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IVECO TOOB TURULE UUE STRALIS HI-WAY 

 

Loome uued standardid tõhususe, kvaliteedi ja kliendile pakutava 
väärtuse vallas 

 Väiksemad omamiskulud 
 Väiksem kütusekulu 
 Ainulaadse HI-eSCR-tehnoloogiaga Euro VI mootorid 
 Kabiini suurem ergonoomilisus ja mugavus ning täiustatud 

disain 
 Täiustatud teeohutusfunktsioonid 
 Uued vahendid tegevuse haldamiseks 

 

Iveco tutvustab täna oma raskeveokite seeria uue põlvkonna mudelit 
STRALIS Hi-Wayd. Uus STRALIS pakub tugevat konkurentsi tänasel ja 
homsel raskeveokite turul. 

Sõiduk paistab silma oma tõhususe, kvaliteedi ja kliendile pakutava 
väärtuse poolest, lisaboonuseks on Iveco pühendumus jätkusuutlikule 
transpordile, mis väljendub ülipuhastes heitgaasinäitajates. 

Uue STRALIS Hi-Wayga tugevdab Iveco taas oma ettevõtte strateegiat 
vähendada sõiduki omamiskulusid (TCO). STRALIS Hi-Way pakub 
kütusesäästu ja väiksemaid hoolduskulusid, täiustatud töökindlust ja 
kvaliteeti, ergonoomilisemat kabiini ja mugavamat sõitu, aga ka 
optimeeritud lahendusi tegevuse haldamiseks. 

Iveco raskeveokite osakonna vanemasepresident Alessandro Mortali ütleb: 
„Uus STRALIS aitab säästa kõigilt põhikuludelt. Selle tulemusel väheneb 
omamiskulu kümne enam levinud rakendustüübi korral kuni 4% võrra.” 
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Iveco müügi- ja turundusosakonna vanemasepresident Enzo Gioachin 
ütleb: „Praegune majandusseis on üks keerukamaid, millega meie valdkond 
on kunagi silmitsi seisnud. Uue STRALISE turuletoomisega püüame 
negatiivset suundumust positiivseks pöörata. Pakume klientidele ideaalset 
komplekti uuenduslikkusest, täiustatud teenustest ja otsestest 
säästmisvõimalustest.” 

STRALIS Hi-Way kasutab väga uuenduslikku mootoritehnoloogiat – koos 
Euro VI nõuete täitmiseks vajaliku patenteeritud HI-eSCR-süsteemiga FPT 
Industrialilt –, mis suudab vastata uusimate heitmestandardite nõuetele, 
kuid ei vaja senisest enam kütust. 

Lisaks on STRALIS Hi-Wayl uue kujundusega kabiin, edasi arendatud 
integreeritud telemaatikasüsteemid, täiustatud klienditeenindusfunktsioonid 
ja tipptasemel teeohutusseadmed. 

Sõiduki uue põlvkonna mudelid on läbinud põhjalikud kvaliteedi- ja 
töökindlusuuringud, mille raames tehti 6 miljoni kilomeetri ulatuses 
töökindluskatseid ja läbiti rohkem kui 11 miljonit reaalset sõidukilomeetrit. 

Uut STRALIST toodetakse Iveco raskeveokitehases Madridis Hispaanias. 
Tehas sai hiljuti maineka maailmaklassi tootmisettevõtte (WCM) programmi 
hõbemedali, mis on üks suurimaid võimalikke saavutusi selles vallas. 
Programm keskendub raiskamise ja kadude elimineerimisele ning see 
sisaldab 20 rahvusvaheliselt, objektiivselt hinnatavat alampunkti töökoha 
organiseerituse, kvaliteedi, hoolduse ja logistika valdkonnast. 

 

Lühidalt uue STRALIS Hi-Way uuendustest 

Uus STRALIS kasutab FPT Industriali Cursori mootoreid, mis tagavad 
väikese kütusekulu ja suurepärase sooritusvõime. FPT Industriali loodud, 
patenteeritud ja toodetav ainulaadne ülitõhus SCR (HI-eSCR) 
katalüsaatorisüsteem teeb uuest STRALISEST ainsa saadaoleva 
raskeveoki, mis täidab Euro VI heitmepiiranguid EGR-süsteemi abita. Tänu 
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sellele eksklusiivsele lahendusele on Iveco saanud heitgaaside 
järeltöötlussüsteemi lihtsustada ja säilitada traditsioonilise 
kabiinilahenduse, sest HI-eSCR ei nõua mootori lisajahutuse kasutamist. 

HI-eSCR pakub Iveco klientidele mitmeid eeliseid, alustades kaalusäästust 
ja väiksemast kütusekulust ning lõpetades parema vastupidavusega tänu 
vähem keeruka, kuid ülitõhusa tehnoloogia kasutamisele. 

Hoolikalt ümber kujundatud, senisest ergonoomilisem ja mugavam 
STRALIS Hi-Way kabiin valmis tihedas koostöös edasimüüjate ja 
klientidega. Kabiini uue väliskuju juures keskenduti aerodünaamiliste 
omaduste täiustamisele ja seega kütusekulu vähendamisele. Muu hulgas 
paistavad silma uus keskvõre, värskendatud kujuga tuulesuunajad ja 
põrkeraua tuuletamm. 

Kõikvõimalikeks kasutusviisideks sobiv ja sõidukipargi haldamiseks 
täielikku transpordilahendust pakkuv uus STRALIS lisab juba niigi pikka 
võimaluste loetellu ainulaadse sõidustiili hindamise lahenduse. Selleks on 
eksklusiivne IVECO süsteem IVECONNECT, milles on ühendatud 
infotehnoloogilised rakendused, navigatsioonisüsteem, juhiabisüsteemid ja 
IVECONNECT FLEETI süsteem sõidukipargi haldamiseks. 

STRALIS Hi-Way kasutab täiuslikemaid saadaolevaid elektroonilisi 
süsteeme, nagu pidurdusabi funktsiooniga EBS, sõidurajalt 
kõrvalekaldumise hoiatussüsteem, ESP, kohanduv püsikiirushoidik, 
päevasõidutuled, uus juhi tähelepanu abisüsteem ja täiustatud 
hädapidurdussüsteem. 
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STRALIS HI-WAY STIIL 

Hi-Way elustiil on uus viis kogeda kõiki sõiduki hüvesid, alustades juhi 
mugavusvarustusest ja funktsioonidest ning lõpetades kliendi ärilise 
kasulikkusega. 

Esitluse tunnusmeloodia: „Working on the Hi-Way” 

Iveco valis uue STRALISE esitluseks ja hüüdlauseks Bruce Springsteeni 
kuulsa rokiloo „Working on the Hi-Way”. 

Esitluse värv: oranž 

Koostöös Fiati stiilikeskusega valis Iveco STRALIS Hi-Way tunnusvärviks 
oranži, mis rõhutab sõiduki temperamenti, elegantsi ja eripära. Samas 
toonis on ka tuntud oranžid tarbekunstiteosed nagu Brionvega raadiokuubik 
ja Artemide Nesso lamp. Uus Iveco STRALIS Hi-Way tähistab ettevõtte 
seost Itaalia tippdisaini tavadega. 

Müügikampaania 

Septembrist kuni aasta lõpuni korraldatakse kõigil Euroopa suurematel 
turgudel erinevate meediakanalite vahendusel uue STRALIS Hi-Way 
tutvustuskampaania. Peale massimeedias ja eriväljaannetes tutvustamise 
loob Iveco uuele STRALISELE ka spetsiaalse veebilehe. Samuti 
kajastatakse uudiseid sellistes suuremates sotsiaalvõrkudes nagu 
Facebook, Youtube, Twitter ja Flickr, mis on veokijuhtide seas üha 
populaarsemad. 
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UUE STRALIS HI-WAY TAUST JA TEHNILINE TEAVE 

 

Kasumlikkus: väikseim omamiskulu kasutusaja jooksul 

Oma toote ümberkujundamisel on Iveco jaoks olulisim eesmärk vastata 
kliendi vajadustele. Just seepärast keskendus Iveco uue sõiduki 
arendamisel olulisel määral kogu omamiskulu (TCO) vähendamisele. 

Rahvusvahelistel marsruutidel sõitva raskeveoki kuluklassid jagunevad 
järgmiselt: investeeringu väärtus (8%), sõiduki hooldus- ja parandustööd 
(5%), kütusekulu (36%), juhiga seonduvad kulud (33%), tollitasud ja 
maksud (18%). 

Uue toote ja sellega seotud teenuste väljaarendamisel keskenduti eraldi iga 
kulukomponendi vähendamisele, et vastata täielikult järjest tihedama 
konkurentsiga turu vajadustele. 

Lisades kvaliteetsele tootele mitmeid integreeritud teenuseid, nagu 
tugiprogrammid, sõidukipargi haldamine ja juhtide ökonoomsussõidu 
koolitus, suudab Iveco vähendada TCO kulusid kuni 4% (arvutuse 
aluseks on STRALIS Hi-Way sadulveokiga läbitud 130 000 kilomeetrit 
aastas neljaaastase ajavahemiku jooksul). 

TCO kogusumma moodustumisel on olulisim tegur kütusekulu. Uuel 
STRALISEL kasutatakse juba eelmise mudeli puhul suurepärase 
kütusesäästu taganud ECOSTRALISE tehnoloogia järgmise põlvkonna 
edasiarendusi. Koos võimaldavad need kuni 10% kütusesäästu. 
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Juba eelmiselt mudeliseerialt tuttavate lahenduste seast tasub esile tõsta 
järgmisi: 

- ECOSWITCH, mis piirab tippkiirust ja optimeerib jõuülekannet 
vastavalt sõiduki koormusele; 

- ECOFLEETI režiim, mis on EUROTRONICU käigukasti ainulaadne 
säte, mis piirab käsitsi käiguvahetusi, kui neid tehakse ebasobivas 
pöördevahemikus; 

- TPMS (rehvirõhu jälgimise süsteem), mis jälgib rehvide rõhku, 
vähendades kütusekulu ja rehvide kulumist ning suurendades 
liiklusohutust; 

- väikese veeretakistusega rehvid; 

- tööülesande ja rehvide järgi optimeeritud veosilla ülekandesuhe. 

Sõiduki tõhususe saavutamine nõuab pidevat arendustegevust, millele 
aitavad kaasa ka täiustatud ja lihtsalt kasutatavad juhtseadmed, nt 
sõidustiili hindamise seade, mis võimaldab juhil reaalajas sõiduviisi 
parandada. 

Selle seadme idee sündis teadmisest, et ökonoomne sõidustiil võib 
vähendada kütusekulu 5–12%, milleni ei küündi ükski tehnoloogiline 
lahendus. Juhi tegevuse optimeerimiseks töötleb süsteem Iveco arendatud 
keeruka algoritmi abil mootorilt, sõidukilt ja GPS-ilt saadud andmeid ning 
pakub reaalajas kahte tüüpi tagasisidet: 

- sõidustiili hinnang, mis kuvatakse selge ja intuitiivselt mõistetava 
graafiku kujul ekraanile; 

- kütusekulu vähendamise soovitused, mis kuvatakse samuti sõiduki 
teabeaknas. 
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Kui see programm ühendada IVECONNECT FLEETI süsteemiga, saab 
sõidukipargi haldaja iga juhi sõidustiili eemalt hinnata. IVECONNECT 
FLEET võimaldab juhtide, sõidukite ja teiste tegurite pidevat jälgimist. 
Andmete integreerimisega kliendi haldussüsteemi saab samuti 
logistikaülesandeid optimeerida ja automatiseerida, mis tähendab kulude 
olulist kokkuhoidu. 

 

Disain ja aerodünaamilisus: uus esiosa 

Uuel STRALISEL on muljetavaldava kujundusega kabiin, millega 
soovitakse vähendada õhutakistustegurit (Cx). Kujunduses paistavad silma 
eripärane esivõre ja uue disainiga õhusuunajad, uue profiiliga kaitseraud, 
uus LED-tuledega väline päikesesirm ja uued tulekomplektid koos LED-
päevasõidutulede (DRL) ja ksenoonesituledega. 
 
Energia säästmisel on aerodünaamilisus üks olulisemaid tegureid: kiirusel 
85 km/h kulub 40% kütusest tuuletakistuse alistamiseks. Võrreldes eelmise 
STRALISEGA on Ivecol õnnestunud uusima mudeli õhutakistustegurit 3% 
võrra vähendada, mis muudab kabiini juhi jaoks vaiksemaks ja tagab 
märkimisväärse kütusesäästu pikematel sõitudel. 

 

Mugavus ja ergonoomilisus: uued kabiinid 

STRALISE kabiinivalikusse kuuluvad kahe laiusega kabiinid. Tipptasemel 
Hi-Way kabiin (laius 2500 mm) on loodud eesmärgiga tagada maksimaalne 
mugavus pikkadel sõitudel ühele või kahele juhile. Selle tippseeria kabiini 
puhul saab valida kas kõrge või madala katusega magamiskabiini vahel. 
Samuti kuulub kabiinivalikusse keskmise laiusega kabiin (laius 2300 mm), 
mille puhul pakutakse keskmise-kõrge või madala katusega Hi-Roadi 
magamiskabiini ning madala katusega Hi-Streeti päevakabiini versiooni. 

 
Kõiki kabiine on põhjalikult täiendatud ja need on kujundatud juhikoha 
ümber, tänu millele pakuvad need tipptasemel ergonoomilisust, mugavust, 
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ohutust ja infotehnoloogilisi lahendusi. Kõik see aitab luua optimaalse 
töökeskkonna ja tagada seeläbi maksimaalse tööjõudluse. 

 
STRALISE mudeliseeria tipus paikneb pikkadeks riigisisesteks ja 
rahvusvahelisteks vedudeks sobiv Hi-Way kõrge katusega versioon, mille 
siseruum ületab 10 m3. Kabiin on seest täiesti uue kujundusega: uus 
ergonoomiline, funktsionaalne ja detailselt viimistletud armatuurlaud on 
valmistatud kvaliteetsetest mittepeegelduvatest materjalidest, mida on 
meeldiv puudutada. 
 
Juhtseadmed on koondatud armatuurlaua ja keskpaneeli ümbrusse, et 
need oleksid maksimaalse ohutuse tagamiseks selgelt nähtavad ja 
käepärased. Hoiulahtrite mahtu on suurendatud, et dokumendid, 
tahvelarvutid, kaardid ja tööriistad oleksid alati käepärast. 
 
Et juhi mugavust veelgi suurendada, on uuel STRALISEL uus ventileeritav 
ja soojendusega iste, millel on sisseehitatud seadistatava kõrgusega 
turvavöö. 
 
Pikkadel reisidel on sõidumugavus eriti oluline. Seetõttu oleme sõiduki 
sisustuse muutnud juhi jaoks võimalikult mugavaks: alustades uuest 
sisseehitatud telefoni juhtnuppudega roolirattast kuni IVECONNECTI 
süsteemini, mis sisaldab hi-fi raadiot ja puuteekraani, millelt saab juhtida ka 
sõidustiili hindamise süsteemi ja navigatsioonisüsteemi ning kasutada 
täiustatud telemaatikateenuseid. 
 
Magamisalas paikneb uus eriti mugav 80 cm laiune ja rohkem kui 2 m 
pikkune alumine nari, millel on puitliistud, ülimugav madrats ja kallutatav 
seljatugi. Paindlikkust eelistavad juhid võivad selle asemele aga valida 
mitmeosalise voodi, mille keskmist osa on võimalik kohandada kasulikuks 
lauapinnaks. Kõrge kabiiniga versiooni ülemist nari saab tänu õhkvedrudel 
kallutusmehhanismile hõlpsalt avada. See tagab nari kiire ja lihtsa 
sulgemise: nari klapitakse tagaseina sisse, nii et kabiin muutub selle võrra 
avaramaks. Veelgi on parandatud heliisolatsiooni, et lugematuid tunde rooli 
taga veetvatel juhtidel oleks tagatud mugavam töökeskkond. 
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Iveco on paigaldanud katusesse ka lisakliimaseadme, mis on vaikne ja 
säästlik ning tagab kabiinis sobiva temperatuuri ka väljalülitatud mootori 
korral. 
 
Magamiskabiinis on kaks ruumikat valgustatud hoiulaegast, mida saab 
avada nii seest- kui ka väljastpoolt. Tööriistade ja -riiete hoidmiseks on 
võimalik kasutada veel kaht väljaspool asuvat hoiulahtrit. Külmikus on 
käepärane pudelialus, lisaks saab pikemateks sõitudeks paigaldada 
rohkem kui 50-liitrise mahutavusega suure külmiku. 
 
Hi-Roadi ja Hi-Streeti kabiini armatuurlaud on samuti parema 
funktsionaalsuse ja ergonoomilisuse huvides ümber kujundatud. Uus 
armatuurlaud on sümmeetriline ning eristub teistest oma moodsa disaini, 
kokkusobivate värvide ja reljeefsete kvaliteetsete materjalide poolest, mis 
muudavad interjööri meeldivaks ja lõõgastavaks. 
 
Esile tõuseb poleeritud kroomist Iveco logo roolirattal ning lülitid ja 
juhtseadmed on parima võimaliku nähtavuse ja kättesaadavuse huvides 
koondatud armatuurlauale juhi käeulatusse. Armatuurlaua keskel on mugav 
ja ruumikas avatud hoiulaegas, kaks suletud sahtlit väikeste esemete 
hoidmiseks ja kaks käepärast topsihoidikut. Lisaks paikneb armatuurlaua 
ülaosas suur dokumendilahter. 
 
 
 
Tehnoloogia ja telemaatika: kabiinis paiknevad telemaatikaseadmed 

 
Suurema tõhususe poole pürgimisel tulevad kasuks täiustatud ja lihtsalt 
kasutatavad juhtseadmed, mis aitavad luua produktiivse töökeskkonna. 
Uuest STRALISEST leiate seda eesmärki täitmas eksklusiivse 
IVECONNECTI süsteemi, millega saate lihtsal viisil hallata infotehnoloogilisi 
lahendusi, navigatsioonisüsteemi, juhiabisüsteeme ja täiustatud 
sõidukipargi haldamise teenuseid. 
 
IVECONNECT on ühendatud armatuurlaua sisse ehitatud seitsmetollise 
puuteekraaniga, mis on varustatud raadio, CD-mängija, iPodi/iPhone’i ja 
MP3 kasutamist võimaldava USB-pesa, Bluetooth-ühenduse, roolirattal 
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olevate juhtnuppude ja AUX-/videopesaga. Süsteemi abil pääsevad juht ja 
sõidukipargi haldaja ligi kahele erifunktsioonile: IVECONNECT DRIVE’ILE 
ja IVECONNECT FLEETILE. 
 
IVECONNECT DRIVE sisaldab navigatsioonisüsteemi, sõidustiili hindamise 
süsteemi, mis täidab justkui sõiduõpetaja ülesandeid, ja juhi tähelepanu 
abisüsteemi, mis aitab juhti väsimuse ja unisuse eest kaitsta. 
 
Sama puuteekraani liidesega on ühendatud ka uus täiustatud sõidukipargi 
haldamise teenus IVECONNECT FLEET, mis jälgib sõiduki asukohta ja 
võimaldab saadud andmeid integreerida ettevõtte logistikasüsteemi. 
Süsteemi abil saavad keskus ja juht vahetada teateid ning sõidu- ja 
puhkeaegade teavet. Juhi, sõiduki ja keskuse vaheline teabevahetus 
võimaldab kontrollida kõiki sõidukeid ja määrata reaalajas kindlaks nende 
liikumisajad, kütusekulu, paiknemise GPS-i alusel ja eeldatavad sõiduajad. 
Samuti võimaldab see automaatselt hallata seadusest tulenevaid 
tahhograafilt ja juhikaartidelt andmete laadimise, haldamise ja 
hoiundamisega seotud kohustusi. 
 
IVECO SÕIDUKIPARGI HALDAMISE teenuseid saab rakendada kõigile 
sõidukitele ja teenust pakutakse koostöös selle sektori üleilmse liidri 
QUALCOMM®-iga. 
 
 

Säästlikkus: väike kütusekulu ja suurepärane sooritusvõime 

Uus STRALIS kasutab FPT Industriali Cursori seeria 6-silindrilisi 
ridamootoreid, mida pakutakse kolmes versioonis (8-, 10- ja 13-liitrise 
töömahuga Euro V tooteseerias ning 9-, 11- ja 13-liitrise töömahuga Euro 
VI tooteseerias) ja kaheksa võimsusega diiselversioonis (310–560 hj) ning 
kolmes maagaasi tarvitavas versioonis (270–330 hj). Need mootorid 
tagavad väikese kütusekulu ja suurepärase sooritusvõime ning saavutavad 
maksimaalse pöördemomendi väga madalatel pööretel (alates 1000 p/min). 
Tänu väiksemale käiguvahetuste arvule tähendab selline paindlikkus suurt 
tõhusust ja sõidumugavust. 
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Sõiduki suure tööpiirkonna tagavad kuni 1400-liitrise mahutavusega 
kütusepaagid. Kõik jõuülekanded on varustatud dekompressioonil töötava 
mootoripiduriga, mis pakub lisaturvalisust ning aitab vähendada 
pidurisüsteemi kulumist ja hoolduskulusid. 

Lisaks on kõigil Euro VI mootoritel täiustatud mootoripiduriks (Super Engine 
Brake – SEB) kutsutav väljalaskesüsteemi drosselklapp, mis suurendab 
praeguste Euro V mootoritega võrreldes uue mootori võimsust kuni 30%. 
Mootoripidur on ühendatud rattapidurisüsteemi ja INTARDERI lisa-
aeglustiga. 

Kütusesegu põlemise optimeerimisel on esmatähtsad keskmise silindrirõhu 
kõrge efektiivväärtus ja kütusepihustite suur rõhk. Selleks tuli oluliselt 
muuta karteri ja plokikaane kuju, tänu millele saavutati tugevam struktuur, 
paranes jahutusvedeliku ringlus ja suurenes mootori töömaht. 

Euro VI mootoriseeria kasutab uusima põlvkonna ühisanum-
sissepritsesüsteemi, mille suurim pihustirõhk on kuni 2200 baari. Mootori 
parameetrite haldamiseks ja väljalaskegaaside järeltöötlussüsteemi 
täpseks juhtimiseks võeti kasutusele uus elektrooniline juhtplokk. Uue 
juhtplokiga sooviti koondada üheks kompaktseks tervikuks mootori, SCR-
süsteemi ja DPF-i seadmestik. 

Cursori Euro VI seeria mootoritel on väga suurt pöördemomenti võimaldav 
muudetava geomeetriaga turbolaadur ja uus elektrooniline juhtplokk, mis aitab 
optimeerida sõiduki reageerimisaega suurte koormuste ja madalate pöörete 
korral ning suurendada mootoripiduri tõhusust. 

 

Väiksema keskkonnamõju tagamiseks on Euro V seeria mootorid 
varustatud suletud õhuvõtusüsteemiga, mida kasutatakse ka Euro VI seeria 
mootorites. Et õliaurud ei satuks mootori ümbersuunatud gaasidesse, on 
DPF-i saastumise vältimiseks paigaldatud mootorisse suure jõudlusega 
õlieraldussüsteemid. 
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Tänu kütusesegu põlemise optimeerimise programmile on mootorist 
väljuvate tahkete osakeste arv väiksem ja DPF-i sundregenereerimine pole 
seega vajalik. See aitab vähendada kütusekulu ja säästa regulaarsetelt 
hooldustöödelt. 

Kuna mootorisse siseneb seega vaid puhas filtreeritud õhk, mitte 
retsirkuleeritud väljalaskegaasid, on mootori kulumine väike ja 
õlivahetusintervallid kuni 150 000 km pikkused. 

Seega saab vähendada nii käituskulusid kui ka regulaarsele hooldusele 
kuluvat aega. Eelised on kokku võetud järgmiste punktide kujul: 

 parem töökindlus; 

 rohkem võimsust, ilma et tuleks kasutata keerukat 
õhusuunamissüsteemi; 

 mootori väikesest kulumisest ja pikkadest hooldusintervallidest (kuni 
150 000 km) tingitud väikesed kasutuskulud; 

 mootori ja ülitõhusa järeltöötlussüsteemi kompaktne ja lihtne 
ülesehitus tagab kaalusäästu ja ruumi kokkuhoiu. 

 
 

Sooritusvõime: ülitõhus SCR-süsteem 

Uue STRALISE Euro VI mootoreid iseloomustab suurem töömaht ja 
pöördemoment. Need paistavad silma ka FPT Industriali patenteeritud 
eksklusiivse HI-eSCR-süsteemiga, mis esindab tipptaset raskeveokitele 
mõeldud diiselmootorite tehnoloogias. 

Euro VI heitmepiiranguid on võimalik saavutada SCR-i (selektiivse 
katalüütilise redutseerimise) abil kas koos EGR-süsteemiga (heitgaaside 
retsirkuleerimisega) või ilma selleta. EGR-süsteem võimaldab 
väljalaskegaaside retsirkuleerimise teel vähendada NOx-heitmete teket 
põlemiskambris, kuid suurendab samal ajal tahkete osakeste hulka ja 
vähendab põlemise efektiivsust. Suurem tahkete osakeste hulk nõuab 
DPF-i sundregenereerimise kasutamist. 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

Lk 13/19 

 

  

FPT Industrial otsustas selle asemel suurendada mootori tõhusust ja 
vähendada põlemisel tekkiva tahma kogust, vältides väljalaskegaaside 
retsirkuleerimist. Ülejäänud tahmaosakesed filtreeritakse välja DPF-is, 
samas kui lämmastikoksiidide kogust vähendatakse väljalaskesüsteemis, 
tagades seeläbi sõiduki väiksema kütusekulu ning parandades selle 
sooritusvõimet ja töökindlust. 
 
FPT Industriali ülitõhus SCR-süsteem suudab vähendada 
lämmastikoksiidide taset rohkem kui 95% võrra. Euro VI sõidukitele 
mõeldud FPT Industriali järeltöötlustehnoloogia on ainulaadne ja 
eksklusiivne, sest ühekordne katalüütilise vähendamise süsteem tagab 
vastavuse rangetele lämmastikoksiidi heitmete piirangutele, ilma et oleks 
vaja rakendada väljalaskegaaside retsirkuleerimist. Täpsemalt sisaldab 
süsteem järgmist: 

- diislikütuse oksüdatsioonikatalüsaator (DOC); 
- passiivne diisli kübemefilter (DPF); 
- AdBlue mõõtmismoodul; 
- AdBlue segur; 
- selektiivne katalüütiline reduktsioonisüsteem (SCR); 
- puhastav katalüsaator (CUC). 

 
Lisaks on süsteem varustatud sisseehitatud andurite võrgustikuga, mis 
jälgib lämmastikoksiidi heitkogust ja NH3 (ammoniaagi) võimalikke 
piirmäära ületavaid koguseid. 
Tänu ülitõhusale HI-eSCR-katalüsaatorisüsteemile on uus STRALIS ainus 
saadaolev raskeveok, mille vastavus Euro VI piirangutele on saavutatud 
EGR-i kasutamata. 
See annab konkurentidega võrreldes mitu olulist eelist: 

 väiksemad mõõtmed, väiksem kogumass (ainult üks NOx-i 
töötlussüsteem kahe asemel); 

 optimeeritud kütusesegu põlemine (tõhusam ja vähendab 
kütusekulu); 

 väiksem tahkete osakeste arv (seega pole DPF-i 
sundregenereerimist üldjuhul vaja rakendada); 

 puudub vajadus lisajahutuse järele (väiksem soojusenergia kadu); 

 tippklassist erivõimsus ja pöördemoment. 
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Turvalisus: ohutus on tagatud 

 
STRALISE juht võib loota tõhusa ja usaldusväärse pidurdussüsteemi peale. 
EBS-il on nüüd ka pidurdusabi funktsioon, mis võimaldab veelgi kiiremat ja 
efektiivsemat pidurdamist. 
Juhi, sõiduki ja koorma kaitsmiseks on kasutusel üliolulised täiustatud 
ohutussüsteemid. Uus STRALIS tagab sõiduohutuse ning muudab töö 
meeldivamaks ja tulemuslikumaks. 
Uuel sõidukil saab kasutada alltoodud ohutussüsteeme. 

Elektrooniline pidurdussüsteem (EBS). EBS hõlmab ka ABS-i 
(mitteblokeeruv piduriseade), ASR-i (veojõukontroll) ja EBL-i (elektrooniline 
pidurdusjõu piirik). Süsteem ühendab mootoripiduri ja intarderi tegevuse 
ning kasutab seda automaatselt jõudluse suurendamiseks ja sõidupidurite 
kulumise vähendamiseks. Süsteem tagab lühikese pidurdusmaa ja 
piduriklotside ühtlase kulumise. 

Elektrooniline stabiilsusprogramm (ESP). ESP-süsteem aktiveerub 
rataste libisemise korral, reguleerides mootori veojõu jagamise ja pidurite 
rakendamise kaudu üksikute rataste liikumiskiirust, et sõiduki liikumissuund 
stabiilsena hoida. See mõjub nii järskude suunamuudatuste korral kui ka 
ootamatu üle- või alajuhitavuse korrigeerimisel, mis võib tekkida vale 
trajektooriga kurvi sisenemisel. 

Nõlvaltstardiabi. Nõlvaltstardiabi süsteemi kasutatakse kallakul kohaltvõtu 
abistamiseks. Selle eesmärk on vältida sõiduki mõnesekundilist 
tagasivajumist piduripedaali vabastamisel. Tänu sellele lahendusele on 
võimalik kallakutel ohutult ning sidurit ja rehve kulutamata startida. 

Kohanduv püsikiirushoidik (ACC). Kohanduv püsikiirushoidik on 
intelligentne süsteem, mis säilitab juhi valitud püsiva liikumiskiiruse. See 
suudab ka tuvastada, kui veok jõuab ees liikuvale sõidukile liiga lähedale. 
Kui pikivahe ees liikuva sõidukiga muutub ohtlikuks, rakendab süsteem 
automaatselt mootoripiduri, intarderi ja sõidupiduri. 

Täiustatud hädapidurdussüsteem (AEBS). See Euro VI mootoritega 
sõidukitele pakutav süsteem hoiatab juhti avariiohu eest ja aktiveerib 
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automaatselt pidurisüsteemid, et õnnetust vältida või kokkupõrkekiirust 
vähendada. 

Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem (LDWS). Sõidurajalt 
kõrvalekaldumise hoiatussüsteem hakkab piiksuma, kui sõiduk ületab 
sõidurajamärgised suunda näitamata. Süsteem aitab väga mõjusalt vältida 
tähelepanu hajumisest või väsimusest põhjustatud õnnetusi. 

Juhi tähelepanu abisüsteem. Süsteem jälgib pidevalt juhi 
tähelepanelikkust. Süsteem analüüsib rooliliigutusi ning kui ta tuvastab, et 
juht on väsinud, hoiatab ta juhti kuuldava ja nähtava hoiatussignaaliga. 

Ksenoonesituled. Ksenoonesituled parandavad juhi vaatevälja ning 
tagavad mugava ja ohutu sõidu. 

Päevasõidutuled. Need tuled põlevad ka päevasel ajal, tagades 
maksimaalse nähtavuse. Valikusse kuuluvad ksenoonesituled ja 
tavapärased esituled. 

 

Usaldusväärsus: komponentide kvaliteet ja töökindlus, väikesed 
hoolduskulud 

Uut STRALIST toodetakse Madridi tehases maailmaklassi tootmisettevõtte 
(WCM) põhimõtteid järgides. Need ühed maailma kõrgeimal tasemel 
tootmisstandardid võttis Fiati tööstusgrupp oma tootmissüsteemis 
kasutusele juba mitu aastat tagasi. WCM on mitmekülgne tootmismudel, 
mis vaatleb tehase ülesehitust tervikuna ning pöörab erilist tähelepanu 
tootmisjääkide elimineerimisele ja seega keskkonna hoidmisele. 

Uue STRALISE arendamisel pandi suurimat võimalikku rõhku kvaliteedile. 
Tootmisprotsesside kvaliteedikontrolli suurendati sõiduki eelmiste 
versioonidega võrreldes 40% võrra. Uued funktsioonid, kasutatud 
materjalid ja arendusprotsessid läbisid kõige karmimad kvaliteedikontrollid, 
mille tarbeks loodi eksperimentaalsed sõidukipargid, mille peal korraldati 
hulgaliselt töökindluskatseid. Nende raames läbiti 6 miljonit sõidukilomeetrit 
eriti rasketes oludes, et kontrollida sõiduki vastupidavust, ja korraldati 11 
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miljonit kilomeetrit liikluskatseid tavapärase koorma ja sõiduolude juures, 
millest osa tegid kliendid ise. 

Et sõiduki omadused püsiksid tipptasemel pikka aega, on uue STRALISE 
kabiin kaetud paksu elektroforeeskattega. Raami osad on kaetud tippklassi 
pinnatöötlusvahenditega ja lisavalikuna saab raami alaosale kanda 
hõõrdumisvastase vahakatte. Kõik need muudatused tagavad parema 
töökindluse ja väiksemad hoolduskulud. 

Uuele STRALISELE on võimalik valida kolme tüüpi käigukaste: 9- ja 16-
käigulist manuaalkasti, automaatset EUROTRONICUT koos roolirattale 
toodud käiguvahetuslülitiga ja 6-käigulist automaatkasti. Kõik käigukastid 
on väga töökindlad ja väikeste hoolduskuludega. Käigud on optimeeritud 
suurendama sõiduki tootlikkust ja tõhusust. Tänu võimendussidurile on 
manuaalkäigukaste tunduvalt lihtsam ja mugavam kasutada. 

Automaatsed 12-käigulised EUROTRONIC ZF-i käigukastid pakuvad peale 
mugavuse ka märgatavat säästu omamiskuludelt: automatiseeritud loogika 
valib ideaalse käigu ökosõidu põhimõtteid arvestades, kaitseb käigukasti 
liigsete mootoripöörete eest ning vähendab siduri kulumist, mürataset ja 
kütusekulu. Soovi korral saab manuaal- ja automaatkastid varustada 
INTARDERI hüdrodünaamilise retarderiga, mis suurendab pidurdusvõimet 
ja vähendab pidurite hõõrdepindade kulumist. 

Allisoni automaatkäigukast tagab veojõu optimaalse ülekandmise paljude 
peatustega rakendustes, nt prügiveo, ümbertöötamise või linnasiseste 
jaotustööde korral. Sisseehitatud konverter on mittekuluv hüdrauliline sidur. 

Uuele STRALISELE pakutavate sildade seast saab klient valida just oma 
tööülesanneteks sobivaimad. Esisildade suurim lubatud koormus on kuni 9 
tonni. Standardsed tagasillad on käikudeta ja suurima lubatud koormusega 
kuni 13 tonni. Samuti saab sõidukile valida diferentsiaalilukustust ja 
kaheastmelisi tagasildu (kesksed ja rummudel). Sildade ülekandearvud 
vahemikus 2,64‒5,29 tagavad sõiduki kõige tõhusama kasutamise kõigis 
olukordades ja kohtades. 
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Lisaks saab sõidukitele valida kolm või neli fikseeritud või tõstetavat silda, 
lisavarustusena ka iseroolivaid sildu kas ühekordsetel või topeltratastel. 
Raami valmistamisel on kasutatud kahekordseid pudelikaela-tüüpi 
pikitalasid ja kvaliteetterasest C-profiile. Olenevalt teljevahest ja mudelist 
on raami paksus 6,7 või 7,7 mm. 

STRALISELE võib paigaldada erinevaid vedrustussüsteeme: valida saab 
paraboolse, tagumise pneumaatilise või täielikult pneumaatilise vedrustuse 
vahel. Paraboolne vedrustus on kerge ja tagab suurepärased 
sõiduomadused erineva raskusega koormate korral. 
Õhkvedrustussüsteemid on varustatud automaatse asendijuhtimisega 
(ECAS), mis säilitab sõidu ajal raami kõrguse maapinnast ning reguleerib 
seda peale- ja mahalaadimise ning poolhaagise ühendamise ajal. 

 

Teenused: teeabi ja rahandusteenused 

Iveco teenuseid pakuvad kõik Iveco edasimüüjad. 
 

- ÖÖPÄEVARINGNE ABI (ANS24). Iveco 
klienditeeninduskeskus, kus 80 operaatorit pakuvad tuge 10 
keeles, on kättesaadav ööpäev läbi. Vajaduse korral võetakse 
ühendust Iveco lähima teeninduspunktiga, kus aidatakse 
kliendil sõiduk uuesti liikvele saada. Kui kasutate 
IVECONNECTI tehnoloogiat, on tehniline tugi kohe 
kättesaadav: vaid ühe vajutusega pardaekraanil saadetakse 
vajalikud aktiveerimisandmed Iveco kliendikeskusele. 

- ELEMENTS. See pakub suurt valikut spetsiaalselt kohandatud 
abiprogramme, mis aitavad sõidukit tippkorras hoida. 
ELEMENTSI raames pakutakse kvaliteetseid eriteenuseid, mis 
tagavad STRALISELE väikesed käituskulud pika kasutusea 
jooksul. 

- IVECO ORIGINAALVARUOSAD. Et STRALIS püsiks töökorras 
pika aja vältel, tuleb kasutada üksnes Iveco originaalvaruosi, 
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mille materjalid ja tarnijad on hoolikalt valitud ning mis on 
läbinud spetsiifilised ja väga karmid tootekatsetused. Ivecol on 
tõhus ja kõrgetasemeline originaalvaruosade tarnesüsteem, mis 
tagab varuosade edastamise ööpäev läbi 24 tunni jooksul mis 
tahes riiki. 

 

Iveco finantsettevõte Iveco CAPITAL pakub erivõimalusi igat tüüpi uute ja 
kasutatud sõidukite ostmiseks, üürimiseks või liisimiseks. Iveco CAPITAL 
aitab klientidel valida oma ettevõtte tegevus-, majandus- ja maksuprofiilile 
kõige paremini vastavad finantslahendused. Finantseerimislepingud saab 
ühendada hooldus- ja paranduslepingute ning erinevat tüüpi 
kindlustusteenustega (RCA, tulekahju ja vargused, kasko, õnnetusjuhtum, 
krediidikaitse). 

 

 

Iveco 

Iveco töötab välja, toodab ja turustab suurt valikut kerge, keskmise ja raske koormusega 

kaubaautosid, raskeveokeid, linna- ja linnadevaheliste liinide busse ning eriotstarbelisi 

sõidukeid, mida rakendatakse näiteks tuletõrjeks, maastikusõiduks, julgeoleku tagamiseks ja 

kodanikukaitseks. 

Ivecos töötab üle 25 000 inimese. Ettevõttel on 11 riigis 24 tootmisüksust, kus kasutatakse 

tipptasemel tehnoloogilisi lahendusi, mis on välja töötatud viies uuringukeskuses. Lisaks 

Euroopale tegutseb ettevõte Hiinas, Venemaal, Türgis, Austraalias, Argentiinas, Brasiilias ja 

Lõuna-Aafrikas. Igas maailma nurgas on tagatud Iveco sõidukite tehniline tugi tänu rohkem 

kui 5000 teeninduspunktile rohkem kui sajas riigis. 

 

 

Torino, 1. juuli 2012 
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