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IVECO LANSERER NYE STRALIS HI-WAY 
 

Setter nye standarder innenfor effektivitet, kvalitet og kundeverdi 
 

 Reduserer total cost of ownership (TCO) 

 Lavere drivstofforbruk 

 Euro VI-motorer med den unike HI-eSCR teknologien 

 Forbedret førerhusergonomi, komfort og design 

 Forbedret sikkerhet på veien 

 Nye verktøy for operasjonell administrasjon 
 
Iveco har lansert Stralis Hi-Way, neste generasjon av selskapets tunge 
kjøretøyserie. Nye Stralis har stor konkurransekraft i den tunge transportsektoren 
både i dag og i morgen. 
 
Kjøretøyet byr på særdeles god effektivitet, kvalitet og kundeverdi og er et viktig 
bidrag fra Iveco for bærekraftig mobilitet med ultrarene eksosutslipp. 
 
Med nye Stralis Hi-Way forsterker Iveco selskapets strategi for å redusere total 
cost of ownership (TCO). Stralis Hi-Way byr på redusert drivstofforbruk, lavere 
vedlikeholdskostnader, økt holdbarhet og kvalitet, forbedret førerhusergonomi og 
komfort for sjåføren, samt optimalisert operasjonell kjøretøyadministrasjon. 
 
Alessandro Mortali, Senior Vice President for tunge kjøretøy hos Iveco, uttaler. 
«Nye Stralis maksimerer besparelsene på alle kostnadsområdene. Resultatet av 
dette er at TCO for de ti mest vanlige kjøretøyområdene reduseres med 4 %.» 
 
Enzo Gioachin, Senior Vice President for salg og markedsføring, sier: «Den 
økonomiske situasjonen for øyeblikket er den mest kritiske vår industri har stått 
ovenfor. Med lanseringen av nye Stralis gjør vi vårt for å møte den negative 
trenden. Vårt totalkonsept tilbyr den rette kombinasjonen av innovasjon, utvidet 
service og direkte kostnadsfordeler for våre kunder.» 
 
Nye Stralis Hi-Way bygger på en høyinnovativ ny motorteknologi som blant annet 
inkluderer patentert HI-eSCR som er utviklet av FPT Industrial for Euro VI, slik at 
man kan tilfredsstille den kommende utslippsstandarden uten å gå på kompromiss 
med drivstoffeffektiviteten. 
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Nye Stralis Hi-Way har i tillegg til et gjennomgående redesignet førerhus også 
avanserte og integrerte telematikk-system, forbedrede serviceverktøy og 
applikasjoner som øker veisikkerheten. 
 
Den nye kjøretøygenerasjonen har vært underkastet utvidede undersøkelser når 
det gjelder holdbarhet og kvalitet med mer enn 6 millioner km holdbarhetstester og 
over 11 millioner km med konvensjonell testkjøring under normale, dagligdagse 
forhold. 
 
Nye Stralis blir produsert ved Ivecos fabrikk for tunge kjøretøy i Madrid i Spania. 
Denne fabrikken ble nylig tildelt en sølvmedalje i det prestisjefylte World Class 
Manufacturing (WCM) programmet. Programmet fokuserer på å eliminere avfall og 
tap og involverer en internasjonal, objektiv vurdering av 20 områder som dekker 
organisering av arbeidsplassene, kvalitet, vedlikehold og logistikk. 
 

Nye Stralis Hi-Way: Innovasjon i korte trekk 
 
Nye Stralis kommer med Cursor FPT Industrial motorer, noe som sikrer lavt 
drivstofforbruk og høy ytelse. Det unike høyeffektive SCR-systemet (HI-eSCR), 
som er utviklet, patentert og blir produsert av FPT Industrial, innebærer av Stralis 
er det eneste tung kjøretøyet på markedet som tilfredsstiller Euro VI-kravene uten 
bruk av EGR. Denne eksklusive løsningen gjør det mulig for Iveco å benytte et 
enklere etterbehandlingssystem og samme grunnkonstruksjon av førerhuset som 
tidligere, ettersom motorer med HI-eSCR ikke trenger ekstra kjøling. 
 
HI-eSCR tilbyr Ivecos kunder mange fordeler, som vektreduksjon, lavere 
drivstofforbruk og økt holdbarhet, takket være en mindre kompleks, men likevel 
høyeffektiv teknologi. 
 
Det omhyggelig redesignede førerhuset på Stralis Hi-Way med forbedret 
ergonomi og komfort er et produkt av nært samarbeid med forhandlere og kunder. 
Den eksterne omformingen av førerhuset har fokusert på å forbedre kjøretøyets 
aerodynamikk og dermed drivstoffeffektiviteten. Ny grill og redesignede 
vindavvisere, samt ny støtfangerdesign, er blant de viktige endringene. 
 
Nye Stralis tilbyr omfattende service-løsninger for alle typer transport og 
komplett flåtestyring, og i tillegg leveres nå også den unike funksjonen 
kjørestilevaluering. Funksjonen er en del av IVECONNECT, et eksklusivt Iveco-
system som integrerer et unik infotainment, navigasjon, kjøresupport og 
flåtestyring, samt IVECONNECT FLEET for flåteadministrasjon. 
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Stralis Hi-Way gjør bruk av de mest avanserte elektroniske system som er 
tilgjengelig, som EBS med bremseassistent-funksjoner, Lane Departure Warning 
System, ESP, Adaptive Cruise Controll, kjørelys, Driver Attention Support (sjåfør 
varsling) og avansert nødbremsesystem. 
 
 
 
 
Iveco 
 

Iveco, et selskap i Fiat Industrial konsernet, utvikler, produserer og markedsfører et bredt 

spekter av lette, mellomtunge og tunge nyttekjøretøy, offroad lastebiler, by- og 

intercitybusser og turbusser, så vel som spesialkjøretøy som brannbiler, kjøretøy for offroad-

operasjoner, samt det militære og sivilforsvaret. 

Iveco har nesten 25.000 ansatte og 24 produksjonsvirksomheter i 11 land over hele verden 

og gjør bruk av den nyeste teknologien utviklet på 6 forskningssentre. I tillegg til Europa 

opererer selskapet i Kina, Russland, Australia og Latin-Amerika. Rundt 5.000 servicepunkter 

i mer enn 160 land sikrer teknisk støtte uansett hvor i verden et Iveco-kjøretøy er i arbeid. 

 


