
 

   

 

  

 

Iveco 2012 metais Hanoveryje vykusioje IAA Automobilių 
parodoje 

 

64-oje Tarptautinėje komercinių automobilių parodoje (IAA), kuri vyks 2012 
metų rugsėjo 20-27 dienomis Hanoveryje, Iveco pristatys daug naujienų.   

Po liepos 1 dieną įvykusio oficialaus pristatymo, čia prieš didelę tarptautinę 
auditoriją debiutuos naujasis STRALIS Hi-Way. Be to, parodos metu bus 
oficialiai pristatytas naujasis TRAKKER su iš esmės perprojektuota kabina.  

Be to, kartu su Iveco automobiliais bus demonstruojami varikliai Euro VI ir 
moderni katalizinės redukcijos sistema High Efficiency SCR (HI-eSCR), 
kurią pilnai patentavo įmonė FPT Industrial.  

IAA esantis stendas pasiūlys lankytojams pilną Iveco gamos panoramą, 
nuo lengvų iki sunkiasvorių automobilių, įskaitant mikroautobusus, 
autobusus ir statybos mašinas.  

Visas stendo plotas rodo, kaip Iveco laiko klientą bendrovės strategijos 
centru. Dėmesys visuomet sutelktas į vertės kūrimą tiems, kurie kasdien 
naudoja Iveco automobilius darbui. Naudodama naujas technologijas, 
kurios supaprastina automobilių naudojimą, Iveco siekia maksimizuoti 
produktyvumą, kokybę ir komfortą bei mažinti bendrą eksploatacijos kainą.  

Du tūkstančius kvadratinių metrų užimantis stendas sukurtas naudojant tas 
pačias spalvas ir medžiagas, kurios buvo naudojamos kuriant Fiat 
pramonės parką Turine. Tai pirmasis daugiafunkcinis centras Fiat Industrial 
pasaulyje.  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

Sunkiasvoriai Iveco automobiliai Hanoverio parodoje  

Iveco stende dėmesio centre bus naujasis STRALIS Hi-Way – itin 
konkurencingas pasirinkimas sunkioms prekėms pervežti dabar ir ateityje.   

Galia, komfortas, ergonomika ir saugumas – tai tik keletas naujojo 
STRALIS Hi-Way privalumų. Šis automobilis klientui siūlo daugelį svarbių 
pranašumų, įskaitant ženklų, iki 4% bendros eksploatacijos kainos 
sumažėjimą įprastų kelionių metu. 2012 metų Hanoverio parodoje bus 
demonstruojamos naujojo Stralis versijos Euro V ir Euro VI. 

Kitas svarbus Stralis gamos produktas, kuris bus pristatytas 2012 metais 
Hanoveryje, yra versija LNG Natural Power. Tai suskystintomis 
gamtinėmis dujomis varomas automobilis tinkamas transportavimui 
vidutinio nuotolio ir naktiniais maršrutais. Nuo šių metų šiuo automobiliu 
prekiaujama visoje Europoje.   

Atsinaujinusią sunkiosios technikos gamą užbaigs naujasis Trakker – 
bekelei skirtas statybinis automobilis, kurio pasaulinė premjera įvyks 
parodoje Hanoveryje. Itin inovatyvia kabina pasižymintis naujasis Trakker 
gali dirbti ant sunkiai prieinamo, nelygaus paviršiaus. Automobilyje 
sumontuoti Cursor varikliai (8 ir 13 Euro V), kurie automobiliui turinčiam be 
sutrikimų dirbti 365 dienas per metus užtikrina galią ir ilgaamžiškumą. 
Naujasis Trakker produktyvumą padidina už bet kokių ribų ir tuo pat metu 
dar labiau sumažina bendrą eksploatacijos kainą bei naudojimo kaštus.  

Hanoveryje dėmesio centre bus ir Astra prekinis ženklas su naująja HD9 
versija. Tai automobilis, kuris kasybos / statybų transporto srityje taps 
esminiu atskaitos tašku visoms didelėms bendrovėms ieškančioms 
patikimo partnerio tiek transporto priemonių atsparumo bei įvairovės, tiek ir 
pagalbos klientui atžvilgiu.  

Demonstruojama pilna gama: Daily, Eurocargo ir Magelys Pro 

Ženkli Iveco stendo dalis bus skirta likusiai gamos daliai: lengvesnius 
automobilius atstovaus naujasis Daily, o vidurinės gamos transporto 
priemones atstovaus Eurocargo.  



 

 

 

 

 
 

 

 

  

Bus eksponuojami trys naujieji Daily automobiliai, vienas iš kurių bus 
elektrinis. Tai transporto priemonė pasižyminti dideliu patikimumu ir puikiai 
prisitaikanti prie miesto erdvėje vykdomų užduočių, tokių kaip prekių 
pristatymas iki kliento durų bei miesto keleivinis transportas.  

Stende bus eksponuojamas ir vidurinės platinimo automobilių gamos atstovas 
Eurocargo. Tai neginčijamas Europos rinkos lyderis, užimantis pirmaujančią 
padėtį  6 - 18 t GVM segmente.  

Stende taip pat bus eksponuojami keleiviams pervežti skirti automobiliai. 
Iveco siūlo naują mikroautobusą Daily, kuriame dera tradiciškai pripažinta 
Daily kokybė su keleivių pervežimo sektoriaus lyderio savybėmis. Šis 
automobilis yra idealus sprendimas keleivių pervežimo sektoriuje 
dirbantiems klientams tinkamas tiek mieste, tiek greitam pervežimui už 
miesto transporto tinklo ribų.   

Parodoje demonstruojamą gamą užbaigs Magelys Pro – transporto 
priemonė, kuri pastaraisiais metais įsitvirtino kaip itin specializuoto 
prabangių autobusų segmento „Gran Turismo“ lyderė. Aukšti darbiniai 
parametrai, puikus kuro suvartojimas, mažas poveikis aplinkai, itin didelis 
patikimumas laikui bėgant ir, svarbiausia, išskirtinis komfortas vairuotojui ir 
keleiviams – šios savybės sugebėjo užkariauti pačius reikliausius klientus.   
 
Stendo centre – FPT Industrial varikliai. Inovacijai ir paslaugoms 
skirtos zonos.   

Stendo centre, variklių technologijai skirtoje zonoje lankytojai gali pamatyti 
Fiat Industrial stuburo – FPT Industrial sukurtus variklius Euro VI.  

Sukurdama CNH skirtus variklius Tier IV ir modernią, visiškai patentuotą 
katalizinės redukcijos sistemą  High Efficiency SCR (HI-eSCR), FPT 
Industrial sukūrė ir pagamino inovatyvius sprendimus visoms bendrovėms, 
kurios priklauso Fiat Industrial – trečiai pagal dydį stambių prekių sektoriaus 
bendrovei.  

 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

Patvirtinant nuolatinį Iveco įsipareigojimą vykdyti tyrimus naujų 
technologinių sprendimų ir galimų ateities scenarijų srityje, stende bus 
inovacijoms skirta zona, kur bus demonstruojama Iveco Dual Energy 
koncepcija – lengvos transporto priemonės su hibridiniu dyzeliniu ir 
elektriniu varikliu važiuoklė.  

Galiausiai, stende taip pat bus zona skirta aptarnavimui po pardavimo, kur 
lankytojai galės susitikti su Iveco Klientų aptarnavimo padalinio ir „Iveco 
Finanziaria“ atstovais, kurie siekia užtikrinti klientams maksimalią 
techninę ir finansinę pagalbą, nuo transporto priemonės pirkimo iki jos 
aptarnavimo visą eksploatacijos laikotarpį.   

Iveco tęsia savo produktų demonstravimą išorinėse zonoje, kur 
demonstruojamos transporto priemonės su specialia įranga. Tarp šių 
mašinų yra Eurocargo automobilis su gaisrinėmis kopėčiomis, kurį 
pagamino Iveco Magirus – viena iš svarbiausių pasaulinių bendrovių 
priešgaisrinės ir gelbėjimo įrangos srityje ir gaisrinių kopėčių gamybos 
pasaulinė lyderė.  

 

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. 

2012-09-03 


