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Du finner også hele IVECO tilbehørsserien i 
online-katalogen ved å følge denne linken:

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

Last den ned gratis fra App Store å få 
eksklusiv tilgang til ekstra bilder og 
informasjon.

Oppdag hele IVECO 
tilbehørsserien med gratisappen 
“Iveco Accessories”.
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Den nye NYE STRALIS representerer i dag den mest avanserte teknologien innen kategorien 
tunge lastebiler, ved å tilby en pakke med produkt og skreddersydde tjenester, fokusert på 
produktivitet og lønnsomhet for dagens transportnæring.

Den er nå en virkelig TCO2 CHAMPION, takket være dens lave forbruk, lave utslipp og lave 
totale eierkostnader. NYE STRALIS har gjennomgått en fullstendig modernisering av drivlinjen,  
fra motor til dekk; den har utviklet en ny elektrisk / elektronisk arkitektur ; den har tatt i bruk 
det beste innen ny girkasse, ny bakaksel og ny fjæring bak.

I tråd med de forbedrede funksjonene til kjøretøyet, tilbyr IVECO en ny generasjons tilbehør 
utviklet spesielt for din NYE STRALIS for å gi deg de mest spennende betingelsene for ditt 
daglige arbeid og kjøreopplevelse.

På grunnlag av din personlighet og for å bygge din unike NYE STRALIS, kan du velge å 
forbedre kjøretøyets stil med et bredt spekter av forkrommede detaljer av høy kvalitet, eller 
din sikt med spesielle LED-lampe sett. Aktiv og passiv ekstra sikkerhet og sikkerhetssystemene 
hjelper deg å beskytte din NYE STRALIS og dens last på en bedre måte, mens hi-tech 
tilbehør virkelig bringer framtiden ombord i kjøretøyet. Sist, men ikke minst, kan du tilpasse 
komforten ombord i din NYE STRALIS med et omfattende utvalg av tilbehør, utviklet for å 
gjøre livet om bord så produktivt og behagelig som mulig.

IVECO Accessories: et uendelig utvalg av produkter. Detaljer som utgjør forskjellen. 
Bli en del av den nye generasjonen. Kjør som en mester.
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STIL 

 TUNING 

Tilpass kjøretøyet ditt med elegante detaljer som fremhever dets karakter og stil. 

Alle våre forkrommede elementer er fremstilt av poler t 304 rustfritt stål av høy kvalitet. Ingen kutting eller boring er 
nødvendig, alt tilbehør er enkelt å installere med allerede påfør t 3M biltape.
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STYLING SETT 

Materiale: Høyglanspolert rustfritt stål.

Settet består av:  
• 2 Speildeksler
• 2 Dørhåndtak
• 1 Øvre grillist
• 8 Sidelister vifte

PN BESKRIvELSE

500051771 Styling sett

SPEILdEkSLEr dørHåNdTAk SIdELISTEr vIfTE

øvrE GrILLIST

GJØR DIN NYE STRALIS UNIK
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 FORKROMMET LOGO & LISTER 

Materiale: Rustfritt stål.

Settet består av:
• 1 IVECO logo
• 4 Lister

PN BESKRIvELSE

500051780 Forkrommet logo & lister 

 FORKROMMET GITTER 

Materiale: Rustfritt stål.

Settet består av 6 stykker som skal monteres på det 
originale gitteret til radiatoren.

PN BESKRIvELSE

500051777 Forkrommet gitter

 FORKROMMET LUFTDEFLEKTOR PÅ SIDEN 

Materiale: Rustfritt stål.

PN BESKRIvELSE

500051778 Forkrommet luftdeflektor på siden

STIL 
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 FORKROMMEDE TRINN 

Materiale: Rustfritt stål.

Settet består av 6 deler.

PN BESKRIvELSE

500051781 Forkrommede trinn

 FORKROMMET TRINNLIST 

Materiale: Rustfritt stålplate med laserkuttet STRALIS logo.

PN BESKRIvELSE

500025722 Forkrommet trinnlist

 FORKROMMET SKJERMPLATEDEKSEL 

Materiale: Rustfritt stål.

Settet består av 2 stykker.

PN BESKRIvELSE

500051784 Forkrommet skjermplatedeksel akselavstand 3650

500051785 Forkrommet skjermplatedeksel akselavstand 3800

GJØR DIN NYE STRALIS UNIK
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 SPEILDEKSLER 

Lettvektig ABS plastdeksel, som matcher fargen til 
kjøretøyet, beskytter speilene og fremhever design. Settet 
består av 4 stykker (2 deksler til hovedspeil, 2 deksler til 
vidvinklet speil).

PN BESKRIvELSE

500025719 Forkrommet 

500050249 Oransje

500050251 Alpe-hvit

500050253 Maranello-rød

500050257 Svart

500050259 Istanbul-blå

500050476 Hvit

 HJULMUTTERDEKSLER 

• Utformet for å gi dine hjulmuttere maksimal beskyttelse 
• Diameter 32” - pakke med 10 stykker

PN BESKRIvELSE

500050997 Forkrommet stål med himmelblå detaljer

500051794 Forkrommet stål 

500050281 Forkrommet plast

500050250 Plast, oransje

500050252 Plast, alpe-hvit

500050254 Plast, Maranello-rød

500050479 Plast, hvit

500050258 Plast, svart

500050260 Plast, Istanbul-blå

STIL 

 HJULNAvDEKSEL 

• Utformet for å gi dine hjulnav maksimal beskyttelse
• Diameter 22,5” - 10 hull

PN BESKRIvELSE

500025725 1 Rustfritt stål deksel fremre nav

500025726 1 Rustfritt stål deksel bakre nav

500051782 1 Rustfritt stål deksel fremre nav

500051783 1 Rustfritt stål deksel bakre nav
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 DEKALER 

De stilfulle dekalene, garantert vanntett og UV-resistente, fremhever kjøretøyets karakter.

PN BESKRIvELSE

500050288 Merker, oransje 

500050528 Merker, grå

500050529 Merker, røde

 SKJERMPLATER PÅ SIDEN 

De strømlinjede skjermplatene på siden er en kombinasjon 
av design og funksjonalitet. De gir kjøretøyet et mer stilfullt 
utseende og reduserer drivstofforbruket.  

PN BESKRIvELSE

500051131 2 skjermplater på siden akselavstand 3650 - 
urea lt. 50

500051132 2 skjermplater på siden akselavstand 3800 - 
urea lt. 50

500511134 2 skjermplater på siden akselavstand 3650 - 
urea lt. 100

500051135 2 skjermplater på siden akselavstand 3800 - 
urea lt. 100

PN BESKRIvELSE

500050289 Siluett, blå

500050530 Siluett, grå

500050538 Siluett, hvit

PN BESKRIvELSE

500050290 Profiler, grå

500050531 Profiler, svart

500050532 Profiler, blå

PN BESKRIvELSE

500050291 Dobbel tonalitet, grå

500050534 Dobbel tonalitet, rød

500050533 Dobbel tonalitet, oransje

PN BESKRIvELSE

500050292 Horizon rød

500050535 Horizon grå

500050536 Horizon oransje

PN BESKRIvELSE

500050537 Flow oransje

500050293 Flow grå

PrOfILEr dOBBEL

HOrIzON fLOw

GJØR DIN NYE STRALIS UNIK

SILuETTMErkEr
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SIKT

 LYSSTANG 

Lysstangen designet etter formen til førerhuset på NYE STRALIS øker kjøretøyets sikkerhet og gir perfekt sikt over veibanen langt 
framover.

Settet inneholder:
• LED-stang
• Bilparkens skilt belysning bak: mulighet til å feste på 
 STRALIS logoen eller en personlig tilpasset logo
• Klistremerke med STRALIS logo
• Funksjonaliteter : LED-stang Fjernlys

Opt. 79454: tilretteleggelse for LED-stang og bilparkens  
skiltbelysning bak med en kontrollenhet i førerhuset. 

PN BESKRIvELSE

500051772 Lysstang

PN BESKRIvELSE

500051787 Stigtrinn

 STIGTRINN 

LED som lyser med STRALIS sin logo.

Materiale: Rustfritt stål, børstet overflate, glisikker profil.

Settet består av 2 stykker.

Undersøk lokale bestemmelser før lys monteres.
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 BULLBARS 

Spesielt utformet for å understreke designen ved kjøretøyets 
front og gi kjøretøyet et robust utseende.

Høye bullbars: 

Diameter 60 mm, med støtter for 4 ekstra lys.

Lave bullbars: 

Diameter 50 mm, med støtter for 2 ekstra lys.

Opt 79454: tilretteleggelse for LED lys.
PN BESKRIvELSE

500051769 Elektropolert rustfritt stål øvre bullbar

500051795 Svart rustfritt stål øvre bullbar

 DØRBELYSNING 

LED som lyser med IVECO sin logo. 

Settet består av 2 stykker.

PN BESKRIvELSE

500051788 Dørbelysning

PN BESKRIvELSE

500051773 Elektropolert rustfritt stål nedre bullbar

500051774 Dam bullbar i elektropolert rustfritt stål 

500051775 Svart rustfritt stål nedre bullbar

500051776 Dam bullbar i svart rustfritt stål 

PN BESKRIvELSE

500050661 Full led ekstra lys, 700 lm, med 7” diameter, 
svart deksel/forkrommet omkrets

500050662 Full led ekstra lys, 700 lm, med 9” diameter, 
svart deksel/forkrommet omkrets

500050663 Full led ekstra lys, 1200 lm, med 9” diameter, 
svart deksel/forkrommet omkrets

500050664 Full led ekstra lys, 1200 lm, med 9” diameter, 
forkrommet deksel/forkrommet omkrets

FOR Å SE OG BLI SETT
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SIKKERHET

 SETT FOR SIKT BAKOvER, 5,6” SKJERM 

Settet inneholder:
• Innebygget, profesjonelt vannsikkert kamera IP69K, med en 
 synsvinkel på 120°
• TFT LCD 5,6” fargemonitor, 4:3 format, med 2 ekstra inntak  
 for kamera, 12/24 V, kabel 18 m

PN BESKRIvELSE

500050706 Sett for sikt bakover, 5,6” skjerm

 SETT FOR SIKT BAKOvER, 7” SKJERM 

Settet inneholder:
• Innebygget, profesjonelt vannsikkert kamera IP69K, med en  
 synsvinkel på 120°
• TFT LCD 7” fargemonitor, 16:9 format, med 2 ekstra inntak  
 for kamera, 12/24 V, kabel 18 m

PN BESKRIvELSE

500050705 Sett for sikt bakover, 7” skjerm

 SETT FOR SIKT BAKOvER, 5,6” SKJERM 

Settet inneholder:
• Innebygget, profesjonelt vannsikkert kamera IP69K, med en 
 synsvinkel på 120°
• TFT LCD 5,6” fargemonitor, 4:3 format, med 2 ekstra inntak 
 for kamera, 12/24 V
• Mikrokamera i farger med prismelinser for sikt framover  
 med en vinkel på 30°, kabel 18 m

PN BESKRIvELSE

500050707 Sett for sikt bakover, 5,6” skjerm
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 OPPvARMET RYGGEKAMERA FOR  
 IvECONNECT 

Settet inneholder:
• Profesjonelt oppvarmet og vannsikkert kamera IP69K, med 
 en synsvinkel på 170°. Automatisk aktivering for tåkelys  
 og avriming
• Kontakter for innplugging og spilling, kabler

PN BESKRIvELSE

500051791 Oppvarmet ryggekamera for Iveconnect

 SAFE-OPPBEvARINGSBOKS 

Safen-oppbevaringsboksen er skjult i kabinen, under sengen 
for trygg oppbevaring av dine verdisaker.

Materiale: Rustfritt stål og utstyrt med Euroinox låsesystem i 
rustfritt stål.

Tykkelse: 1,5 mm.

PN BESKRIvELSE

500050216 Safe-oppbevaringsboks

 SYSTEM FOR MÅLING Av DEKKTRYKK 

TPMS holder alltid forhold som temperatur og trykk i 
dekkene under kontroll.
Settet inneholder:

• 6 Ventil-deksel sensorer 
• Display L56* W118* H20 mm
• 1 Repeter
• 7 Støvsikre deksler
Egenskaper:

• Trykkintervall: 0-12 Bar / 0-174 PSI
• Visuell og akustisk varsling
• Selvtesting hver gang strømmen slås på
• Intelligent sovemodus for å spare energi

PN BESKRIvELSE

500051793 System for måling av dekktrykk

ALT DU TRENGER FOR DIN EGEN SIKKERHET
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SIKKERHET

 DRIvSTOFFSIKKERHET  
 OG SIKKERHETSUTSTYR 

Dieseltyveri-alarmen er bevist effektiv og løser et hvilket som 
helst sikkerhetsproblem ved kjøretøyet, den beskytter 
drivstoffet og dermed fortjenesten. 

PN BESKRIvELSE

500050869 Tyverisikker tank i aluminium

500050870 Tyverisikker standardtank i aluminium

500050871 Tyverisikker standardtank i aluminium  
for fast karosseri

 HORN 

En lyd det er umulig å ta feil av. Disse kraftige elektro-
pneumatiske hornene er den beste måten du kan gjøre deg 
kjent på når det er nødvendig. Horn laget i rustfritt stål med 
høye og lave toner med 24 V magnetventil.

PN BESKRIvELSE

500025950 Komprimert lufthorn

PN BESKRIvELSE

500025949 Komprimert lufthorn med spoilere

 STIGEHOLDER 

Laget i rustfritt stål, du kan feste og ta av stigen din enkelt, 
raskt og sikkert.

PN BESKRIvELSE

500051779 Stigeholder
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 vERKTØYKASSER 

Laget av polert, matt rustfritt stål eller stål med dekorasjoner, boksene har et låsesystem med Europlex plast. De passer perfekt 
inn i de fleste kjøretøyene takket være det rike utvalget av versjoner tilpasset kundenes behov.

PN BESKRIvELSE

500050200 Matt, rustfritt stål oppbevaringsboks 
500x350x400 mm - 1,2 mm tykk

500050201 Matt, rustfritt stål oppbevaringsboks 
600x400x470 mm - 1,2 mm tykk

500050202 Matt rustfritt stål oppbevaringsboks 
500x350x400 mm - 1,5 mm tykk

PN BESKRIvELSE

500050204 Oval blomsterdekorert tank for håndvask i 
rustfritt stål 285x245x400 mm - 1 mm tykk - 25 L

PN BESKRIvELSE

500050205 Oval blomsterdekorert tank for håndvask i 
rustfritt stål - 170x370x400 mm - 25 L

PN BESKRIvELSE

500050206 Boks i blomsterdekorert rustfritt stål - 10 L

PN BESKRIvELSE

500050211 Boks i polert rustfritt stål 800x500x500 mm

500050212 Boks i polert rustfritt stål 1000x500x500 mm

PN BESKRIvELSE

500050213 Boks i polert rustfritt stål med 
blomsterdekorasjoner 800x500x500 mm

500050214 Boks i rustfritt stål med 
blomsterdekorasjoner 1000x500x500 mm

PN BESKRIvELSE

500050577 Termoplast kasse 400x350x400 mm

500050578 Termoplast kasse 500x350x400 mm

500050579 Termoplast kasse 600x450x470 mm

500050580 Termoplast kasse 700x450x470 mm

500050581 Termoplast kasse 800x450x470 mm

500050582 Termoplast kasse 1000x500x470 mm

500050583 Termoplast kasse 1000x500x650 mm

PN BESKRIvELSE

500050208 Boks i rustfritt stål for transpallet

ALT DU TRENGER FOR DIN EGEN SIKKERHET
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SIKKERHET 

PN BESKRIvELSE

500051796 Sett for nødssituasjoner og førstehjelp

 SETT FOR NØDSSITUASJON OG  
 FØRSTEHJELP 

Settet består av:
• Svart mappe med IVECO silketrykk
• Hi-vis vest
• Kompakt Euro mikro trekant
• Lommelykt med 19 hvite LED og høy lysstyrke, med sklisikkert  
 grep, inkludert 3 batterier
• DIN13164 sertifisert førstehjelpsett
• Sett med pære og sikring

PN BESKRIvELSE

500025749 Batterilader

 BATTERILADER 

En kraftig 24 V batterilader, i stand til å forsyne 14 A for å lade 
batteriets lager opp til 300 Ah, og til å opprettholde ladinger 
opp til 500 Ah.

PN BESKRIvELSE

500051469 GPS Lokaliseringsenhet

 GPS LOKALISERINGSENHET 

GPS lokaliseringsenheten Mario er neste generasjons vernesystem via satellitt. Det tillater deg å lokalisere kjøretøyet ved 
hjelp av en App, ved å vise dens posisjon direkte fra telefonen eller datamaskinens skjerm.

Spesifikasjoner:
• Internet lokalisering: gjør det mulig å kontrollere hvilken rute som er valgt, mulighet til å rapportere antall kjørte kilometer,  
 drivstofforbruk, fartsgrenser som er overskredet og kontrollere tider for pause og kjøring
• SAT Alarm: ved tyveri sendes en melding om hvor kjøretøyet befinner seg

PN BESKRIvELSE

500051797 Mobisat A.T.L.A.S.

 MOBISAT A.T.L.A.S. 

(Advanced Telematics Location Automotive System)

A.T.L.A.S. er plugg inn & spill. Takket være ODB-II standard kan den enkelt plugges inn i OBD porten til kjøretøyet.

Egenskaper:
• Satelittbeskyttelsen er alltid aktiv (oppdager tyveriforsøk på egen hånd)  
• DTS registrering (diagnostikk anomali-koder) for fjernkontrollert diagnose av de elektroniske komponentene ved kjøretøyet
• Sanntidsoppsporing ved Greenbox (Mobisat gratis applikasjon på mobil og web)
• Virtuell kilometerteller (ved å måle GPS distanse hvert 1 sekund)
• Miljøvennlig kjøring (oppdager knappe svinger, brå akselerasjon og bremsing)
• Melder fra om trafikkulykker

A.T.L.A.S. trenger et SIM-kort (følger ikke med).
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 TACHOGRAF 

Elektronisk instrument med funksjonelle egenskaper, sikkerhet og nøyaktighet som tillater betydelige fremskritt med hensyn til:
• Sikkerhet i trafikken
• I overensstemmelse med regelverket 
• Forbedrede arbeidsbetingelser for sjåførene 
• Enkel styring for transportbedriftene

PN BESKRIvELSE

500050540 DLK PRO TIS COMPACT

dLk PrO TIS COMPACT

Med denne enheten er det mulig å laste ned og analysere 
data fra enhver av de digitale tachografmodellene. 
Anordningen har også en ytre innstikksplass for rask nedlasting 
av sjåfør-kortet.

det er mulig å laste ned:
• Sjåførens kort
• Masse minne 
• Spesialdata 

Spesifikasjoner:
• Litiumbatteri
• Touch Screen
• Utbyggbart minne
• Integrert kortleser
• Intern klokke synkronisert med DTCO
• USB for PC-tilkopling

Styr opp til 5 kjøretøyer og 10 sjåfører.

PN BESKRIvELSE

500050979 SMARTLINK

 SMARTLINK 

DTCO SmartLink er den raskeste og enkleste måten å 
kommunisere med den digitale tachografen på ved å benytte 
de populære og moderne Smarttelefonene med Android-
operativsystemet.

Det er en Bluetooth® dongle, som benyttes fra sjåførene på 
grensesnittet framme på DTCO som den henter strømmen fra. 

Etter å ha aktivert kommunikasjonen med Smarttelefonen, 
ved å åpne Appen (gratis) kan du få tilgang til funksjoner som 
er nyttige for sjåføren. 

dLk PrO dOwNLOAdkEY

Med denne anordningen er det mulig å laste ned data fra 
en hvilken som helst type digital tachograf. Anordningen er 
utstyr t med en integrer t chip for kor tleser for rask 
nedlasting av sjåførkor tene.

det er mulig å laste ned:
• Sjåførens kort
• Masse minne 
• Spesialdata 

Egenskaper:
• Litiumbatteri
• Touch Screen
• Utbyggbart minne
• Integrert kortleser
• Intern klokke synkronisert med DTCO
• USB for PC tilkopling

Alt “Verktøy for nedlasting” krever ikke programvareinstallasjon 
på PCen.

PN BESKRIvELSE

5000502452 DLK PRO DOWNLOADKEY

ALT DU TRENGER FOR DIN EGEN SIKKERHET
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HI-TECH 

PN BESKRIvELSE

500051107 Hi-Vision 24V 

 HI-vISION 24v 

Hi-Vision lyd/videosystemet kombinerer innovasjon, 
teknologi og brukervennlighet, og legger dermed 
forholdene til rette for øyeblikk hvor en kan slappe av.

Settet inneholder:
• 1 Forsterker
• 1 Subwoofer 
• 4 Høyttalere
• 1 DVD / USB / SD / VM071
• 1 Digital dekoder
• 1 Monitor 19”

PN BESKRIvELSE

500051104 Profesjonelt system for telefoner

 PROFESJONELT SYSTEM FOR TELEFONER 

Teknisk beskrivelse:
• Uavhengig system med SIM-kortleser
• Mikrotelefon som kan tas ut
• Mulighet til å kople til en mikrotelefon nr. 2
• Ingen radiasjoner i passasjerens celle
• Automatisk demping av bilradio
• Driftsmoduser kan stilles inn individuelt
• Sletting av ekko og forstyrrelser ved DSP
• Dataoverføring via GSM, GPRS , EDGE , UMTS & SMS
• Mulighet til å motta og lese SMS
• Integrert GPS-modul (ekstrautstyr)

 HI-SOUND 24v 

Et lydsystem utformet for å nyte kvaliteten ved tiden du tilbringer ombord i kjøretøyet. 

Settet inneholder:

• 1 Forsterker
• 1 Subwoofer 
• 4 Høyttalere

PN BESKRIvELSE

500050629 Hi-Sound 24V 
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PN BESKRIvELSE

500050991 3G WI-FI Ruter

 3G WI-FI RUTER 

Enhet for 3G-tilkopling i bevegelse med et SIM-kort.

Egenskaper:
• Til og med 10 Wi-Fi enheter kan kople seg til samtidig
• Internt Ion-Batteri 1800 mAh med 10 timers autonomi,  
 kan gjenopplades ved USB
• Slot Mikro SD for minnekort opp til 32 GB for  
 mediadelingsfunksjon for å dele lyd/videofiler

PN BESKRIvELSE

500051519 Bærbar Navigatør Travel Pilot 7”  
LASTEBIL LMU EU

 BæRBAR NAvIGATØR TRAvEL PILOT 7”  
 LASTEBIL LMU EU 

• 7” touch screen med høy bildeoppløsning
• Dimensjoner : 188x114x12 mm
• TomTom™ Europakart over 43 land, inkludert Russland,  
 med gratis oppgradering ut hele driftsperioden
• Bluetooth® simultan navigasjon og anrop uten å bruke  
 hendene
• Automatisk lyd/video input for ryggekamera
• Lyd output
• Integrert eco-traffikklyssystem
• Egen programvare for lastebiler : ved å stille inn dimensjoner  
 for vekten til kjøretøyet og type materiale som transporteres,  
 vil det beregne den beste ruten, ved å ta i betraktning 
 veienes bredde, høyder i tunnelene og vektbegrensninger  
 på broene for tunge kjøretøy
• 36 måneders garanti fra kjøpsdato for sluttbrukeren

 IvECO DAB “PLUS” RADIO 

• Frontplate med LCD-display som kan tas ut
• Front SD-kort og USB-port
• Bluetooth®

• CD/MP3/WMA spiller
• 4 kanaler x 40 W MAX
• I-Pod tilkopling

PN BESKRIvELSE

500050803 IVECO DAB “PLUS” radio

KJØR INN I FREMTIDEN
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KOMFORT

 SETETREKK 

Linjen med setetrekk er designet for å møte alle behov og ha et arbeidsmiljø skreddersydd din personlige stil.

PrEMIuM LINJEN

Svart kunstskinn med mikro-perforert ryggstøtte og tilpasset 
med brodert IVECO logo.

PN BESKRIvELSE

500051798 Standard førersete

500051799 Førersete med høy komfort

500051800 Passasjersete

500051801 Madrassbeskyttelse

500051802 Pute

500051803 Gardiner

ECO LINJEN

Tec svart stoff - svart skinnplysj på siden, ryggstøtte i jersey 
og tilpasset med brodert IVECO logo.

PN BESKRIvELSE

500051806 Standard førersete

500051807 Førersete med høy komfort

500051808 Passasjersete

500051809 Madrassebeskyttelse

500051810 Pute

500051811 Gardiner
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rACING LINJEN

Svart “Tecnosilk” stoff, elektro-sveiset midtpanel, oransje 
mikrofiber innlegg og tilpasset med brodert IVECO logo.

PN BESKRIvELSE

500051814 Standard førersete

500051815 Førersete med høy komfort

500051816 Passasjersete

500051817 Madrassebeskyttelse

500051818 Pute

500051819 Gardiner

ELEGANCE LINJEN  

Grått mikrofiberstoff med grå dekorasjon og tilpasset med 
brodert IVECO logo.

PN BESKRIvELSE

500051820 Standard førersete

500051821 Førersete med høy komfort

500051822 Passasjersete

500051823 Madrassebeskyttelse

500051824 Pute

500051825 Gardiner

SAfArI LINJEN  

Brunt mikrofiberstoff med grå dekorasjon og tilpasset med 
brodert IVECO logo.

PN BESKRIvELSE

500051828 Standard førersete

500051829 Førersete med høy komfort

500051830 Passasjersete

500051831 Madrassebeskyttelse

500051832 Pute

500051833 Gardiner

 SAMMENLEGGBARE BRETTET 

Det sammenleggbare brettet med tannglassholder av plast-
ABS passer inn i hanskerommet i din NYE STRALIS.

Dimensjoner : 39x30 cm.

PN BESKRIvELSE

500051792 Sammenleggbare brettet

DIN PERFEKTE ARBEIDSPLASS
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KOMFORT

 STOFFMATTER 

Utviklet for å passe sammen med setetrekkes linje, de er tilpasset med brodert logo og fargede kanter. 

Utstyrt med dobbelt system for feste som garanterer at de sitter på plass for å unngå potensielt farlige situasjoner.

 GUMMIMATTE 

For beskyttelse av førerhusets interiør. Syrebestandig, vaskbar 
og motstandsdyktig mot å endre form. Med en hevet kant for 
å hindre søling.

PN BESKRIvELSE

500025223  Gummimatte

PN BESKRIvELSE

500051804 Matte sjåfør- og passasjersett

500051805 Matte nattsonen

PrEMIuM LINJEN (uten STrALIS-logo)1

PN BESKRIvELSE

500051812 Matte sjåfør- og passasjersett

500051813 Matte nattsonen

ECO LINJEN (uten STrALIS-logo)2

PN BESKRIvELSE

500050275 Matte sjåfør- og passasjersett

500050276 Matte nattsonen

rACING LINJEN3

PN BESKRIvELSE

500051826 Matte sjåfør- og passasjersett

500051827 Matte nattsonen

ELEGANCE LINJEN4

PN BESKRIvELSE

500051834 Matte sjåfør- og passasjersett

500051835 Matte nattsonen

SAfArI LINJEN5
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 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. 
den tilbereder én kaffe om gangen. For hver gang det 
tilberedes en kaffe må vann fylles på igjen.

PN BESKRIvELSE

500050319 Lavazza kaffemaskin

500050322 Dock

500050626 Kabling

 KLIMAANLEGG STASJONæRE KJØRETØY 

Det nye Fresco 3000 klimaanlegget er IVECO sitt svar for å 
oppnå maksimal termisk komfort i førerhuset og køyesonen 
til industrielle kjøretøy i løpet av natten og på dagtid  
ved stopp, med det fremste av virkelig kjøleeffekt  
(950 W-3245 BTU /h).

Det fungerer stille og rent når motoren er slått av, det senker 
temperaturen og reduserer luftfuktigheten på en måte som 
kun ekte klimaanlegg kan, mens luken er fri.

Vekten er nå redusert, takket være bruken av en enkel 
Danfoss BD350GH kompressor, og de to versjonene som er 
tilgjengelige betyr at Fresco 3000 kan installeres i et hvilket 
som helst førerhus uten å måtte bruke spesialverktøy.

PN BESKRIvELSE

500050400
 500050401 Fresco RT

500025706 Fresco TOP

500025707 Fresco BACK

 LUFTBLÅSER 

Luftblåsersett for førerhusets interiør med en innovativ og 
ergonomisk design.
Settet inneholder: 
• Luftblåser i blå metallic
• Universalkobling for installasjon under setet, spiral

PN BESKRIvELSE

500050999 Luftblåser

DIN PERFEKTE ARBEIDSPLASS



PU
BL

IK
A

SJ
O

N
  

H
16

13
20

1N
O

 -
 0

7/
16

IVECO SpA    VIA PUGLIA, 35    10156 TURIN - ITALY    WWW.IVECO.COM IN
FO

R
M

A
SJ

O
N

EN
 O

G
 B

IL
D

EN
E 

I D
EN

N
E 

KA
TA

LO
G

EN
 E

R
 B

A
R

E 
V

EI
LE

D
EN

D
E.

 IV
EC

O
 F

O
R

BE
H

O
LD

ER
 S

EG
 R

ET
T

EN
  

T
IL

 N
Å

R
 S

O
M

 H
EL

ST
 Å

 G
JØ

R
E 

EN
D

R
IN

G
ER

 A
V

 K
O

M
M

ER
SI

EL
LE

 E
LL

ER
 B

Y
G

G
EM

ES
SI

G
 G

R
U

N
N

ER
 U

T
EN

 V
A

R
SE

L 


