
 

   

 

  

 

NAUJASIS „IVECO STRALIS HI-WAY” PASKELBTAS „METŲ 
VILKIKU 2013” 

 
Naujasis „Iveco” tolimųjų reisų vilkikas „STRALIS Hi-Way” didžiausiame 
komercinio transporto renginyje – 64-ojoje Hanoverio komercinio transporto 
parodoje – pripažintas geriausiu.  
 
25 pirmaujančių Europos komercinio transporto žurnalų įsteigtą Tarptautinį 
metų vilkiko apdovanojimą (angl. “International Truck of the Year 2013”) 
komisija paskyrė „STRALIS Hi-Way“ už „didžiausią indėlį į kelių eismo 
efektyvumą, įskaitant kuro taupymą, saugumą, patogumą ir kenksmingo 
poveikio aplinkai sumažinimą”. 
 
„Didžiuojamės šiuo apdovanojimu. Naujasis „STRALIS“ pasiekė naujus 
našumo, kokybės ir vertės klientui standartus. Šis vilkikas tiksliai atspindi 
mūsų kompanijos naują strategiją, kurios esmė – būti šalia savo klientų ir 
kurti puikius produktus”, - priimdamas apdovanojimą sakė „Iveco” 
generalinis direktorius Alfredo Altavilla. 
 
Naująjį „STRALIS Hi-Way“ vilkiką jau kitą mėnesį planuojama pristatyti 
Lietuvos vežėjams. 
 

Naujasis „STRALIS Hi-Way”: svarbiausios naujovės trumpai 

Svarbiausios naujojo „STRALIS Hi-Way” savybės yra ženklus bendros 
nuosavybės kainos (angl. Total Cost of Ownership, TCO) sumažinimas ir 
„FPT Industrial“ sukurtos ir patentuotos „Hi-eSCR” sistemos varikliai. 

Kokybę derinant su integruotomis funkcijomis, tokiomis kaip programinė 
pagalba, transporto parko valdymo programa ir ekonomiško vairavimo 
apmokymai, naujasis „STRALIS“ gali padėti sumažinti bendrą nuosavybės 
kainą iki 4 procentų, naudojant „STRALIS Hi-Way“ vidutiniškai 130 tūkst. 
km nuotolio tarptautiniams reisams ketverius metus. 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

Vilkike montuojami „Cursor FPT Industrial” varikliai užtikrina mažas degalų 
sąnaudas ir puikų veikimą. Naujasis „STRALIS“ yra vienintelis sunkiasvoris 
vilkikas rinkoje, atitinkantis Euro 6 emisijos klasę nenaudojant EGR 
sistemos. To pasiekti padeda unikali katalitinio neutralizavimo sistema 
„High Efficiency SCR” (Hi-eSCR), kurią sukūrė, užpatentavo ir pagamino 
„FPT Industrial”. Šios įmonės sukurta Hi-eSCR sistema sumažina 
išmetamo  nitrogeno oksido kiekį daugiau nei 95 procentais. „FPT 
Industrial“ sukurta išmetamųjų teršalų papildomo apdorojimo technologija 
Euro 6 automobiliams yra išskirtinė ir unikali, nes atitinka griežtus išmetamo 
nitrogeno oksido kiekio ribojimus, nedidindama kuro sunaudojimo. 

Be to, „STRALIS Hi-Way“ pristatomas su kruopščiai atnaujinto dizaino 
kabina. Pagerinta ergonomika ir padidėjęs patogumas – tai glaudaus 
gamintojų bendradarbiavimo su klientais rezultatas. Išorinio kabinos dizaino 
pasikeitimai leis pasiekti geresnės vilkiko aerodinamikos ir taip taupyti kurą. 
Be to, kabina papildyta naujomis centrinėmis apsaugos grotelėmis, naujo 
dizaino variklio dangčio apsauga bei naujos išvaizdos bamperiu.  

Vilkike įdiegtos naujos modernios ir integruotos telematinės paslaugos, 
pagerinti klientų aptarnavimo įrankiai ir moderniausios eismo saugumo 
programos, tokios kaip EBS su „Brake Assistant“ funkcija, „Lane Departure 
Warning” sistema, kuri perspėja, jei vilkikas palieka eismo juostą prieš tai 
neįjungus posūkio signalo, ESP, „Adaptive Cruise Control“, „Daytime 
Running Lights“ sistemos, taip pat – avarinio stabdymo programa 
„Advanced Emergency Braking System”. Naujoji „Driver Attention Support” 
funkcija stebi vairuotoją ir vertina jo nuovargį bei esant reikalui įspėja apie 
suprastėjusią vairavimo kokybę.   

Siekiant padėti gerinti vairavimo kokybę, naujajame vilkike šalia gausios 
sistemų įvairovės įdiegta unikali „Driving style evaluation” sistema. Ji leidžia 
vairuotojui tobulinti vairavimo įgūdžius realiu laiku. Prijungta prie 
„IVECONNECT FLEET” sistemos ši programa leidžia transporto parko 
vadovui nuotoliniu būdu įvertinti kiekvieno vairuotojo darbo kokybę.  

Naujasis „STRALIS“ gaminamas „Iveco” gamykloje Madride, Ispanijoje, 
laikantis aukščiausių gamybos kokybės standartų.  



 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Iveco 

Iveco projektuoja, gamina ir parduoda platų lengvųjų, vidutinių ir sunkiųjų komercinių 

transporto priemonių, visureigių sunkvežimių, miesto, tarpmiestinių ir turistinių autobusų 

asortimentą, taip pat specialiąsias transporto priemones, skirtas priešgaisrinėms gelbėjimo 

tarnyboms, užduotims nepravažiuojamose vietovėse vykdyti, gynybos ir civilinės saugos 

įstaigoms. 

Iveco dirba daugiau nei 25 000 darbuotojų. Bendrovė valdo 24 gamyklas 11 šalių 

visame pasaulyje. Pažangios technologijos yra vystomos 5 valstybių tyrimų centruose. 

Bendrovė savo veiklą organizuoja ne tik Europoje, bet ir Kinijoje, Rusijoje, Australijoje ir 

Pietų Amerikoje. Daugiau nei 5 000 serviso centrų daugiau kaip 160 valstybių garantuoja 

techninę pagalbą bet kurioje pasaulio vietoje, kur tik naudojama Iveco transporto priemonė. 
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