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Den har alltid satt standarden og vært nyskapende innen bransjen med 
den vellykkede kombinasjonen av teknologi, pålitelighet og allsidighet, og 
den nye Eurocargo er enda mer stilfull, mer bærekraftig, mer effektiv og 
mer lettstyrt enn noen gang før.

Eurocargo er en ideell samarbeidspartner som kommer godt overens 
med alle, og den er perfekt for byen: Den respekterer miljøet, veiene og 
menneskene like mye, selv i overfylte gater i storbyen.

Og hvis du vil gi kjøretøyet ditt en personlig tilpasning og virkelig gjøre 
det til ditt eget, kan IVECO-tilbehør tilby en serie produkter som er 
skreddersydd for å forbedre utseendet, sikkerheten og teknologien til 
din Eurocargo.

VaLGET Er DITT. kOs DEG PÅ JOBBEN.
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sPEILDEksLEr
Lette aBs-plastdeksler som matcher kjøretøyet, beskytter speilene og fremhever designen. 

settet omfatter 4 stk. (2 deksler for hovedspeil, 2 deksler for vidvinkelspeil).

ESTETIKK OG AERODYNAMIKK
E T  s T I L F U L L T  V a L G

PN GeNerell beskrivelse

500050996 Himmelblått

500050253 Maranello-rødt

500050476 Hvitt

500050257 svart

500050259 Istanbul-blått

500025719 Forkrommet



aErODyNaMIkk-sETT FOr kOrT FørErHyTTE, MED LaVT Tak
Gir lavere drivstofforbruk.

Minimum høydejustering: 580 mm, maksimum: 880 mm.

Bredde: Med brede sidespoilere montert dekker settet rammer med mer enn 2200 mm bredde

settet består av:

_ spoiler

_ sidespoiler

_ Festebraketter.

sPOILEr
Original Iveco-spoiler, justerbar, robust og lett takket være bruk av strukturelle ribber og 

innvendige forsterkninger med harpiks. rask og enkel å installere, en glimrende løsning for å 

redusere drivstofforbruket.

HJULMUTTErDEksEL
Utviklet for å gi hjulmutrene maksimal beskyttelse.

PN GeNerell beskrivelse

500050997 Hjulmutterdeksel i kromstål med himmelblå detaljer, 32 mm diameter. settet omfatter 10 stk

2994360 Hjulmutterdeksel i plastkrom - diameter 27” - pakke med 16 stk

500050281 Hjulmutterdeksel i plastkrom - diameter 32” - pakke med 10 stk

PN GeNerell beskrivelse

500025954 aerodynamikk-sett for kort førerhytte, med lavt tak

2994518 spoiler



LykTEBøyLE FOr HøyT Tak
spesielt utformet for å fremheve designen til fronten av kjøretøyet og gi den et robust utseende.

_ Materiale: rustfritt stål

_ Diameter : 60 mm

Plass til opptil 4 ekstra frontlykter (ikke inkludert).

sOLskJErMEr
_ Materiale: Pleksiglass

_ Tykkelse: 6 mm

reduserer effekten av solskinnet og bidrar til å forhindre isdannelse på glasset om vinteren.

ESTETIKK OG AERODYNAMIKK

PN GeNerell beskrivelse

2994526 Lyktebøyle for høyt tak

504067744 solskjerm medium tak

504061726 solskjerm lavt tak

1904366 Vindavviser

VINDaVVIsEr
Er laget av metakrylat og reduserer den aerodynamiske motstanden og turbulensen uten å 

redusere sikten. settet består av to deler.



SIKKERhET
r O M  F O r  B E s k y T T E L s E

sETT BakFra
sET

T Fr
a sID

EN

HøyrE/VENsTrE LaVT
sITTENDE, FOrFra

PrOFEsJONELLE sIkkErHETssysTEMEr
ryggesikkerhetssystemene er ideelle for å gi føreren bedre sikt under manøvrering for økt 
sikkerhet. Profesjonelle IVECO-produkter karakteriseres av høykvalitetskomponenter og 
uovertruffent omsyn til detaljer. Hvert produkt er konstruert for å gi maksimal pålitelighet både 
ved normal og bruk og når forholdene er vanskelige.
seks komplette løsninger er tilgjengelige, med TFT LCD-fargeskjermer og vanntette kameraer 
med førsteklasses beskyttelse mot støv og vann.

sETT FOr sIkT TIL 3 sIDEr, BEsTÅr aV
_ Profesjonelt, vanntett ryggekamera Ca-33 IP69k/10G, med en synsvinkel på 120°, og 6 infrarøde 

LED-lamper

_ Mikrofargekamera med prismelinser for en synsvinkel på 30° forover

_ Mikrofargekamera CM-5180, 1/3” CMOs-sensor, full 180° vinkel med intern chip for å redusere 

forvrengning

_ CM-708 TFT LCD 7,0” fargeskjerm, 16:9-format, med 2 innganger + aV-in-tilkobling for 3 

kameraer, fjernkontroll, 12/24 V

_ 18 m kabel for ryggekamera, 4 m kabel for frontkamera og 5 m kabel for sidekamera.

 PN GeNerell beskrivelse

500050702 sett for sikt til 3 sider

PN GeNerell beskrivelse

500050703 sett for 360° sikt

sETT FOr 360° sIkT, BEsTÅr aV 
_ 4 profesjonelle Ca-180 IP67 vanntette kameraer 

med full visning og en synsvinkel på 180°

_ kontrollboks for sanntidsbehandling av de 4 bildene

_ Profesjonell digital CWM-703 TFT LCD 7” 

fargeskjerm, 16:9-format, for 360° visning av 

kjøretøyet

_ Fjernstyringsspak for manuell veksling mellom 

bildene som vises

_ 1x 18 m kabel for ryggekamera, 1x 5 m kabel for 

frontkamera, 2x 10 m kabler for sidekameraer.
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SIKKERhET

sETT BakFra
sET

T Fr
a sID

EN

HøyrE/VENsTrE LaVT
sITTENDE, FOrFra

ryGGEkaMEra –sETT, 7” skJErM
_ Profesjonelt, vanntett innebygd kamera Ca-33 IP69k/10G, med en synsvinkel på 120°, og 6 

infrarøde LED-lamper

_ CM-562 TFT LCD 5,6” fargeskjerm, 4:3-format, med 2 ekstra kamerainnganger, 12/24 V

_ 18 m kabel.

sETT FOr sIkT TIL 3 sIDEr + DVr + sENsOrEr, BEsTÅr aV
_ Profesjonelt, vanntett ryggekamera Ca-33 IP69k/10G, med en synsvinkel på 120°, og 6 

infrarøde LED-lamper

_ Mikrofargekamera CM-5180, 1/3” CMOs-sensor, full 180° vinkel med intern chip for å redusere 

forvrengning

_ DVr-220 digital videoopptaker fra frontruten med frontkamera, 16 GB kort, samtidig opptak 

foran/på siden

_ CM-708 TFT LCD 7,0” fargeskjerm, 16:9-format, med 2 innganger + aV-in-tilkobling for 3 

kameraer, fjernkontroll, 12/24 V

_ 4 avstandssensorer på siden (1 m/2 m avstand), tilkoblet med én kabel

_ 1x 18 m kabel for ryggekamera, 1x 2 m kabel for frontkamera, 1x 5 m kabel for sidekameraer.

PN GeNerell beskrivelse

500050739 sett for sikt til 3 sider + DVr + sensorer

kOMPLETT FOr/Bak OVErsIkTs sETT INNEHOLDEr
_ Profesjonelt, vanntett innebygd kamera Ca-33 IP69k/10G, med en synsvinkel på 120°, og 6 

infrarøde LED-lamper

_ CM-562 TFT LCD 5,6” fargeskjerm, 4:3-format, med 2 ekstra kamerainnganger, 12/24 V

_ Mikrofargekamera med prismelinser for en synsvinkel på 30° forover 

_ 18 m kabel for ryggekamera og 4 m kabel for frontkamera.

kOMPLETT ryGGEkaMEra – sETT, 7” skJErM
_ Profesjonelt, vanntett innebygd kamera Ca-33 IP69k/10G, med en synsvinkel på 120°, og 6 

infrarøde LED-lamper

_ CM-708 TFT LCD 7,0” fargeskjerm, 16:9-format, med 2 ekstra kamerainnganger, 12/24 V

_ 18 m kabel.

PN GeNerell beskrivelse

500050706 ryggekamera –sett, 7” skjerm

500050705 komplett ryggekamera – sett, 7” skjerm

500050707 komplett for/bak oversikts sett inneholder
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EksTra FULL LED-LaMPEr
Ekstra FULL LED-lamper gir lengre sikt under alle forhold med svært lavt energiforbruk og lang 

levetid. Lampene er vanntette og motstandsdyktige mot korrosjon.

PN GeNerell beskrivelse

500050662 Ekstra FULL LED-lampe 700 lm, diameter 9'', svart hus/kromring

500050663 Ekstra FULL LED-lampe, 1200 lm, med 9” diameter parkeringslys, svart deksel/krominnfatning

500050664 Ekstra FULL LED-lampe, 1200 lm, med 9” diameter parkeringslys, kromdeksel/krominnfatning

HOrN
En umiskjennelig lyd. Disse kraftige elektropneumatiske hornene er den beste måten å gjøre deg

hørt på når det trengs.

PNEUMaTIsk HOrN I rUsTFrITT sTÅL
komplett med: Frontdeksel og 24 V elektrokompressor.

Hornet kan brukes på kjøretøy som ikke er utstyrt med trykkluftsystemer.

TrykkLUFTHOrN FOr LasTEBILEr
komplett med 24 V magnetventil

kraftig lyd med horn for høye og lave toner

Fungerer med trykk 4-20 atm

kan brukes på alle lastebiler med trykkluft.

PN GeNerell beskrivelse

2993750 Pneumatisk horn i rustfritt stål

500025950 Trykklufthorn for lastebiler
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TyVErIsIkrING OG TELEFONOPPrINGNING
Volumetrisk perimeteralarmsystem, med sMs-varsling og oppringning på mobiltelefon. systemet 

sikrer motorpanseret (der sirenen befinner seg), førerhytten og lasterommet.

Generelle egenskaper :

_ sentralstyrt lukning

_ Innebygde volumetriske ultralydsensorer

_ GsM-oppringning med motorblokkering

_ send sMs til opptil 10 telefonnumre i tilfelle tyverialarm

_ Oppringningsvarsling på mobil

_ Perimeterbeskyttelse

_ startsperre beskyttelse

_ Blinkende blinklys når tyverialarmen utløses/deaktiveres.

PN GeNerell beskrivelse

500050478 Tyverisikring og telefonoppringning

FJErNkONTrOLLErTE MODULEr FOr DørÅPNING/-LUkkING
Hovedfunksjoner :

_ 2 fjernkontroller

_ 6-tråders kontroll av sentralstyrt lukning

_ Blinkekommando for indikatorsignal

_ Negativ utgang for modultilbehør

_ LED-status.

PN GeNerell beskrivelse

500050593 Fjernkontrollerte moduler for døråpning/-lukking

sETT FOr NøDssITUasJONEr OG FørsTEHJELP 
settet omfatter :

_ svart veske med Iveco-navnet trykket inn

_ refleksvest

_ kompakt Euro-mikro-varselstrekant

_ Lykt med 19 hvite, lyssterke LED-lamper, glisikkert håndtak og 3 batterier inkludert

_ Førstehjelpsett med DIN13164-sertifisering

_ sett med lyspærer og sikringer.

PN GeNerell beskrivelse

500050998 sett for nødssituasjoner og førstehjelp

SIKKERhET
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VErkTøykassEr I sTÅL
Verktøykassene er laget av rustfritt stål som er polert, matt eller med blomsterrelieff, og de 

har Europlex-plastspaker. De passer perfekt i mange ulike typer kjøretøy takket være det store 

utvalget av tilpasninger.

PN GeNerell beskrivelse

500050200 Matt skrin i rustfritt stål 500x350x400 - 1,2 mm tykkelse

500050201 Matt skrin i rustfritt stål 600x400x470 - 1,2 mm tykkelse

500050202 Matt skrin i rustfritt stål 500x350x400 - 1,5 mm tykkelse

PN GeNerell beskrivelse

500050213 skrin i rustfritt stål med blomsterrelieff 800x500x500 mm

500050214 skrin i rustfritt stål med blomsterrelieff 1000x500x500 mm

PN GeNerell beskrivelse

500050204 Oval håndvaskkanne i rustfritt stål med blomsterrelieff 285x245x400 mm - 1 mm tykkelse - 25 l 

PN GeNerell beskrivelse

500050205 Oval håndvaskkanne i rustfritt stål med blomsterrelieff - 170x370x400 mm - 25 l 

PN GeNerell beskrivelse

500050206 skrin i rustfritt stål med blomsterrelieff - 10 l

PN GeNerell beskrivelse

500050211 skrin i polert rustfritt stål 800x500x500 mm

500050212 skrin i polert rustfritt stål 1000x500x500 mm
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VErkTøykassE I POLyETyLEN
Det er utført i polyetylen av middels tykkelse, har et eksklusivt låsesystem med en nyskapende 

dobbeltklikkende spak og en “M.L.D.”-magnetmekanisme som beskytter mot utilsiktet åpning. 

Det leveres med nøkkel og deksel for tildekking av nøkkelhull.

PN GeNerell beskrivelse

500050577 Termoplast-skrin 400x350x400 mm

500050578 Termoplast-skrin 500x350x400 mm

500050579 Termoplast-skrin 600x450x470 mm

500050580 Termoplast-skrin 700x450x470 mm

500050581 Termoplast-skrin 800x450x470 mm

500050582 Termoplast-skrin 1000x450x470 mm

500050583 Termoplast-skrin 1000x500x650 mm

SIKKERhET
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PrEMIUM LINE BLÅ HIMMEL
Pustende mikrofiber med Iveco-logo og blå innlegg i 

PVC.

PN GeNerell beskrivelse

500051141 Førersete standard (uten armlene)

500051145 Førersete standard (med armlene)

500051149 Førersete - sete med høy komfort - alt. 2916

500051153 Passasjersete

500051158 Tvillingsete

500051159 Tvillingsete med brett

KOMfORT
B E H a G E L I G E r E  k J ø r I N G

sETETrEkk
Den nye linjen med originale Iveco-setetrekk for nye Iveco Eurocargo er utviklet for å oppfylle 

ethvert behov og for å gi et personlig tilpasset, komfortabelt arbeidsmiljø.

ECO LINE
kunstskinn med Iveco-logo.

PN GeNerell beskrivelse

500051140 Førersete standard (uten armlene)

500051144 Førersete standard (med armlene)

500051148 Førersete - sete med høy komfort - alt. 2916

500051152 Passasjersete

500051156 Tvillingsete

500051157 Tvillingsete med brett
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KOMfORT

MOQUETTE
De er utviklet for å kombineres med linjen med setetrekk og kan tilpasses med brodert logo og 

fargerike border. Dobbelt festesystem gjør at de holder seg på plass for å unngå mulige farlige 

situasjoner.

PN GeNerell beskrivelse

500050696 Blå himmel

500050695 rød flamme

500051014 Mørkegrå

GUMMIMaTTEr
For å beskytte førerhytten innvendig. syrebestandig, kan vaskes og endrer ikke form. Med hevet 

kant for å forhindre spredning av smuss.

PN GeNerell beskrivelse

500025927 Gummimatter
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VIFTE
Viftesett for førerhytteinteriør med nyskapende og ergonomisk utforming.

sett som består av: Vifte i blå metallic, universaltilkobling for installasjon under setet, spiral.

PN GeNerell beskrivelse

500050999 Vifte

LaVaZZa kaFFEMaskIN
Den fulle aromaen til en nydelig Lavazza-kaffe alltid i nærheten. kun 8 cm i diameter, varmes den 

opp i løpet av kun 2 minutter. Tilbered en og en kaffe om gangen. For hver gang det tilberedes 

en kaffe må vann fylles på igjen.

PN GeNerell beskrivelse

500050319 Lavazza kaffemaskin

500050322 Lavazza Dokkingstasjon

500051103 Lavazza kabler

kLIMaaNLEGG
klimaanleggkomponentene i IVECO-tilbehørsserien er typegodkjente i samsvar med spesifikasjoner 

for originalutstyr som garanterer samme ytelse.

kLIMaaNLEGG FOr sTILLEsTÅENDE kJørETøy
Det går stille og rent mens motoren er av, reduserer temperaturen og luftfuktigheten og gjør 

at det ikke er behov for takluke. Vekten er nå redusert takket være bruken av én enkel Danfoss 

BD350GH-kompressor. anlegget krever et batteri på minst 180 ah.

PN GeNerell beskrivelse

500025912 sett med valeo-fordamper

500043634 sett med denso-fordamper

PN GeNerell beskrivelse

500025706 Fresco takmontert parkeringsklimaanlegg

500025707 Fresco bakmontert parkeringsklimaanlegg
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Telematics solution set-up

DrIVErLINC OG DrIVErLINC + /TELEMaTICs
EFFEkTIV - INTUITIV - rOBUsT
Hvis din nye Eurocargo alt er utstyrt med Iveco Telematics Box (alternativ 77904), kan du 

forbedre tjenestefunksjonene for administrasjon av maskinparken ved å installere Iveco 

DriverLinc i kjøretøyet. Iveco med DriverLinc kombinerer ekspertisen til leverandøren av en 

markedsledende leverandør av tjenester for administrasjon av kjøretøyparken med den beste 

kjøretøydatamaskinen på markedet.

Takket være FleetVisor™ - Telematics Portal, gir DriverLinc den beste administrasjonen av 

kjøretøyparken og forbedringer i førerytelsen, som:

_ Driver Coach - Gjør førerne til eksperter på drivstofføkonomi og trygg kjøring takket være 

tips i sanntid

_ arbeidsflyt/jobbordrer - Tildel detaljerte aktiviteter til førerne, og overvåk statusen deres

_ kjøretimer - Informerer førerne om maksimal lovlig kjøretid takket være kobling til fartsskriveren.

INNsParINGENE
_ Opptil 8% på drivstoff (og tilknyttede CO2-utslipp) med Driver Coach

_ 2% på driftskostnader takket være ekstern nedlasting av fartsskriveren

_ Opptil 80% på mobil- og dataroamingregninger takket være DriverLinc og FleetVisor™

_ Opptil 50% reduksjon av dispatcher

_ Mer effektiv bruk av kjøretimer.

2 TELEMaTIkkaBONNEMENT TILGJENGELIGE
_ sILVEr -abonnement: Bare IvecoTelematics Box er påkrevd.

_ GOLD-abonnement: DriverLinc eller DriverLinc+ er nødvendig i tillegg til Iveco Telematics Box.

silver: Posisjonering - administrasjon av kjøretimer - Geo Fencing - rapporter om drivstofforbruk - Indikatorer for nøkkelytelse for føreren.
AlTerNATiv: Tjeneste for ekstern nedlasting av fartsskriver - Hyppig posisjonering.

GOlD: All silver features + Meldinger - Førerinformasjon på display - administrasjon av arbeidsflyt.
AlTerNATiv: Tjeneste for ekstern nedlasting av fartsskriver - Hyppig posisjonering - Driver Coach.

DriverliNC: 1024x600 7-tommers display - GPs-/GNss-sporing i sanntid - 1 GB raM og 16 GB minne - Micro sD-spor for opptil 32 GB
- G-sensor - kompass - Gyro - Operativsystem android - TomTom Truck Navigation, HD trafikkinformasjon, gratis livstids kartoppdateringer.

DriverliNC + All DriverliNC feATures + 3G-tilkobling - Near-field Communication (NFC) - 5 megapiksel kamera med LED-belysning.

Med DriverLinc+ kan du forbedre arbeidsflyten enda mer takket være det medfølgende 

fotokameraet som gjør det mulig å fange opp signaturen og behandle bilder og dokumenter for 

å fullføre arbeidsflytinformasjonen.

DriverLinc og DriverLinc+, sammen med Iveco Telematics Box, leverer de beste tjenestene for 

administrasjon av maskinparken på markedet i dag.

PN GeNerell beskrivelse

500051569 DriverLinc for nye EuroCargo My 2015 med Telematic Box (alternativ 77904) allerede installert

500051582 DriverLinc+ for nye EuroCargo My 2015 med Telematic Box (alternativ 77904) allerede installert

5801977902

Installasjonssett er påkrevd hvis kjøretøyet ikke er utstyrt med alternativ 779065801967665

5801981626

TELEMATIKK
a L L T I D  T I L k O B L E T ,  s E L V  P Å  F a r T E N
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hI-TECh
F r E M T I D E N  I  B I L E N

HOLDEr FOr sMarTTELEFONEr OG NETTBrETT
Dashbordholder utviklet for Eurocargo med støtte for smarttelefoner (opptil 6’’) og nettbrett 

(opptil 10’’).

PN GeNerell beskrivelse

500051106 Holder for smarttelefoner og nettbrett

PN GeNerell beskrivelse

500050737 Bærbar navigatør travel pilot 7 “ truck lmu eu

BÆrBar NaVIGaTør TraVEL PILOT 7 “ TrUCk LMU EU
Tekniske data:

_ 7” høyoppløselig berøringsskjerm

_ Mål: 175x109x15 mm

_ TomTom Europa-kart for 43 lang, inkludert russland, med gratis livstidsoppdatering

_ Bluetooth® Handsfree med samtidig navigasjon og samtaler

_ automatis lyd-/videoinngang for ryggekamera

_ Lydutgang

_ Integrert øko-trafikklyssystem

_ Dedikert lastebilprogramvare: Hvis du stiller inn mål, vekt på kjøretøyet og typen materialer 

som skal transporteres, beregner den den beste mulige ruten, med hensyn til bredden på 

veiene, høyden på tunnelene og vektbegrensningene på broene for tunge kjøretøy 

_ 36 måneders garanti fra sluttbrukerens kjøpsdato.
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hI-TECh

3G WI-FI-rUTEr
Enhet for mobil 3G-tilkobling via sIM-kort

Egenskaper :

_ Opptil 10 Wi-Fi-enheter kan kobles til samtidig

_ Internt ion-batteri 1800 mah med 10 timers batteritid, kan lades opp via UsB

_ Micro sD-spor for minnekort opptil 32 GB for mediadelingsfunksjon for å dele lyd-/videofiler.

PN GeNerell beskrivelse

500050991 3G Wi-Fi-ruter

PrOFEsJONELT Car PHONE-sysTEM
Teknisk beskrivelse:

_ Frittstående system med sIM-kortleser

_ avtakbart håndsett

_ Mulighet for å koble til enda et håndsett

_ Ingen stråling i passasjerens mobil

_ automatisk veksling til radiodemping

_ Driftsmoduser kan stilles inn individuelt

_ Ekko- og interferensslukking med DsP

_ Dataoverføring via GsM, GPrs, EDGE, UMTs og sMs

_ Mulighet for å motta og vise sMs

_ Integrert GPs-modul (valgfri).

PN GeNerell beskrivelse

500051104 Profesjonelt Car Phone-system



IVECO DaB “PLUs” raDIO
_ avtakbart frontpanel med LCD-display

_ sD-kort- og UsB-port foran

_ Bluetooth®

_ CD/MP3/WMa-spiller

_ 4 kanaler × 40W MaX.

BLaUPUNkT TOrONTO BT-raDIO
Tekniske data:

_ UsB-leser / aU X-IN / sDHC, sD, MMC / CD

_ kompatibel med iPod, iPhone

_ Bluetooth® med integrert mikrofon og nedlasting kontakter

_ strøm: 4x50 W.

BLaUPUNkT DETrOIT-raDIO
Tekniske data:

_ UsB-leser / aU X-IN / avspillingsformatene CD-Da, CD-r, CD-rW, MP3 og WMa

_ Bluetooth®-håndsfrifunksjon med innebygd mikrofon (HFP) og audiostreaming (a2DP)

_ Maks. strøm 4x45 W

_ strømforsyning 24 V.

*    sPENNINGsrEDUksJON: PÅkrEVD FOr DaB-raDIO (PN 500050803) - Ledningsnett for plug and play-strømforsyning 12-24 V spenningsreduksjon.

**   EksTra UsB FOr kJørEDaTa - Fluktmontert UsB-kontakt (kabellengde 80 cm).

PN GeNerell beskrivelse

500050803 Iveco dab “Plus” radio

500051108 spenningsreduksjon: Påkrevd for DaB-radio (pn 500050803) *

500050625 Blaupunkt Detroit-radio

500050547 Blaupunkt Toronto bt-radio

500051105 Ekstra UsB for kjøredata **
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