdní vlastnosti 
vozidla a systém se bude 
sériově dodávat pro furgon  
i podvozek s kabinou. 

nové zavěšení předních 
kol QUAD-lEAF tvoří kom-
binace dvojitých čtyřúhel-
níkových ramen, telesko-
pického tlumiče pérování 
a příčné listové pružiny. 
Takové řešení se odrazilo 
na nižší hmotnosti  
a kompaktnějších roz-
měrech přední nápravy. 
Systém QUaD-lEaf se 
dodává standardně do 
všech modelů s celkovou 
hmotností do 3,5 tuny  
a je ukázkou perfektního 
spojení dvou předchozích 
verzí, které vylepšilo něko-
lik parametrů:

•  maximální povolené zatížení přední nápravy 1900 kg (+100 kg) 
•  světlá výška podvozku s kabinou 175 mm (+45 mm) 
•  zvýšené užitečné zatížení (+40 kg ve srovnání s dřívějším 

standardním mecTor). 
Vývojáři uplatnili nové rozvory především na dodávkách  

s jednoduchou montáží kol zadní nápravy. V kombinaci  
s novým pérováním se podílejí na výrazném zlepšení stability 
a odezvy řízení, což umožňuje příčné zrychlení podobné 
výkonnému osobnímu automobilu (0,74 g).

DÉLKA NÁSTAVBY CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA (t)

ROZVOR JEDNOMONTÁž DVOJMONTÁž JEDNODuCHÁ K. DVOJITÁ KABINA

Nová délka rozvoru Nejlepší 
v třídě

Nové modely podvozků mají ideNtické délky Nástavby k modelům předešlé 
geNerace pro zachováNí uNifikovaNých Nástaveb. uvedeNé délky jsou  
iNdikativNí, skutečNá délka Nástavby je závislá Na jejím druhu, vybaveNí, 
vybaveNí Na přáNí podvozku a legislativNích limitech.

VÝŠKA/OBJEM NÁKLADOVÉHO PROSTORu

ROZVOR DÉLKA
CELKOVÁ 

HMOTNOST

Nová délka rozvoru Nejlepší 
v třídě
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i u modelů v těžších hmotnostních segmentech byl upra- 
ven systém zavěšení předních kol a dostaly nový QUAD-TOR, 
který je k dispozici pro verze vozidel s dvojitou montáží 
kol zadní nápravy a modifikován pro větší namáhání, resp. 
intenzivní používání, přičemž maximální zatížení nápravy 
dosahuje až 2500 kg (nebo 2100 kg u verzí do 5 tun). Toto 
řešení, které jako pružící prvek využívá torzní tyč, je ve svém 
segmentu jedinečné a bylo silnou stránkou řady Daily už od 
jejího prvního uvedení na trh.

U modelů s jednomontáží prošlo změnou i odpružení zadní 
nápravy. Úpravou nastavení geometrie se snížila přetáčivost 
a zvýšila účinnost tlumičů pérování. Díky zredukování hmot-
nosti o 8 kg ve srovnání s předchozím modelem a snížení 
nakládací hrany o 55 mm je nová Daily významným hráčem 
na trhu užitkových vozidel s pohonem zadních kol. 

na nové Daily se zlepšily i bezpečnostní standardy. kromě 
sériově dodávaného elektronického stabilizačního programu 
ESP má nastupující model k dispozici množství moderních 
asistenčních systémů. například varování při mimovolném 
opuštění jízdního pruhu (lDWS) - akustický signál upozorní 
řidiče, pokud vůz přejede přes dělicí čáru jízdního pruhu bez 
zapnutí směrovky. Systém je velmi účinný při předcházení 
nehodám, které způsobuje nepozornost nebo únava.

Nabídka motorů a výkonů
zákazníci si pro novou Daily mohou  
vybrat mezi motory o zdvihovém 
objemu 2,3 litru nebo 3,0 litry, dvěma 
druhy paliva (nafta nebo stlačený 
zemní plyn) a 9 výkony od 106 do  
205 k. Motory jsou k dispozici ve verzi 
Euro5b + se systémem EGR a ve verzi 
Euro VI s kombinovaným systémem 
EGR + SCR. modul dodatečného zpra-
cování výfukových plynů SCr umís-
těný v podvozku je kompaktní a nijak 
neomezuje nákladový prostor. U verzí 
Euro Vi umožňuje nová generace sys-

tému common rail vstřikování paliva při tlaku až 2000 barů. 
nabídku pohonných jednotek uzavírá verze natural Power 
na zemní plyn s výkonem 136 k, která snižuje náklady na 
palivo, emise škodlivin i hlučnost. Všechny převodovky jsou 
šestistupňové, včetně automatizované převodovky agi-
le, kterou lze používat v automatickém nebo sekvenčním 
pracovním režimu.

Rentabilita: Spotřeba nižší o 5,5 % 
Při vývoji nové modelové řady Daily bylo důležité uplatnit 
technologické inovace, podporující úsporu paliva: Spotřebu 
lze snížit průměrně o 5,5 %, v závislosti na modelu. Pokud si 
provozovatel objedná Ecopack pro dopravu ve městě, může 
uspořit až 14 % nafty. zlepšila se také aerodynamika vozidla, 
a to zejména v případě furgonů, kde součinitel aerodyna-
mického odporu (Cx) klesl o 6 % (z 0,335 na 0,316) a změnil 
se poměr čelní plochy a přepravního objemu.

Jednoduchým tlačítkem na palubní desce lze aktivovat 
funkci EcoSwitch, která mapuje namáhání motoru, a pokud 
je to výhodné, sníží  maximální točivý moment (zvláště 
vhodné při jízdě jen částečně naloženého vozidla) a nastaví 
omezovač rychlosti o 5 km/h pomaleji.

MOTOR TuRBO

Wg

Wg

vgt

vgt

vgt

vgt

Wg

Wg

dst (dvojité turbo)

MAX. VÝKON EMISNÍ NORMAMAX. KROuT. MOMENT

2,3 l

3,0 l

Nejlepší 
v třídě

egr + scr

Motor F1A s objemem 2,3 l. Třílitrový motor F1C.
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Smart Alternator je inteligentní provozní režim alternátoru, 
který využívá kinetickou energii vznikající při brzdění a vypíná 
se, pokud je baterie dobita.

ovládání provozní logiky automatické klimatizace zajišťu-
je EcoMac: optimalizuje provoz kompresoru v závislosti na 
reálných požadavcích chlazení kabiny s ohledem na vnímaný 
ekvivalent teploty.

Seznam opatření ke snížení spotřeby paliva završují 
řešení cílená na tření pohybujících se dílů. Využívají se na-
příklad pístní kroužky se sníženým obvodovým zatížením, 
olej s nízkou viskozitou a pneumatiky se sníženým valivým 
odporem.

největší verze furgonu s celkovou hmotností 7 tun odveze 
více než 4 tuny nákladu a disponuje téměř 20 m3 využitelné-
ho nákladového prostoru. možnou další výhodou je vzducho-
vé odpružení zadní nápravy, které je dostupné pro všechny 
modely. U podvozků s kabinou je horní plocha rámu zcela 
rovná a bez výčnělků, což maximálně zjednodušuje montáž 
nástaveb.

kromě výše uvedeného je díky vylepšené aerodynamice  
a dalším technologickým řešením použitým ve vozidlech (od 
módu EcoSwitch až po inteligentní alternátor) u obou typů 
nástaveb možné uspořit palivo až o 5,5 %. Výsledkem je vý-
razná úspora v celkových nákladech na provoz vozidla.

Nápaditý a funkční design exteriéru
na novém Daily debutuje idea vytvořit family feeling, sou-
náležitost s velkými trucky iveco. Tým designérů kompletně 
přepracoval vzhled vozu, a tak důležitá modelová řada turín-
ského výrobce opět vyniká svou silnou osobností, výrazným 
stylem a citlivě propracovanými detaily. 

Působivé  a do detailu připravené mezinárodní prezentace spojené  
s testovacími jízdami se v průběhu prvního červnového týdne zúčast-
nilo postupně 180 zástupců médií z Evropy a dalších zemí. Tiskové 
konference a statické ukázky se odehrávaly v barokní kapli sv. Huber-
ta a atraktivním areálu královského loveckého zámku v regionu Turí-
na, na zkušební jízdy využil organizační tým „domácí půdu“ polygonu 
Balocco. V permanenci byla flotila 31 testovacích vozidel – furgonů 
a podvozků s valníkovou nástavbou v nejrůznějších verzích, pocho-
pitelně zatížených, nechyběl ani minibus. novináři specializovaní  
na užitková vozidla si mohli na rozmanitých typech tratí vyzkoušet 
obratnost nového modelu, jízdní vlastnosti vylepšeného podvozku, 
akceleraci na 400 m s pevným startem či stabilitu vozidla při prudkém 
brzdění z rychlosti 100 km/h...
komunikační barvou novinky je metalíza Boreal Blue (mimochodem, 
jde o barvu, která pochází z palety pro luxusní sportovní automobily 
maserati). Její výběr vychází z kreativního konceptu, který má připo-
mínat barvu oblohy a oceánu, vyjádřit sílu přírody a zároveň závazek, 
který iveco cítí k udržitelnosti životního prostředí a každodenně po-
tvrzuje výrobou vozidel s alternativním pohonem.

PREMIÉRA V ATRAKTIVNíM PROSTřEDí

Podvozek s kabinou se hodí pro širokou škálu nástaveb.
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Přední část karoserie vznikla chytrým spojením několika 
modulů: čelní sklo orámované černými sloupky plynule přechá-
zí do bočních oken a na úrovni zpětných zrcátek se spojuje  
s efektními liniemi, které vytvářejí přední světla a masku   chla-
diče. kapota mezi těmito moduly je jako ostrov: Její tvar  
a rozměry umožňují dobrý přístup do prostoru motoru. Podí-
vejme se níže, kde nárazníky přecházejí do robustních blatníků 
a svým horizontálním designem přispívají k působivému celku.

Design nové Daily je stejně sofistikovaný jako design 
osobních aut, má však svou vlastní a jasnou identitu, 

kterou hrdě ukazuje, neboť tvary jsou úzce spojeny s je- 
ho funkcí. reflektory jsou umístěny výše a jsou trochu 
posunuty dozadu - mimo zónu, ve které nejčastěji hrozí 
riziko poškození při menších kolizích. linie mezi reflektory 
a maskou chladiče klesá, což zvýrazňuje energii a spolehlivé 
držení stopy. Podélné plastové panely na bocích karoserie 
vozidlo nejen chrání, ale i opticky oddělují spodní partie 
s mechanickými prvky od horní části, která je vyhrazena 
pro kabinu a nákladový prostor. Díky větší prosklené ploše 
je interiér světlejší a řidič má lepší výhled v horizontální 

Ergonomický design ovládacích prvků patří ve své třídě ke špičce a posádka má samozřejmě k dispozici množství  
otevřených a zavřených úložných prostorů. Volant s příjemným menším věncem lze nastavit v podélné ose v rozsahu 45 mm.  
Mezi volitelnými prvky najdou zákazníci i aktuální hity z oblasti informačních technologií.
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ose. nový design vylepšuje též aerodynamické vlastnosti 
vozidla.

Koncept pohodlné jízdy
i interiér kabiny prošel kompletním geometrickým přepraco-
váním, aby tvořil ještě příjemnější prostředí pro řidiče  
a spolujezdce, a to díky vylepšenému výhledu a zdokonalené 
ergonomii i zvukové izolaci prostoru. nová palubní deska 
byla od základu přepracována s cílem dosáhnout špičkové 
ergonometrické parametry vozidla, sedadlo a volant se dají 
nastavit jako v prémiovém osobním automobilu. Všechny 
ovládací prvky a úložné prostory vznikly tak, aby na ně řidič 
snadno dosáhl, a to včetně pěti uzavíratelných schránek, 
tří držáků na sklenice, stejně jako speciálních přihrádek pro 
mobilní telefon a tablet.

inteligentně rozvržený prostor interiéru, akustický komfort 
zlepšený aplikováním materiálů pohlcujících zvuk a efektiv-
nější ovládání systému klimatizace - to je komplex řešení, 
jejichž zásluhou je pobyt ve voze mimořádně pohodlný. Bez 
ohledu na zatížení vozidla a typ práce.

Tento pocit kvality života na palubě ještě umocňuje široká 
nabídka informačně-telematických systémů připravených pro 
nové Daily. zejména platforma iVEConnECT prostřednictvím 
dotykové obrazovky umístěné na palubní desce nabízí řidiči 
široké možnosti pro relaxování a podporuje pohodu při práci 
(rádio, mP3 přehrávač, připojení Bluetooth, zpětná kamera 
a satelitní navigace).

Nejširší nabídka ve své třídě
nová Daily nadále poskytuje zákazníkům  řešení  pro každý 
typ dopravy, přichází s logicky členěnou a různorodou pale-
tou přes 8000 kombinací podvozku, motoru a mechanických 
částí: 
•  6 verzí celkové hmotnosti vozidla od 3,3 t až do 7 tun; 
•  užitečné zatížení do 4700 kg, přívěs až do 3500 kg; 
•  3 rozvory náprav, 5 délek a 3 vnitřní výšky pro furgony;

•  6 rozvorů a zástavbová délka od 3 do 6,2 m v základní  
nabídce podvozků s kabinou; 

•  9 objemů nákladového prostoru od 7,3 do 19,6 m3; 
•  9 motorů s výkonem od 106 do 205 k, rekordní hodnoty 

točivého momentu až do 470 nm; 
•  průměr otáčení 11,9 m nejkratšího modelu; 
•  maximální délka nákladového prostoru zvětšená na 5,1 m; 
•  15 různých odkládacích schránek v kabině, z nichž 5 je 

uzavíratelných; 
•  více než 40 rozmanitých opcí přímo z výroby.

nabídka nové řady Daily obsahuje furgony, furgony s čás-
tečně proskleným nákladním prostorem, podvozky s kabinou, 
podvozky s dvojitou kabinou pro pracovní týmy, podvozky pro 
stavbu karavanů a minibusy.

Díky svému variabilnímu konceptu podvozku je nová Daily 
perfektním základem pro výrobce nástaveb, jimž nabízí 
výjimečnou odolnost a maximální potenciál pro těžkou práci. 
garantuje, že bude sloužit dlouho, spolehlivě a že montáž 

Nejvýkonnější verze Daily Van odveze 4000 kg.

K dispozici jsou rozvory 3000, 3520 a 4100 mm, přičemž s výjimkou 
prvního jsou k dispozici karoserie s krátkým i dlouhým převisem.
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nástavby bude mnohem jednodušší. Všechny tyto přednosti 
patří k prestižním hodnotám v nabídce Daily a pro zákazníky 
společnosti iveco jsou podstatné, protože zaručují spolehli-
vost a dlouhodobě hospodárný provoz s vysokou zůstatkovou 
hodnotou.

Je toho samozřejmě mnohem více: Díky své koncepci je 
nová Daily ideálně připravena pro instalaci nádrží na stlače-
ný zemní plyn, který pohání verzi natural Power, ale stejně 
tak se hodí i na integrování baterií budoucích elektrických 
nebo hybridních verzí. a to vše bez omezení nákladového 
prostoru.

Daily Minibus: Všechny přednosti New Daily
minibus new Daily bude k dispozici v různých provedeních, 
aby vyhovoval potřebám zákazníků, kteří působí v sektoru 
osobní dopravy ve městech, ale i v rychlé přepravě mimo 
městské aglomerace. 

iveco Bus, jeden z evropských lídrů v tomto odvětví, navrhl 
novou Daily jako výsledek významného projektu, který se 
značnou rezervou splňuje požadavky emisní normy Euro Vi 
a vedl k vytvoření zcela nového vozu. minibus s logem iveco 
kombinuje dobře známé kvality Daily s kompetencemi lídra  
v oblasti hromadné osobní dopravy. 

Nový, moderní interiér je navržený tak, aby cestujícím zpříjemnil i tu nejdelší cestu  
díky zlepšeným systémům klimatizace a větrání.



Celý výrobní proces byl optimalizován díky novým meto-
dám a řídicím systémům, ale především díky jedné nové vý-
robní lince v závodě Suzzara (itálie), která produkuje výhradně 
nové minibusy.

nová generace minibus Daily nabízí všechny přednosti no-
vého Daily - novou architekturu, novou paletu prodloužených 
rozvorů, inovovaný interiér i exteriér i nové pracoviště řidiče 
s ergonomickou palubní deskou. To vše ve čtyřech různých 
verzích pro čtyři hlavní typy nasazení – městské, meziměst-
ské, turistické a školní.

Bezpečnost na palubě a pohoda řidiče i cestujících jsou pro 
iveco Bus hlavními prioritami. Řidič se může spolehnout na 
bezpečnostní systémy, jako jsou ESP a lDWS, na špičkový 
komfort a vynikající jízdní vlastnosti. Pracoviště s upravenou 
pozicí sezení a menším volantem přispívá k celkovému kom-
fortu ovládání vozidla.

nový, moderní interiér je navržen tak, aby cestujícím 
zpříjemnil i tu nejdelší cestu díky vylepšeným systémům 
klimatizace a větrání.

mezi nejdůležitější novinky v rámci nabídky patří 6,1-tuno-
vá verze s rozvorem prodlouženým na 4100 mm, která pojme 
až 22 cestujících plus řidiče a turistického průvodce (v této 
kategorii je to největší přepravní kapacita). Tento model má 

také o 30 % více prostoru v části pro zavazadla, než nabízel 
předchůdce.
nový Daily minibus je k dispozici ve verzích: line, Tourys, Citys 
a Pop:
•  Daily line je nejuniverzálnější variantou ideální pro měst-

ské linky nebo jako školní autobus. Je k dispozici ve třech 
různých délkách s dvěma typy dveří a různou konfigurací 
sedadel. Pojme až 22 cestujících a v nabídce je i se specific-
kou volitelnou výbavou, například rampou pro vozíčkáře. 

•  Daily Tourys je zájezdová verze srovnatelná s velkými turis-
tickými autobusy, pokud jde o komfort i o styl. Příbuzenský 
vztah mezi touto verzí a velkými turistickými autobusy  
z produkce iveco Bus je dokonce ještě zřetelnější. Vozidlo 
má nové podlahy, obložení stropu a také další inovativní 
prvky jako lED osvětlení nebo klimatizaci s individuálním 
ovládáním větracích otvorů.

•  Daily Citys je model určený speciálně pro malá města a pří-
městské oblasti. V nabídce je i verzi Cng. Charakteristickým 
prvkem jsou dvojité střední a jednokřídlé zadní dveře  
s rampou, která umožňuje bezbariérový nástup. 

•  Daily Pop je školní autobus určený pro italský trh. Dodává se 
v dieselové a v Cng verzi. Jeho maximální kapacita k sezení 
je 45 dětí pro základní školy a 32 sedadel pro střední školy •
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Mezi nejdůležitější novinky v rámci nabídky patří 6,1 t verze  
s rozvorem prodlouženým na 4100 mm, která pojme až 22 cestujících.
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Zcela nová Daily pokračuje v tradici, která odstartovala 
koncem 70. let minulého století. Nenechme se však zmást, 
že dnes přichází na scénu „pouze“ 3. generace. Během 
uplynulých 36 let prošla tato populární modelová řada 
množstvím inovací a zásadních vylepšení, které se týkaly 
motorů i celého pohonného řetězce, sortimentu verzí, prvků 
pasivní i aktivní bezpečnosti, pohodlí interiéru, komfortu 
ovládání vozu i vnějšího designu. Na omezeném prostoru 
lze sotva zachytit celou pestrou historii, nicméně připravili 
jsme pro vás průřez nejdůležitějších milníků.

První generace modelu Daily přišla na trh v roce 1978. iveco Daily 
byl ve skutečnosti první společný produkt značky iveco, která vznikla 
v roce 1975 spojením pěti výrobců užitkových a nákladních vozidel 
( fiaT, lanCia, magirUS-DEUTz, om, UniC) ze třech států ( fran-
cie, itálie, německo). Daily byla nabízena v segmentu od 3,0t do 4,0t 
celkové hmotnosti a jedinou konstrukční změnou byla jedno nebo 
dvojmontáž na zadní nápravě. Tato řada přinesla do tohoto seg-
mentu významné inovační prvky jako například nezávislé odpružení 
předních kol, nebo konstrukční řešení, která se do té doby používala 
pouze na těžších vozidlech: robustní rám podvozku, podélně umís-
těný motor a pohon zadních kol. Tato kombinace se ukázala jako 
výborné řešení pro všechny aplikace a díky ní se nejmenší model 
iveco propracoval ve své kategorii postupně až na špičku žebříčku  
v Evropě. V období 1978 – 1995 se vyrobilo 450 000 vozidel řady Dai-
ly. Výrobce své zdařilé dítě průběžně modernizoval a zdokonaloval.  
V roce 1985 měl debut typ Turbo Daily, do něhož se standardně 
montoval „malý“ turbodiesel s přímým vstřikováním paliva. V téže 
době se představila také modifikace pro armádu s pohonem 4x4  
a také první elektrické Daily.
Druhá generace nastoupila v roce 1989. Charakterizovaly ji rozsáhlé 
stylistické i technologické inovace včetně výkonnějších motorů i nové 
převodovky. Řady Daily a Turbo Daily reprezentovaly v 80. i 90. letech 
iveco v oblasti kvality, bezpečnosti, inovace a spolehlivosti špičku ve 
svém segmentu, což vyústilo například v licenční výrobě Turba Daily  
v čínském nanjingu (od roku 1991). 
Další významná změna přišla v roce 1996. „new Daily“ se prezento-
valo jako vozidlo s výjimečnou přepravní kapacitou, moderním a ae-
rodynamickým designem, špičkovými motory a elegantní, komfortní 
kabinou. V roce 1999 měla ve španělském Jerezu premiéru zcela nová 

modelová řada s přívlastkem „City Truck“. Jednalo se o vůz pohodlný, 
obratný a prostorný, byl koncipován pro distribuci zboží v městských 
aglomeracích a centrech měst. Charakterizovalo ho tolik předností, že 
získal prestižní mezinárodní titul Van of the year 2000. Tato mode-
lová řada, kromě již výše zmíněného, přinesla i významné rozšíření 
nabídky o specifickou řadu furgonů a podvozků s jednomontáží na 
zadní nápravě v segmentu 3 a 3,5t celkové hmotnosti a rozšíření řady 
Daily o hmotnostní kategorii 6,5 t. Takto rozšířená nabídka se pak po-
zitivně promítla i do prodejů Daily a jejím podílu na trhu. Samozřejmě 
ani v dalším desetiletí se vývoj Daily nezastavil. Vzpomeňme alespoň 
klíčová fakta: Verze .10 HPi a .12 HPi (2002), Daily .14 HPi a Daily .17 
HPT (2004) plus model Daily agile vybavený automatizovanou převo-
dovkou, nebo důležitý bezpečnostní prvek ESP. 
S mottem „Professional Dna“ přichází v roce 2006 inovovaný model  
s kabinou od giorgetta giugiara, který plynulé kontury s čistým pro-
filem zkombinoval s agresivní přední částí. Také interiér byl přestyli-
zován, obohatily ho další odkládací schránky vytvořené speciálně pro 
potřeby distribuce. zásadní změnu znamenala páka převodovky typu 
joystick v přístrojové desce, čímž se uvolnil prostor na podlaze pro 
lepší přechod na druhou stranu kabiny. V roce 2006 měla Daily jako 
první ve své třídě ESP s aktivní kontrolou zatížení (laD - load adap-
tive Control) pro furgon i podvozek.
2009: Dalším důležitým krokem v evoluci je EcoDaily. Přívlastek „Eco“ 
avizoval inovace s důrazem na ochranu životního prostředí. iveco roz-
šířilo nabídku motorů pro EcoDaily na 10 různých výkonových mo-
difikací (od 96 do 176 k). novinka 3.0 Common rail EEV s výkonem 
140 k (350 nm) nebo 170 k (400 nm) se zařadila mezi nejekologičtější 
dieselové motory na trhu. Přibyla verze s elektrickým pohonem, a tedy 
s nulovými emisemi.
rok 2011 přinesl kromě faceliftu řadu podstatných modernizací, na-
příklad tři zcela nové motory (3litrový Twin Turbo s výkonem 205 k; 
2,3litrový multijet ii, 146 k; 3litrový EEV, 146 k), nové 6stupňové pře-
vodovky, Start&Stop a další systémy aktivní bezpečnosti. 
Během své historie zaznamenal model Daily nejedno prvenství: Tur-
bodiesel s přímým vstřikováním, mezichladič stlačeného vzduchu, 
motory spalující zemní plyn, van s objemem skříně 17 m3 a vnitřní 
výškou nákladového prostoru 210 cm, common-railovou techno-
logii, 6stupňovou převodovku . S takovou tradicí a pozoruhodnými 
komerčními výsledky je třetí generace přímo povinna pokračovat  
v úspěšné kariéře předchůdců.

36 lET EVOlUCE



V dnešní době si téměř nikdo z nás neumí 
představit život bez mobilního telefonu. 
Už dlouhá léta nám usnadňuje komunikaci 
s rodinou, přáteli či kolegy. Doba je ale 
rychlá, chytré telefony se neustále zdoko-
nalují, a proto nám umí pomoci i s věcmi, 
které jsme si ještě před několika lety nedo-
vedli ani představit. Jednou z nich je  
i nová mobilní aplikace TESCO Potraviny 
on-line, díky které si můžete objednat 
nákup doslova kdekoli a kdykoli.

Mobilní aplikace TESCO Potraviny 
on-line je skvělým pomocníkem právě 
ve chvíli, kdy se dostáváme do časového 
presu a musíme skloubit svůj pracovní  
a rodinný život. O tom, že dokáže ušetřit 
čas a být opravdu spolehlivým pomocní-
kem, svědčí i to, že si během krátké chvíle 
získala již téměř 70 000 spokojených 
uživatelů. „Naše nová mobilní aplikace 
má pomoci především těm, kteří nestíhají 

nákup v kamenné prodejně a navíc zrovna 
nesedí u počítače. Svůj nákup vyřídí 
jednoduše přes mobilní telefon, napří-
klad v tramvaji při cestě z práce nebo při 
čekání na úřadech“, uvádí Petr Koubek, 
manažer společnosti Tesco zodpovědný za 
službu Potraviny on-line a dodává: „Po-

ložky v internetovém košíku lze libovolně 
obměňovat a doplňovat podle potřeby, 
kdykoliv to zákazníka napadne. Není již 
tedy nutné sepisovat dlouhé nákupní 
seznamy ani poznámky.“ 

Nová verze mobilní aplikace TESCO 
Potraviny on-line nabízí zákazníkům 
také zajímavé inovace. Kromě vylepšené 
nabídky oblíbených položek či usnadnění 
procházení on-line zboží, je to přede-
vším možnost scanování čárových kódů 
výrobků. „Pokud zákazníkům dojde v led- 
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revoluce v nakupování:  
jDE TO RyCHlE A SNADNO
Technika postupuje mílovými kroky. Kdo jde s dobou, ten 
ví, že nakupování potravin nemusí znamenat ztrátu času. 
Zkuste nákup s novou mobilní aplikací služby TESCO Po-
traviny on-line. 
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ničce jejich oblíbený produkt, stačí, když 
jednoduše přiloží svůj mobilní telefon 
k jeho čárovému kódu. Aplikace se již 
postará, aby byla tato položka vložena do 
jejich internetového nákupního seznamu, 
který mají vždy a všude po ruce,“ popisuje 
výhody Petr Koubek.  

Mobilní aplikace, která umožňuje ob-
jednávat, obměňovat a doplňovat položky 
tak, jak si zrovna vzpomenete, je dostupná 
ve verzích pro iPhone, Android a Windows 
na http://www.itesco.cz/cs/ostatni-sluzby/ 
mobilni-aplikace/.

O službě Tesco Potraviny on-line
Tesco jako první maloobchodní řetězec 
v ČR představilo službu Potraviny  
on-line v lednu roku 2012 ve dvou ob-
chodech v Praze. Dnes jsou s podporou  
8 obchodů v Praze, Brně, Mladé Bole-
slavi, Kladně, Kolíně a Hradci Králové 
schopni obsloužit 4 milióny zákazníků. 

Na nakup.itesco.cz zákazníci kromě 
širokého sortimentu zboží naleznou  
i seznam aktuálních akčních nabídek.  
Mohou také využívat další funkce, jako  
je výběr zboží ze záložky Oblíbené, či 
úprava objednávky po jejím potvrzení. Na  
www.itesco.cz si zákazníci podle poštovní-
ho směrovacího čísla mohou ověřit, zdali 
je služba dostupná i v jejich lokalitě •



18

zÁkaznÍk

ROZHOVOR
S MARKEM ŠEBESTEM
Řekněte nám něco o sobě.
Moje jméno je Marek Šebest a pro spo-
lečnost Tesco Stores a.s. pracuji již třetím 
rokem na pozici CDA‘s Trainer & Fleet 
managemet. To znamená, že mám na starost 
nábor, trénink a kvalitu našich řidičů. 
Zároveň také management vozového parku 
sestaveného pouze z IVECO DAILY 35S11  
s nástavbou. To vše napříč celou republikou.

Od kdy trvá spolupráce Iveco a Tesco na 
evropské bázi a v ČR?
Služba Potraviny on-line je našim zákaz-
níkům dostupná  od 6. 1. 2012. Spolupráce 
s IVECEM však začala o několik měsíců dříve, 
a sice v srpnu roku 2011. Česká republika 
byla první zemí střední Evropy, ve které 
se společnost Tesco Stores a.s. rozhodla 
tuto službu rozšířit mimo Velkou Británii. 
Dalšími zeměmi, ve kterých bylo rozhodnu-
to používat vozy IVECO Daily v plné nebo 
částečné míře, jsou Slovensko a Polsko.

V jakých zemích poskytujete tuto službu?
V současné době naše služba funguje 
v mateřské Velké Británii,  Evropě (Česká 
republika, Slovenská republika, Polsko  
a Maďarsko, Turecko) a také v Číně, Thaj-
sku a Malajsii.

Proč používáte vozidla Iveco?
Česká republika byla první zemí ve střední 
Evropě, ve které byla spuštěna služba 
Potraviny on-line dle anglického vzoru. 
Vše podle pravidel, všichni pracujeme 
stejně a s vysokým doručovaným standar-
dem. Jelikož jsme v té době neměli žádnou 
zkušenost s podobným objemem provozu, 
měli jsme doporučeno pokračovat ve tren-
du spolupráce s IVECO, která již řadu let 
funguje v Anglii. Na vozidlech Iveco nejvíce 
oceňujeme snadnost ovládání a jízdní vlast-
nosti v městském provozu. 

Celkový počet vozidel Iveco v Evropě a v ČR?
V současné době se na území České repub-
liky pohybuje 78 aktivních vozidel. Jak jsem 
již zmiňoval, se společností IVECO spolupra-
cují i někteří naši sousedé, a sice Slovensko, 
které operuje s 28 auty a Polsko, kde funguje 
62 aut.

Popište prosím specifikaci vozidla a nástav-
by. Jsou nástavby v něčem zajímavé? 
Jelikož se jedná o speciální službu, na 
našem trhu jedinečnou, musíme k tomu 
mít také speciálně uzpůsoben nákladový 
prostor.  Jedná se o zakázkově vyráběný 
komponent, který se v základu skládá ze 
tří komor (chlazená, mražená a nechla-
zená). Z toho tedy přímo vyplývá, že je 
osazena chladícím agregátem o patřičném 
výkonu, který zaručuje dodržení všech 
teplotních řetězců. Uvnitř všech sekcí ná-
kladového prostoru je pak osazen speciál-
ní regál, který bezpečně fixuje převážené 
plastové přepravky, v nichž jsou uloženy 
nákupy našich zákazníků. Poslední součást 
nástavby, která stojí za zmínku, jsou termo 
bariéry, které tvoří druhou řadu dvířek 
v mražené části, které zabraňují nechtěné 
změně teploty.

Iveco ČR navrhlo určitá zlepšení specifika-
ce. Mohl byste je prosím popsat (run lock, 
ochrana proti krádeži nafty)?
Tak jako se vyvíjí naše služba, se ruku  
v ruce vyvíjí i vozidla, která používáme. Ve 
spolupráci se společností  IVECO CZ se stále 
snažíme zdokonalovat jejich jednotlivé části. 
Za zmínku stojí naše poslední dvě velká 
zlepšení. 

Jednak jsme ve spolupráci s IVECO osa-
dili všechna naše vozidla bezpečnostním 
prvkem zabraňující krádeži nafty z nádrže 
vozidla systémem zpětného odčerpání skrze 
hrdlo nádrže. Iveco se velmi aktivně podílelo 
na vývoji tohoto bezpečnostního prvku a 
společnými silami jsme systém odladili ke 
spokojenosti.

Druhé velmi zásadní vylepšení našich vozi-
del je systém RunLock. Jedná se o funkcio-
nalitu, která dokáže udržet v chodu chladící 
agregát i za podmínky, že řidič zároveň 
dokáže zabezpečit vozidlo a opustit jej s klíč-
kem v kapse.

Kolik ročně najede jedno vozidlo?
Naše průměrné vozidlo za rok ujede  
50 000 km. Některá vozidla jsou však schop-
na dosáhnou až k hranici ujetých 80 000 km 
za rok. Jednotlivé nájezdy kilometrů se liší 
hlavně podle toho, kterou oblast dané auto 
obsluhuje.

Jak hodnotíte spolupráci s Iveco ČR  
a dealerem?
Spolupráce s jednotlivými dealery se stále 
rozšiřuje tak, jako se rozšiřuje záběr regionů, 
ve kterých službu provozujeme. V současné 
době spolupracujeme s 6 pobočkami ze sítě 
IVECO CZ. Mezi největší patří Strojservis 
v Praze, Komersie v Loděnici dále také Agro-
tec z Brna a Stratos v Hradci Králové.
Spolupráci našich společností vystihuje 
jedna z vizí společnosti Tesco „Rostete 
s námi“. Začínali jsme spolupráci se Stroj-
servisem Horní Počernice s 15 vozidly  
a 1 pobočkou. Dnes operujeme na 34% úze-
mí České republiky, s 8-mi pobočkami  
a 78 vozy Iveco Daily. 

Popište prosím, jak probíhá celý proces od 
objednání po doručení zboží?
Není na tom vůbec nic složitého. Nejpoz-
ději den před požadovaným doručením si 
jako zákazník na webové stránce nebo mo-
bilní aplikaci nakoupíte stejně jednoduše 
jako to znáte z jiných e-shopů. Vyberete si 
datum doručení a čas limitovaný dvouho-
dinovým rozmezím. A pak už nemusíte nic 
než jen počkat, až vám ve vámi vybraný 
den a hodinu jeden z našich řidičů doručí 
váš nákup.

Mezi tím na pozadí, každé ráno už od 6:00 
vyrážejí na prodejní plochu vychystávači, 
kteří nakupují za vás. Vybíráme zboží nej-
vyšší kvality a trvanlivosti. Dokud nedorazí 
řidič, který si převezme vaši objednávku  
a naloží do auta s předem vychlazenými 
prostory na odpovídající teploty, tak váš 
nákup skladujeme v zázemí k tomu přizpů-
sobeném. To znamená, že vaše mražené  
a chlazené výrobky jsou stále v teplotách 
k tomu určených. Okolo 7:30 ráno do práce 
dorazí i již zmiňovaní řidiči. Naši zaměst-
nanci vám dovezou nákup a zpříjemní den 
perfektním zákaznickým servisem. Nákup 
dostanete vždy včas ve vámi vybraný čas 
a den.

V jakých regionech nabízíte vaši službu?
Naše služba je nyní dostupná v Praze, dále 
ve Středočeském, Královehradeckém a Jiho-
moravském kraji.

Jaké plánujete novinky v nejbližší době?
V nejbližší době se chystáme rozšířit naši 
službu do dalších koutů naší republiky jako 
je Liberecko, Plzeňsko...  S tím bude spojený 
nákup další téměř dvacítky vozidel Iveco 
Daily 35S11, u kterých se nám podařilo 
ve spolupráci s Robertem Novotným ze 
Storojservisu, detailně odladit uživatelskou 
specifikaci podvozků IVECO k maximální 
spokojenosti •



S kupina CnH industrial pokračuje  
v podpoře „akce fia za bezpečnost 
na silnicích“. Jedná se o globální 

kampaň s cílem vzdělávat řidiče a zasazo-
vat se o bezpečnější silnice, vozidla  
i chování účastníků silničního provozu. ini-
ciativa mezinárodní automobilové federace 
fia podporuje program Desetiletí bezpeč-
nosti na silnicích (2011-2020), který byl 
vyhlášen oSn a který se snaží stabilizovat 
a podstatně snížit množství smrtelných 
dopravních nehod do roku 2020.

Po loňské premiéře skupina CnH in-
dustrial společně s fia opět šíří společné 
poselství na téma bezpečnosti silničního 
provozu prostřednictvím akcí a iniciativ 
jako při WTCC. Skupina CnH industrial se 
do kampaně nejprve zapojila účastí značek 
iveco a new Holland agriculture a stala 
se prvním výrobcem užitkových vozidel 
a zemědělských strojů, který vstoupil do 
akce. letos přibyl iveco Bus a také značka 
z oblasti stavebnictví Case Construction 
Equipment.

„U všech aktivit je pro CnH industrial 
základním principem bezpečnost.naším 
úkolem je dodávat produkty s bezpeč-
nostními standardy, které překonají 
očekávání našich klientů, a pomáhat pro-
vozovatelům vyhýbat se riziku a zajistit 
maximální ochranu,“ prohlásil na margo 
spolupráce v této oblasti mauro Veglia, 
viceprezident CnH industrial pro komerč-
ní služby a péči o zákazníky v Evropě, 
africe a na Středním východě. „Podpora 
kampaně skupinou CnH industrial  
a přítomnost jejích značek na mistrov-
ství světa cestovních vozů je silným 
poselstvím o tom, jak se může špičkový 
výrobce přičinit o zvýšení povědomí  

o bezpečnosti silničního provozu,“ řekl 
Jean Todt, prezident fia.

Sérii fia WTCC 2014 tvoří 12 závodů  
na 4 kontinentech, přičemž nový ročník  
mS cestovních vozů začal 12. dubna  
v marockém městě marrákeš. angažova-
nost čtyř značek CnH industrial group jako 
oficiálního partnera těchto mezinárodních 
motoristických sportovních akcí významně 
posílí její postavení na světové scéně  
i prostřednictvím médií a digitálních, resp. 
mobilních aplikací, které pokrývají po celé 
Evropě přes 250 milionů platforem. na 
Slovensku byly fanouškům motoristického 
sportu představeny produkty skupiny CnH 
industrial během závodů na Slovakia ringu 
ve dnech 10. a 11. května 2014. navíc 
Stralis Hi-Way se představil přímo na trati 

a před startem hlavních závodů projel 
okruh v roli „otevíracího“ vozidla. Podobně 
jako loni si atmosféru závodů užili hosté 
společnosti iveco Slovakia, která věnovala 
vstupenky svým zákazníkům, aby prožili 
zajímavý den v nevšedním prostředí.

Trucky iveco a traktory new Holland  
s logem akce fia za bezpečnost na 
silnicích a logem CnH industrial budou 
vystaveny vedle startovního roštu na 
každých závodech WTCC. na několika ak-
cích se některé z těchto vozidel představí 
divákům i průjezdem celého okruhu (jako 
na Slovakia ringu). kromě toho se každá 
značka prezentuje v depu vlastními pro-
pagačními akcemi a expozicemi. autogra-
miády jezdců se pořádají v blízkosti stanu 
CnH industrial a tahač iveco s návěsem 
upraveným jako klubovna bude na vybra-
ných závodech příjemným zázemím pro 
ViP hosty CnH industrial •

Základní princip

Bezpečnost je alfou a omegou každodenní práce CnH industrial, jejích značek a celosvětové sítě. 
Skupina se zavázala komunikovat hlavní myšlenky bezpečnosti mnoha způsoby - propagováním 
bezrizikového chování za volantem, zainteresováním zaměstnanců do globálních iniciativ souvi-
sejících s bezpečností a neustálým předváděním bezpečnostních prvků v různých produktových 
řadách značek, které zastřešuje. i prostřednictvím účasti svých čtyř značek v seriálu WTCC vyjad-
řuje svůj postoj k bezpečnosti v silničním provozu.

STOPROCENTNí ANGAžOVANOST DO BEZPEČNOSTI NA SIlNICíCH

I v letošní sezóně patří ke koloritu depa závodů mistrovství 
světa cestovních vozů produkty CNH Industrial.
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O d roku 1991, kdy společnost iveco 
uvedla na trh první Eurocargo, se 
tento model stal symbolem, který 

je součástí „kultury“ transportu v mnoha 
zemích. získal si uznání od odborníků  
i uživatelů a i dnes, více než dvě dekády 
po premiéře, je nadále lídrem: V itálii má 
pozici nejuznávanějšího trucku střední 
třídy a na evropském trhu ho prodeje  
v mnoha zemích vynesly na přední příčky 
žebříčku. Důvod? Eurocargo nestagnuje. 
V průběhu let byl systematicky inovován, 
aby zákazníkům nabízel stále více co 
do všestrannosti, odolnosti, výkonnosti, 
efektivnosti, bezpečnosti a spolehlivos-
ti. a v tomto trendu pokračuje i v éře 
Euro Vi.

změny, které vyžaduje zpřísněná 
emisní norma, byly pro iveco příležitostí 
udělat další vylepšení. Jedná se o nové 
prvky ve standardní i volitelné výbavě 
zacílené na bezpečnost a komfort řidičů 
při ovládání vozidla: inovovaný elektro-
nický stabilizační program ESP, asistent 
pro rozjíždění do kopce, rádio s funkcí 
Bluetooth, možnost kontrolovat hladinu 
oleje bez nutnosti sklopit kabinu. To vše 
jsou významné změny, díky kterým je 
nové Eurocargo Euro 6 ještě konkuren-

ceschopnější a produktivnější a je tak 
připraveno čelit novým výzvám a dů-
sledně uspokojit požadavky zákazníků. 

Motory Tector 5 a Tector 7
iveco nedělalo v této fázi vývoje řady 
Eurocargo žádné kosmetické úpravy  
na vnější vizáži, které dopravcům ne- 

přinášejí žádné výhody, ale raději in-
vestovalo do motorů a celé pohon-

né soustavy. Podstatnou inovací 
je 4,5litrový motor Tector 5 

(výkony 118 kW/160 k,  
137 kW/190 k a 152 kW/ 
210 k), který poskytne 
o 9 %, resp. 19 % vyšší 
výkon, 152kilowattová 
verze je zcela nová. 
čtyřválcový Tector 5 
nahradil svého před-
chůdce výkonovými 
verzemi 150, 170, 190 
a 210 k. mezi základ-
ní vlastnosti patří 
nízká spotřeba paliva 
a údržba nezatěžující 
rozpočet. nový 152ki-
lowattový čtyřválec 

Tector 5 poskytuje nejen největší výkon 
mezi čtyřválci, ale má i srovnatelný to-
čivý moment jako „nejslabší“ šestivál-
cový Tector 7 (162 kW/220 k, 800 nm). 
Přitom má menší hmotnost a nižší 
spotřebu paliva.

Typová řada motorů Tector 7 nabízí  
výkonový potenciál 162 kW/220 k (pro 
model 4x4), 185 kW/250 k, 206 kW/280 k  
a 235 kW/320 k (o 5 % více, než poskytova-
la verze Euro V). Všechny motory Euro Vi 
jsou vybaveny originálním vysoce účinným 
systémem následného zpracování výfuko-
vých plynů Hi-eSCr, který umožňuje pro- 
vozovat vozidla s nižšími celkovými nákla-
dy ve srovnání s komplexnějšími a draž-
šími řešeními, které pro dodržení aktuální 
emisní normy využívá konkurence.

Nové Eurocargo přichází 
s motory Euro VI. je ještě 
všestrannější a ohledupl-
nější k životnímu prostředí. 
jinými slovy - efektivnější, 
přesvědčivější.

„Tento model se stal 
symbolem, který je  
součástí „kultury“ 

transportu v mnoha 
zemích.“

EUROCARGO EURO VI: 
Perfektní v jakékoliv práci

Motory Tector Euro VI mají 7 výkonových  
modifikací v rozsahu od 118 kW (160 k)  
do 235 kW (320 k).
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Sortiment motorů pokrývá ještě širší 
spektrum aplikací než v minulosti, aby si  
každý uživatel mohl vybrat pohonnou jed-
-notku podle vlastních potřeb. konstruk-
téři u čtyřválce zvětšili zdvihový objem  
z 3,9 litru na 4,5 litru, resp. z 5,9 l na 6,7   l  
u šestiválce. maximální otáčky motoru 
snížili z 2700 na 2500 min-1 s cílem snížit 
spotřebu i hluk, ale také vylepšit ovladatel- 
nost vozidla a prodloužit životnost kompo- 
nent. Uživatelé nepochybně ocenívýrazný  
nárůst točivého momentu, zvláště u moto- 
rů Tector 5 190 k (+19 %) a Tector 7 (+18 %).

Vylepšený Eurotronic
nová automatizovaná převodovka Euro-
tronic je k dispozici v kombinaci s motory 
Tector 7 pro verze s celkovou hmotností 
od 12 tun. zabezpečuje provoz motoru 
v optimálním režimu otáček, přispívá ke 
snadnějšímu manévrování, lepší výkon-
nosti vozidla při přepravě těžkých nákladů 

a prodlužuje životnost 
spojky. Vyspělý software 
12stupňové převodovky zf 
rozpozná hmotnost vozidla, 
požadovaný točivý moment 
a tlak na pedál akcelerátoru 
a průběžně zajišťuje výběr 
ideálního převodového 
poměru a optimální vypí-
nání a zapínání spojky. Pro 
všechny modely Eurocargo 
s pohonem 4x2 bude nadále 
k dispozici automatizovaná 
6stupňová převodovka.  
nabídku doplňuje šest leh-
kých a efektivních 5, 6  
a 9stupňových manuálních 
převodovek zf se synchro-
nizací nastavenou tak, aby 
garantovala maximálně 
hladké přeřazování. Pro 
specifické aplikace, zejména 
pro sektor komunálních 
služeb, jsou určeny tři různé 
typy plně automatických 
převodovek allison.

Komplexní paleta
Eurocargo je bezkonku-
renčně adaptabilní pro 
jakýkoliv typ práce - nej-
variabilnější vozidlo ve své 
kategorii a současně ideální 
báze pro speciální aplika-
ce. Výjimečná produktová 
řada, která nabízí: 
•  14 možností celkové 

hmotnosti  
(od 6 do 19 tun);

•  2 typy motorů (Tector 
5 a 7) se 7 výkonovými 
modifikacemi (od 160  
do 320 k);

•  13 převodovek (6 manuálních, 4 auto-
matizované, 3 automatické);

•  15 rozvorů (od 2790 do 6570 mm); 
•  2 konfigurace pohonu 4x2 nebo 4x4;
•  3 typy kabiny (denní pro práci přes 

den, spací pro dopravu, která vyžaduje 
nocování v kabině, a dvojitá pro pra-
covní týmy 6 +1 s přepravní kapacitou 
až 7 osob) s 2 výškami střechy (stan-
dardní a vysoká). 

Takováto nabídka společně se širo- 
kým sortimentem šasi, odpružení a stá-
lého převodu uumožňuje vytvořit přes 
11 000 verzí. 

konstrukce podvozku s ocelovými boč-
ními členy a rámem bez výčnělků garan-
tuje jednoduchou montáž nejrůznějších 
nástaveb s délkou 4265 až 10 175 mm • 

Konstrukce podvozku garantuje jednoduchou montáž nejrůznějších 
nadstaveb s délkou 4265 až 10 175 mm.

model Eurocargo získal více ocenění než kte-
rýkoliv jiný nákladní automobil střední třídy  
v historii distribuce zboží a v Evropě se stal mě-
řítkem pro svou kategorii. Přišel na scénu jako 
nástupce modelů - od om lupetto až po iveco 
zeta - které v tomto segmentu psaly historii,  
a svým příchodem v roce 1991 způsobil sku-
tečnou revoluci. na jeho úspěchu se podílejí 
charakteristické rysy jako modulárnost, vyspělé 
technologie a inovace. Podívejme se na klíčové 
milníky tohoto modelu:
1991: První řada EuroCargo se začala vyvíjet  
v druhé polovině 80. let minulého století sou-
časně s modely EuroTech a EuroStar. Produk-
tový koncept hned od začátku vynikal modulár-
ností a v roce 1991 mu mezinárodní jury udělila 
prestižní titul Truck of the year 1992. zasloužilo 
se o to vícero zásadních aspektů, které cha-
rakterizovaly tuto novinku: nevídané množství 
verzí, špičkové technologie, rekordní užitečné 
zatížení a vysoká úroveň bezpečnostních stan-
dardů. a to byly jen první z mnoha dalších pozi-
tivních recenzí v mezinárodních médiích.

1999: Těsně před začátkem třetího tisíciletí 
uvedlo iveco na trh modelovou řadu El, která 
byla zkonstruována speciálně pro distribuci 
zboží ve městě. nová verze přinesla nová tech-
nická řešení, například sníženou kabinu, lehčí 
podvozek a menší průměr kol kvůli snížení na-
kládací výšky. 
2001: nové motory Tector 4 a 6válcové mo-
tory nef s výbornými výkonovými parametry  
a úsporným provozem. 
2003: Premiéra nové kabiny s designem od 
Bertoneho. U verzí s dlouhou kabinou je poprvé  
v nabídce i varianta se středně vysokou stře-
chou.  
2006:  Uvedení nových motorů Euro iV a Euro V.
2008: Eurocargo opět získalo kompletně pře-
pracované kabiny, které zapadají do nového 
designu rodiny vozidel iveco.

MODEl, KTERý PSAl HISTORII
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EkonomiCky  
i EKOlOGICKy
Zákazníci v Evropě si již převzali první nová 
vozidla těžké řady Stralis Euro VI poháněné 
zemním plynem.
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I veco nabízí zákazníkům kompletní řadu lehkých, středních 
a těžkých užitkových vozidel, jakož i autobusů poháněných 
zemním plynem. Doposud se jich prodalo více než 12 000,  

z toho 2000 kusů v roce 2013.
Široká produktová řada nových vozidel Stralis natural Power 

Euro Vi obsahuje dvounápravové a třínápravové podvozky i dvou-
nápravové tahače návěsů, takže uspokojí různé potřeby svých 
zákazníků. Vozidla, která vyrábí závod iveco v madridu na stejné 
montážní lince jako modely s dieselovými motory, jsou vybavena 
motory Cursor 8 natural Power s výkony 270 až 330 k. kombinují 
se s 16stupňovou manuálně ovládanou převodovkou zf nebo 
6stupňovou automatickou převodovkou allison s hydraulickým 
měničem točivého momentu. Potřebám zákazníků lze přizpůsobit 
uspořádání a celkovou kapacitu nádrží Cng od 400 do 1300 litrů.

Pro středně dlouhé přepravní vzdálenosti je k dispozici i nový 
Stralis natural Power lng s dojezdem až 750 km. Tahač návěsů 
Stralis aT440S33T/P lng je ve standardním provedení vybaven 
čtyřmi 70litrovými nádržemi Cng a jednou 525litrovou kryogenic-
kou nádrží lng. zemní plyn je v nádrži lng skladován  
v kapalném stavu při teplotě -130 °C a při tlaku 9 barů, přičemž 
do spalovacího prostoru motoru se vstřikuje v plynném stavu.

iveco je jediným evropským výrobcem, který potvrdil svou 
vlastní technologickou strategii Cng při přechodu z Euro V na 
Euro Vi: motory fPT industrial na zemní plyn pracují v ottovom 
cyklu a spalují stechiometrickou směs (chemicky vyvážený poměr 
vzduchu a paliva), což je předpokladem nízkých emisí škodlivin. 
Palivo Cng se do motorů Cursor 8 natural Power přivádí pod 
tlakem společně (přes „rail“) pro všechny vstřikovače, které jsou 
ovládány elektronickým modulem motoru. Dvojice elektronicky 
ovládaných vstřikovačů pro každý válec a elektronicky ovládaná 

škrticí klapka nasávaného vzduchu zajišťuje 
ve válcích přípravu stechiometrické směsi, jejíž 

exploze je iniciována pomocí zapalovací svíčky. Výfu-
kové plyny jsou přes turbodmychadlo odváděny z motoru 

ven přes třícestný katalyzátor.
Vozidla iveco poháněné motory na zemní plyn přinášejí pro zá-

kazníky výhody v podobě rentability provozu, ale jsou i celospole-
čenským přínosem z hlediska ochrany životního prostředí. Pokud 
jde o emise znečišťujících látek a hluk, motory Euro Vi na zemní 
plyn zatěžují životní prostředí méně než jejich „dvojčata“ spalující 
naftu. zemní plyn je téměř čisté palivo a díky plynnému skupen-
ství tvoří se vzduchem dokonalou směs, jejímž spalováním se 
dosahují n emise částic (o 95 % méně ve srovnání s dieselovými 

motory) a nízké hodnoty nox (-35 %). Tato vozidla navíc umožňují 
snížit emise Co2 o 10 % (a v případě použití biometanu až o 100 %).  
a nakonec: iveco přichází s tiššími vozidly, které mají ve srovnání 
s dieselovými modely v průměru o 5 decibelů nižší hlučnost, díky 
čemuž jsou ideální pro svoz odpadu a distribuční služby během 
nočních hodin.

z hlediska ekonomické efektivnosti dosahuje úspora v TCo 
(Total Cost of ownership = celkové náklady na vozidlo) až 10 %. 
Vozidla na Cng dosahují vyšší rentability zejména díky nižším 
cenám zemního plynu ve srovnání s naftou. V praxi to může 
znamenat až o 40 % nižší náklady na palivo •

Celková kapacita nádrží s CNG může být 400 až 1300 litrů.

Zkapalněný  
zemní plyn  
se nachází  

v 525litrovém  
kryogenickém zásobníku.
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www.iveco.cz Assistance Non-Stop: 800 143 288

Obec Firma Adresa Telefon Internet E-mail

Brno AGROTEC a.s. Dornych 65, 617 00 Brno +420 545 421 211 www.agrotec.cz info@agrotec.cz

Cerekvice nad Loučnou KAREX a.s. Cerekvice nad Loučnou, 569 53 +420 800 555 115 www.karex-cerekvice.cz irisbus@karex-cerekvice.cz  

Čáslav TRUCK SERVIS ČÁSLAV s.r.o. Pod Nádražím 1205, 286 01 Čáslav +420 327 313 744 www.servisvozidel.cz sindelar@servisvozidel.cz

České Budějovice AUTO FUTURE s.r.o. Okružní 646, 370 01 České Budějovice +420 386 460 902 www.auto-future.cz iveco@auto-future.cz

České Budějovice JH AUTODÍLY s.r.o. Planá 82, 370 01 České Budějovice +420 387 001 620 www.jhautodily.cz servis@jhautodily.cz  

Děčín AUDO VIKTORIA s.r.o. Libverda 193, 405 02 Děčín +420 412 524 236 www.audoviktoria.cz servis@audoviktoria.cz 

Ejpovice AUTO HELUS s.r.o. Zemská 238, 337 01 Ejpovice +420 371 585 521 www.autohelus.cz pechman@autohelus.cz

Horní Suchá AGROTEC a.s. U Lékárny 5, 735 35 Horní Suchá +420 596 499 411 www.agrotec.cz info@agrotec.cz

Hradec Králové STRATOS AUTO s.r.o. Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové +420 495 709 101 www.stratosauto.cz stratos@stratosauto.cz

Hustopeče AGROTEC a.s. Brněnská 74, 693 01 Hustopeče +420 519 402 300 www.agrotec.cz info@agrotec.cz

Cheb KERN CHEB s.r.o. Truhlářská 3, 350 02 Cheb +420 737 269 962 www.kern-cheb.cz iveco@kern-cheb.cz

Chomutov KOMERSIA NORD s.r.o. Málkov 70, 430 01 Chomutov +420 474 699 444 www.komersianord.cz servis@komersianord.cz

Jihlava SERVISCENTRUM VYSOČINA s.r.o. Kosovská 457/10, 586 01 Jihlava +420 567 574 861 www.scv-iveco.cz servis@scv.cz

Kaznějov AUTO HELUS s.r.o. Ke Staré mašině 557, 331 51 Kaznějov +420 373 333 361 www.autohelus.cz pechman@autohelus.cz

Kněžmost FARID COMERCIA s.r.o. Bakovská 256, 294 02 Kněžmost +420 326 784 223 www.faridcom.cz obchod@faridcom.cz

Loděnice KOMERSIA AUTO s.r.o. Pražská 330, 267 12 Loděnice +420 311 604 020 www.komersiaauto.cz servis@komersiaauto.cz

Lovosice TRUCKCENTRUM KROYS s.r.o. U Zdymadel 827/1, 410 02 Lovosice +420 416 532 341 www.kroys.cz ruzicka@kroys.cz

Nová Ves PROFI AUTO - leasing s.r.o. Nová ves 186, 277 52 Nová Ves u Mělníka +420 315 765 264 www.profiautols.cz servis@profiautols.cz

Nýřany KOMERSIA WEST s.r.o. U Mexika 1310, 330 23 Nýřany +420 377 010 560 www.komersiawest.cz info@komersiawest.cz

Olomouc AGROTEC a.s. Lipenská 47, 772 24 Olomouc +420 585 312 733 www.agrotec.cz info@agrotec.cz

Opava TQM-HOLDING s.r.o. Těšínská 37, 746 01 Opava +420 553 609 210 www.tqm.cz ivecoservis@tqm.cz

Ostrava TURCOMM TRUCK SERVIS s.r.o. U Řeky 859, 720 00 Ostrava +420 603 338 805 www.turcomm.cz info@turcomm.cz

Praha STROJSERVIS PRAHA s.r.o. Náchodská 30, 193 00 Praha +420 281 921 975 www.strojservis.cz iveco@strojservis.cz

Prostějov FTL PROSTěJOV a.s. Letecká 8, 796 23 Prostějov +420 582 320 409 www.ftl.cz burda.iveco@ftl.cz

Říčany PROFI AUTO CZ a.s. Kolovratská 1367, 251 01 Říčany +420 323 203 112 www.profiautocz.cz profiautocz@profiautocz.cz

Strakonice VÁVLAV CIMBUREK CIVA TRANS Rovná 85, 386 01 Strakonice +420 383 350 111 www.civatrans.cz recepce@civatrans.cz

Tábor COMETT PLUS a.s. Chýnovská 2115, 390 02 Tábor +420 381 485 273 www.comettplus.cz iveco@comettplus.cz

Týnec nad Labem AUTOCENTRUM HÁJEK s.r.o. Lžovická 301, 281 26 Týnec nad Labem +420 321 781 169 www.ivecohajek.cz ivecohajek@ivecohajek.cz

Velké Meziříčí R MALEC s.r.o. Karlov 153, 594 01 Velké Meziříčí +420 566 521 095 www.rmalec.cz marie.malcova@rmalec.cz

Zábřeh na Moravě PAS ZÁBŘEH NA MORAVě a.s. U Dráhy 8, 789 13 Zábřeh na Moravě +420 583 499 294 www.pas-zabreh.cz pospisilj@pas-zabreh.cz

Zlín AGROTEC a.s. Šternberská 300, 763 02 Zlín +420 577 647 115 www.agrotec.cz info@agrotec.cz

Žďár nad Sázavou P & L s.r.o. Brněnská 33, 591 01 Žďár nad Sázavou +420 566 620 762 www.pal.cz psodomka@pal.cz

Legenda:
Prodej a servis – všechny řady

Prodej a servis Daily

Servis – všechny řady

Servis Daily

ČEsKÉ
BUdĚjOviCE

Žďár nad 
sázavOU

vELKÉ 
MEziŘÍČÍ

CErEKviCE 
nad LOUČnOU

záBŘEh 
na MOravĚ

hradEC
KráLOvÉ

TýnEC nad 
LAbEm

zLÍn

bRNO

OPAVA
OSTRAVA

hOrnÍ 
sUChá

dĚČÍn

ChOMUTOv

LOvOsiCE

nOvá vEs

KnĚŽMOsT

OLOMOUC

PrOsTĚjOv

ChEB Praha

EjPOviCEnýŘany

hUsTOPEČE

LOdĚniCE

jihLava
TáBOr

ČásLavŘÍČany
KaznĚjOv

sTraKOniCE
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IVECO FUEL EFFICIENCY PACKAGE

Snižující spotřebu o další 2%!

Evoluce motorů Cursor 11 a Cursor 13 Hle-SCR zaměřená na snížení třecích odporů  
interních komponentů a na tepelný management oleje.

Další generace integrovaného ovládání vozidla s Ecoroll umožňující využití setrvačnosti  
při „plachtění“ soupravy aktivované automaticky v režimu Cruise Control. 


