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NYE STRALIS NP: EN KOMPLETT SERIE FOR NATURGASS 
Stralis NP er den eneste komplette serien med tunge lastebiler drevet med naturgass utviklet for 
all slags kjøring, inklusive lett anleggstransport. Med en rekkevidde på inntil 1.600 km har kjøretøyet 
kraften, komforten, girkasseteknologien og rekkevidden som trengs for regional- og langtransport. 

EFFEKTIVITET UTEN KOMPROMISSER FOR ALL SLAGS KJØRING
Stralis NP har en rekkevidde som muliggjør all slags kjøring, fra mellomlange regionale ruter til 
internasjonal langtransport. I tillegg til motorens fremragende drivstoff-effektivitet har kjøretøyet 
drivstoff-besparende løsninger som EcoSwitch, optimert bakakselutveksling, lettrullende økodekk 
og DSE (Driving Style Evaluation = kjørestilevaluering). Den avanserte effektiviteten og 
sikkerheten inkluderer også IVECOs HI-CRUISE GPS-styr t cruisekontroll som i tillegg til å 
kontrollere hastigheten også styrer girskiftene og Eco-Roll (frirulling) ved hjelp av moderne GPS 
kartteknologi. For å gi best mulig kjøreopplevelse og transportytelse kan både bileieren og 
sjåføren dra nytte av tre dedikerte tjenester utviklet i samarbeid med MICHELIN SOLUTIONS.

UBEGRENSET BÆREKRAFT
IVECO har i lang tid satset på naturgass og biogass som fremtidens bærekraftige drivstoff. Stralis 
NP er kulmineringen av pionerarbeidet som er gjort innenfor naturgass-teknologiene de siste  
20 årene, noe som har gjort selskapet til den absolutte markeds- og teknologi-leder innenfor 
nyttekjøretøy drevet med dette bærekraftige drivstoffet. IVECOs engasjement for å fremme bruk 
av naturgass innenfor transpport har ledet utviklingen av et bredt nettverkt av spesialiserte 
forhandlere som kan gi oppfølging av kundenes naturgassdrevne lastebiler på ruter over  
hele Europa.

INNHOLD

NYE  NP
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NYE STRALIS NP:  
DEN RENE LASTEBILEN UTEN GRENSER
Revolusjonen i bærekraftig transport som gir deg konkurransefordeler i all landeveiskjøring og lett anleggstransport: Med Stralis NP 
har du alle fordeler ved å kunne tilby dine kunder ‘grønn’ transport sammen med klassens beste ytelse og totaløkonomi (Total Cost 
of Ownership = TCO).

FOR VÅR PLANET
Stralis NP takler utfordringene med drivhusgasser og 
forurensning innenfor varetransport med sin rene kraft. 
Den maksimerer de miljømessige fordelene med naturgass 
og biometan, det mest økovennlige drivstoffet for 
forbrenningsmotorer og en moden løsning for bærekraftig 
transport som er tilgjengelig i dag.
Stralis NP gir ubegrenset bærekraft med:
• Bedre luftkvalitet: 60% reduksjon av NOx og 99% 

reduksjon av partikler
• Demper klimaendringene: 95% reduksjon  

av CO2-utslipp med biometan
• Et støysvakt miljø: Mindre enn 71 dB  

i «piek quiet truck» testen
• Ikke diesel- eller bensin-avledet drivstoff

FOR DINE SJÅFØRER
Lastebilsjåfører er den mest verdifulle aktiva for 
logistikkoperatørene. De for tjener en lastebil med 
førsteklasses ytelse og fremragende komfort. Stralis NP har 
alt dette og er raskt blitt den foretrukne lastebilen i mange 
flåter : Nesten ingen førerhusstøy og vibrasjoner, raske og 
intelligente automatiser te girkasser, perfekt kjøre-ergonomi 
og høykvalitets infotainment-utstyr.
Motorens fremragende drivstoff-effektivitet, lavt 
drivstofforbruk sikret med ECO-modus og kjørestil-
evaluering (DSE), samt den store drivstofftank-kapasiteten, 
strekker rekkevidden til Stralis NP helt opp til 1.600 km.  
Og når det er nødvendig å fylle drivstoff, vil sjåførene dine 
sette pris på hvor ren og rask denne operasjonen er – og 
hvor sikker t det er når motoren ikke kan star te under fylling. 
Stralis NP har også Driving Attention Support, et konstant 
overvåknings-system som varsler sjåførene hvis 
oppmerksomheten minker.
Stille, ren og teknologisk avanser t - Stralis NP er som skapt 
for å være flaggskipet i selskapet. En lastebil som sjåførene 
dine vil være stolte over å bruke.

FOR DIN VIRKSOMHET
Med Stralis NP kan du fremtids-sikre din bærekraftige 
virksomhet og fortsatte vekst.
Din lønnsomhet vil dra fordeler av best Total Cost of 
Ownership som er et resultat av det laveste drivstofforbruket 
noensinne, den lavere prisen på naturgass og de lave 
vedlikeholds-kostnadene til Stralis NP.
Vi har utvidet vedlikeholds-intervallene til 90.000 km – lengst 
i bransjen for enkelt-drivstoff gass-kjøretøy!
Dette betyr ikke bare at driftskostnadene holdes lave.  
Det betyr også at lastebilen tilbringer mindre tid i verkstedet 
for service og mer tid på veien for deg.
Stralis NP byr også på flere unike tjenester utviklet  
i partnerskap med MICHELIN SOLUTIONS og som hjelper 
deg å drive virksomheten effektivt og lønnsomt. Dette 
inkluderer navigasjons-tjenester, sjåføropplæring og tjenester 
for daglig sjekk.
Stralis NP gjør at du skiller deg fra konkurrentene med et 
unikt tilbud om virkelig bærekraftige og konkurransedyktige 
logistikk-tjenester.
Stralis NP byr på det bredeste programmet på markedet, fra 
normalhøye og lave trekkvogner til et bredt spekter av lange 
chassiser, inklusive modeller for vekselpåbygg. Så er du klar 
for å omfavne naturgass og øke din bærekraft?
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REN KRAFT FOR UBEGRENSET BÆREKRAFT

BÆREKRAFT FOR VÅR PLANET 
Stralis NP gjør at økonomi og økologi går hånd i hånd. 

Naturgass er det mest suksessrike alternative drivstoffet siden diesel vant kampen mot bensin.
Den er ikke en løsning i utvikling, den er allerede her : En velprøvet teknologi, introdusert av IVECO i 1996, og med en holdbarhet 
som er demonstrert av titusener busser og gassdrevne IVECO lastebiler på veier i hele Europa.
Stralis NP er den første gassdrevne lastebilen noensinne som kombinerer effekt, rekkevidde, kjørekomfort og 
bomuligheter til en internasjonal langtransport-standard. En dobbel mulighet for transportører som fokuserer på økologi:

• Redusert støy og utslipp
• Redusert CO2-utslipp som bidrar til redusert karbon-fotavtrykk fra transport-industrien. CO2-utslippene kan reduseres med 

inntil 95% med komprimert eller flytende biogass.

BÆREKRAFT FOR DIN VIRKSOMHET 
Naturens kraft stormer markedet.

Denne ytelsen skyldes kombinasjonen av de følgende faktorer :
• Inntil 15% forbedring i drivstofforbruket sammenlignet med tilsvarende diesel-lastebil
• Naturgass er billigere enn diesel i de fleste europeiske land
• Ingen bruk av diesel i hele tatt
• Et vedlikeholdsfritt og AdBlue®-fritt etterbehandlings-system
• Langt vedlikeholds-intervall på 90.000 km
For varig drivstofføkonomi har Stralis NP avanserte telematikk-løsninger som muliggjør at du kan følge drivstofforbruket i bilflåten 
presist, men også at du kan overvåke sjåførenes ytelse og forbedre deres kjøredyktighet på områder hvor de trenger det mest.
Vår kundeportal gir deg tilgang til disse dataene, samt også dekktrykk på kjøretøy utstyrt med et Tyre Pressure Monitoring-system 
(TPMS). Tjenesten er gratis i fem år med alle Stralis NP.
Når det gjelder å forbedre sjåførenes ytelse, kan du stole på TCO2 Driving, et økonomi-orientert sjåføropplærings-program som 
også inkluderer en praktisk modul for å lære å tanke LNG-lastebiler sikkert og effektivt.

Stralis NP representerer en revolusjon innenfor transport: For første gang muliggjør et kjøretøy for alternativt drivstoff  
å forbedre både bærekraften og avkastningen på investeringen – med TCO inntil 9% lavere enn for diesel-lastebiler.
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NYE STRALIS NP I KORTHET
HVA ER UNDER SKALLET

NY HI-TRONIX GIRKASSE: 12 TRINN

NY PLATTFORM

KUNDETILPASSET TANKOPPLEGG FOR CNG OG LNG

HI-MUX 

NYE LETTVEKTS-BRAKETTER FOR LNG-TANKER

LOW FRICTION REAR AXLE

HI-CRUISE GPS-STYRT DRIFTSYSTEM

STILLE MODUS: 71 DESIBEL

ØKO-MODUSKJØRESTIL-EVALUERING (DRIVING 
STYLE EVALUATION = DSE)

NYE LED BAKLYS
TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS)

SISTE GENERASJION “A”-MERKEDE ØKODEKK

DOBLE LNG-TANKER FOR REKKEVIDDE  
PÅ INNTIL 1.600 km

3.800 mm AKSELAVSTAND 100% TILGJENGELIG FOR 
LNG-TANKER FOR MARKEDETS BESTE REKKEVIDDE

ADR 2017-KOMPATIBEL (FL+AT)

CURSOR 13 INNTIL 460 hk

HI-WAY 2,5 m BREDT FØRERHUS
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KLASSENS BESTE EFFEKT
NY CURSOR 13-MOTOR FOR NATURGASS 
Den nye Cursor 13 Euro VI-motoren er spesielt utviklet for internasjonal langtransport. Med volum på 12,9 liter, forbedret 
forbrenning og optimert vekt yter motoren den beste drivstoff-effektiviteten også innenfor langtransport. Den nye generasjonen 
gassinjektorer, drivstoff-rail og stempler er utviklet for å gi den høyeste effekten og det beste dreiemoment. 

REN YTELSE
Cursor 13 NP yter samme effekt og dreiemoment som Euro VI dieselmotorer som nylig er tatt i bruk i nasjonal og internasjonal 
transport. Den bryter den tidligere rekorden satt av Cursor 9 NP med:
• 18% mer dreiemoment
• 15% mer effekt
• og best i klassen i forholdet effekt mot vekt

Den nye “silent mode 71 dB(A)” funksjonen gjør denne motoren perfekt for urban kjøring og leveranser om natten. 

DE LENGSTE SERVICE-INTERVALLENE
Oljeskift-intervallene er blitt utvidet ytterligere og er med 90.000 km lengst i bransjen. De spesifikke gasskomponentene er blitt 
modifisert for å minimere vedlikeholds-kostnadene.

CURSOR 9 NATURGASS-MOTOR

MOTORYTELSER
• 40% energi-effektivitet fra maks. dreiemoment til maks. effektuttak
• 2.000 Nm over et bredt turtallsområde på 500 o/min.  
 – Begrenser girskiftene i krevende topografi 
 – Sterkt etter-akselerasjon
• 460 hk over et turtallsområde på 300 o/min.  
 – Lett å opprettholde hastigheten under alle stigningsforholds

–60% NOx  
mot Euro VI

–99% PM  
mot Euro VI

–80% CH4  
mot Euro VI

3-VEIS KATALYSATOR: ET LETT OG ENKELT ETTERBEHANDLINGS-SYSTEM
IKKE NOE ADBLUE®

IKKE NOE VEDLIKEHOLD
IKKE NOE PARTIKKEL-FILTER
INGEN STANS FOR REGENERERING

MAKS. EFFEKT 400 hk   MAKS. DREIEMOMENT 1.700 Nm

N2

NOX

CO

HC

CO2

H2O

FPT-MOTOR

MAKSIMAL EFFEKT MAKSIMALT DREIEMOMENT

Ytelse
@ o/min. Ytelse

[Nm] @ o/min.
[hk] [kW]

CURSOR 8

270 200 2.000 1.100 1.100-1.730

300 221 2.000 1.200 1.200-1.760

330 243 2.000 1.300 1.200-1.785

CURSOR 9 400 294 2.000 1.700 1.200-1.575

CURSOR 13 460 338 1.900 2.000 1.100-1.600
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IVECO Cursor 13 NP-motoren er beskyttet av to patenter : Den første, hvor patent-beskyttelsen er under gjennomføring, er FPT 
Industrials proprietære bankekontroll som gjør det mulig å øke ytelsen, tillate den bredeste kompabiliteten for varierende 
drivstoffkvalitet, samt beskytter motoren og 3-veiskatalysatoren mot feiltenning. Den andre er FPT Industrials proprietære 
lufttilførselsstyrings-system, en ny støkiometrisk kontroll-logikk som trer i kraft under girskift. Dette sikrer et kontinuerlig dreiemoment 
under automatiserte girskift og som muliggjør maksimert ytelse og raske girskift. FPT Industrial har søkt patent-registrering for dette 
systemet.
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NY HI-TRONIX GIRKASSE 
DEN MEST AVANSERTE AUTOMATISERTE GIRKASSEN  
I EN GASS-LASTEBIL NOENSINNE
Stralis NP 460 hk er utstyrt med den nye HI-TRONIX girkassen. Denne nye generasjonen 12-trinns automatiserte girkasse med 
elektronisk clutch byr på den mest avanserte teknologien i sin kategori:
• Modulært, service-vennlig konsept
• 99,7% effektivitet
• Ekstraordinær holdbarhet
• Beste girspredning i klassen (16,7)
• Beste forholdet mellom dreiemoment og vekt i klassen
• Redusert støy
Sammenlignet med den foregående modellen forbedrer HI-TRONIX alle ytelses-indikatorer: Den reduserer girtiden med 10%, den 
er utviklet for nesten dobbelt så mange girskift som den foregående generasjonen automatiserte girkasser, og den øker skifte-
intervallene for giroljen til 600.000 km (biler i langtransport).
HI-TRONIX har også ytterligere funksjonaliteter, som rugge-funksjon ut av vanskelig underlag, 4 reverstrinn og nye kraftuttak.

HI-CRUISE INTEGRERT DRIFTSSYSTEM
En vinn-vinn kjørestil: Bra for sjåførene og flåteeierne.

Sammen med HI-TRONIX girkassen kommer Stralis også med HI-CRUISE integrert driftssystem som inkluderer GPS-baserte 
systemer som forutseende cruisekontroll og girskift som utvider Eco-Roll funksjonen ytterligere.
Girkassen og GPS-systemet arbeider sammen slik at en forutseende kjørestrategi som passer topografien og girskift-sekvensene, 
er mulig.
Nye HI-CRUISE integrerer også EcoSwitch-parametere ved bruk av cruisekontrollen: Den begrenser drivstofforbruket, men 
muliggjør overstyring når det er nødvendig.

HI-CRUISE kombinert med EcoSwitch er en effektiv sjåfør-assistent 
som gir betydelige fordeler :
• Hastighet og giring styres av en algoritme for “elektronisk 

horisont” som ivaretar avanserte strategier for å spare drivstoff
• Forhindring av feilbruk er sikret av hastighetsbegrenser, kick-

down deaktivering og elektronisk styrt girskift
• Fremragende kjørekomfort

HI-CRUISE er blitt finjustert for realistiske kjøreforhold for å 
tilfredsstille alle parter :
• Sjåførene setter pris på HI-CRUISE fordi den fungerer mykt, 

forenkler arbeidet deres og gjør at de kan fokusere på sikkerheten 
fremfor rutinemessige gjøremål

• Bileierne verdsetter HI-CRUISE fordi den gir betydelige drivstoff-
besparelser (og økt langtids-holdbarhet) også med mindre 
skolerte sjåfører
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PICTURE TO BE UPDATED

KLASSENS BESTE REKKEVIDDE
HUNDREVIS AV TANK-KOMBINASJONER SOM PASSER ALLE 
KJØREFORHOLD 
Stralis NP byr på et stort utvalg av tank-kombinasjoner : Kort tanker, lange tanker, montert på høyre eller venstre side, LNG og CNG-
kombinasjoner… Mulighetene er nesten endeløse slik at lastebilen din kan skreddersys for å passe best mulig til ditt behov.

PLASS FOR EKSTRAUTSTYR  
ALT ETTER DINE BEHOV 
LNG-tanker for standard trekkvogner kommer i 4 størrelser for å frigi plass på chassiset for ekstrautstyr du trenger.
1.  To LNG-tanker i full størrelse muliggjør 2 til 3 sjåførskift mellom tanking
2.  Den mellomstore tanken gir 500 mm ledig plass på chassiset for komponenter som oljetank. Samme ledige plass på begge sider 

på CNG-modellen
3.  De små tankene kan monteres på venstre eller høyre side av chassiset, noe som gir enda bedre muligheter for kundetilpasning 

ved å gi 1 meter ledig plass for komponenter som luftkompressorer
4.  Kjøretøyet kan spesifiseres uten tank på venstre side som gir plass for større komponenter eller om man ønsker å spare vekt

Stralis NP byr på den største fleksibiliteten og åpner for nesten endeløse muligheter for kundetilpasning for å tilfredsstille nettopp 
dine presise krav.

FULL FLEKSIBILITET
Kun LNG, kun CNG, kombinasjon av LNG + CNG med tanker av varierende størrelser og utførelser : Du kan velge tanker og 
chassis-utførelse som passer nettopp til din kjøring.

4x2 TREKKVOGN DOBLE LNG-TANKER  
INNTIL 1.600 km

4x2 TREKKVOGN CNG + LNG  
INNTIL 280 + 800 km

4x2 TREKKVOGN CNG  
INNTIL 570 km

LAVBYGD TREKKVOGN DOBLE LNG-TANKER  
INNTIL 1.150 km

4x2 TREKKVOGN ENKEL LNG-TANK  
INNTIL 800 km

LANGE CHASSISER CNG 
INNTIL 1.000 km med 3 pakker

41

INNTIL 1.600 km INNTIL 800 km

3

INNTIL 1.150 km

1.000 mm

2

INNTIL 1.400 km

500 mm

2.000 mmliter liter
liter

liter liter

liter
liter
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Oversikt over sjåførens kjøring og kjøretøyets ytelse for dybde-analyser

Beste forbedrings-mulighet: UTNYTTE SIGET Viktigste drivstoff-besparende faktor: AKSELERASJON

UKE

CO2 
UKENTLIG UTSLIPP

1,5 TONN/UKE

UKE

DSE-POENG FOR DRIVSTOFF-BESPARELSE
UKENTLIG SJÅFØR-UTVIKLING

DRIVSTOFF- 
BESPARELSE

7,7
GIRING 8,6

KJØRE-FORVENTNING 8,6

  Best   Gjennomsnittlig   Verst   Best   Gjennomsnittlig   Verst     Gjennomsnittlig

UKE

DRIVSTOFFORBRUK
UKENTLIG FLÅTE-GJENNOMSNITT

25,5 kg/100 km
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SMART RAPPORT PÅ KUNDEPORTALEN:
Foretar fjerninnsamling av DSE-data for sjåførens og kjøretøyets ytelse. Systemet sender deg ukentlige rapporter som også 
inkluderer aktuelle tips og anbefalinger for å hjelpe deg å forbedre ytelsene og øke dine kostnadsbesparelser. Med DSE kan du 
holde øye med drivstoff-kostnadene og CO2-fotavtrykket for hvert enkelt kjøretøy i bilflåten, identifisere muligheter for ytterligere 
forbedringer og overvåke sjåførenes kontinuerlige forbedring bak rattet.
For kjøretøy utstyr t med TPMS (Tyre Pressure Monitoring System), vil de smarte rapportene også vise om et dekk har feil 
lufttrykk.

ØKT EFFEKTIVITET MED VERDISKAPENDE 
NYHETER FOR BILEIEREN

ØKO-MODUS:
Inkluderer to funksjoner som kan hjelpe deg å optimere 
kjøretøyets drivstoff-effektivitet og påvirkningen på miljøet:
•  EcoSwitch oppfordrer til en drivstoff-effektiv kjørestil ved å 

begrense maksimal hastighet til 85 km/t og blokkere kick-
down funksjonen. Den kan programmeres for å passe 
kundens krav og kan overstyres i nødsfall.

•  EcoFleet-funksjonen, tilgjengelig på alle HI-TRONIX 
modeller, ble utviklet for flåter og er særlig nyttig der det er 
høy rotasjon på sjåførene. Den hemmer halvautomatisk 
betjening av girkassen, optimerer girskiftene og reduserer 
mulighetene for sjåførfeil. Systemet tillater at sjåføren velger 
igangkjørings-gir eller kan begrense tidsintervaller – for 
eksempel for forbikjøring av andre kjøretøy.

Stralis NP, utviklet for den mest krevende langtransporten, har fått tre innovative digitale tjenester utviklet av MICHELIN SOLUTIONS 
for å hjelpe sjåførene og bileierne å utnytte det nye kjøretøyet best mulig og forenkle integreringen i bilflåten.
Ved å kjøpe en Stralis NP får du også 18 måneders gratis tilgang til en eksklusiv samling tjenester utviklet av MICHELIN SOLUTION. 
MyBestRoute, MyTraining og MyInspection er høyverdige applikasjoner utviklet for å gi deg den best mulige opplevelsen ved å gå 
over til annen energi. Ved å optimere rutene, sjåføropplæringen og daglig ettersyn vil tjenestene forbedre den operasjonelle 
effektiviteten dag for dag.

TCO-FOKUSERT FLÅTESTYRING  
MED MICHELIN SOLUTIONS

DRIVING STYLE EVALUATION (DSE): 
Dette eksklusive systemet gjør at du kan overvåke bilflåtens 
kjøreytelse, drivstofforbruk og CO2-utslipp.
Systemet er også sjåførens profesjonelle onboard-instruktør 
som gir rettledning som resulterer i færre ulykker, lavere 
drivstofforbruk og CO2-utslipp, samt reduksjon i 
vedlikeholds-kostnadene på grunn av mindre slitasje på 
bremser, drivlinje og dekk.

DRIVER ATTENTION SUPPORT (DAS):
Systemet sjekker sjåførens oppmerksomhet ved å analysere 
bevegelsene på rattet og beskytter dermed sjåføren mot 
utmattelse og trøtthet.
Hvis det avdekkes en tilstand av trøtthet, kommer det frem 
en melding på displayet og et varselsignal for at sjåføren 
skal stoppe og ta en hvil.

MY BEST ROUTE
Denne høyeffektive web-applikasjonen utarbeider de beste rutene for dine 
diesel- eller naturgassdrevne kjøretøy ved å ta hensyn til en rekke faktorer som 
påvirker din TCO og effektiviteten på bilflåten. Dette inkluderer drivstoffkostnader, 
bompenger, sjåførkostnader, drivstoffprisen på fyllestasjoner på ruten, kjøretid, 
trafikk, last og spesifikasjonene på din Stralis.
MyBestRoute for Stralis NP gjør at du på minutter kan velge ikke bare den beste 
ruten, men også den beste lastebilen for en hvilken som helst transport i Europa. 
Dette gjør det mulig å sette opp en presis transportytelse på en rute du aldri har 
kjørt før.
Fordelene: 
• For deg: Lavere TCO, høyere kjøretøy-produktivitet, sikkert kostnads-estimat 

for å angi pris, samt oppdatert nettverk av fyllestasjoner for CNG og LNG.
• For sjåføren: Tilfredshet med rute-planleggingen basert på kjøretøyets 

rekkevidde og nettverk av fyllestasjoner.

MY TRAINING
MyTraining er en applikasjon som hjelper deg å administrere opplæring av sjåførene, 
både når det gjelder drivstoff-økonomi og sikkerhet.
Fordelene: 
•  For deg: Forbedring av sjåførytelsen når det gjelder drivstofforbruk, sikkerhet og 

fylleprosedyre; samt holder oversikt over trenede sjåfører
• For sjåføren: Klart og målrettet treningsprogram, tiltro til teknologien og 

sikkerheten.

MY INSPECTION
MyInspection foreslår for sjåførene alle aktiviteter de bør gjennomføre før star t 
på kjøringen om morgenen og når de forlater kjøretøyet på slutten av dagen. 
Sjåførene kan også sende deg bilder av en hvilken som helst feil de oppdager 
underveis, noe som letter kommunikasjonen.
Fordelene: 
•  For deg: Effektiv kontroll med kjøretøyets vedlikehold, juridisk bevis på samsvar 

med sikkerhets-standarder, besparelser på vedlikehold og reparasjoner gjennom 
korrekt daglig vedlikehold.

• For sjåføren: Enkelt å rapportere feil, dokumentasjon av korrekt daglig 
vedlikehold, sikkerhet.
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VELG DET BESTE FØRERHUSET TIL KJØRINGEN

MERK
Dimensjonene kan variere etter modell.
(1) Køyemål (øvre køye som opsjon):
Active Space: Nedre køye lengde 2.060 mm, bredde 800 mm (680 mm bak førersete), 
øvre køye lengde 1.940 mm, bredde 770 mm.

1

74

6

5

32

Stralis NP tilbys med HI-WAY langt førerhus som er utviklet rundt sjåføren for langtransport. Sjåførene har det like komfortabelt 
og sikker t på de lange motorvei-strekningene som på kortere regional eller urban kjøring når de henter eller leverer last på et 
arbeidsområde.
AT (Active Time) og AD (Active Day) førerhusene er tilgjengelige med Cursor 8 for naturgass.

FORKLARING

1 LENGDE
2 GULV TIL TAK, FOTBRØNN
3 GULV TIL TAK, OVER MOTORTUNNEL
4 GULVHØYDE, OVER MOTORTUNNEL
5 ANTALL KØYER
6 TRINN
7 UTVENDIG OPPBEVARINGSPLASS

1 2 3 4 5 6 7

Tak Bredde 
(mm)

Lengde  
(mm)

Gulv til tak, 
fotbrønn  

(mm)

Gulv til tak,  
midt i førerhus  

(mm)

Gulvhøyde,  
midt i førerhus  

(mm)
Køyer(1) Stigtrinn Utvendig 

oppbevaringsplass

AD
Active Day kort førerhus  

for urban kjøring
Lavt 2.280 1.660 1.570 1.210 360 0 3 0

AT
Active Time langt førerhus 

for regional kjøring

Lavt

2.280 2.100

1.570 1.210

360

1

3 2

Mellomhøyt 2.240 1.880 1/2

HI-WAY
Langt førerhus  

for langtransport

Lavt

2.460 2.215

1.820 1.590

230

1

3 2/4

Høyt 2.310 2.080 1/2
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TREKKVOGNER LAVBYGDE 
TREKKVOGNER

4x2 6x2 C 4x2

STRALIS NP MODEL

FØRERHUS

AD 
Active Day

AT
Active Time

HI-WAY

MOTOR / 
GIRKASSE

Cursor 8 NP
330 hk  
Manuell

Cursor 9 NP 400 hk  
Automatisert

Cursor 13 NP 460 hk  
Automatisert HI-TRONIX

460 hk  
Automatisert HI-TRONIX

460 hk  
Automatisert HI-TRONIX

DRIVSTOFF-SYS-
TEM OG REKKE-

VIDDE

CNG Inntil 450 km Inntil 570 km

CNG + LNG Inntil 950 km Inntil 1.080 km

LNG Inntil 1.600 km Inntil 750 km Inntil 1.150 km

FJÆRING Luft Helluft

LANGT CHASSIS

4x2 6x2 P 6x2 C

STRALIS NP MODEL

FØRERHUS

AD 
Active Day

AT
Active Time

HI-WAY

MOTOR / 
GIRKASSE

Cursor 8 NP
270 - 330 km

Manuell eller automatisk 
(Allison)

270 - 330 km
Manuell eller automatisk 

(Allison)

270 - 330 km
Manuell eller automatisk 

(Allison)

Cursor 13 NP 460 hk  
Automatisert HI-TRONIX

460 hk  
Automatisert HI-TRONIX

DRIVSTOFF-SYS-
TEM OG REKKE-

VIDDE

CNG AD-AT = >200-800 km / HI-WAY = >200-1.000 km 150 - 400 km

CNG + LNG Inntil 1.100 km

LNG Inntil 1.600 km

FJÆRING Luft eller helluft 
(vekselpåbygg)

Luft eller helluft 
(vekselpåbygg)

Luft eller helluft 
(vekselpåbygg)

Luft eller helluft  
(vekselpåbygg)

Helluft  
(distribusjon)

EN KOMLETT SERIE SOM DEKKER ALLE BEHOV

NYE PERSONBIL-LIGNENDE NYHETER
Stralis introduserer nye personbil-lignende nyheter som forbedrer funksjonaliteten og enkel bruk ytterligere: 
• LED-lys
• Ny sentrallås med fjernkontroll og ekstern lyssjekk
• Intensitet-regulering av innvendig lys
• Automatisk aktivering av varsellys ved plutselig hastighetesreduksjon/bremsing
Kabelføringene er redesignet som del av det nye elektriske og elektroniske systemet.
Drivstofforbruket er vist i kg og for hver LNG-tank, og det er også introdusert en avansert diagnose for CNG-sylindere som gjør 
det mulig å styre en sylinder som reserve.
En hurtigmeny for valg av hyppig brukte funksjoner kan hentes frem med en bryter på rattet.

HI-MUX / NY CHASSIS-LAYOUT
Den elektriske og elektroniske arkitekturen på Stralis er fullstendig redesignet, og nye elektroniske enheter er blitt 
utviklet for å kunne håndtere flere funksjoner med optimerte ressurser, som overvåkning av CNG elektro-ventiler for ekstra 
holdbarhet og selvdiagnose.
Nye HI-MUX har forbedret holdbarhet, bedre muligheter for datastyring og muligheten til å ta i bruk personbil-lignende 
funksjoner.
Arkitekturen er modulær, delt i to for bedre fleksibilitet og servicevennlighet, samt integrert i en ny layout med pneumatikk og 
drivstoff.
Slanger og kabler går parallelt i lengderetningen på chassiset, i en ordnet og enkel layout som letter service og reparasjoner, noe 
som gir bedre driftstid.

TEKNOLOGI OG VERDISKAPNING
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Programmet med IVECO Tilbehør fremgår i sin 
helhet i tilbehørskatalogen – og online på 

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

IVECO TILBEHØR er en verden av løsninger dedikert til ditt kjøretøy, med muligheter til mer stil, beskyttelse og komfort i 
kjøringen. Et uendelig utvalg av produkter, med detaljer som gjør forskjellen.

IVECO TILBEHØR

Alle muligheter for kundetilpasning 
fremgår av applikasjonen (gratis) 
“IVECO Accessories”.

Applikasjonen kan lastes ned gratis fra 
App Store for å få eksklusive tilgang til 
ekstra illustrasjoner og informasjon.

ALLTID OPPKOBLET
Hvis du ønsker å være oppkoblet, kan du gå for 3G Wi-Fi 
ruteren som støtter inntil 10 Wi-Fi enheter samtidig.

MAKSIMER SIKTEN
Lysbjelken er fullstendig integrert I førerhuset og understreker 
formen og utseendet.
Full kundetilpasning til flåtens utseende for å forsterke preget 
av selskapet er mulig.

FÅ HI-TECH OMBORD
HI-VISION systemet kombinerer innovasjon, teknologi og 
enkel betjening for maksimal underholdning.

DITT PERFEKTE 
ARBEIDSMILJØ
Serien med setetrekk og matter er designet for å 
tilfredsstille alle behov. Velg setetrekk og matter som passer 
best til ditt bruk.

PN 500051772: Lysbjelke

PN 500051107: HI-VISION 24 V

PN 500050991: Router 3G Wi-Fi

Setetrekk og matter

SPESIALISTEN PÅ NATURGASSDREVNE KJØRETØY
Med mer enn 23.000 solgte naturgassdrevne kjøretøy siden 1996 er IVECOs vidtomspennende nettverk med servicepunkter de 
europeiske spesialistene på naturgass-teknologi. Det hjelper deg å holde bilflåten i topp stand og støtter kjøretøyene dine når de er 
ute på veien.
IVECOs service-nettverk, bemannet av team med eksperter på CNG- og LNG- teknologien, holder bilflåten din effektivt i gang hele tiden.

Det ultimate målet med et nyttekjøretøy er at det alltid skal være på veien. Det er et mål som vi deler, og det driver vår service-
politikk. Alle IVECO-TJENESTER (fra finansiering til vedlikehold, fra veihjelp til reparasjoner) hjelper til med å øke driftstiden og 
forbedre virksomhetens lønnsomhet.

IVECO ORIGINALDELER representerer den beste sikkerheten for å 
opprettholde verdien på Stralis NP over tid, ved å beskytte den mot ikke 
planlagt ståtid, samtidig som man opprettholder sikkerheten for mennesker og 
gods.
IVECO tilbyr det bredeste programmet av nye og renoverte komponenter, 
servicepakker og telematikk-løsninger, velegnet for hele livssyklusen på Stralis.
IVECO opererer et nettverk med 7 deledepoter i Europa. De dekker over 
330.000 kvadratmeter, administrerer 350.000 delenumre og sikrer 24/7 
deleleveranser.

IVECO KUNDESERVICE

IVECO ASSISTANCE NON-STOP, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. 
IVECO er alltid i stand til å holde virksomheten din oppe og i gang.
Ved et kjøretøy-havari kan IVECO Assistance Non-Stop nås på tre måter :
• Ved å ringe et gratis telefonnummer
• Ved å bruke IVECONNECT telematikk-system i bilen
• Ved å bruke den mobile app’en IVECO Non-Stop

IVECO CAPITAL er finansierings-selskapet til IVECO og tilbyr et fullt program 
av finansiering, leasing, leie og tilleggs-tjenester for nyttekjøretøy.
Utvidet garanti, vedlikehold og reparasjons-tjenester, samt forskjellige typer 
forsikring, kan også inkluderes i pakken*.
Alle finansierings-løsninger blir skreddersydd til kundenes behov og kan 
benyttes til nye, brukte og ombygde kjøretøy.
IVECO CAPITAL yter kundene profesjonell rådgivning når det gjelder å velge 
produktet som best passer de finansielle og fiskale kravene i virksomheten.
For mer informasjon, kontakt din IVECO-forhandler.
*Gjenstand for kredittvurdering. Tilbud og produkter kan variere fra land til land avhengig av lokale 

fiskale og finansielle bestemmelser.
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