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 oLEjE pro 
          UžiTkoVÉ 
      Vozy

petronas Lubricants international (pLi), která zahrnuje 
nedávno získanou fL Selenia, je více oborová a více 
proudová společnost zaměřená na obchodní značky.

Z ajímá ji také výzkum a vývoj a má 
jednoznačné poslání stát se vyhle-
dávaným partnerem oEM. pet-

ronas má základnu (hlavní sídlo) ve věžích 
– dvojčatech v kuala Lumpuru a je jednou  
z největších olejářských a plynařských 
společností na světě. petronas Lubricants 
international (fL Selenia) po dobu téměř 
jednoho století úzce spolupracovala s hlav-
ními výrobci nákladních automobilů,aby 
vyhověla všem požadavkům kladeným na 
vozidla určená k přepravě zboží a osob. 
Sledovala technický vývoj a dnes nabízí ta 
nejmodernější řešení pro zvýšenou výkon-
nost mechanických pohyblivých částí. Vý-
robky vždy držely krok s dobou, a to jim 
umožňovalo vyhovět různým požadavkům 
na používání a výkonnost vozidel.

přísné laboratorní testy a výzkum pro-
půjčují výrobkům petronas záruku celkové 
kvality, která nabízí bezpečnost, spolehlivost 
a výkon nejvyšší úrovně po celou dobu ži-
votnosti vozidla. Ať už své vozidlo zamýšlí-
te využívat jakýmkoliv způsobem, od práce  
v lomech přes luxusní cestování až po místní 
distribuci, ve výrobním sortimentu pLi naj-
dete nejlepší řešení pro jakýkoliv problém - 
bezpečnost produktů používaných při prvním 

plnění s vlastnostmi a výkony otestovanými 
firmou petronas Lubricants international  
a výrobci vozidel.

petronas Lubricants international před-
bíhá potřeby a požadavky trhu přímou ná-
vazností na výrobce vozidel a jejich dílů při 
společném vývoji výrobků v zájmu sladění 
výkonu, spolehlivosti a ohleduplnosti k život-
nímu prostředí. pLi nabízí a stále obnovuje 
své know-how

pro dosažení stále lepších výsledků za 
všech podmínek, a toho dosahuje tím, že své 
výrobky vystavuje každodenně speciálním 
testům na technologicky vyspělých mecha-
nických jednotkách.

petronas Lubricants international distri-
buuje své výrobky přes svou dceřinou spo-
lečnost petronas Lubricants poland, která 
působí v polsku a dalších zemích východní 
Evropy včetně České republiky  ◆
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Vážení čitatelia,
zatiaľ asi nikto z našej branže ne-
vidí najbližšiu budúcnosť ružovo, 
no azda budete so mnou súhlasiť, 
že trh úžitkových vozidiel sa v po-
sledných mesiacoch predsa len 
ako-tak prebúdza. Najmä v Českej 
republike veľké dopravné firmy 
opäť začali obnovovať svoje vozi-
dlové parky, pretože nové vozidlá 
sa v konečnom dôsledku prejavia 
na znížení prevádzkových nákladov flotilových klientov a netreba 
zabúdať ani na ekologický aspekt moderných technológií.

Vlani sme sa podieľali na obnove techniky profesionálnych 
stredísk Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky cis-
ternovými striekačkami na podvozkoch Iveco Trakker 6x6. Teraz 
prebieha modernizácia vozidlového parku dobrovoľného požiarne-
ho zboru. Teší ma, že naša spoločnosť je partnerom i pri tejto vý-
znamnej zákazke – o flotile 120 vozidiel Iveco Daily so špeciálnou 
nadstavbou sa dozviete viac na inom mieste Iveco News.

Dôležité je, že prvé signály naznačujú i oživenie záujmu in-
dividuálnych zákazníkov. K normálnemu životu sa vracia hlavne 
segment ľahkých vozidiel. Vidím to aj na našich autorizovaných 
dealeroch, ktorí začínajú aktivovať svojich predajcov. Takže zrejme 
sa oplatilo vydržať – sieť koncesionárov značky IVECO máme pri-
pravenú na návrat do štandardného pracovného rytmu.

Som teda optimistický, hoci jedným dychom musím dodať, že 
očakávať v najbližších rokoch návrat prosperity na úrovni rokov 
2007 a 2008 by bolo naivné. Jednoducho „dobre už bolo“. 

Využijem toto fórum a chcem sa ospravedlniť našim klientom 
za určité komplikácie, ku ktorým došlo pri dodávkach náhradných 
dielcov i vozidiel. Nemám vo zvyku vyhovárať sa na krízu, ale tieto 
nepríjemnosti skutočne vyplynuli práve z destabilizovanej produk-
cie a narušených dodávateľsko-odberateľských vzťahov v celom 
výrobnom reťazci. Verím, že situácia sa čoskoro znormalizuje.

Pár slov k najbližšej budúcnosti: Pripravujeme pre našich klien-
tov celý rad akcií, ktoré budeme avizovať na našich webových 
stránkach aj u dealerov, usilujeme sa vykalkulovať čo najprijateľ-
nejšie ceny. Kľúčovým podujatím prvého polroku 2010 je Autotec. 
Poviem otvorene, že sme dlho zvažovali, či v tomto náročnom ob-
dobí budeme mať v Brne expozíciu – asi netreba zdôrazňovať, 
že náklady súvisiace s účasťou na výstave tvoria nemalú položku 
v rámci prostriedkov vyčlenených na marketing. Napokon sme však 
zvážili, že by to voči našim zákazníkom nebolo fér, keby sme im 
„naživo“ nepredviedli našu aktuálnu ponuku. Okrem toho treba 
verejnosti ukázať, že IVECO reprezentuje na českom aj sloven-
skom trhu komplexná paleta výrobkov – nielen nákladných auto-
mobilov, ale tiež široké spektrum autobusov. Spoločnosť IVECO 
Česká republika patrí k významným priemyselným firmám, ktorá 
spolu so subdodávateľmi zamestnáva tisíce ľudí. 

Teším sa na stretnutie v expozícii IVECO na Autotecu.

Ing. Marcel Šulek, 
market manager Iveco pre SR a ČR
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 ECoDaily jako camper
iveco přichází na evropský trh kempin-
kových automobilů se zajímavou novinkou:   
ECoDaily jako podvozek s kabinou se 
zvýšenou hmotností na 7 tun. Modelová 
řada ECoDaily tak v současnosti nabí-zí 
podvozky pro obytné nástavby s hmotností 
od 3,5 tuny s lehkým rámem až po novou 
7 – tunovou variantu.
necelý rok po své premiéře si ECoDaily 
získalo důvěru mnohých zákazníků – počet 
objednávek už překročil číslo 43 000, což 
nejlépe ilustruje, jak velký zájem vozidlo 
u veřejnosti vzbudilo. nejnovější generace 
tak úspěšně navázala na popularitu 
modelu, kterého se od premiéry prvního 
Daily v roce 1978 prodalo více než 2 mi-

lióny kusů. Řada ECoDaily obohacená 
o novou modifikaci s celkovou hmotností 
7 tun získala absolutní převahu ve svojí 
kategorii, protože rozšířila nabídku 
pro klienty, kteří hledají nejlepší řešení 
dopravy na střední vzdálenosti na palubě 
karavanu.
Absolutně nejsilnější stránkou ECoDaily 
jsou nové 3,0 litrové vznětové motory 
s dvojstupňovým přeplňováním s výkonem 
140 a 170 k, které splňují v současnosti 
nejpřísnější (dobrovolnou) evropskou 
emisní normu EEV.
Se 7 – tunovým modelem ECoDaily si iveco 
upevnilo svoji vedoucí pozici v segmentu 
špičkových rekreačních/kempinkových vo- 

zidel. Tyto luxusní obytné automobily 
s celkovou hmotností nad 6 tun jsou už 
roky doménou značky iveco.
iveco dlouhodobě tvrdě pracovalo 
v tomto odvětví průmyslu a dnes nabízí 
zákazníkům ECoDaily 7 t Camper, 
produkt, který tradičně silné stránky řady 
Daily, jako je robustnost a spolehlivost, 
kombinuje s dobrými manévrovacími 
schopnostmi vyplývajícími z pohonu 
zadních kol a nejmenšího průměru otáčení 
ve své třídě. klientům, kteří si chtějí 
vybrat z horního konce nabídky, celková 
hmotnost 7 tun nyní otevírá možnosti pro 
ještě bohatší a pohodlnější řešení obytné 
nástavby.

od 1. dubna 2010 pozici Sales Managera 
pro Českou a Slovenskou republiku zastává 
ing. Vladimír penxa.
pan penxa (1974) je absolventem obchodní 
fakulty bratislavské Ekonomické univerzity, 
oboru obchod a marketing. po ukončení 
studia pracoval v marketingových agenturách 

specializovaných na automobilový průmysl, 
ve společnosti iveco začal pracovat v roce 
2001. importérem vozidel iveco byla firma 
fiat Sr, s.r.o., kde nastoupil na post manažera 
obchodní jednotky se zaměřením na těžkou 
řadu vozidel, kterou v té době reprezentova-
ly modely EuroStar, EuroTech a Euro Trakker. 
V roce 2003 se v rámci nové struktury im-
portéra některé obchodní jednotky sloučily, 
vznikla „Bussines Unit Trucks“, ve které byla 
kromě těžkých vozidel zařazena i produkto-
vá řada EuroCargo, takže se jeho profesní 
záběr dále rozšiřoval. V roce 2006 se organi-
zační struktura vycházející z produktů změni-
la a člení se podle oblastí činností. Vladimíra 
penxu pověřili vedením prodeje vozidel ive-
co na Slovensku s působností pro všechny 
produktové řady a od 1. dubna tohoto roku 
vykonává tuto funkci i na českém trhu jako 
Sales Manager pro Čr i Sr.
na nové pracovní pozici mu přejeme hodně 
úspěchů.

Sales Manager pro Čr a Sr Společnosti iveco   byl přidělen kontrakt na LMV
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Společnost iveco Defence Vehicles ozná-
mila, že 18. prosince 2009 Česká armáda 
zadala objednávku na další sérii 90 lehkých 
víceúčelových vozidel (LMV), které bu-
dou dodány v období od 2010 do 2013 ve 
třech různých verzích. V období mezi lety 
2007 a 2009 Armáda České republiky již 
objednala 24 vozidel (vozidla pro přepravu 
posádky mají stanoviště s dálkově ovláda- 
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Ve čtvrtek 22. dubna byla v Hannoveru uve-
dena do chodu první Truck Station, čímž 
iveco odstartovalo novou iniciativu orien-
tovanou na svět mezinárodní silniční dopra-
vy. Turínský výrobce nákladních vozidel se 
rozhodl vytvořit řetězec specializovaných 
asistenčních středisek výhradně pro těžké 
trucky, které pracují na hlavních tazích 
v Evropě. Hlavní charakteristické prvky 
projektu Truck Service Staiton: 24 hodinová 
non-stop služba, moderní diagnostické zaří-
zení, které umožní pracovat na vícero vozid-
lech současně, speciálně vyškolení technici, 
sklad nejčastěji potřebných náhradních dílů. 
pomoc je zaměřená na přívěsy, náhradní 
díly budou z produkce firmy Bullder (značka 
společnosti iveco pro náhradní díly na návě-
sy a přívěsy). Servis poskytovaný výhradně 
pro tahače návěsů vytvoří ze středisek Truck 
Station důležité body, které budou schopné 
zabezpečit dopravním operátorům při jed-
né zastávce vše potřebné. Enzo gioachin, 
senior viceprezident společnosti iveco pro 
služby zákazníkům, k projektu řekl: „Truck 
Station, kterou jsme otevřeli v Hannoveru, 
je první ze sítě 400 takovýchto opraven po 
celé Evropě, přičemž každá z nich bude ur-
čena pro mezinárodní dálkovou dopravu.“ 
při realizaci projektu má prioritu německo 
a francie, kde bude 140 těchto servisních 
stanic, protože zhruba dvě třetiny kamionů 
mezinárodní dálkové dopravy projíždí právě 
přes tyto dvě země. iveco Truck Station je 
vyvrcholením procesu zdokonalování slu-
žeb, který ve společnosti vytvořili se všemi 
nástroji – od technických školení, přes poli-
tiku péče o zákazníka a diagnostická zařízení 
až po telematiku, se záměrem poskytovat 
progresivní diagnostické služby na špičkové 
úrovni i na místech vzdálených od centrály. 
nový systém má zkratku Vor (Vehicle off 
road – porouchané vozidlo), aby bylo všem 
ve společnosti jasné – podle stupně zodpo-
vědnosti – tempo a způsob pomoci každému 
vozidlu, které se v servisu zastaví. V praxi to 
znamená vypravit opravený kamión znova na 
cestu tak rychle, jak jen to bude možné. na 
tom, aby se vyřešil jakýkoliv problém, který 
by mohl postihnout zákazníka, se bude po-
dílet celá společnost iveco – od pracovníka 
zodpovědného za logistiku náhradních dílů, 
kolegy v centrálním skladu, manažera od-
borných školení až po jednotlivé mechaniky 
v servisních dílnách.

ným kulometem kongsberg ráže 12,7 mm).  
Tento nový kontrakt byl uzavřen na zá-
kladě úplné spokojenosti s užitnou hod-
notou a spolehlivostí prvních vozů, které 
sloužily v Afghánistánu a dokázaly, že umí 
efektivně odolávat útokům iED (improvi-
zované nastražené výbušniny zhotovené  
z munice, granátů a jiných trhavin, která je 
odpalována buď na dálku, nebo spínačem 
při nájezdu auta). 
pro operace v předních frontových liniích 
si iveco LMV vybraly ozbrojené síly itálie 
(1 260 vozidel), Velké Británie (401 vozů), 
Španělska (135 vozidel), norska (60 vozi-
del), Belgie (440 vozidel), Chorvatska (10 
vozidel), rakouska (150 vozidel) a Slo-
venska (10 vozidel). Další kontrakty jsou  
v jednání. Modely LMV, které vyrábí divize 
iveco pro speciální vozidla se sídlem v Bol-
zanu, byly zkonstruovány tak, aby posky-
tovaly vysokou taktickou mobilitu - velkou 
rychlost na cestě a optimální schopnosti 

pro jízdu v terénu. Mají vysokou úroveň 
odolnosti vůči protitankovým a nášlapným 
minám - s větším důrazem na ochranu po-
sádky než na celistvost vozidla. 
poskytování protiminové ochrany byla 
věnována vysoká priorita s cílem zajis-
tit přežití posádky. na základě poznatků  
o změnách ve strategii vedení ozbroje-
ného konfliktu iveco zaměřilo svou po-
zornost na maximální technicky možnou 
balistickou a současně protiminovou 
ochranu posádky pro tuto kategorii vo-
zidla. každá součástka, každá skupina 
byla od počátku navržena ve spolupráci  
s nejlepšími specialisty. Vozidlo může být, 
podle potřeby, dodatečně opancéřované, 
aby mohlo čelit dané úrovni ohrožení. 
Samotný design vozu a použité materiály  
v konstrukci byly speciálně navrženy za 
tím účelem, aby vozidlo dokonale dokáza-
lo čelit náporu energie vytvořené detona-
cí miny a absorbovat ho.

Setkání zainteresovaných stran v turínském 
Výzkumném centru fiat (Crf) bylo ukončeno 
dohodou o spolupráci na projektu CiTyLog, 
jehož záměrem je zlepšit logistiku nákladní 
dopravy ve městech, zredukovat přetížení 
cest a zvýšit energetickou účinnost v této sfé-
ře. na projektu CiTyLog se podílí Evropská 
unie v rámci sedmi svých výzkumných progra-
mů zacílených na trvalou udržitelnost a zvý-
šení efektivnosti distribuce zboží ve městech 
prostřednictvím přizpůsobivého a integrova-
ného řízení těchto činností a s použitím inova-
tivních nákladních vozidel. V současných logis-
tických systémech jsou definované tři oblasti 
činnosti, které je potřeba zlepšit. očekává se, 
že logisticky orientované telematické služby 
rozhodující měrou přispějí ke zlepšení – op-

timalizováním tras a podpůrného systému 
řidiče. nové technologie ve vozidlech budou 
klíčovým faktorem při zvyšování operativní 
pružnosti těžkých ale i lehkých nákladních 
vozidel. inovativní nástavby by měly být vel-
mi důmyslně kontruované, aby se – podobně 
jako vozidla – mohly využívat při rozmani-
tých pracovních činnostech. inovační přístup 
projetku CiTyLog se projeví snížením počtu 
a optimálním využíváním distribučních vozidel 
v městských aglomeracích a současně zlepší 
kvalitu služeb. podle názoru logistických ope-
rátorů jsou průkopnická řešení a technologie 
CiTyLog mimořádně zajímavé kvůli zvýše-
né energetické efektivnosti a kvalitě služeb. 
V rámci projektu bude iveco ECoDAiLy po-
sledním článkem v distribučním řetězci.

inovativní projekt CiTyLog

první Truck
Station

Společnosti iveco   byl přidělen kontrakt na LMV
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nEjVěTŠÍ STAVEniŠTě 
nA SVěTě

P ro vaši alespoň hrubou představu o mamutích rozměrech 
tohoto podniku, vynásobte si haly, zakryté i volné plochy 
brněnského výstaviště zhruba čtyřmi... Celkem 550 000 m2 

(55 hektarů) zaplněných exponáty. představilo se 3 150 vystavova-
telů z 53 zemí světa, mezi nimi samozřejmě i výrobci nákladních 
vozidel, kteří prezentovali svoje modelové řady pro stavby, lomy 
i povrchové doly. zmiňovaná čísla jsou všechno nové rekordy – na 
předcházejícím veletrhu v roce 2007 bylo například o 148 vystavova-
telů méně. Bauma 2010 znovu splnila svoji reputaci nejvýznamnější-
ho mezinárodního veletrhu i pokud jde o množství inovací, přičemž 
doposud nikdy nebylo vystaveno tolik novinek souvisejících s udr-
žitelným rozvojem a ochranou životního prostředí.

 příprava veletrhu trvala více než měsíc a exponáty (vícero z nich 
po částech), resp. materiál na prezentace v exteriérech, postupně 
přivezlo 6 000 nákladních vozidel .... nejtěžší a největší exponát - 
gigantické rýpadlo 4200 SM pro povrchové doly od Wirtgen group 
mělo hmotnost 200 tun a délku 30 m.

na mírně nižší návštěvnosti má zřejmě hlavní vinu uzavřený 
vzdušný prostor během prvních dní veletrhu, ale i tak v průběhu 
týdne od 19. do 25. dubna turnikety prošlo více než 415 000 náv-

štěvníků z více než 200 zemí... zvládnout takovouto invazi je sa-
mozřejmě možné jen s propracovanou organizací a logistikou, 
připraveno bylo 20 000 parkovacích míst pro osobní automobily 
a 1 000 pro autobusy.

Bauma je největší a nejvýznamnější veletrh techniky pro stavebníky a báňský průmysl  
na světě. koná se každé tři roky v mnichovském výstavním areálu, který se v tuto  
dobu promění na jedno gigantické „staveniště“.
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Za týden prošlo turnikety  

415 000 návštevníků.
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nálada v průmyslu naznačuje, že Evropa by mohla mít nejhorší 
již za sebou a vrací se jistota. Alespoň takový byl výsledek reprezen-
tativního průzkumu, který mezi vystavovateli prováděla agentura 
TnS infratest – téměř polovina dotázaných předpokládá zlepšení 
ekonomické situace.

STAVEBnÍ VoziDLA iVECo
paleta užitkových vozidel iveco pro stavební sektor je jedna z nej-
širších na trhu. pokrývá všechny hmotnostní třídy – od 3,5 tunové 
Daily 4x4 až po desektrát těžší Trakker 8x8 a nabídku kompletuje 
značka Astra, specialista na off-roady pro práci v lomech i na stave-
ništích. na mnichovském veletrhu iveco prezentovalo svoje vozidla 
v expozici s rozlohou 500 m2 a část exponátů byla i na volné ploše 
(200 m2), ale též v expozicích partnerů – nástavbářů: ECoDaily 4x4 
se čtyřdvéřovou kabinou pro pracovní týmy, nové ECoDaily 70C17 
EEV se zvýšenou celkovou hmotností na 7 tun, sklápěč Eurocargo, 
tahač Trakker 4x4, Stralis 6x2x4, Stralis AS320S50 EEV 8x2x6, 
Stralis AT260S42 X/p 6x2x4 a domíchávač betonových směsí Trak-
ker AD340T41 B/p 8x4x4.

ECoDAiLy: SiLnÉ oD pŘÍroDy – i V TErÉnU
Aktuální nabídku v úspěšné lehké modelové řadě rozšířila nová 
7-tunová varianta. pro náročný stavební sektor poskytuje Daily 
uživatelům řešení šitá na míru, přičemž základem spolehlivosti je 
podvozek s odolným rámem a špičkové motory. off-roadové Daily 
4x4 má modifikace s celkovou hmotností 3,5 t nebo 5,5 t, se dvěma 
rozvory (krátký 3 050 mm, dlouhý 3 400 mm) a dvě verze kabiny 
– jednoduchá dvoumístná, resp. třímístná nebo pro pracovní týmy 
(5+1, resp. 6+1 sedadel). protože může přepravovat osoby, materiál 
i nářadí kamkoliv, výborně se hodí speciálně pro stavební sektor na 
těžko přístupná staveniště. 

podívejme se blíže na novou 7-tunovou variantu Daily 70 C: 
S nosností až 4 700 kg (o 470 kg více než u modelu Daily 65 C, 

který doposud vedl tabulku užitečné hmotnosti) zasahuje do oblastí 
vyhrazených už pro nákladní vozidla střední třídy. pohání ji motor 
s výkonem 103 kW (140 k) nebo 125 kW (170 k) splňující emisní 
normu EEV. premiéru měl i natahovací kontajnér se 125 – kilo-
wattovým motorem.

Modelová řada Daily využívá moderní 4-válcové vznětové mo-
tory fTp (fiat powertrain Technologies) se zdvihovým objemem 2,3 
a 3,0 litru s výkonem od 71 kW do 130 kW (96 až 176 k) i ve verzích 
EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle), které jsou nad-
standardně ohleduplné k životnímu prostředí. Emisní normy Euro 6, r
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Eurocargo ve verzi 4x4.

Pohled na expozici Iveco.

Středně těžká řada Eurocargo zahrnuje podvozky 
s celkovou hmotností od 7,49 tuny do 18,00 tun.
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které budou v platnosti od roku 2014, už dnes splňuje motor natural 
power spalující zemní plyn. i pro stavební sektor je v nabídce Daily 
Electric s celkovou hmotností 3,5 t a 5,0 t, které patří do třídy vozi-
del „zero Emission“, tedy s absolutně čistým provozem.

EUroCArgo i VE VErzi 4X4
nákladní vozidla střední třídy reprezentuje Eurocargo – zastřešuje 
segment v rozsahu od 7,5 do 18 tun celkové hmotnosti. považuje 
se za typický model pro distribuci zboží, nezapomínejme však, že 
má i verze 4x4 s pozoruhodným potenciálem, které zvládnou práci 
v těch nejsložitějších podmínkách.

Eurocargo charakterizuje široká paleta čtyř- a šestiválcových 
motorů Tector (maximální výkon 103 kW/140 k až 220 kW/300k), 
opět s certifikátem EEV. kromě toho iveco nabízí pro Eurocargo 
i nový Tector Cng s mimořádně nízkou hladinou emisí a extrémně 
tichým provozem. na výběr jsou 5-, 6-, 9- stupňové převodovky, 
nová 6–stupňová automatizovaná převodovka Eurotronic a sorti-
ment kompletuje 5–stupňová hydrodynamická automatická pře-
vodovka.

Eurocargo je možné si objednat s krátkou, spací nebo čtyřdvé-
řovou kabinou pro pracovní týmy, což z něj činí perfektního pra-
covního „tahouna“ pro všechny typy nasazení. 

Ve spolupráci s významnými zákazníky z vícero zemí v součas-
nosti probíhají rozsáhlé provozní testy modelu s dieselovo-elek-
trickým paralelním hybridním pohonem – aplikovaný je ve verzích 
s celkovou hmotností 7,5 a 12 tun. Tato inovace bude vhodná pro 
uživatele, kteří provozují svá vozidla převážně v městských aglome-
racích. Vystavený 8–tunový sklápěč s rozvorem 3 105 mm a 132-
kilowattovým motorem Tector EEV měl nástavbu z produkce firmy 
Meiller doplněnou hydraulickou rukou palfinger.

STrALiSy pro STAVBy
Těžká řada Stralis se uplatní při přepravě materiálu mezi stavbami. 
k tahačům přibyly čtyřnápravové podvozky s konfigurací náprav 
buď 8x2x4 nebo 8x2x6. paleta pohonných jednotek pro Stralis: 
Cursor 8 (228 kW/310 k – 265 kW/360 k), Cursor 10 (309 kW/420k 
a 330 kW/450 k) a Cursor 13 (368 kW/500 k a 412 kW/560 k), 
většina z nich je v nabídce i ve verzi EEV a všechny se dají kombi-
novat se 16-stupňovou manuální převodovkou nebo 12-stupňovým 
Eurotronicem. kabiny jsou dostupné ve vyhotoveních krátká denní, 
dlouhá spací a luxusní Active Space.

na výstavě Bauma 2010 si návštěvníci mohli prohlédnout 
Stralis AS260S42 y/pS 6x2 s hákovým nakladačem Meiller, mo-
torem Cursor 10 EEV (420 k), pneumatickým odpružením po-
háněné nápravy a zvihací/řízenou zadní nápravou. Vyznačuje se 
výbornou trakcí a výjimečnými manévrovacími schopnostmi bez 
ohledu na to, zda je naložený nebo prázdný. zajímavou kom-
binaci náprav měl Stralis AS320S50 X/pS 8x2x6 – to znamená 
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Off-roadové daily 4x4 má modifikace  
s celkovou hmotností 3,5 t nebo 5,5 t.

K tahačům Stralis přibyly čtyřnápravové podvozky, 
vlevo je verze s konfigurací náprav 8x2x6.

Trakker s nástavbou „pushing floor“  
(tlačící podlaha) od firmy Fliegl.



9

6 kol řízených a jen jedna poháněná náprava – extrémně 
obratný obr...

profESionÁL Do TErÉnU
Výjimečně robustní podvozek předurčuje off-roadovou mo-
delovou řadu Trakker pro plnění nejnáročnějších pracovních 
úloh na stavbách a v lomech. zákazník si může vybrat dvou-

nápravové modely s pohonem 4x2 nebo 4x4, tříosé verze se 
4 nebo 6 poháněnými koly a též čtyřnápravové s konfigurací 
8x4, resp. 8x8. To jsou už vozidla, která projedou skutečně 
všude. základ masivního potenciálu tvoří motory Cursor 8 
nebo Cursor 13 s výkonem až do 373 kW/500 k (opět i ve 
verzi EEV) propojené se 16-stupňovou manuálně ovládanou 
převodovkou nebo 12-stupňovým automatizovaným systé-
mem Eurotronic. navíc pro motor Cursor 13 nabízí výrobce 
16-stupňový Eurotronic se softwarem vyvinutým speciálně 
pro práci v terénu. Tandemové poháněné nápravy mohou mít 
i redukce v nábojích kol, což zaručuje skvělou trakci mimo 
vyasfaltované cesty.

V konkurenci na Baumu se určitě neztratil tahač Trak-
ker AT400T45 WT/p 4x4 s pneumatickým odpružením 
zadní nápravy, motorem Cursor 13 (450 k) se zmiňovaným  
16 – stupňovým „automatem“, retardérem a speciálním off-
roadovým režimem pro ABS/ASr. paletu exponátů z této 
modelové řady doplnil odlehčený domíchávač AD340T41B/p 
8x4 se zadní nápravou na vzduchových měchách a s kotou-
čovými brzdami na všech kolech. V expozici společnosti 
Meiller „hostoval“ robustní Trakker AD190T36 W/p 4x4 
pro zimní údržbu cest.

Výjimečně zajímavou nástavbu „pushing floor“ (tlačící po-
dlaha) od firmy fliegl předvedlo iveco na podvozku 8x4x4. 
náklad se klasicky nevyklápí, ale vytlačuje. Díky tomu je vozi-
dlo při vyprazdňování nástavby stabilnější než standardní typ 
s vyklápěním dozadu, na korbě nezůstanou zbytky nákladu 
a – co je obzvláště důležité při stavbě cest a dopravních ploch 
– dá se postupně dávkovat. navíc je možné vyklápět stavební 
materiál ve výškově limitovaných prostorech.

prEMiÉrA ASTry HHD8 6X6
Astra, člen skupiny iVECo, se specializuje na silniční i te-
rénní nákladní vozidla a disponuje sortimentem více než 200 
modelů pro extrémně náročné pracovní podmínky. V Mni-
chově měl mezinárodní debut model Astra HHD8 6x6 do 
nejtěžších pracovních podmínek. S pohonným řetězcem, 
který tvoří motor Cursor 13 (480 k /353 kW) a plně auto-
matická 7-stupňová převodovka Allison HD 4700 s hydro-
dynamickým převodem, nabízí do terénu verze s celkovou 
hmotností 50 tun  ◆

r
Ep

o
rT

Á
ž

Nový model Astra hhd8 6x6.

Specialista pro nejtěžší práce v lomech  
a na staveništích – Iveco Trakker.

Nové ECOdaily 70C17 EEV se zvýšenou 
celkovou hmotností na 7 tun.
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BoniTA, kVALiTA, 
proSpEriTA

K ancelář v kuchyni rodinného 
domku, jedna vlastní Avie... Vla-
dimír Šmídl začínal podnikat v ná-

kladní dopravě prakticky od nuly, podobně 
jako mnozí jiní v této branži. Dělal dispeče-
ra, šéfa firmy i řidiče. Ale to bylo před 20 
lety. Dnes vede společnost s 320 zaměst-
nanci, téměř 200 kamióny a spektrum jeho 
aktivit dávno překročilo hranice okresu, 
kraje i České republiky.

ŠirokÉ SpEkTrUM AkTiViT
Společnost Šmídl s.r.o. zahájila svoji činnost 
14. června 1990 jako malá rodinná firma 
a rodinnou zůstala dodnes, ale k jednomu 
stolu se už všichni nevejdou. nesrovnatelný 
se začátkem je i počet kilometrů, které kaž-
doročně najezdí tahače s návěsy a ostatní vozidla s logem Šmídl. 

„k mé první Avii jsem brzy přikoupil další čtyři a ty jsem pro-
najímal,“ popisuje první kroky v samostatném podnikání Vladimír 
Šmídl. V podnikání byl sice nováček, ale v oboru měl bohaté zkuše-
nosti, vždyť do revoluce pracoval jako vedoucí dopravy v podniku, 
který provozoval 106 vozidel. V letech 1990-1992 firma podnika-
la v přepravě, kterou jí zprostředkovávaly tuzemské i zahraniční 
dopravní společnosti. „na jaře 1992 se vozový park rozrostl o 6 
tahačů DAf a na podzim přibylo 8 trucků MAn. potom jsme až 

do roku 2000 nakupovali jen vozidla MAn, 
celkem jich bylo 45.“

neustálý růst výkonů a rozšiřování vozo-
vého parku si vyžádalo přiměřené technicko-
hospodářské zázemí. z tohoto hlediska byl 
důležitý rok 2000, protože se firma přestěho-
vala na okraj žamberka blízko silnice 1. třídy 
i/11 do nových prostor, ve kterých sídlí do-
dnes. firma zde má veškeré zázemí – vlastní 
servis, mycí linku i čerpací stanici.

V současnosti je těžištěm přepravních 
výkonů firmy (asi 90%) mezinárodní kami-
ónová doprava v rámci zemí Evropské unie 
a je to patrné i v profesní struktuře firmy 
– z těch zhruba 320 zaměstnanců je 200 
řidičů. „Máme smlouvy s pěti většími zahra-
ničními výrobci. je to v prvé řadě iveco Čr, 

dále philip Morris a papírna op. Továrně iveco irisbus zabezpečuje-
me komplexní servis – od technologické dopravy přes dopravu dílů 
pro výrobu, leteckou dopravu až po přepravu autobusů po vlastní 
ose. Důležitou složkou našich aktivit je též rozvoz náhradních dílů 
z centrálního skladu společnosti iveco ve Vysokém Mýtě. našim 
klientům poskytujeme i spediční a celní služby,“ charakterizuje pes-
tré pole působnosti své firmy Vladimír Šmídl.

Těžištěm přepravních výkonů v dálkové dopravě jsou zakázky 
směřované hlavně do itálie, francie, rakouska, německa a zemí 

Dopravní firma Šmídl s.r.o. je v odborných ekonomických kruzích synonymem bonity 
a kvality s velkým potenciálem růstu. Společnost Šmídl reprezentuje pro iveco  
jednoho z významných zákazníků, který má ve své flotile už více než 100 Stralisů.

Majitel společnosti
Vladimír Šmídl
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Beneluxu, frekventované je též Španělsko, portugalsko, Skandinávie 
a Velká Británie, ale občas se objeví i cesty do rumunska a Bulharska. 
Většinu přípojných vozidel tvoří plachtové návěsy a přívěsy, používají 
však i skříňové návěsy (na přepravu cigaret) a též dvě chladírenské 
nástavby. firma Šmídl s.r.o. v roce 2005 ve veřejné dražbě koupi-
la část dopravního podniku ČSAD Hradec králové, závod Vysoké 
Mýto (45 vozidel, areál, čerpací stanici) a vytvořila tam nové středis-
ko společnosti. Dalším pracovištěm je středisko kutná Hora, které 
poskytuje svoje služby výhradně společnosti philip Morris Čr a.s.

136 VoziDEL iVECo
Mohli bychom pokračovat dalšími akvizicemi firmy Šmídl s.r.o., které 
souvisejí s nákladní dopravou, ale vraťme se k samotným vozidlům. 
„V roce 2003 jsme si objednali první tahače iveco. od té doby 
stavím prakticky jen na značkách MAn a iveco, přičemž ve flotile 
s celkovým počtem 184 trucků momentálně dominují produkty 
od italského výrobce – 110 Stralisů (63 z nich firma nakoupila za 7 
měsíců) a k tomu 11 vozidel Eurocargo plus 15 Daily.“

pan Šmídl preferuje modely se střední výbavou, ve které však 
nechybí lednička ani klimatizace a při posledních kontraktech se 
nechal přemluvit i na automatizované převodovky. „pro nás je důle-
žité, aby vozidla byla spolehlivá, měla nízkou spotřebu a dlouhé ser-
visní intervaly. Vozidla obměňujeme zpravidla po 4 letech – i nyní 12 
našich čtyřletých Stralisů čeká na nového majitele, budou cestovat 
do Damašku. paralelně máme objednáno 12 nových, které dostane-
me v květnu. Tyto poslední modely Stralisů jsou velmi dobré, akorát 
s Eurotronicem se hůře prodávají – zájemci o ojeté trucky stále 
ještě upřednostňují manuální řazení. Spotřebu paliva mají mírně 

lepší v porovnání s přímou konkurencí v naší firmě, slabší jsou na-
příklad v kvalitě plastů...“

pErSpEkTiVy A VizE
každému se občas něco podaří a občas něco i nevyjde, ve firmě 
pana Šmídla však jednoznačně převažují úspěchy – v letech 1990 
až 2008 neustále rostla. Trochu k tomu přispěla výhodná geografi- 
cká poloha, možná i potřebné množství podnikatelského štěstí, 
ale tak jako všude i v této branži rozhoduje hlavně lidský faktor. 
„roky 2006 a 2007 byly pro dopravce dobré – využili jsme kon-
junkturu a nakoupili další vozidla,“ řekl majitel a jednatel v jedné 

osobě. „Samozřejmě vloni jsme i my měli méně zakázek, ale díky 
našim klíčovým zákazníkům byly objednávky pravidelné a udržovaly 
nás v dobré kondici. práce mne stále ještě baví, takže mám i nějaké 
vize do budoucnosti. Až krize pomine, myslím si, že dalších 5 let 
bude reálné znovu očekávat růst. Už bych nešel do vyššího počtu 
kamiónů než 200, spíše bychom mohli otevřít filiálky v zahraničí. 
Vloni navzdory propadu v dopravě naše firma dokázala úspěšně 
dokončit a spustit svůj dosud největší projekt – logistické centrum 
Vysoké Mýto. kombinace skladování, balení a expedice zboží se mi 
zdá smysluplná a perspektivní.“

Shrnuto do jedné věty: „S pomocí motivovaných a kvalifikova-
ných spolupracovníků vybudovat prosperující, ekologicky vyspělou 
dopravní společnost patřící k nejvýznamnějším v České republice, 
která se stane symbolem kvality a spolehlivosti.“  ◆

důležitou aktivitou je rozvoz náhradních 
dílů ze skladu Iveco ve Vysokém Mýtě.

Šmídl zabezpečuje pro Iveco  
i přepravu trolejbusů.

Centrála firmy v žamberku.
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ELEkTriCkÉ DAiLy 

E lektrické Daily bylo pochopitelně hvězdou testovacích 
jízd. nemalou měrou i proto, že tento specifický model 
si doposud mohl vyzkoušet jen limitovaný počet expertů 

ze čtyř či pěti zemí EU. Řídí se maximálně komfortně – jízdní 
režim se volí stejným joystickem na přístrojové desce, jaký mají 
konvenční vozidla, pracovní módy jsou tři: jízda, neutrál a zpáteč-
ka. pedály zůstaly samozřejmě jen dva, jako při plně automati-
zované převodovce, doprovodný zvuk elektromotoru připomíná 
trolejbus. přepínačem výkonného/ekonomického režimu řidič 
upravuje strategii řídícího počítače pro dynamiku jízdy a dojezd 
vozidla. rychlost vozidla se ovládá elektronickým pedálem ak-
celerátoru přes datovou sběrnici CAn a řídící jednotku měniče 
trakčního motoru. při uvolnění pedálu cítíte, jak vozidlo citelně 
zpomaluje – zapíná se režim odlehčujícího brždění, v počáteční 
fázi stlačení brzdového pedálu se zdvojnásobuje brzdný výkon 
generátoru a současně nastupují hydraulicky ovládané kotoučové 
brzdy s podtlakovým posilovačem a ABS. Energie vznikající při 
brždění se zpětně akumuluje do baterií, podobně jako je to při 
systému kErS (kinetic Energy recovery System) využívaným ve 

formuli 1. kinetická energie se tehdy mění na elektrickou energii 
prostřednictvím trakčního motoru, který v tomto případě plní 
funkci generátoru.

zA noC jE nABiTÉ
žádné emise a tichý provoz... S takovýmto nákladním vozidlem 
můžete jezdit v centrech metropolí a měst včetně zón s omezenou 

Užitková vozidla poháněná elektrickou energií se z fáze výzkumu, vývoje a testování 
prototypů v reálném provozu dostala na práh sériové výroby. Během česko-slovenské 
prezentace nové modelové řady iVECo EcoDaily jsme si poprvé vyzkoušeli, jak se jezdí 
se skříňovou dodávkou „na plný proud“.
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 V původním prostoru motoru 
jsou umístěné pomocné systémy.

Prahou bez emisí a bez hluku.
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dopravou, kterých je ve vyspělých evropských zemích stále více 
a budou se neustále rozšiřovat. EcoDaily Electric je klasifikováno 
jako zEV (zero-Emission Vehicle – vozidlo s nulovými emisemi), 
takže se ho netýkají ani omezení platná pro vozidla se spalovacími 
motory.

Současná technologie poskytuje modelu ECoDAiLy Electric 
takový akční rádius, který postačuje pro zásobování obchodů, 
rozvážení zboží na krátké vzdálenosti a doručovatelskou službu. 
jednoduché je i „tankování“ – na dobíjení baterií je potřeba běžná  
32 – ampérová, 380-voltová třífázová elektrická zásuvka.

Všechny modely mají trakční třífázový asynchronní motor 
s reduktorem umístěným ve středu vozidla. pro varianty 35S má 
nominální výkon 30 kW a maximální 60 kW, pro modely 50C jsou 
tyto hodnoty 40 kW, resp. 80 kW, nominální napětí 278 V. pohon 
standardní zadní nápravy je kloubovou hřídelí. Výkonové paramet-
ry: maximální rychlost (elektronicky limitovaná) je 70 km/h a plně 
zatížené vozidlo dokáže překonat stoupání se sklonem až 16 %. 
Akční rádius naloženého vozidla s plně nabitými bateriemi je 90 až 
130 km v režimu stop-and-go (v závislosti na počtu baterií a členi-
tosti tratě). To je podstatně větší potenciál, než bývá denní výkon 
v typickém městském rozvážkovém režimu s mnohými zastaveními 
a rozjížděními vozidla.

HigH-TECH poD poDLAHoU
Těžké baterie byly dlouho Achillovou patou elektromobilů. iveco 
vyvinulo vozidlo, jehož hmotnost včetně dvou baterií je jen o 300 
kg větší než srovnatelné modely s dieselovým motorem (a porov-
natelná s verzemi Cng). Elektrické Daily je vybavené trakčními ba-

teriemi zebra z5 pro trvale vysoké výkony. Mají niklové elektrody 
v keramické struktuře s tuhým elektrolytem solí chloridu hliníku 
(naAlCl4) a negativní elektrody z taveného sodíku. kladnou elek-
trodu tvoří ve vybitém stavu rozpuštěný nikl a nikl chlorid v nabitém 
stavu. Baterie pracují na teplotní hladině 260 °C a to znamená, že 
nejsou citlivé na vnější teploty. každá baterie má svoji řídící a au-
todiagnostickou jednotku (hlídá provozní parametry) a též černou 
skříňku, která ukládá provozní data i kvůli záruce. jde o 100 % recy-
klovatelné, hermeticky uzavřené baterie, které neprodukují plynné 
emise a nevyžadují žádnou údržbu. konstrukce podvozku s rámem 
umožnila instalovat všechny komponenty pod rovinu podlahy. Dvě 
baterie jsou standard, montují se před a za přední nápravu, další je 
v zadním převisu (případ předváděcího vozidla) a případně čtvrtá 
pro model 50C je mezi nápravami (rozvor 3 950 mm a větší). Čas 
dobíjení baterií je osm hodin.

VAriABiLiTA zůSTÁVÁ 
ECoDAiLy Electric reprezentuje kompletní řadu se třemi typy 
vozidel (van, podvozek s kabinou a kombi), dvěma verzemi celkové 
hmotnosti (3,5 tuny s jednoduchou montáží a 5,2 tuny s dvojmontá-
ží), nosností až 2 958 kg a rozvory od 3 000 do 4 350 mm. furgony 
jsou v nabídce s objemem skříně od 7 do 17 m3, přičemž varianta 
35S Electric odveze přes 1 000 kg a 50C Electric více než 2 200 kg. 
Další položkou v nabídce jsou kombi pro 5 až 9 osob plus náklad 
a nakonec minibusy pro 19 cestujících.

předpokládaná životnost Daily Electric vozidla je 10 let, život-
nost baterií 1000 cyklů (1 cyklus = plné vybití, ½ cyklu = 50 % 
vybití). Údržba brzd - stejná jako u naftové verze, výměna oleje 
reduktoru po 20 000 km  ◆
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na testovací dráze nedaleko příbrami.

Displej s aktuálními údaji  
(stav nabití baterií, režim jízdy...).

pracovní módy se volí 
joystickem.

Baterie se dobíjejí 
z elektrické sítě.
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       koMUnÁLnÍ poDVozky Cng 
MAjÍ V prAzE zELEnoU! 

S lavnostní předání vozidla proběhlo na nádvoří Libeňského 
zámku v praze 8 za účasti pana Vladislava Marečka, člena 
rady hlavního města prahy a pana josefa noska, starosty 

Městské části praha 8. jedná se o model Stralis AD 260S27 y/pS 
Cng, tedy tříosé vozidlo v provedení 6x2, které má řiditelnou 
první a poslední nápravu. je poháněno 8-litrovým zážehovým 
motorem na stlačený zemní plyn, pracující s technologií stechi-
ometrické směsi. Motor má výkon 270 koní a s velkou rezervou 
plní emisní limity normy EEV – je tedy výrazně ekologický. Mezi 
jeho skutečné přednosti patří prakticky nulové emise pevných 
částic a nízká hlučnost, která je z pohledu lidského vnímání téměř 
poloviční. Vozidlo svým vybavením odpovídá všem požadavkům 
pro montáž komunální nástavby, navíc se může pochlubit automa-
tickou převodovkou Allison, tj. převodovkou, která je vybavena 
hydrodynamickým měničem pro časté rozjezdy.

na podvozku je namontována nástavba firmy zoELLEr, určená 
pro svoz komunálního odpadu, papírů, plastů a bioodpadu. jedná se 
o lineární lis s objemem 21 m3, určený pro použití nádob od 110 do 
1100 l. nástavba je vybavena centrálním mazáním a její ovládání je 
umístěno na terminálu řidiče v kabině.

kromě tříosých podvozků nabízí iVECo i podvozky dvouosé, tj. 
provedení 4x2 se vzduchovým odpružením zadní nápravy. Motori-
zace je zatím pro všechny modely Cng shodná, tj. motor 270 koní. 
koncem letošního roku se připravuje do výroby motor s výkonem 
330 k. iVECo patří v této oblasti k absolutní špičce – dosud vyrobilo 
přes 12.000 motorů Cng a to především do zemí západní Evropy. 
z tohoto počtu bylo 40 % motorů použito do autobusů a 30 % pro 

lehká vozidla Daily (jen pro zajímavost – v České republice bylo 
od roku 2008 prodáno 52 vozidel Daily Cng).

Společnost iVECo v žádném případě nespí na vavřínech a ne-
ustále pokračuje ve vývoji dalších pokrokových technologií jako 
je například pohon na vodík, elektrický pohon a hybridní pohony.  
A mnohé z těchto variant jsou již uváděny do výroby  ◆ 

Dne 22. 4. 2010 slavila celá planeta Den země – je to symbolické, že právě v tento den 
předala společnost iVECo další komunální vozidlo s pohonem na stlačený zemní plyn 
(Cng). novým zákazníkem se stala společnost ipoDEC – ČiSTÉ MěSTo, a.s.,  
patřící do Marius pedersen group.
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Slavnostní předání vozidla proběhlo na nádvoří Libeňského 
zámku v Praze 8. Zúčastnili se: (zleva) Vladislav Mareček 
(člen rady hlavního města Prahy), Karel Vančura (ředitel 
IPOdEC a.s.), Josef Nosek (starosta MČ Praha 8), Eckart 
Baum (místopředseda představenstva Pražské plynáren-
ské a.s.), Marek Gilar (provozní ředitel Marius Pedersen 
a.s.), Jaroslav Kříž (IVECO ČR).

Stralis s pohonem  
na stlačený zemní plyn.
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iVECo & yAMAHA  
rACing TEAM
po zkušenostech získaných během uplynulých dvou let 
učinilo iveco další krok do motocyklových mistrovství 
světa, konkrétně s týmem fiat yamaha. 

V edle významného dodavatele se 
iveco v sezóně 2010 stalo i oficiál-
ním sponzorem fiat yamaha Teamu, 

ve kterém jezdí devítinásobný mistr světa Va-
lentino rossi a dvojnásobný světový šampión 
jorge Lorenzo. zintenzivnění partnerství se 
špičkovým motocyklovým týmem korespon-
duje se širší strategií společnosti iveco, která 
je stále více propojená se světem sportu. 
iveco takto prezentuje svoje hodnoty, svoji 
energii a vitalitu, které společnost vždy spo-
jovaly s vynikajícími partnery, jakými jsou na-
příklad reprezentační ragbyový tým nového 
zélandu, slavné mužstvo „All blacks“ anebo 
Scuderia ferrari. nová sponzorská smlou-
va s týmem fiat yamaha, podepsaná na dva 
roky, přinese značce iveco další důležité zvi-
ditelnění se ve světě. Dohoda kromě jiného 
zahrnuje poskytnutí čtyř trucků a jednoho 
vanu. Vozidla bude fiat yamaha Team použí-
vat na přepravu závodních motocyklů a výba-
vy do depa na okruzích během série závodů 
mistrovství světa třídy Motogp.

Slavnostní uvedení flotily do kolotoče 
závodů se konalo na okruhu v Monze, blízko 
hlavního sídla yamaha Motor racing v gerno 
di Lesmo. franco Miniero, senior vicepre-
zident společnosti iveco pro prodej a mar-
keting, společně s Marcem Monticellim, 
viceprezidentem pro vnější vztahy a komu-

nikaci, odevzdal klíče do rukou výkonnému 
řediteli yamaha Motor racing Linovi jarvi-
sovi. přítomni byli také Marco riva a Davide 
Brivio, manažeři týmu Valentina rossiho. 
ke třem vozidlům iveco z předešlých sezón 
teď přibyly tahače Stralis (dva AS440S45T/p 
a dva AS440S50T/p) a jedno ECoDaily 
35S14SV ve verzi semi windower na přepra-
vu osob i nákladu. Během předávání vozidel 
se reprezentanti společnosti iveco společně 
s týmem fiat yamaha těšili z prvního vítězství 
v průběhu mistrovství světa třídy Motogp 
na okruhu v kataru, kde Valentino rossi 
protnul cílovou čáru první a za ním následo-
val jeho kolega jorge Lorenzo. po třítýdenní 
neplánované přestávce kvůli ochromení leto-

vého provozu vulkánem na islandě (přesunutí 
termínu grand prix japonska na 3.10.2010) 
série vrcholných závodů pokračovala první 
květnový víkend ve španělském jerez. Tento 
okruh patří k rossiho oblíbeným tratím –  
vyhrál zde v roce 2007, v sezóně 2008 skon-
čil druhý a vloni opět zvítězil. Tentokrát 
skončil na třetím místě, zato jeho týmový 
kolega jorge Lorenzo se radoval z prvního 
vítězství v sezóně  ◆
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Partneři na motocyklové Grand Prix – zleva Marco Monticelli,  
Lin Jarvis, Franco Miniero, davide Brivio a poslední Marco Riva.

dva z top-manažerů obklopení 
top-technikou: zleva Lin Jarvis 
(Yamaha), Franco Miniero (Iveco).
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iVECo EUroCArgo HyBriD

SkÚSEnoSTi z jAzDy

V ivecu vytvorili ľahký truck s takýmto pohonom, ktorý by 
mohol vykonávať rozvážku tovarov v mestách a rovnaký 
pohon použiť aj pre trucky na odvoz komunálneho odpa-

du. Smetiarske vozidlo má však celkovú hmotnosť 12 ton a poháňa 
ho šesťvalcový dieselový motor Tector s výkonom 160 kW (680 nm) 
s ekologickou normou Euro 5, s paralelne zapojeným elektromoto-
rom. Tento typ je schopný oveľa lepšie dobíjať akumulátory elek-
trickou energiou pri brzdení než ľahšie Eurocargo. na druhej strane 
však potrebuje viac energie najmä pri rozbiehaní.

Tu si však treba uvedomiť vyváženosť medzi celkovou hmot-
nosťou vozidla a množstvom dopĺňanej elektrickej energie vzhľa-
dom na spôsob využívania vozidla. 

Ako V kLASiCkoM TrUCkU
iveco Eurocargo nedávno podstúpilo test v Miláne v typickom sys-
téme rozvážkového spôsobu jazdy. Teda s mnohonásobným opa-
kovaním štartu a brzdenia v prehustenej dennej premávke. i pri 
maximálnej snahe dosiahnuť čo najvyššiu priemernú rýchlosť jazdy 
sa počas testu podarilo dosiahnuť ju v rozsahu 15 až 20 km/h. pri 
takýchto podmienkach vozidlo za deň najazdilo maximálne 100 km 
s počtom zastavení a rozjazdov 30 až 40 za hodinu.

Vodič počas jazdy ani nepostrehne, že sedí v trucku s hybridným 
pohonom a nie v klasickom. iba pred odjazdom treba niekoľko se-

kúnd počkať so zapnutým kľúčikom v spínacej skrinke. Tento čas si 
vyžaduje HCM (hybridný kontrolný modul), kým skontroluje všetky 
systémy. rýchlosťou do 5 až 10 km pri rozjazde a pri akcelerácii 
do 30 až 40 km/h sa jazda realizuje len na elektrický pohon tak, 
že vodič jemne stláča pedál akcelerácie. Takáto stratégia pomôže 
dosiahnuť najlepšie výsledky spotreby paliva, emisií a hlučnosti. 
Ak hodnotíme jazdu s predchádzajúcimi testami v Turíne, Viedni 

ide o ľahký rozvážkový truck s celkovou hmotnosťou 7,5 tony s paralelným hybridným 
pohonom. jeho konštrukcia bola zameraná na rozvážku v centre miest s mnohonásobným 
zastavovaním a rozbiehaním. Ale s limitovanou jazdou na čisto elektrický pohon.  
je vybavený dieselovým štvorvalcovým motorom Tector Euro 5 s výkonom 118 kW  
a elektrickým motor-generátorom s výkonom 44 kW (420 nm). poslaním tohto  
systému bolo zredukovať spotrebu paliva o 20 až 25 % a znížiť emisie Co2. 

Prototypy zvládli náročné testy. Eurocargo hybrid je pripravený do sériovej výroby,  
tá ale závisí na viacerých faktoroch ako sú dotácie štátu, požiadavky trhu atď.
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a Bruseli, úspora paliva bola vždy okolo 20 % v porovnaní s jazdou 
s klasickým dieselovým motorom.

Hybridný systém, konkrétne motor-generátor, DC/AC inver-
tor, chladiaci systém a vysokonapäťový balík Li-ion batérií má asi  
o 300 kg viac než klasické Eurocargo. Batérie majú 5-ročnú záruku.

Vodič si môže zvoliť radiacu stratégiu 6-stupňovej automati-
zovanej prevodovky Eaton stlačením jedného z troch tlačidiel prí-
strojového panela: D - jazda, n - neutrál, r - spiatočka. Ak podrží 
tlačidlo D dve-tri sekundy, prepne sa prevodovka z plneautomati-
zovaného módu na poloautomatický so sekvenčným zaraďovaním 
stupňov. Tým, že páčku na pravej strane pod volantom posúva nahor 
alebo dolu. pri obidvoch módoch je preraďovanie stupňov rýchle  
a hladké. iveco si zvolilo prevodovku Eaton preto, že táto spoloč-
nosť v USA už dlhý čas experimentuje s hybridnými systémami. 
iveco pritom spolupracuje aj s inými výrobcami prevodoviek, najmä 
so zf ako alternatívou k Eatonu. 

SySTÉM STArT & STop
Vo chvíli, keď sa truck zastaví, automaticky sa vypne spaľovací 
motor systémom Štart & Stop. opätovné rýchle a hladké spustenie 
motora nastane okamžite po uvoľnení brzdového pedála.

Systém Štart & Stop možno vypnúť tlačidlovým spínačom v prí-
strojovom paneli. To je výhodné v prípade, ak vodič s vozidlom 
manévruje pri veľmi malej rýchlosti.

Eurocargo Hybrid má dva plne integrované podporné brzdové 
systémy (prostredníctvom CAn-Busu). Teda štandardnú motorovú 
brzdu plus brzdenie motor-generátorom, ak ide o dobíjanie baté-
rií pri brzdení vozidla. obidva systémy umožňujú vodičovi šetriť 
v mnohých prípadoch kolesové brzdy najmä pri malých rýchlostiach 
v mestskej rozvážke tovaru.

Celkovo možno truck Eurocargo Hybrid zhodnotiť ako technic-
ky veľmi dobre riešené stredne ťažké vozidlo vhodné na rozvážkové 
účely, na ktoré bolo vlastne aj navrhnuté. prototypy zvládli náročné 
testy a model je pripravený do sériovej výroby, ktorá však závisí od 
viacerých faktorov: požiadaviek trhu, štátnej či miestnej dotácie 
(rozdielu ceny oproti štandardnému trucku) a ekologickej politiky 
každej krajiny EÚ  ◆
Podľa časopisu TRUCKER č. 4/2010
Text: Stano Cvengroš
Foto: Stano Cvengroš

Vodič počas jazdy ani nepostrehne, 
že sedí v trucku s hybridným 
pohonom a nie v klasickom.
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EXpEDiCE oVErLAnD 
12 

D va dny před Vánocemi 2009 se v Turíně konal oficiální 
start expedice overland 12. V rámci ceremoniálu senior 
viceprezident společnosti pro prodej a marketing franco 

Miniero odevzdal klíče od expedičních vozidel Beppemu Tentimu, 
šéfovi a zakladateli agentury international Trekking, aby jeho tým 
začátkem ledna 2010 vyrazil za dalším dobrodružstvím. Tentokrát 
pod názvem Do srdce černé Afriky.

orAnžoVÁ fLoTiLA
flotilu tvoří 6 vozidel iveco v klasické oranžové barvě, typické 
pro výpravy overland. přímo legendární jsou ve světě expedicí 

off-roady 330.30 AnW 6x6 s klasickou kapotou motoru. po mno-
hých letech služby a množství expedicí, na kterých absolvovaly víc 
než 250 000 km, je opět důkladně připravili na velkou pouť. jedno 
z vozidel slouží v roli kantýny, druhé má obytnou nástavbu s nově 
upraveným interiérem. k osvědčené dvojici veteránů organizátoři 
výpravy zařadili Trakker 6x6 jako pojízdnou dílnu, Daily 4x4 s dvo-
jitou kabinou a skříňí na převoz různé výbavy, ve které se povezou 
i zástupci charitativních organizací a dva pětidvéřové modely řady 
Massif 4x4. Expediční tým tvoří 16 lidí, které vede Beppe Tenti, za-
kladatel projektu overland. Během přestávek je 12 lidí ubytovaných 
na palubě jednoho z trucků a čtyři spí ve stanech.

Do SrDCE ČErnÉ Afriky
Expedice overland 12 si naplánovala ujet po africkém kontinen-
tě 47 000 km. nejprve absolvovala plavbu z janova do Španělska 
a Maroka, ale dál už pokračovala „po svých“ křížem přes západní 
Saharu, Mauritánii, Mali, guineu - konakry, Sierru Leone, Libérii, 
pobřeží Slonoviny, ghanu, Togo, nigérii, Benin, kamerun, gabon, 
kongo, Demokratickou republiku kongo, Angolu, namibii, jiho-
africkou republiku, Botswanu, zambii, Burundi do rwandy. Cesta 
zpět na sever vedla přes Čad, Ugandu, keňu, Etiopii, Súdán až do 
Egypta a odtud znovu lodí domů do itálie. 

 „pro nás je overland něco víc než jen dobrodružství, ve kte-
rém jsou naše vozidla neuvěřitelnými hráči hledajícími nové limity,“ 
vysvětluje smysl expedice franco Minieri. je to událost pro naše 
příznivce, ale nejen pro ně. Spojuje kouzlo dobrodružství s filantropií 

na rozhraní mezi dobrodružstvím a solidaritou. To je hlavní myšlenka 
projektu overland 12 zaměřeného na prozkoumání afrického kontinentu  
po náročné trase plné překážek, která kombinuje fascinující zážitky 
s poctivými humanitárními cíli.
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Franco Miniero odevzdal klíče  
Beppemu Tentimu.
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a solidaritou, vyzařuje velkou pozitivní energii. proto s našimi vozidly 
rádi doprovázíme Beppeho Tenti na této nové výpravě.“ 

HUMAniTÁrnÍ progrAM
Tak jako během předešlých expedicí i overland 12 se plně angažuje 
v humanitárních aktivitách: V iveco Daily 4x4, které je vybaveno 
jako pojízdná ordinace s moderní zdravotnickou technikou, se stří-
dají čtyři lékaři, které vybrala „Azienda ospedaliero-Universitaria“ 
a Univerzita v parmě. pomáhají na vysunutých lékařských stano-
vištích, které navštěvují během cesty. například dvě setkání se ko-
nala v Maroku, cílem bylo zorganizovat školení pro místní mládež 
a bezplatně doručit materiální pomoc pro lidi se zrakovým postiže-
ním. první mítink proběhl v marockém Tangiers v Moulay Hafid pala-
ce (rezidence italských institucí, kde v minulosti byla italská škola) se 
studenty tangierské školy. projekt vznikl ve spolupráci Lions Clubs 
z Turína, Moncalieri a Tangiers a kooperací se společností iveco, 
turínským střediskem UnESCo Centre, sponzorem je turínský 
region a organizace Arco Latino. iveco působí v úloze logistického 
partnera a angažuje se v přepravě čoček, brýlí a příslušného vybave-
ní. Druhé setkání se konalo v marockém rabate, kde tým overland 
navštívil lékaře a setkal se s dětmi z dětské nemocnice, které se léčí 
na oddělení specializujícím se na talasemii (genetická porucha při 
tvorbě krve). pro děti to byl doslova svátek, protože mohly přivítat 
a obdivovat speciální vozidla iveco. 

i v nigérii obnovily overland 12 a iveco svoji iniciativu za sociál-
ní solidaritu v rámci spolupráce s komunitami, které jsou v největší 
nouzi. zástupci  společnosti iveco pro Afriku, Střední východ a cen-
trální Asii se setkali s mládežnickým fotbalovým týmem a odevzdali 
hráčům nové fotbalové dresy v tradičních, pestrých, nigérijských 
barvách. Všechny tyto aktivity korespondují se sociálním progra-
mem společnosti iveco a fiat group, jako i se zaměřením na pomoc 
komunitám v méně rozvinutých regionech.

po zastávce v Lagose expedice sledovala kurz na kamerun 
a potom do lesů gabonu, překročení rovníku bylo naplánováno ve 
státě kongo, následovala Angola, tradiční poselství míru a solidarity 
do namibie. V březnu expedice dorazila do jihoafrické republiky, 
dějiště červnového MS ve fotbale.

EXTrÉMnÍ TEST oDoLnoSTi
itinerář je velmi náročný vzhledem ke vzdálenostem i drsným pod-
mínkám mnohých úseků cesty a také geografickým překážkám. 

Výprava nejprve překonala kamennou poušť a rozbitý asfalt v Ma-
roku, potom náročné písečné duny západní Sahary, které vystřídalo 
bahno deštného pralesa, vozidla musela zvládnout hluboké brody 
přes řeky i ostrá stoupání. Řidiči i technika dostali opravdu pořádně 
zabrat. nutno též připomenout klimatické extrémy – od rozpálené 
a suché pouště s vysokými rozdíly mezi denními a nočními teplotami 
až po tropické parno, které dosahovalo i 40 stupňů a mimořádně 
vysoký stupeň vlhkosti vzduchu.

Expedice overland jsou praktickou ukázkou, že iveco vnímá 
„dobrodružství“ jako nejnáročnější ověřování vlastních schopnos-
tí, přičemž hledá nové limity a překonává je, ale současně odmítá 
sebeuspokojení. proto i každá z dosavadního tuctu výprav měla 
specifické cíle. první akce overland se odehrávala na trase z Říma 
do new yorku v roce 1995 a tým s vozidly 330.30 AnW 6x6 musel 
zdolat extrémní těžkosti související s klimatickými podmínkami 
a terénem. následující expedice objevovaly další málo známé kon-
činy a regiony světa – například overland 6 s podtitulem Modrý 
kruh Středomoří přinesl symbolické setkání hor, které jsou asi 
nejčistějším místem na této planetě, s technikou iveco ohleduplnou 
k přírodě.

návrat expedice overland 12 byl naplánován do Říma v průběhu 
května 2010. Během dlouhé cesty filmařský tým zaznamenával pře-
chod obrovským africkým kontinentem a vozidla iveco prošla ex-
trémním testem spolehlivosti i odolnosti. Celou expedici mohli 
fanouškové sledovat na oficiální stránce www.overland.org, s ori-
ginálními nahrávkami na Daily radio, www.dailyradio.iveco.com, 
kde byly každý týden uveřejňovány sumáře rozhovorů a nejlepších 
snímků od profesionálního fotografa  ◆
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originÁLnÍ DÍLy iVECo

D o údržby takových autobusů majitelé nechtějí investovat 
velké finanční prostředky, a proto na opravy používají 
levné nové ale neoriginální náhradní díly nebo díly repa-

sované u různých necertifikovaných dílen. provozovatelé tak šetří 
pod tlakem na snižování nákladů v ekonomické krizi. Existuje však 
významné riziko, že  nízká cena dílu může být ve výsledku draze 
vykoupena.

BEzpEČnoSTnÍ HLEDiSko
neoriginální náhradní díly jsou kromě nízké ceny charakteristic-
ké také nízkou kvalitou zpracování. konstrukční materiály jsou 
nevhodně voleny, vyskytují se rozměrové odchylky, jsou obvykle 
nedostatečně zabezpečeny proti korozi nebo se vyrábí neodpoví-
dajícími technologickými postupy. neoriginální díly tak činí vozidlo 
potenciálně nebezpečné. zkušenosti servisních techniků dokazují, 
že bezporuchový chod, bezpečnost provozu a zdraví cestujících 
přímo úměrně závisí na kvalitě použitých náhradních dílů. Bohužel 
každým rokem důsledkem „šetření“ dochází k dopravním nehodám 
autobusů, při kterých nejde pouze o materiální škody, ale bohužel 
o škody daleko vážnější a nenahraditelné – škody na lidském zdraví. 

největší riziko představuje použití neoriginálních dílů, které jsou 
součástí brzd, řízení, náprav nebo elektrické výbavy vozidla. Uveď-
me dva příklady za všechny. objevují se nekvalitní náhrady origi-
nálních dílů ze skupiny elektro-příslušenství, které zkratem dokáží 
způsobit až požár vozidla. Dalším alarmujícím příkladem jsou čepy 
řízení. Vizuálně působí stejně, avšak po provedení kontrolního řezu 
bylo zjištěno, že se nejedná o odlitek, nýbrž o čep spojený ze dvou 
částí. U takového čepu již při běžném namáhání dochází k destrukci 
spoje a ohrožení cestujících. 

Vzniklé situace pak poškozují dobré jméno značky iveco, která 
investuje nemalé prostředky do kvality, homologací, technických, 
bezpečnostních a životnostních zkoušek všech dodávaných pro-
duktů – nových vozidel i jednotlivých náhradních dílů.

EkonoMiCkÉ HLEDiSko
používání nekvalitních a neoriginálních dílů je stálým jevem u mnoha 
provozovatelů a vděčným tématem k diskusi pro celou odbornou 
automobilovou veřejnost. Situace se nezlepšila ani po vstupu České 
republiky do Evropské unie. podle platné legislativy záleží výhradně 
na provozovateli, jaký typ náhradního dílu při opravě použije. Vý-

na našich silnicích potkáváme mnoho autobusů, jejichž životnost byla několikanásobně 
překročena. není s podivem, když se z médií dozvídáme o haváriích, které jsou 
způsobeny jejich špatným technickým stavem. 
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znamným faktorem při rozhodování jsou dopady již zmíněné ekono-
mické krize a nutnost hledat úspory ve všech oblastech provozních 
nákladů. je prokazatelné, že při použití originálních dílů  se provo-
zovatelé vyhnou mnoha potížím a dodatečným nákladům, které se 
objevují při použití náhrad. Vyjmenujme některé z nich:

1)  použitím originálního náhradního dílu nezaniká záruka na vůz. 
některé neoriginální díly obsahují elektronické součástky, 
které nelze reklamovat, ani vyměnit. 

2)  neoriginální díly znamenají častější výskyt poruch a generují 
dodatečné náklady spojené s dopravou poškozeného vozi-
dla do servisu, montáží a demontáží. ze záznamů dopravců, 
kteří detailně sledují náklady na dodávky nD dle jednotlivých 
vozidel vyplývá, že snížená kvalita a životnost „levných“ dílů 
se neprojeví při prvním nákupu, nýbrž právě v uvedených 
nákladech, kdy je nutné daný díl vyměnit dvakrát i třikrát 
častěji než díl nový originální.

 3)  použitím originálního dílu je eliminováno riziko poškození dal-
ších dílů nebo agregátů z důvodu technické nekompatibility 
neoriginálního dílu pro daný typ vozidla. použitím nekvalit-
ního dílu v hodnotě několika set korun tak mohou vzniknout 
škody na ostatních zařízeních v řádech desetitisíců, někdy i 
statisíců korun.

pŘiDAnÁ HoDnoTA koMpLEXnÍCH SLUžEB iVECo
iveco garantuje u svých originálních náhradních dílů kromě zá-
kladních faktorů kvality, jistoty a bezpečnosti celý komplex služeb  
a benefitů: 

• rozvinutá síť autorizovaných servisů

•  jednoletá záruka ode dne prodeje nD nebo od jeho 
montáže autorizovaným servisem

•  poskytování technických informací a poradenství 
odborně způsobilými pracovníky dealerů 

•  vyhledávání požadovaných položek pro daný 
vůz v elektronickém katalogu náhradních 
dílů

•  zabezpečení dodávek náhradních dílů do 
24 hodin

•  služba V.o.r. (Vehicle off road – od-
stranění závady okamžitým poskyt-
nutím náhradního dílu u vozidla 
odstaveného z provozu)
za společnost iveco Czech re-

public, a.s. bychom chtěli popřát 
všem cestujícím, aby měli mož-
nost cestovat autobusy, které 
nepřesáhly dobu své životnosti, 
autobusy jejichž provozovatelé 
a majitelé věnují dostatečnou 
pozornost pravidelné údržbě  
a kteří si váží života cestujících 
a nevystavují je rizikům, která 
mohou vzniknout použitím 
nekvalitních neoriginálních ná-
hradních dílů  ◆

ČSAd havířov a.s.
ostravská 15, Havířov
ČSAd Jihotrans a.s.
pekárenská 255/77, České Budějovice
ČSAd Jablonec nad Nisou, a. s.    
pražská 1458, jablonec nad nisou  
dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.
Sportovní 656/1, karlovy  Vary
FTL – First Transport Lines a.s.
Letecká 8, prostějov
Karex, a.s.
Cerekvice nad Loučnou

KAR hradec Králové,  s.r.o. 
pod nádražím 1206/4, 286 01 Čáslav
KAR-mobil, s. r. o.
rolsberská 66, olomouc
KAR-mobil  s. r. o.
Vítkovická 3257/7, ostrava
KAR-mobil  s. r. o.
žerotínova 63, Šumperk
Strojservis Praha, s.r.o.
náchodská 30, praha 9
TBS-Truck Bus Servis, a.s.
nádražní 191, Telnice

Tezas a.s.
panelová 289, praha 9 –Satalice
TQM – holding s.r.o.
Těšínská 1028/37, opava
Westtransport Plzeň a.s.
pivovarská 19, rokycany
Zliner s.r.o.
tř. Tomáše Bati 283, zlín

SÍť AUTorizoVAnýCH SErViSů  
iriSBUS iVECo  
V ČESkÉ rEpUBLiCE
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V  období od 15. května do 31. čer-
vence 2010 je pro Vás připravena 
řada výjimečných slev náhradních 

dílů Origin 100 % Iveco, jediných dílů, které 
Vám nabízejí záruku 100% kvality. 

jedině originální náhradní díly Vám zajistí 
dlouhodobou životnost Vašeho vozidla iveco 
a poskytnou Vám bezpečnost a spolehlivost, 
kterou potřebujete.

V rámci kampaně IVECOdAYS Vám 
nabízíme brzdové destičky a kotouče, spoj-
ky, filtry, spouštěče motoru, alternátory, 
vzduchové kompresory, rozvodové řemeny, 
výfukové systémy, tlumiče, systémy odpruže-
ní, vstřikovače, reflektory, žárovky, zařízení 
proti krádeži paliva, lišty stěračů a potahy 
sedadel se slevou až 30 % v autorizované 
síti IVECO  ◆
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iVECo oprAVÍ VÁŠ pŘÍVěS i nÁVěS

noVý projEkT BULLDEr

SkVěLÉ CEny originÁLnÍCH nÁHrADnÍCH DÍLů

kAMpAň iVECoDAyS

S polečnost iVECo zahájila v České republice zbrusu nový 
program s obchodním názvem BULLDER. Tímto projek-
tem vstupuje na náš trh do segmentu náhradních dílů 

přívěsů a návěsů. 

BULLDER vychází z nejsilnějších hodnot společnosti iVECo: 

• stejná kvalita ve srovnání s originálními náhradními díly 

• jediná návštěva servisu ze strany zákazníka 

• vynikající logistické služby

již nyní je vám k dispozici více než 250 dílů na přívěsy a návěsy 
z kategorie brzd, tlumičů, vzduchových pružin a osvětlení.

navštivte nejbližší autorizovaný servis iVECo. o Vaši soupravu se 
nyní postarají profesionálové pod jednou střechou  ◆



STRALIS, PROFESIONáL 
V OBLASTI dOPRAVY

Více než 500 verzí a tisíce možných variant umožňují vozidlu Stralis vyhovět všem potřebám 
na uplatnění. Díky nejmodernějším komponentům a technologiím je Stralis extrémně efektivní 
vozidlo za všech provozních podmínek.

www.iveco.cz



PROdEJNÍ A SERVISNÍ SÍť IVECO

www.iveco.cz Assistance Non-Stop: 800 143 288

Obec Firma Adresa Telefon Internet E-mail

Brno AgroTEC a.s. Dornych 65, 639 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 viktora@audovikroria.cz

Ejpovice ApoLLo kAznějoV s.r.o. zemská 238, 337 01 Ejpovice +420 371 585 521 www.apollokaznejov.cz pechman@apolloejpovice.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 info@komersianord.cz

jihlava SErViSCEnTrUM VySoČinA s.r.o. kosovská 457/10, 586 01 jihlava +420 567 574 868 www.scv-iveco.cz servis@scv.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 info@komersiaauto.cz

Lovosice AUToCEnTrUM CArDA s.r.o. U zdymadel 827, 410 02 Lovosice +420 416 532 341 carda.iveco@c-mail.cz

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

oloumuc AgroTEC a.s. Lipenská 47, 772 24 oloumuc +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 ivecoservice@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 pEMA prAHA s.r.o. Dopraváků 723, 184 00 praha +420 283 009 333 www.pema.cz info@pema.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

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.aviahajek.cz aviahajek@aviahajek.cz

zábřeh na Moravě pAS zÁBŘEH nA MorAVě a.s. U Dráhy 8, 789 13 zábřeh na Moravě +420 583 499 249 www.pas-zabreh.cz sekretariat@pas-zabreh.cz

zlín AgroTEC a.s. Šternberská 300, 763 02 zlín +420 577 647 136 www.agrotec.cz info@agrotec.cz

žďár nad Sázavou p & L s.r.o. Brněnská 33, 691 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

CEREKVICE 
NAd LOUČNOU

ZáBřEh 
NA MORAVĚ

hRAdEC
KRáLOVé

TýNEC NAd 
LABEM

ZLÍN

BRNO

OPAVA
OSTRAVA

hORNÍ 
SUChá

dĚČÍN

ChOMUTOV

LOVOSICE

KNĚžMOST

OLOMOUC

PROSTĚJOV

ChEB
PRAhA

PLZEŇ
EJPOVICENýřANY

hUSTOPEČE

LOdĚNICE

JIhLAVA
TáBOR

ČáSLAVřÍČANY


