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Stralis X-WAY øker innsatsen innenfor lett offroad-kjøring med den største nyttelasten i 
segmentet. Den kombinerer det beste av IVECOs drivstoffeffektivitet og sikkerhetsteknologier 
med den legendariske offroad-robustheten fra sitt tøffeste kjøretøy for å kunne gi høy 
produktivitet med lave totale driftskostnader.

Stralis X-WAY tar modulariteten til det ekstreme ved hjelp av et bredt modellprogram, som kan 
skreddersys til spesifikt bruk med et omfattende tilbud av funksjoner, komponenter og 
spesifikasjoner. Resultatet er ultimat fleksibilitet.
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PERFEKT ONROAD OG OFFROAD

DEN BESTE IVECO ONROAD-TEKNOLOGIEN
Stralis X-WAY integrerer IVECOs beste og mest avanserte nyheter for onroad anvendelse; fra den beste girkassen i klassen 
og den nye HI-MUX elektriske og elektroniske arkitekturen til spesifikke nyheter utviklet for å forbedre drivstofføkonomien og 
bærekraften. Dette inkluderer avanserte systemer som HI-CRUISE, som integrerer kjøreassistansefunksjoner som eco-roll, 
forutseende girvalg og GPS-styr t cruisekontroll; smart tilbehør som minimerer drivstofforbruket i alle situasjoner, samt Smart 
EGR som forbedrer forbrenningseffektiviteten.

De velprøvde teknologiene for drivstoffreduksjon kom i Stralis X-WAY og har vist seg å redusere drivstofforbruket med 
inntil 11% i nye Stralis XP, bekreftet av TÜV SÜD, en av verdens ledende tekniske serviceorganisasjoner.

Stralis X-WAY tilbyr også den ultimate komforten i AS-førerhuset, som har vært designet rundt sjåføren for langtransport i 
nye Stralis XP.

DEN LEGENDARISKE ROBUSTHETEN FRA IVECO OFFROAD
Stralis X-WAY er konstruer t for tung nyttelast: Den har det legendariske chassiset fra Trakker som er blitt et synonym for 
robusthet i lastebilbransjen. Den lave chassisvekten, så lite som 9 tonn på et 8x4-chassis i versjonen Super Loader for 
betongtrommel, sammen med stor styrke, betyr at den har den beste nyttelasten på markedet i sin kategori.
Stralis X-WAY takler lett offroad-kjøring, blant annet med nyheten HI-TRACTION som gir ekstra hydraulisk forhjulsdrift når 
det trengs. Det forbedrer kjøretøyets fremkommelighet og sjåførens sikkerhet på krevende underlag.
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FØRERHUS FOR ALL SLAGS BRUK: KORTE OG LANGE FØRERHUS, LAVE OG HØYE TAK

MOTORER FOR ALLE BEHOV: CURSOR 9, CURSOR 11 OG CURSOR 13

NYE HI-TRONIX GIRKASSER: 12-TRINNS OG 16-TRINNS

ONROAD SIKKERHET, EBS-ESP-AEBS-LDWS

NYE FORAKSLER

SMART PAKKE FOR ONROAD  
DRIVSTOFFEFFEKTIVITET

3 KJØRETØYUTFØRELSER:  
ON, ON+ OG OFF

ONROAD OG OFFROAD  
HOMOLOGERING

HI-SCR EKSOSETTERBEHANDLINGSSYSTEM

NYE BAKAKSLER: ENKEL- OG NAVREDUKSJON

NYTT HI-MUX ELEKTRISK / ELEKTRONISK SYSTEM

NY FJÆRING FORAN OG BAK

CHASSIS MED 7,7 MM TYKKE RAMMEVANGER

SKIVEBREMSER FORAN OG BAK PÅ ALLE AKSLER

GJENNOMGÅENDE RAMMEKONSTRUKSJON

TEKNOLOGI OG STYRKE: STRALIS X-WAY SKAPER LØNNSOMHET I DIN LETTE ANLEGGSKJØRING
Stralis X-WAY har den beste nyttelasten på markedet med sin lave egenvekt og overbevisende robusthet.
Den beste motorteknologien gir høy drivstoffeffektivitet. Legg til de lave vedlikeholdskostnadene, og dette betyr lave totalkostnader 
(Total Cost of Ownership).
Den moduloppbygde konstruksjonen av Stralis X-WAY gjør det enkelt å spesifisere bilen akkurat slik du vil ha den.

BYGD FOR PRODUKTIVITET
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BYGG DIN STRALIS X-WAY SÅ DEN PASSER FOR DEG
Du kan velge mellom tre utførelser avhengig av hvor mye offroad-egenskaper du krever av kjøretøyet: ON, ON+ og OFF 
– de to første homologer t for onroad-kjøring og den tredje for offroad. 

3 KJØRETØYUTFØRELSER FOR Å PASSE ALLE KUNDERS BEHOV

FULL TILGANG PÅ SYSTEM FOR  
DRIVSTOFFBESPARELSE OG SIKKERHET
• HI-CRUISE GPS-styrt cruisekontroll
• Smart motortilbehør, Smart EGR og tomgangsbegrensning
• EBS-ESP-AEBS-LDWS

MANGE VALGMULIGHETER AV GIRKASSER
• Nye 12- og 16-trinns HI-TRONIX automatiserte girkasser
• Direkte utveksling og overgir for å passe til SR- og HR-aksler
• 16-trinns manuell girkasse og Allison automatgirkasse

ON-UTFØRELSEN
• Onroad homologering
• Onroad-komfort på et forsterket chassis
• Lett innsteg og gode siktforhold for så sikre arbeidsforhold som mulig (også i byen)

ON+ UTFØRELSEN
• Onroad homologering
• Større angrepsvinkel og bakkeklaring, for å gjøre det lettere å kjøre helt frem
• Forbedret støtfangerbeskyttelse

OFF-UTFØRELSEN
• Offroad homologering
• Offroad klatreevne og angrepsvinkel (> 25°) for best ytelse utenfor vei
• Lavere vedlikeholds- og reparasjonskostnader enn et rent offroad-kjøretøy

BREDT UTVALG AV KRAFTUTTAK
• Motor-, girkasse- og Multipower kraftuttak
• Det nye motorkraftuttaket med dreiemoment  

inntil 2.450 Nm
• Utkoblingsbart / ikke utkoblingsbart, med og uten Intarder

FULLT MODULKONSEPT FOR AKSLER OG 
FJÆRING
• Bakaksler med enkeltreduksjon eller navreduksjon
• Luft- og bladfjæring
• Skivebremser foran og bak

BREDT UTVALG AV MOTORER OG FØRERHUS
• Kort og langt førerhus, med lavt, mellomhøyt eller høyt tak
• 3 motorserier med 9 effekter / dreiemoment
• Støtfanger i plast eller stål, i grått eller førerhusfarge

HI-TRACTION HYDROSTATISK DRIFT
• Allhjulsdrift kun når det trengs
• Drivstoffeffektivt og bedre manøvreringsegenskaper
• Forbedret oppetid og sjåførsikkerhet

ULTIMAT FLEKSIBILITET:  
SKREDDERSYDD FOR DITT BRUK
Stralis X-WAY tilbyr ultimat fleksibilitet i valget mellom trekkbiler og lange chassiser, 3 forskjellige utførelser, 3 motorer,  
3 girkasser, on- og offroad homologering og mye mer.
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Stralis X-WAY har en nylig redesignet drivlinje som har tatt ytelse og drivstoffeffektivitet til et nytt nivå.
Effektiviteten er fastslått av TÜV SÜD, en av verdens ledende tekniske serviceorganisasjoner, som gjennomførte en drivstofftest 
med nye Stralis som viste 11,2% reduksjon i drivstofforbruk sammenlignet med foregående generasjon. 

MOTORER MED HØY EFFEKTIVITET
Stralis X-WAY tilbyr et bredt utvalg av FPT Cursor-motorer som passer til alt slags bruk: 3 motorserier med 3 forskjellige 
sylindervolum og 9 effektuttak som gir klasseledende ytelse og dreiemoment.
Kompakte lavturtallsmotorer åpner for fordeler som:
• Beste nyttelast med den lette Cursor 9 som yter inntil 400 hk og 1.700 Nm
• Beste forhold mellom dreiemoment og vekt med Cursor 11

Stralis X-WAY har det beste IVECO onroad-utstyret og innretninger for bruksspesifikk drivstoffbesparelse.

STRALIS X-WAY EURO VI/TRINN C

FPT motor Motorvolum 
(liter)

Maksimal effekt 
hk/kW @ o/min.

Maksimalt dreiemoment
Nm @ o/min. Utslippsteknologi Utslippsstandard

CURSOR 9
(6 sylindere) 8,7

310/228 @ 1.675 – 2.200 1.300 @ 1.100 – 1.675

HI-SCR Euro VI/C
330/243 @ 1.655 – 2.200 1.400 @ 1.100 – 1.655

360/265 @ 1.530 – 2.200 1.650 @ 1.200 – 1.530

400/294 @ 1.655 – 2.200 1.700 @ 1.200 – 1.655

CURSOR 11 
(6 sylindere) 11,1

420/309 @ 1.475 – 1.900 2.000 @ 870 – 1.475

HI-SCR Euro VI/C460/338 @ 1.500 – 1.900 2.150 @ 925 – 1.500

480/353 @ 1.465 – 1.900 2.300 @ 970 – 1.465

CURSOR 13 
(6 sylindere) 12,9

510/375 @ 1.560 – 1.900 2.300 @ 900 – 1.560
HI-SCR Euro VI/C

570/420 @ 1.605 – 1.900 2.500 @ 1.000 – 1.605

UTVIKLET FOR DRIVSTOFFEFFEKTIVITET

HI-CRUISE INTEGRERT FREMDRIFTSSYSTEM
Et GPS-basert system som gir forutseende cruisekontroll 
og girskift, samt utvider eco-roll funksjonen.
Dette er en effektiv sjåførassistent som gir betydelige 
fordeler :
• Avanserte strategier for hastighet, riktig girskift og 

økonomisk kjøring
• Feil bruk forhindret av elektronisk kontroller t girskift
• Fremragende kjørekomfort

SMART MOTORTILBEHØR
Smart tilbehør forhindrer energitap når funksjoner ikke er 
nødvendig:
• Kompressor for innkobling og luftbearbeidingsenhet
• Dynamo med energigjenvinning og intelligent batteristyring
• Servopumpe med variabel oljemengde

SMART EGR:  
HØYERE FORBRENNINGSEFFEKTIVITET
Optimert innsprøytingstidspunkt øker sylindertrykket og 
drivstoffeffektiviteten. Dannelsen av NOx er redusert med en 
lett eksosresirkulering under spesifikke belastningsforhold.
Smart EGR forbedrer drivstofføkonomien, brukes ikke til 
utslippsreduksjon. Den reduserer forbruket under langkjøring i 
kombinasjon med alle fordeler i HI-SCR systemet.

TOMGANGSBEGRENSNING
Denne nyheten forhindrer lange perioder med unødvendig 
tomgang.
Systemet stanser motoren automatisk etter en forhåndsinnstilt 
tid når forholdene ellers ligger til rette.

HI-SCR ETTERBEHANDLINGSSYSTEM
Vår patenterte HI-SCR er ganske enkelt de beste Selective Catalytic Reduction systemet 
på markedet og det eneste som oppnår 97% NOx-reduksjon. Dette innebærer at 
motorene tilfredsstiller Euro VI-standarden uten EGR.

HI-SCR MAKSIMERER SIKKERHETEN
• Den best tilpassede løsningen innenfor distribusjon, renovasjon, feiebiler, offroad, 

kjøring på flyplasser, raffinerier og på lasteområder for drivstoff

HI-SCR MAKSIMERER NYTTELASTEN
• Kompakt, lettvektsteknologi for best mulig kombinasjon av effektivitet og lang levetid
• Det kreves ikke tilleggskomponenter på motoren eller større kjølesystem

HI-SCR MAKSIMERER OPPETIDEN
• Lengst vedlikeholdsintervaller på markedet

HI-SCR ØKER DRIVSTOFFEFFEKTIVITETEN
• Alle HI-SCR fordeler er opprettholdt (sikkerhet, lav vekt, ingen stopp for regenerering)
• Bærekraftig drivstoffbesparelse innenfor langtransport

HI-SCR FORDELER

97% NOx-REDUKSJON

INGEN AKTIV REGENERERING

INGEN INNVIRKNING  
PÅ KJØLESYSTEMET

LENGST SERVICEINTERVALLER

FORBRENNINGSEFFEKTIVITET ++

DRIVSTOFFØKONOMI ++

Cursor 11 Cursor 13Cursor 9
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VELG DET BESTE FØRERHUSET FOR DIN BRUK

1 2 3 4 5 6 7 8

AD – Active Day,
kort førerhus for bykjøring Tak Bredde 

(mm)

Totalhøyde 
ulastet  
(mm)

Lengde  
(mm)

Gulv til tak, 
fotbrønn  

(mm)

Gulv til tak, midt 
i førerhus  

(mm)

Gulvhøyde, midt  
i førerhus  

(mm)
Køyer(1) Stigtrinn

Utvendig 
oppbeva-

ring

ON kjøretøyutførelse 3.060

ON+ kjøretøyutførelse Lavt 2.280 3.130 1.660 1.570 1.210 360 0 3 0

OFF kjøretøyutførelse 3.130

AT – Active Time, 
langt førerhus for regional kjøring

ON kjøretøyutførelse

2.280

3.060

2.100 360 3 2

ON+ kjøretøyutførelse Lavt 3.130 1.570 1.210 1

OFF kjøretøyutførelse 3.130

ON kjøretøyutførelse 3.640

ON+ kjøretøyutførelse Mellom-
høyt 3.710 2.240 1.880 1 (2)

OFF kjøretøyutførelse 3.710

AS – Active Space,
langt førerhus for langtransport

ON kjøretøyutførelse
Lavt

2.460

3.390

2.215

1.820 1.590

230

1

3 2 (3)
ON+ kjøretøyutførelse 3.460

ON kjøretøyutførelse
Høyt

3.880
2.310 2.080 1 (2)

ON+ kjøretøyutførelse 3.950

NB:
Dimensjoner kan variere avhengig av modell.
(1) Køyedimensjon (øvre køye som opsjon):
Active Time: Nedre køye lengde 2.100 mm, bredde 630 mm (550 mm bak førersetet), 
øvre køye lengde 1.900 mm, bredde 680 mm.
Active Space: Nedre køye lengde 2.060 mm, bredde 750 mm (630 mm bak førersete), 
øvre køye lengde 1.940 mm, bredde 770 mm.

Stralis X-WAY leveres med forskjellige førerhus: AD (Active Day) kort med lavt tak, AT (Active Time) langt førerhus med lavt 
eller mellomhøyt tak, og for ultimat komfort, AS (Active Space) langt førerhus som er designet rundt sjåføren for langtransport 
med nye Stralis XP. Sjåførene vil ha det like komfortabelt og sikkert på langtransportpreget kjøring og på kortere offroad-kjøring 
ved lasting eller levering av varer på en byggeplass.

DIMENSJONER

1 TOTALHØYDE
2 LENGDE
3 GULV TIL TAK, FOTBRØNN
4 GULV TIL TAK, MIDT I FØRERHUS
5 GULVHØYDE, MIDT I FØRERHUS
6 ANTALL KØYER
7 STIGTRINN 
8 UTVENDIG OPPBEVARING

1

2

85

7

6

43
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EN STRALIS X-WAY FOR ALLE OPPDRAG
Stralis X-WAY ble skapt for alle typer oppdrag, for å gi deg mulighet til å skreddersy kjøretøyet for å passe perfekt til dine 
krav. Det brede utvalget av egenskaper og komponenter, den legendariske robustheten på chassiset og alle detaljer i 
utførelsen resulter te i et kjøretøy som kan konfigureres for et bredt utvalg av bruksområder – og som vil fungere feilfritt.

BRUKSOMRÅDER:
BETONGBIL 16 - 17
TIPPBIL 18 - 19
KROKLØFT & LIFTDUMPER 20 - 21
PLAN & KRAN 22 - 23
TIPPSEMITRAILER 24 -  25
TØMMER 26 - 27
SLAMSUGER 28 - 29
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BETONGBILEN MED EGENVEKT SÅ LAV SOM  
9 TONN – LETTEST I BRANSJEN BETONGBIL

MANUELL ELLER AUTOMATISERT GIRKASSE

Den automatiserte girkassen gir bedre kjørekomfort spesielt i kjøretøy som 
typisk kjører korte distanser og ofte er i tett trafikk. 
Se side 33 for komplett girkasseoversikt.

IDEELT KRAFTUTTAK

Stralis X-WAY leveres med forskjellige permanente kraftuttak, blant 
annet det nye motorkraftuttaket som yter maksimalt 2.450 Nm. Det er 
perfekt for betongtrommel i kombinasjon med betongpumpe.
Se side 33 for komplett kraftuttaksoversikt.

KRAFTIGE OG EFFEKTIVE MOTORER

9- og 11-liters motorene gir all den effekten du 
trenger med fremragende drivstoffeffektivitet. 
Se side 10 for komplett motoroversikt.

GOD SIKT

Bakvinduet i Active Day og Active Time førerhusene 
gir god sikt bakover.

DET RETTE FØRERHUSET

Det ideelle førerhuset for betongbiler er det 
korte Active Day med lavt tak. Det er lett, slik at 
du får høy nyttelast, og påbyggets leveringssystem 
kan fint gå over taket.
Se side 13 for komplett førerhusoversikt.

EKSOSSYSTEM

Normalt eksosuttak for en lett konstruksjon 
eller over tak for et best mulig miljø.

HYDROSTATISK DRIFT

HI-TRACTION hydrostatisk forhjulsdrift gir all den 
fremkommeligheten du trenger, når du trenger den, og på alt 
slags underlag, med mange fordeler sammenlignet med 
konvensjonell allhjulsdrift (den er lettere, mer drivstoffeffektiv 
og mer komfortabel under kjøring).

UTMERKEDE MANØVRERINGSEGENSKAPER

Utvalget av akselkonfigurasjoner og akselavstander gir 
utmerket manøvrering og svingradius.

SKIVEBREMSER FORAN OG BAK

Skivebremser sikrer høyere bremseeffekt, har 
mindre slitasje og lavere vedlikeholdskostnader.

Stralis X-WAY skyver grenser når det gjelder spesielt lav egenvekt. Dette, i kombinasjon med det robuste chassiset, gir Super 
Loader (SL) utførelsen den beste nyttelasten på markedet i sin kategori: Stralis X-WAY SL med 8x4 chassis, 9-liters motor og 
utførelse for betongtrommel, har en chassisvekt så lav som 9 tonn og gir dermed den største betonglasten per transport, helt 
frem til bestemmelsesstedet, med fremragende drivstoffeffektivitet.

ALUMINIUMSFELGER

Aluminiumsfelger kan leveres. Det reduserer chassisvekten 
med inntil 165 kg, avhengig av antall aksler.

Forakseltrykk opp til 9 tonn. Tilgjengelig med 1-blads 
parabelfjærer som reduserer chassisvekten med inntil 60 kg.

FJÆRING FORAN

ROBUST CHASSIS
Den legendariske styrken på chassiset, med 7,7 mm 
gjennomgående rammevanger, klarer fint de strenge 
kravene som stilles med en fullastet, roterende 
trommel. 6,7 mm ramme gjør det mulig å redusere 
chassisvekten med inntil 40 kg.

Super Loader utførelsen har den laveste 
chassisvekten i bransjen på mindre enn 
9.000 kg. 9-liters motoren med inntil  
400 hk (294 kW) og 1.700 Nm er den 
beste i denne kategorien når det gjelder 
effekt / dreiemoment og med fremragende 
drivstoffeffektivitet.

SUPER LOADER
UTFØRELSEN
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TIPPBILER SKREDDERSYDD TIL DIN BRUK TIPPBIL
Stralis X-WAY tippbil vil kjøre hvor du trenger det, on- og offroad, opp og ned lange bakker, på svingete og vanskelige veier og 
på stier ut i åpent landskap. Den vil helt sikkert utføre enhver transportoppgave til din og din kundes fulle tilfredshet. Utvalget 
av utstyr og utførelser gjør at du kan spesifisere nøyaktig den rette tippbilen for din virksomhet.

BAKAKSLER

Velg mellom enkeltutveksling, som gir lavest vekt 
og drivstofforbruk, eller navreduksjon hvis du 
trenger større bakkeklaring. 
Se side 32 for komplett bakakseloversikt.

FLERE AKSELKONFIGURASJONER

Velg fra et bredt program av konfigurasjoner 
for å tilpasse bilen eksakt til ditt behov.
Se side 30-31 for komplett oversikt.

FORAKSEL

Bladfjærer opp til 9 tonn.
Se side 32 for komplett oversikt 
over foraksler.

VALG AV GIRKASSER

Manuelle, automatiserte eller automatgir : Du kan velge 
girkasse alt etter hvordan kjøretøyet skal brukes og 
dermed maksimere komforten og sikkerheten, samt 
redusere driftskostnadene.
Se side 33 for komplett girkasseoversikt.

KRAFTUTTAK

Hydraulikkretsen for tippåbygget drives av kraftuttak på girkasse eller 
motor. Det gir nok kraft til å kunne operere alle typer tippåbygg.  
Se side 33 for komplett kraftuttaksoversikt.

SKIVEBREMSER FORAN OG BAK

Skivebremser sikrer bedre nedbremsing og gir lavere 
slitasje og vedlikeholdskostnader.

MOTORER

Programmet tilbyr et utvalg av motorer 
med tre sylindervolum: 9, 11 og 13 liter, 
som gir riktig effekt og dreiemoment for 
din kjøring.

FØRERHUS

Velg mellom Active Day kort førerhus 
eller Active Time langt førerhus med køye.
Se side 13 for komplett førerhusoversikt.

SIKT BAKOVER

Bakruten gir utmerket sikt mot arbeidet 
som skjer bak kjøretøyet.

ET BREDT UTVALG CHASSISER

Velg blant et bredt spekter av akselavstander fra 
3.120 til 6.700 mm, samt flere bakre 
overhengslengder.

KOMFORTABEL OG SIKKER 
ADKOMST

Velplasser te håndtak og stigtrinn gir sikker 
adkomst til førerhuset og tipplanet.  
Det nedsenkede laveste stigtrinnet henger i 
gummistropper for bedre å absorbere 
sammenstøt.

BAKAKSELFJÆRING

Stralis X-WAY tilbyr et bredt utvalg av blad- eller 
luftfjæring sammen med alle konfigurasjoner. 
Luftfjæring maksimerer komforten og muliggjør å 
senke lastehøyden på kjøretøyet.

Chassis er konstruert for å bære den høyeste 
nyttelasten i sektoren. Utstyr som luftfjæring, 
aluminiumsfelger og aluminium luft- og 
drivstofftanker reduserer chassisvekten 
ytterligere og muliggjør høyere nyttelast.

NYTTELAST

Velg den kjøretøyutførelsen som 
passer til dine spesifikke krav: ON, 
ON+ med onroad homologering, eller 
OFF sertifisert for offroad.
Se side 8 for ytterligere detaljer.

KJØRETØYUTFØRELSER

Få med deg en større nyttelast i vanskelig 
terreng på byggeplassen og spar drivstoff 
med HI-TRACTION. Den er lettere enn 
konvensjonell allhjulsdrift, den leverer all 
fremkommeligheten du trenger, også etter at 
kjøretøyet er losset.

HYDROSTATISK DRIFT
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Stralis X-WAY har fremragende manøvreringsegenskaper, kompakte utvendige mål, samt den bakkeklaringen og 
fremkommeligheten du trenger for krokløft og liftdumper. Det brede programmet av konfigurasjoner tilbyr ekstrem fleksibilitet 
for å passe presist til dine behov: Distribusjon med lasting og lossing mange ganger om dagen, langtransport med få lastinger 
og lossinger, bykjøring som krever utmerkede manøvreringsegenskaper eller kjøring på vanskelig underlag.

BIL FOR KROKLØFT OG LIFTDUMPER FOR 
TRANSPORT AV ALLE CONTAINERSTØRRELSER KROKLØFT & LIFTDUMPER

NYTTELAST ER EN 
NØKKELFAKTOR

Chassiskomponentene er maksimert 
for størst mulig nyttelast.

LED BAKLYS

EKSOS OVER TAK

MOTORKRAFTUTTAK

Motordrevne kraftuttak gjør at du kan bruke systemet 
med kjøretøyet i bevegelse for å kunne posisjonere 
kroken presist, noe som maksimerer produktiviteten.  
Se side 33 for komplett kraftuttaksoversikt.

MOTORER

Motorer med den effekten du trenger, 9-liters 
motoren eller den meget effektive 11-literen.  
Se side 10 for komplett motoroversikt.

SIKT BAKOVER

Bakruten gir utmerket sikt mot området 
bak kjøretøyet.

FØRERHUS

Det beste førerhuset for ditt behov: Active Day kort 
førerhus; Active Time langt førerhus med lavt eller 
mellomhøyt tak; eller Active Space langt førerhus 
med høyt eller lavt tak. 
Se side 13 for ytterligere detaljer.

GIRKASSE

Manuell, automatisert eller automatgirkasse: du kan velge girkasse alt etter 
hvordan kjøretøyet skal brukes og dermed maksimere komforten og sikkerheten, 
samt redusere driftskostnadene.
Se side 33 for komplett girkasseoversikt.

BAKAKSLER

Velg enkeltreduksjon hvis din 
krokløfter eller liftdumper 
opererer hovedsakelig på gode 
veier, eller navreduksjon på mer 
krevende underlag.

SKIVEBREMSER  
FORAN OG BAK

Bedre bremseegenskaper med 
lavere slitasje og vedlike-
holdskostnader.

DET RETTE CHASSISET

Gjennomgående rammevanger og akselavstan-
der fra 3.120 til 6.700 mm for å passe alle  
containerstørrelser.

KJØRETØYUTFØRELSER

Valget av tre utførelser (ON, ON+, OFF) gir 
deg de beste valgmulighetene mellom 
bakkeklaring og komfort.

Luftfjæringen gjør det mulig å senke 
den bakre delen av kjøretøyet under 
lasting og lossing av containere.

LUFTFJÆRING BAK

Den tredje styrte akselen optimerer svingradiusen 
for fremragende manøvreringsegenskaper. Tridem 
utførelsene for 8x2 og 8x4 reduserer svingradiusen 
ytterligere.

GODE MANØVRERINGSEGENSKAPER

All den fremkommeligheten du trenger og 
høyere nyttelast med HI-TRACTION. Den er 
lettere enn konvensjonell allhjulsdrift og gir 
deg alt det grepet du trenger både før og 
etter lasting og lossing.

HYDROSTATISK DRIFT
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Stralis X-WAY kan utstyres med alle slags lastebilkraner. Robustheten og det modulære konseptet av Stralis X-WAY gjør 
det mulig å montere kraner bak førerhuset, midtplasser t eller bak på kjøretøyet uten å kompromisse med stabiliteten.

KRANEN SOM BEDRER VIRKSOMHETEN PLAN OG KRAN

EKSOSSYSTEM

Eksos over tak er tilgjengelig for renere 
luft rundt kjøretøyet.

SKIVEBREMSER FORAN OG BAK

Bedre bremseegenskaper med lavere slitasje 
og vedlikeholdskostnader.

DET RETTE FØRERHUSET

Du kan velge mellom Active Day kort 
førerhus eller Active Time og Active Space 
lange førerhus, alle tilgjengelig med lavt tak.
Se side 13 for komplett førerhusoversikt.

MOTORER

Programmet gir deg valget mellom 
sylindervolum på 9, 11 og 13 liter. 
Se side 10 for komplett motoroversikt.

HYDROSTATISK DRIFT

All den fremkommeligheten du trenger og høyere nyttelast med  
HI-TRACTION. Den er lettere enn konvensjonell allhjulsdrift og gir 
deg alt det grepet du trenger på krevende underlag, også etter at 
kjøretøyet er losset.

BAKAKSEL

Velg enkeltreduksjon hvis kranbilen din 
opererer hovedsakelig på gode veier, eller 
navreduksjon på mer krevende underlag.

KRFTUTTAK

Hydraulikkretsen for kranen er drevet av 
kraftuttak på girkasse eller motor.
Se side 33 for komplett motoroversikt.

GIRKASSE

Manuell, automatisert eller automatgirkasse: Du kan velge 
girkasse for å maksimere komforten og sikkerheten, samt 
redusere driftskostnadene.
Se side 33 for komplett girkasseoversikt.

ROBUST CHASSIS
Den legendariske styrken på chassiset, 
med sin 7,7 mm gjennomgående ramme, 
tilfredsstiller alle spesielle krav fra kon-
sentrert belastning av kranmonteringen.

Luftfjæringen gir bedre stabilitet på 
kjøretøyet når kranen arbeider.

FJÆRING BAK

Utmerkede siktforhold rundt hele 
kjøretøyet.

360° SIKT
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KJØR MED SEMITRAILEREN HVOR DU VIL TIPPSEMITRAILER

EFFEKTIVE GIRKASSER

Velg mellom manuell, automatisert eller automatgirkasse,  
og reduser drivstofforbruket med overgir.
Se side 33 for komplett girkasseoversikt.

BAKAKSLER

Velg enkeltreduksjon hvis trekkbilen hovedsakelig arbeider 
på gode veier, eller navreduksjon hvis den kjører mer på 
krevende underlag.

SIKKERHET

Onroad sikkerhet: EBS, ESP, AEBS 
og LDWS.

SKIVEBREMSER FORAN OG BAK

Bedre bremseegenskaper med lavere 
slitasje og vedlikeholdskostnader.

MOTORKRAFTUTTAK

Det motordrevne kraftuttaket 
muliggjør en delvis tipping av 
tippsemitraileren for å balansere 
lasten når kjøretøyet er stanset i en 
utforbakke. Se side 33 for komplett 
kraftuttakoversikt.

SVINGSKIVE

Bredt utvalg av svingskiver med forskjellige 
høyder og posisjoner, samt forskyvbar svingskive.

ROBUST CHASSIS

Legendarisk styrke på chassiset, med 7,7 mm 
gjennomgående rammevanger.

Stralis X-WAY trekkbiler kombinerer den beste drivstoffeffektiviteten og sikkerhetsteknologiene med ultimat komfort  
i AS (Active Space) førerhuset.
Dette utstyret gjør deg i stand til å takle turen helt frem og vanskelige forhold på byggeplassen hvor du skal levere, samtidig som 
du er sikret høy produktivitet, sikkerhet og utmerket totaløkonomi (Total Cost of Ownership).

LUFTFJÆRING BAK

Velg luftfjæring for å maksimere 
kjørekomforten hvis du kjører 
hovedsakelig på vei.

Komfortabelt og sikkert førerhus for alle forhold: Active Day kort 
førerhus, Active Time langt førerhus eller Active Space langt og bredt 
førerhus. Se side 13 for komplett førerhusoversikt.

KOMFORTABELT FØRERHUS 

9-, 11- og 13-liters motorene, kombinert 
med Stralis X-WAYs drivstofføkonomiske 
utstyr, gir fremragende drivstoffbesparelse, 
som sertifisert av TÜV SÜD.
Se side 10-11 for flere detaljer.

DRIVSTOFFEFFEKTIVE MOTORER
HI-TRACTION hydrostatisk forhjulsdrift er lettere enn konvensjonell 
allhjulsdrift og gir deg alt det grepet du trenger, slik at Stralis X-WAY også 
egner seg til lettere anleggskjøring.

HYDROSTATISK DRIFT
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Stralis X-WAY gir deg den store trekkraften du trenger og tilbyr det rette utstyret for å laste, transportere og losse 
tømmeret lettest mulig. Den vil transportere tømmeret komfortabelt i skogen og på veien, helt frem til bestemmelsesstedet. 
Våre kraftige motorer, 3 kjøretøyutførelser, det robuste chassiset, stor nyttelast og hydrostatisk drift er utviklet for denne 
krevende kjøringen.

STYRKE INNENFOR TØMMERTRANSPORT TØMMER

ALLSIDIG FØRERHUS

Stralis X-WAY har et allsidig og sikkert førerhus som 
tilfredsstiller alle behov: Active Day kort førerhus, Active 
Time langt førerhus eller Active Space langt og bredt 
førerhus.
Se side 13 for komplett førerhusoversikt.

GODE 
MANØVRERINGSEGENSKAPER

Fremragende svingradius gir overbevisen-
de manøvreringsegenskaper.

STERK BAKAKSELFJÆRING

Blad- eller luftfjæring tilgjengelig i kom-
binasjon med alle konfigureringer.

HYDROSTATISK DRIFT

Oppnå høyere nyttelast på vanskelig underlag og 
spar drivstoff med HI-TRACTION. Den er lettere 
enn konvensjonell allhjulsdrift og gir deg det 
veigrepet du trenger, når du trenger det, og på alt 
slags underlag.

BREDT UTVALG AV KRAFTUTTAK

Se side 33 for komplett kraftuttaksoversikt.

SKIVEBREMSER FORAN OG BAK

NYTTELAST

Chassis er konstruert for å bære den 
største nyttelasten i denne sektoren.

9-, 11- og 13-liters motorene er utviklet for 
best mulig forhold mellom dreiemoment og 
effekt, samt fremragende drivstoffeffektivitet.
Se side 10 for komplett motoroversikt.

KRAFTIGE MOTORER

Utvalget av tre utførelser (ON, ON+, OFF) tilbyr deg 
den beste kombinasjonen av bakkeklaring og komfort 
avhengig av hvor mye du kjører on- og offroad.
Se side 8 for ytterligere detaljer.

KJØRETØYUTFØRELSE

Legendarisk styrke på chassiset med  
7,7 mm gjennomgående rammevanger 
og akselavstander fra 3.120 til 6.700 mm 
for å passe til alle slags tømmerpåbygg.

ROBUST CHASSIS
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The Stralis X-WAY er optimer t for lett montering av slamsugerpåbygg og kunne gi deg alt utstyret du trenger. Høy ytelse 
er vesentlig i denne kjøringen. Det nye motorkraftuttaket er konstruer t for å yte inntil 2.450 Nm, viktig når det trengs et 
stor t dreiemoment.

HØY YTELSE I ALLE SITUATION SLAMSUGER

KJØRETØYUTFØRELSER

Velg den kjøretøyutførelsen som passer dine 
spesifikke krav: ON, ON+ og OFF som øker 
bakkeklaringen i stigende orden.
Se side 8 for ytterligere detaljer.

HYDROSTATISK DRIFT

Bære høy nyttelast på krevende underlag og spar drivstoff 
med HI-TRACTION. Den er lettere enn konvensjonell 
allhjulsdrift, den gir all den fremkommelighet du trenger 
og når du trenger den.

FORAKSEL

Bladfjærer opp til 9 tonn.
Se side 32 for komplett forakseloversikt.

STOR NYTTELAST

Chassiskomponentene maksimerer nyttelasten, en nøkkel-
faktor for slamsugere.
Chassiset er konstruert for å kunne bære den høyeste 
nyttelasten i sektoren.

LUFTFJÆRING BAK

Velg luftfjæring for å oppnå maksimal 
kjørekomfort hvis du kjører mest på 
gode veier.

FØRERHUS

Kort eller langt, smalt eller bredt, Stralis X-WAY har 
uansett det førerhuset som tilfredsstiller alle behov.
Se side 13 for komplett førerhusoversikt.

MOTORER MED HØY YTELSE

9-, 11- og 13-liters motorene er utviklet for å 
gi best mulig forhold mellom dreiemoment 
og effekt og gi høy drivstoffeffektivitet.
Se side 10 for komplett motoroversikt.

GIRKASSE

Manuell, automatisert eller automatgirkasse: Velg girkasse 
for å maksimere komforten og sikkerheten, samt redusere 
driftskostnadene. Se side 33 for komplett girkasseoversikt.

ROBUST CHASSIS

Legendarisk styrke på chassiset, med 7,7 mm 
gjennomgående rammevanger.

EKSOSSYSTEM

Eksos over tak er tilgjengelig for å få 
ren luft rundt kjøretøyet.

GODE 
MANØVRERINGSEGENSKAPER

Den tredje styr te akselen optimerer svingradi-
us for fremragende manøvreringsegenskaper. 
Tridem-versjonene for 8x2 og 8x4 reduserer 
svingradiusen ytterligere.

Velg enkeltreduksjon hvis kjøretøyet skal operere 
hovedsakelig på gode veier, eller navreduksjon 
som er ideelt for kjøring med mye stopp og start.

BAKAKSEL

Velg fra Multipower kraftuttakene som gir inntil 900 Nm 
dreiemoment eller det nye motorkraftuttaket for et massivt 
dreiemoment inntil 2.450 Nm. 
Se side 33 for komplett kraftuttakoversikt.

KRAFTIG KRAFTUTTAK

Bedre bremseeffekt med mindre slitasje og 
vedlikeholdskostnader.

SKIVEBREMSER FORAN OG BAK
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TREKKBIL
4x2 6x4

STRALIS X-WAY MODELL

FØRERHUS

Active Day

Active Time

Active Space

MOTOR /  
GIRKASSE

Cursor 9

Cursor 11 Automatisert / Manuell Automatisert / Manuell

Cursor 13 Automatisert / Manuell Automatisert / Manuell

KJØRETØY- 
UTFØRELSE ON / ON+ / OFF

ON ON+ OFF

 /   / 

ON ON+

 /   

ON ON+ OFF

 /   / 

ON ON+

 /   

BAKAKSEL TYPE 
OG FJÆRING SR / HR Blad / Luft Blad / Luft

BREMSER Foran / Bak Skiver / Skiver Skiver / Skiver

LANGT CHASSIS
6x4 8x4 / 8x4 Tridem

STRALIS X-WAY MODELL

FØRERHUS

Active Day

Active Time

Active Space

MOTOR /  
GIRKASSE

Cursor 9 Automatisert / Manuell / Allison Automatisert / Manuell

Cursor 11 Automatisert / Manuell Automatisert / Manuell

Cursor 13 Automatisert / Manuell Automatisert / Manuell

KJØRETØY- 
UTFØRELSE ON / ON+ / OFF

ON ON+ OFF

 /   / 

ON ON+

 /   

ON ON+ OFF

 /   / 

ON ON+

 /   

BAKAKSEL TYPE 
OG FJÆRING SR / HR Blad / Luft Blad / Luft

BREMSER Foran / Bak Skiver / Skiver Skiver / Skiver

LANGT CHASSIS
4x2 6x2

STRALIS X-WAY MODELL

FØRERHUS

Active Day

Active Time

Active Space

MOTOR /  
GIRKASSE

Cursor 9 Automatisert / Manuell / Allison Automatisert / Manuell / Allison

Cursor 11 Automatisert / Manuell

Cursor 13 Automatisert / Manuell

KJØRETØY- 
UTFØRELSE ON / ON+ / OFF

ON ON+ OFF

 /   / 

ON

  

BAKAKSEL TYPE 
OG FJÆRING SR / HR Blad / Luft Luft

BREMSER Foran / Bak Skiver / Skiver Skiver / Skiver

LANGT CHASSIS
8x2x6 (2+2) 8x2x6 (1+3)

STRALIS X-WAY MODELL

FØRERHUS

Active Day

Active Time

Active Space

MOTOR /  
GIRKASSE

Cursor 9 Automatisert / Manuell Automatisert / Manuell

Cursor 11 Automatisert / Manuell Automatisert / Manuell

Cursor 13 Automatisert / Manuell Automatisert / Manuell

KJØRETØY- 
UTFØRELSE ON / ON+ / OFF

ON

  

ON

  

BAKAKSEL TYPE 
OG FJÆRING SR / HR Luft Luft

BREMSER Foran / Bak Skiver / Skiver Skiver / Skiver

VELG DEN STRALIS X-WAY MODELLEN DU ØNSKER
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NOTE
(1) Avhengig av kraftuttakstype.
(2) Den totale kraftuttaksutvekslingen er et resultat av uttakets utveksling og hastighetsfaktoren i kjøretøyets girkasse.
(3) Ikke utkoblingsbare kraftuttak.

TILPASS DIN STRALIS X-WAY

MOTORKRAFT- 
UTTAK

Avhengig / uavhengig  
av girkassen Tilkobling Utveksling Dreiemoment 

(Nm) Rotasjon

Utkoblingsbart
Uavhengig Pumpe / Flens

1,12 / 1,14
800 Mot motor

Ikke utkoblingsbart 1,14 / 1,195
ET HELT NYTT MOT-

ORKRAFTUTTAK
Utkoblingsbart Uavhengig Flens 1,02 / 1,26 / 1,56 Fra 1.602 til 2.450 Som motor

MULTIPOWER PTO

Utkoblingsbart
Uavhengig Flens 1,29 900 Som motor

Ikke utkoblingsbart
GIRKASSEKRAFT- 

UTTAK(2-3)

NH/1b – NH/1c

Avhengig
Pumpe / Flens

1,00 1.000 Som motor

NH/4b – NH/4c 0,90 / 1,28 430

Mot motor

NTX/10b – NTX/10c 0,91 / 1,09 / 1,28 / 1,58 / 1,59 / 2,35 Fra 400 til 720

N221/10b – N221/10c 1,23 / 1,48 / 1,91 / 2,19 Fra 470 til 870

NTX/10c+bR (0,91-1,28) / (1,09-1,59) / (1,23-1,85) / (1,48-2,35) Fra 400 til 720

S3200 TOP MOUNT Pumpe 0,60 660

CHASSIS
Den gjennomgående chassisrammen er tilgjengelig i tykkelse på 7,7 mm. Den er også tilgjengelig i en like robust 6,7 mm 
utførelse for lavere chassisvekt beregnet på betongbiler. Stralis X-WAY har også et bredt utvalg av akselavstander som strekker 
seg fra 3.120 til 6.700 mm, samt forskjellige bakre overheng for å gi best mulig manøvreringsegenskaper i det lette 
anleggssegmentet.

AUTOMATISERT 
HI-TRONIX Bakaksel Girkasse  

Overgir / Direkte drift
Maks. inngående moment 

(Nm)

Antall gir Tørrvekt 
(kg)Forover Revers

ZF 12 TX 2620 TD SR Direkte drift 2.600

12

2 (4)

265

ZF 12 TX 2610 TO HR Overgir 2.600 253

ZF 12 TX 2420 TD SR Direkte drift 2.400 265

ZF 12 TX 2410 TO HR Overgir 2.400 253

ZF 12 TX 2210 TO/TD HR – SR Overgir/Direkte drift 2.200 253

ZF 12 TX 2010 TO/TD HR – SR Overgir/Direkte drift 2.000 253

ZF 12 TX 1810 TO/TD HR – SR Overgir/Direkte drift 1.800 253

ZF 12 TX 1410 TD SR Direkte drift 1.400 253

ZF 16 TX 2640 TO/TD HR – SR Overgir/Direkte drift 2.600
16

290

ZF 16 TX 2440 TO/TD HR – SR Overgir/Direkte drift 2.400 290

MANUELL 
ECOSPLIT

ZF 16 S 2520 TO HR – SR Overgir 2.500

16 2

306

ZF 16 S 2320 TD SR Direkte drift 2.350 306

ZF 16 S 2220 TO/TD HR – SR Overgir/Direkte drift 2.200 306

ZF 16 S 1820 TO HR Overgir 1.850 284

ZF 16 S 1620 TD SR Direkte drift 1.700 278

AUTOMATISK 
ALLISON

ALLISON
S3200 SR – HR Overgir 1.491 6 1 243

GIRKASSE 
HI-TRONIX automatiser t girkasse, tilgjengelig på alle versjoner, har avanser t funksjonalitet for offroad-kjøring som automatisk 
vuggefunksjon for å ta løs når man har kjør t seg fast, eller manøvreringsmodus for optimal kontroll ved krypkjøring.

KRAFTUTTAK
Stralis X-WAY har et bredt utvalg av uavhengige og girkassemonter te kraftuttak, utkoblingsbare og ikke utkoblingsbare, med 
forskjellige utvekslinger, og som kan arbeide i kombinasjon med Intarder(1).

ENKEL AKSEL Kjøretøyutførelse Nedsenket 
(mm)

Maks. teknisk vekt 
(tonn) Bremsetype Bremsemoment 

(kNm) Serviceintervall

5890-ON ON 142 
9 Skiver 30 Livstid

5890-OFF ON+ / OFF 72

TO FORAKSLER

2x 5890-ON ON 142
9 Skiver 30 Livstid

2x 5890-OFF ON+ / OFF 72

FORAKSLER
De nye forakslene bærer vekt opp til 9 tonn, har bedre bremseeffekt, styrke og holdbarhet, krever ingen oljeskift og er klargjor t 
for HI-TRACTION hydrostatisk drift.

SR Type Maks. teknisk vekt 
(tonn) Bremsetype Maks. bremsemoment 

(kNm) Oljetype Oljemengde 
(liter) Serviceintervall

MS17X-EVO(1) SR-enkel 13

Skiver

18,2

Syntetisk

11

Inntil 375k kmMS13-17X(2) SR-enkel 13 18,2 12,5

MT23-150/D SR-T 23(3) 25 33,5

HR

451391/ADB SR-enkel 13

Skiver 25 Syntetisk

16

Inntil 375k km452146/ADB HR-TL 21 24,5

452191/ADB HR-TM 23(3) 37

BAKAKSLER
Velg den rette akselen til ditt bruk med vårt modulsystem: For eksempel, SR for større nyttelast og drivstoffbesparelser på gode 
veier ; HR med navreduksjon for mer krevende underlag. 

NOTE
(1) For bakakselutvekslinger ≤ 3,36.
(2) For bakakselutvekslinger ≥ 3,70.
(3) 23 tonn kun noen land (0% overlast tillatt).

Den modulære, bruksorienteringen av Stralis X-WAY gir ultimat fleksibilitet når det gjelder å tilpasse kjøretøyet til spesifikke 
krav ved hjelp av et bredt spekter av applikasjoner. Man kan velge mellom trekkbiler og lange chassiser, forskjellige aksler, fjæring, 
kjøretøyutførelser, motorer og girkasser.
Det brede utvalget av utstyr og komponenter, den strukturelle styrken, samt lav chassisvekt, resulterer i et kjøretøy som 
kan konfigureres for en stor variasjon av bruksområder.

FRONTSTØTFANGERE
Velg den beste støtfangeren til ditt førerhus og utførelse og for å passe til bruksområdet. Høyere foraksel og bakkeklaring, bedre 
beskyttelse og angrepsvinkel,– Stralis X-WAY har akkurat den riktige løsningen for deg.

STØTFANGER Kjøretøyutførelse Underkjørings- 
beskyttelse foran

Active Day førerhus / Active Time førerhus Active Space førerhus

Sett forfra Sett fra siden Sett forfra Sett fra siden

Grå plast ON / ON+ JA

Lakkert plast ON / ON+ JA

Stål ON / ON+ JA

Stål OFF NEI
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Det ultimate målet med et nyttekjøretøy er at det alltid skal være i arbeid på veien. Det er et mål vi deler, og det styrer vår 
servicepolitikk. Alle IVECO KUNDETJENESTER (fra finansiering til vedlikehold, fra veihjelp til reparasjon) er ment å skulle øke 
oppetiden og forbedre kundens lønnsomhet.

IVECO ORIGINALDELER representerer den beste garantien for å 
opprettholde verdien av Stralis X-WAY over tid, beskyttelse mot ikke 
planlagt ståtid, samt sikkerhet for mennesker og last.
IVECO tilbyr det bredeste spekteret av nye og renoverte komponenter, byttedeler 
og telematikkløsninger som passer for hele levetiden av nye Stralis.
IVECO opererer et nettverk av 8 deledepoter i Europa. De dekker over 
330.000 kvadratmeter, inneholder 350.000 delenumre og sikrer 24/7 
deleleveranser.

IVECO FAN SHOP
IVECO FAN SHOP hos alle IVECO-forhandlerne har arbeids- og fritidstøy, bager 
og gaver, samt mye annet fint. 
Se katalogen på www.ivecofanshop.com.

IVECO CAPITAL er selskapet for finansielle tjenester fra IVECO og tilbyr et 
fullt program av finansiering, leasing, leie og hjelpetjenester for nyttekjøretøy.
Utvidet garanti, vedlikehold og reparasjoner, samt forskjellige typer forsikring, kan 
også inkluderes i pakken*.
Alle finansielle løsninger blir skreddersydd til kundens behov, og kan 
benyttes til nye og brukte kjøretøy og ombygninger.
IVECO CAPITAL yter kundene profesjonelle råd for å velge produktet som passer 
best til de finansielle og fiskale kravene i virksomheten.
For mer informasjon, kontakt din IVECO-forhandler.
*Gjenstand for kredittgodkjennelse. Tilbud og produkter kan variere fra land til land avhengig av 
lokale bestemmelser.

IVECO KUNDETJENESTER

En full oversikt over IVECO tilbehør finnes  
i tilbehørskatalogen og online på 

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

App’en kan lastes ned gratis fra  
App Store for å få eksklusiv tilgang til 
ekstra illustrasjoner og informasjon.

Oversikt over alle tilpasningsmuligheter 
finnes på gratisapplikasjonen  
“IVECO Accessories”.

TILPASS DIN STRALIS X-WAY TIL DITT FORRETNINGSBEHOV
Du kan tilpasse din Stralis X-WAY slik at den passer til ditt behov ved å velge fra et bredt spekter av høykvalitets tilbehør 
utviklet for å bedre utseendet, komforten, sikkerheten og lønnsomheten. Detaljer som gjør en forskjell.

LØNNSOMHET
For å unngå uønskede kostnader har IVECO tilbehør et 
bredt spekter av tyveribeskyttelse. Aluminiumsbeskyttelse 
forhindrer dieseltyveri, er raskt å montere, kan ikke 
ødelegges og tillater rask fylling av drivstoff.

UTSEENDET
Lysbjelken og frontbeskyttelsen er helt integrert i førerhuset 
for å understreke formen og utseendet. Full tilpasning til 
flåtens design er mulig for å øke selskapet image.

Roterende lys for bruk ved spesielt arbeid og I nødsituasjoner 
gjør at kjøretøyet blir sett fra alle retninger.

SIKKERHET
Velg fra et bredt spekter av tilbehør for å øke sikkerheten. 
Høykvalitets ryggekamera gir deg mye bedre sikt under 
manøvrering.

KOMFORT
Setetrekk og matter fra IVECO tilbehør er perfekt integrer t 
med den innvendige stilen i førerhuset.
Valg av materialer tilfredsstiller alle krav fra forskjellige 
bruksområder.

IVECO TILBEHØR

IVECO ASSISTANCE NON-STOP, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. 
IVECO er alltid tilgjengelig for å holde hjulene i gang i din virksomhet.
Ved et kjøretøyhavari kan IVECO Assistance Non-Stop nås på tre måter :
• Ved å ringe gratis telefonnummer
• Ved å bruke onboard IVECONNECT telematikksystemet
• Ved å bruke IVECO Non-Stop mobil-app.
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