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NOWE GWIAZDY KLASY CIĘŻKIEJ IVECO NA IAA 2012 

Na 64. Międzynarodowej Wystawie Pojazdów Użytkowych (IAA) w 
Hanowerze, odbywającej się w dniach od 20 do 27 września 2012 roku, 
Iveco prezentuje nowe modele ze swojej oferty pojazdów ciężkich: nowego 
STRALISA i nowego Trakkera.  

Nowy STRALIS w centrum uwagi 

Po premierze 1 lipca nowy STRALIS debiutuje przed większą 
międzynarodową publicznością wraz z dwiema ważnymi nowościami w 
ofercie silników spełniających normę Euro VI. Pojazd, który jest 
odpowiedzią Iveco na potrzeby współczesnej branży transportowej, może 
być wyposażony w nowe, potężne silniki: Cursor 9 o mocy 400 KM i 
maksymalnym momencie obrotowym 1700 Nm, stanowiący szczególnie 
konkurencyjną opcję w pojazdach przeznaczonych do transportu paliw, lub 
Cursor 11 (480 KM i 2250 Nm), oferujący takie same osiągi, jak jednostka 
13-litrowa przy zdecydowanie mniejszej masie i niższym zużyciu paliwa.  

Wraz z nowym STRALISEM Iveco wprowadza strategię szczególnej 
dbałości o zaspakajanie potrzeb klienta poprzez zmniejszenie 
całkowitego kosztu posiadania (TCO) nawet o 4% przy eksploatacji na 
dalekich trasach. W pojeździe zastosowano wysoce innowacyjną 
technologię silnikową, czyli opatentowany przez FPT Industrial system 
Hi-eSCR, umożliwiający spełnienie wymagań normy Euro VI bez 
zwiększania zużycia paliwa. 

Kolejną nowością w 2012 roku prezentowaną w Hanowerze jest STRALIS 
LNG Natural Power, czyli wersja napędzana skroplonym gazem ziemnym, 
nadająca się doskonale do dystrybucji towarów na średnich trasach i 
realizowania nocnych dostaw. Sprzedaż STRALISA z instalacją gazu 
ziemnego rozpoczęła się w Europie w bieżącym roku.  

STRALIS Emotional: nowość z „super wyposażeniem” 

Jednym z nowych modeli klasy ciężkiej prezentowanych przez Iveco jest 
STRALIS Emotional z bogatą ofertą akcesoriów zwiększających 
przyjemność z prowadzenia pojazdu oraz zapewniających pełen relaks w 
kabinie. Obydwa te aspekty korzystnie wpływają na wydajność pracy 
kierowcy i bezpieczeństwo. 
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 Nowy Trakker: kabina przeprojektowana pod kątem większego komfortu  

W ramach pełnej odnowy oferty pojazdów ciężkich Iveco przygotował 
światową premierę nowego Trakkera, czyli terenowego pojazdu 
budowlanego z całkowicie zmodernizowaną kabiną. Została ona 
zaprojektowana pod kątem zwiększenia komfortu pracy i przebywania w jej 
wnętrzu, czyli czynników uznawanych za fundamentalne dla wydajności i 
bezpieczeństwa.  

Nowy Trakker porusza się sprawnie nawet w trudnym terenie. Silniki Cursor 
(8 i 13 Euro V) zapewniają odpowiedni zapas mocy, wieloletnią 
bezawaryjną eksploatację i gotowość do pracy przez 365 dni w roku. Nowy 
Trakker znacznie podnosi wydajność, oferując komfort na poziomie 
pojazdu przeznaczonego do eksploatacji szosowej nawet na placu budowy 
i poza utwardzoną nawierzchnią.  

Trakker Dakar  

Iveco wystawia także egzemplarz Trakkera, którym jeździł mistrz Miki 
Biasion, uczestnik Rajdu Dakar 2012. Niedawno pojazd ten zajął pierwsze 
miejsce w innej międzynarodowej imprezie - 29. Baja España-Aragón - 
szóstych zawodach w ramach mistrzostw świata Rallyes Tout Terrain.  

 

STOISKO IVECO  

Pojazdy klasy ciężkiej na pierwszym planie 

Stoisko Iveco o powierzchni przeszło 2000 metrów kwadratowych zostało 
zbudowane z podobnych materiałów i z wykorzystaniem podobnej 
kolorystyki co Fiat Industrial Village w Turynie Znalazły się na nim 
najbardziej reprezentatywne modele z poszczególnych klas. Stoisko jest 
podzielone na sekcje odpowiadające poszczególnym kategoriom oferty.  

Centralne miejsce zajmują pojazdy ciężkie, a tuż obok umieszczono 
ekspozycję silników i technologii silnikowych. Wokół centralnej części 
stoiska ustawiono pojazdy z pozostałych klas, w tym lekkie i średnie 
samochody ciężarowe, minibusy i autobusy oraz pojazdy budowlane.  
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Na pozostałej powierzchni stoiska, obok konkretnych produktów, Iveco 
stara się także pokazać, jak ważny w strategii firmy jest klient. Począwszy 
do fazy projektowania, aż do wprowadzenia pojazdu na rynek oraz od 
pomocy technicznej, aż do przygotowania usług finansowych 
dostosowanych do potrzeb klienta, najważniejsza jest zawsze wartość 
tworzona dla tych, którzy będą na co dzień korzystać z pojazdów Iveco w 
swojej pracy. 

Innowacyjne technologie silnikowe FPT Industrial w centralnej części stoiska 

Strefa poświęcona technologii silnikowej, urządzona w centralnej części 
stoiska, jest zdominowana przez silniki Euro VI opracowane przez FPT 
Industrial, czyli jeden z najważniejszych działów Fiat Industrial, 
odpowiadający za dostarczanie innowacyjnych rozwiązań silnikowych dla 
wszystkich spółek należących do Grupy. Począwszy od silników 
spełniających normę Tier IV dla CNH, a następnie dzięki w pełni 
opatentowanemu zaawansowanemu systemowi redukcji katalitycznej High 
Efficiency SCR (HI-eSCR), przewaga FPT Industrial nad konkurencją jest 
bezdyskusyjna. Technologia oczyszczania spalin zastosowana przez FPT 
Industrial w pojazdach zgodnych z normą Euro VI jest unikatowa i 
niespotykana u innych producentów, ponieważ umożliwia spełnienie 
rygorystycznych wymagań dotyczących ograniczenia emisji tlenków azotu 
za pomocą samego systemu redukcji katalitycznej bez recyrkulacji spalin. 

Pojazdy klasy lekkiej i średniej na wystawie 

Na stoisku nie zabraknie także przedstawicieli klasy średniej (Eurocargo) i 
lekkiej (Daily). Łącznie firma wystawia trzy egzemplarze Daily, w tym jeden 
elektryczny. Pojazd ten charakteryzuje się dużą niezawodnością i 
doskonale sprawdza się w mieście, na przykład przy realizacji dostaw „od 
drzwi do drzwi” lub w przewozach osób.  

W klasie średniej firma prezentuje Eurocargo, który jest najwyżej 
cenionym w Europie modelem wykorzystywanym w dystrybucji na średnich 
dystansach. Jego wersja Euro V EEV wciąż jest niekwestionowanym 
wzorem i liderem na rynku europejskim w segmencie pojazdów do 
dopuszczalnej masie całkowitej od 6 do 19 ton.  
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Astra HD9 w Hanowerze 

Oferta pojazdów terenowych obejmuje także markę Astra, której 
przedstawicielem w Hanowerze jest nowa wersja HD9 o jeszcze lepszych 
osiągach i wyposażona w nową kabinę. Astrę można zdecydowanie polecić 
dużym firmom budowlanym działającym na terenie kamieniołomów i placów 
budowy, które poszukują niezawodnego partnera pod względem 
wytrzymałości i funkcjonalności, a także sprawnej obsługi klienta.  

Rozwiązania Iveco w dziedzinie zbiorowego przewozu osób  

Iveco prezentuje nowy Daily Minibus oraz Magelys Pro. Nowy Daily 
Minibus, wystawiony w wersji Daily Tourys z silnikiem o mocy 170 KM, to 
połączenie tradycyjnie uznanych atutów modelu Daily z atrybutami lidera w 
segmencie zbiorowego przewozu osób. Pojazd jest idealnym rozwiązaniem 
dla przewoźników obsługujących trasy miejskie oraz przyspieszone linie 
podmiejskie.  

Magelys Pro prezentowany w 12-metrowej wersji z silnikiem Cursor 10 
EEV o mocy 450 KM należy do rodziny pojazdów, która w ostatnich latach 
wysunęła się na pozycję lidera w niszowym segmencie luksusowych 
autokarów Gran Turismo. 

 

Ekspozycja zewnętrzna: jazdy próbne elektrycznym Daily 

Pojazdy Iveco są wystawione również na ekspozycji zewnętrznej. Można 
tam zobaczyć między innymi cztery egzemplarze Daily, dwa Eurocargo, w 
tym jeden z napędem na gaz ziemny, dwa nowe Trakkery, dwa STRALISY 
Hi-Way i trzy inne STRALISY Hi-Road ze średnią kabiną, Daily Minibus, 
Crossway LE i Leoncino. W wyznaczonej części ekspozycji zewnętrznej 
goście mogą testować elektryczne Daily.  

Strefa innowacji: Koncepcja podwozia „Iveco Dual Energy” 

Stałemu zaangażowaniu Iveco w badania nad nowymi rozwiązaniami 
technicznymi i możliwymi przyszłymi koncepcjami poświęcona jest strefa 
innowacji, w której firma prezentuje koncepcyjne podwozie „Iveco Dual 
Energy” przeznaczone do pojazdów z hybrydowym napędem elektryczno-
wysokoprężnym.  
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W tej samej strefie Iveco przedstawia fotele z opracowanymi przez firmę 
Dainese kopertowymi poduszkami powietrznymi D-air, zapewniającymi 
ochronę całego ciała człowieka.  

Usługi posprzedażne i finansowe 

Dbałość o klientów podkreślono wyznaczeniem osobnej strefy poświęconej 
wyłącznie usługom posprzedażnym. W wygodnej przestrzeni goście mogą 
się zapoznać z szeroką ofertą usług i produktów, takich jak między innymi 
części zamienne i akcesoria. 

Wszystkie produkty i usługi składające się na ofertę posprzedażną Iveco są 
projektowane i stale ulepszane pod kątem zapewnienia klientom 
możliwości pełnego korzystania z obsługi technicznej i finansowej zarówno 
w chwili zakupu pojazdu, jak i w całym cyklu jego eksploatacji. Tuż obok 
znajduje się stanowisko Iveco Capital, czyli działu zapewniającego 
klientom kompleksową obsługę finansową.  

  

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE IVECO JAKO PROPOZYCJA 
PRZYSZŁYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE MOBILNOŚCI 

„Iveco Dual Energy” w lekkich pojazdach ciężarowych przyszłości  

Starając się sprostać coraz większym wymaganiom w zakresie mobilności 
zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju czyli idei łączenia wzrostu 
gospodarczego z ochroną środowiska, Iveco cały czas prowadzi badania 
nad nowymi rozwiązaniami technicznymi.  

Efektem tej innowacyjności jest Iveco Dual Energy - technologiczna 
koncepcja z podwoziem stanowiącym propozycję do wykorzystania w 
lekkich pojazdach przyszłości, prezentowana w strefie innowacji Iveco w 
Hanowerze. Iveco Dual Energy to wyjątkowo elastyczna technologia 
przeznaczona do lekkich pojazdów użytkowych, umożliwiająca 
przełączanie się między najbardziej odpowiednimi źródłami energii w 
zależności od misji realizowanej przez pojazd.  

System jest oparty na dwóch rodzajach napędu - elektrycznym, 
zapewniającym zerową emisję i niski poziom hałasu, oraz hybrydowym 
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(termoelektrycznym), przeznaczonym do pokonywania dalszych tras poza 
miastem. W tym trybie zużycie paliwa i emisja CO2 mogą być mniejsze 
nawet o 25%. Zasadę działania napędu łatwo zrozumieć, dzieląc cykl jego 
pracy na kilka etapów: energia chemiczna paliwa zostaje zamieniona na 
energię mechaniczną, czyli ruch, natomiast energia kinetyczna, która 
mogłaby być bezpowrotnie tracona w czasie hamowania i zmniejszania 
prędkości, jest odzyskiwana i zamieniana na energię elektryczną 
magazynowaną w akumulatorze. W razie potrzeby energię tę można 
wykorzystać do napędu. 

System hybrydowy jest najskuteczniejszy pod względem efektywności 
energetycznej na trasach pozamiejskich. W porównaniu z silnikiem Diesla 
taki system zapewnia obniżenie zużycia paliwa i emisji CO2 nawet o 25%. 
Napęd elektryczny jest przeznaczony do eksploatacji w mieście lub przy 
niskim natężeniu ruchu i z prędkością nieprzekraczającą 50 km/h. 
Możliwość wyboru jednego z systemów napędu sprawia, że pojazd idealnie 
nadaje się do obsługi ostatniego odcinka dystrybucji towarów w strefach 
zamkniętych dla samochodów z napędem spalinowym, zapewniając 
jednocześnie optymalne osiągi w jeździe pozamiejskiej.  

Firma Iveco pracowała nad tą koncepcją, wykorzystując otwarte i oparte na 
współdziałaniu metody tworzenia nowych rozwiązań, a także umiejętność 
współpracy z ważnymi partnerami oraz dzielenia się z nimi pomysłami, 
kompetencjami i entuzjazmem. Podzespoły podwozia prezentowane na 
wystawie to wynik pracy zespołowej, w której uczestniczyły poważne 
międzynarodowe przedsiębiorstwa.  

W szczególności: wielofunkcyjne podwozie zostało zaprojektowane przy 
pomocy firm ARCELOR MITTAL i MAGNETTO, elementy z włókna 
kompozytowego powstały przy udziale firmy Xperion, zawieszenie 
zbudowane z różnych materiałów to efekt współpracy z firmą Streparava, a 
wbudowane moduły z tworzyw sztucznych zostały opracowane wspólnie z 
Sole. Zespół e-drive, czyli silnik elektryczny pełniący również funkcję 
generatora i połączony z inwertorem, został skonstruowany wspólnie z 
firmą Bosch. W budowie przekładni z funkcją pracy w różnych trybach 
uczestniczyła FPT Industrial. Litowo-jonowy akumulator będący źródłem 
energii dla zespołu napędowego powstał przy udziale Johnson Control. W 
przypadku elektrycznego wspomagania układu kierowniczego partnerem 
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była ZF Lenksysteme. Elektrycznie sterowany układ hamulcowy to efekt 
współpracy z Brembo. Dwupoziomowy układ klimatyzacji zaprojektowano 
wspólnie z DENSO. Wymiennik ciepła to konstrukcja CRF. Wreszcie 
kopertowe poduszki powietrzne D-air® to rozwiązanie opracowane 
wspólnie z Dainese.  

W strefie innowacji można zobaczyć pięć foteli, z których cztery są 
przeznaczone do Daily Minibus, a jeden do STRALISA. Zainstalowano w 
nich kopertowe poduszki powietrzne D-air oparte na technologii D-air® 
firmy Dainese. 

D-air® to technologia wywodząca się z rozwiązań stosowanych w 
wyścigach motocyklowych. W poduszce D-air® opatentowanej przez 
Dainese zastosowano specjalnie wysokociśnieniowe komory o również 
opatentowanej konstrukcji 3D, zapewniające maksymalną ochronę i 
ergonomię, oraz „zimne” generatory gazu. Nowa poduszka, która jak 
kombinezon otacza pasażera, została skonstruowana specjalnie na 
potrzeby pojazdów użytkowych. Jest ona przykładem zupełnie nowego 
podejścia do środków bezpieczeństwa biernego oraz nowej metody 
poprawy bezpieczeństwa w transporcie.  

Komora D-air® ma trójwymiarową strukturę napełnianą w sposób 
kontrolowany (łączny czas interwencji od aktywacji do napełnienia wynosi 
około 45 milisekund), która wraz z wysokim ciśnieniem napełnienia 
umożliwia uzyskanie kształtu pozwalającego otoczyć i ochronić ciało 
pasażera. Wszystko to służy maksymalnemu wchłonięciu energii wstrząsu 
przy minimalnej przestrzeni - tj. uzyskaniu możliwie optymalnego 
kompromisu między bezpieczeństwem a ergonomią.  
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OFERTA POJAZDÓW IVECO: INFORMACJE TECHNICZNE  
 
STRALIS Hi-Way: „Working on the Hi-Way” 
 

Iveco prezentuje model STRALIS Hi-Way - najnowszą generację ciężkich 
pojazdów drogowych. Nowy STRALIS Hi-Way, produkowany w fabryce 
Iveco w Madrycie, oferuje klientom szereg istotnych korzyści: niższe 
zużycie paliwa, niższe koszty eksploatacji oraz większą niezawodność i 
wyższą jakość.  

Hi-Rentowność: najniższy koszt posiadania w całym cyklu eksploatacji 
pojazdu 

Potrzeby klienta to najważniejsze czynniki uwzględniane przez Iveco przy 
projektowaniu rozwiązań stosowanych w produktach. Iveco STRALIS Hi-
Way został zaprojektowany pod kątem obniżenia całkowitego kosztu 
użytkowania pojazdu (TCO). 

Dzięki połączeniu jakości produktu z ofertą zintegrowanych usług, takich 
jak program pomocy drogowej, zarządzanie parkiem pojazdów oraz 
szkolenie kierowców w zakresie oszczędnej jazdy, całkowity koszt 
uzytkowania może zmniejszyć się nawet o 4% przy założeniu 
eksploatacji ciągnika siodłowego STRALIS Hi-Way na trasach 
międzynarodowych i średnim przebiegu 130 000 kilometrów rocznie w 
ciągu 4 lat.  

Wśród czynników składających się na TCO najważniejsze jest zużycie 
paliwa. W nowym STRALISIE wykorzystano technologie służące obniżeniu 
zużycia paliwa stosowane już wcześniej w modelach ECOSTRALIS, a 
także rozwiązania nowej generacji. Łącznie pozwoliły one zmniejszyć 
zużycie paliwa nawet o 10%.  

Hi-Stylistyka i Aerodynamika: nowe wzornictwo przodu kabiny 

Nowa kabina, zaprojektowana głównie pod kątem obniżenia współczynnika 
oporu powietrza (Cx), została udoskonalona poprzez nowe elementy 
stylistyczne nadającej jej jeszcze bardziej wyrazisty charakter. Nowy przód 
zwraca uwagę charakterystycznym centralnym grillem i zmienionymi 
owiewkami, nowym pasem przeciwsłonecznym z diodowymi światłami, 
zoptymalizowanym zderzakiem oraz zespolonymi kloszami przedniego 
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oświetlenia z diodowymi światłami do jazdy dziennej i biksenonowymi 
reflektorami głównymi.  

Parametry aerodynamiczne należą do najważniejszych czynników 
decydujących o efektywności energetycznej: przy prędkości 85 km/h 40% 
paliwa jest zużywane na pokonanie oporów powietrza. Bardziej opływowe 
kształty kabiny nowego STRALISA pozwoliły na dalszą poprawę 
znakomitego wskaźnika oporu powietrza (Cx) o 3%. Dzięki temu w kabinie 
jest ciszej, a właściciel floty pojazdów może liczyć na znaczną oszczędność 
paliwa przy eksploatacji na dalekich trasach.  

Hi-Komfort i Ergonomia: nowe kabiny 

STRALIS jest oferowany z dwoma wersjami kabiny różniącymi się 
szerokością. Kabina premium Hi-Way (o szerokości 2500 mm) została 
zaprojektowana pod kątem zapewnienia maksimum komfortu na dalekich 
trasach dla jednego lub dwóch kierowców. Ta najbogatsza wersja kabiny z 
częścią sypialną jest dostępna w odmianie z wysokim i niskim dachem. 
Alternatywną opcją jest kabina medium (szerokość 2300 mm) dostępna w 
odmianie sypialnej Hi-Road z dachem podwyższonym lub niskim oraz w 
odmianie Hi-Street bez części sypialnej i z niskim dachem.  

Wnętrze każdej z kabin zostało zmodyfikowane pod kątem potrzeb 
kierowcy i charakteryzuje się wyjątkowo wysokim poziomem ergonomii, 
komfortu, bezpieczeństwa i wyposażenia w zakresie systemów 
informacyjno-rozrywkowych. W ten sposób kierowcy stworzono optymalne 
warunki pracy, w których może on osiągnąć maksymalną wydajność. 

Hi-Technologia i Telematyka: pokładowe funkcje telematyczne 

Na stoisku w Hanowerze wyodrębniono osobną strefę przeznaczoną 
na prezentację rozwiązań z zakresu TELEMATYKI. Znajduje się ona 
tuż obok ekspozycji modelu STRALIS. 

Zwiększeniu efektywności sprzyja stosowanie łatwych w obsłudze 
przyrządów składających się na wydajne środowisko pracy. W nowym 
STRALISIE na szczególną uwagę zasługuje system IVECONNECT z 7-
calowym ekranem dotykowym służącym do obsługi funkcji informacyjno-
rozrywkowych, nawigacji, narzędzi wspomagających kierowcę oraz 
zaawansowanych usług zarządzania parkiem pojazdów w prosty i 
zintegrowany sposób.  
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IVECONNECT DRIVE obejmuje system nawigacji z funkcją nawigacji dla 
pojazdów ciężarowych, system oceny stylu jazdy działający jak pokładowy 
instruktor oraz system nadzorowania uwagi kierowcy podnoszący 
bezpieczeństwo poprzez monitorowanie zmęczenia i senności kierowcy. 
Ekran dotykowy jest jednocześnie pokładowym terminalem 
zaawansowanych usług zarządzania parkiem pojazdów IVECONNECT 
FLEET. To nowy system monitorujący położenie pojazdu oraz 
umożliwiający integrację danych z systemami firmy logistycznej. 

 

 

Hi-Efektywność: niskie zużycie paliwa i znakomite osiągi 

Nowe STRALISY są wyposażone w silniki Cursor FPT Industrial. Są to 
sześciocylindrowe rzędowe jednostki występujące w trzech odmianach (8, 
10 i 13 litrów spełniające normę Euro V oraz 9, 11 i 13 spełniające normę 
Euro VI) o mocy od 310 do 560 KM. 

W Hanowerze Iveco prezentuje dwie ważne nowości w gamie silników 
dostępnych w STRALISACH spełniających normę Euro VI. Oferta silnikowa 
została rozszerzona o potężną jednostkę Cursor 9 o mocy 400 KM i 
maksymalnym momencie obrotowym 1700 Nm dającą firmie przewagę 
konkurencyjną w segmencie pojazdów do przewozu paliw oraz Cursor 11 
(480 KM, 2250 Nm), który zapewnia osiągi na poziomie silnika 13-
litrowego, ale jest znacznie mniejszy i zużywa mniej paliwa. 

Bardziej oszczędne silniki o znakomitych osiągach oferują maksymalny 
moment obrotowy już przy bardzo niskiej prędkości obrotowej (od 1000 
obr./min). Dzięki ograniczeniu koniecznej liczby zmiany biegów uzyskano 
większą elastyczność, a tym samym wysoką wydajność i komfort 
prowadzenia. Zbiorniki paliwa o pojemności do 1400 litrów gwarantują 
imponujący zasięg. Wszystkie zespoły napędowe są wyposażone w 
dekompresyjny hamulec silnikowy zapewniający dodatkowe 
bezpieczeństwo i pomagający zmniejszyć tempo zużywania się klocków 
hamulcowych oraz obniżyć koszty obsługi układu hamulcowego.  

Ponadto we wszystkich silnikach spełniających normę Euro VI 
zastosowano system Super Engine Brake (SEB), czyli zawór dławiący 
spalin zwiększający wydajność hamowania silnikiem nawet o 30% w 
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porównaniu z silnikami Euro V z bieżącej oferty. Hamulec silnikowy jest 
zintegrowany z roboczym układem hamulcowym oraz ze zwalniaczem 
pomocniczym - Intraderem.  

Hi-Osiągi: system High Efficiency SCR 

W pojeździe zastosowano wysoce innowacyjną technologię silnikową, czyli 
opatentowany przez FPT Industrial system Hi-eSCR, umożliwiający 
spełnienie wymagań normy Euro VI bez zwiększania zużycia paliwa. Dzięki 
wyjątkowej wydajności HI-eSCR nowy STRALIS jest jedynym ciężkim 
pojazdem na rynku, który spełnia normę Euro VI bez układu recyrkulacji 
spalin (EGR).  

To unikatowe rozwiązanie Iveco pozwoliło na uproszczenie systemu 
oczyszczania spalin i zastosowanie dotychczasowej nieosłoniętej 
konstrukcji kabiny. Silnik z systemem HI-eSCR nie wymaga dodatkowego 
chłodzenia, a zatem nie było potrzeby zwiększania powierzchni chłodnicy. 
System HI-eSCR oferuje klientom Iveco liczne korzyści, takie jak redukcja 
masy pojazdu, mniejsze zużycie paliwa i zwiększona wytrzymałość dzięki 
zastosowaniu mniej złożonej, a mimo to wysoce skutecznej technologii. 

Hi-Bezpieczeństwo: pokładowe systemy bezpieczeństwa 

Kierowca STRALISA może liczyć na skuteczny i niezawodny układ 
hamulcowy. Elektronicznie sterowany układ hamulcowy został wyposażony 
w funkcję wspomagania hamowania awaryjnego umożliwiającą jeszcze 
szybsze i skuteczniejsze zatrzymanie pojazdu. Zaawansowane systemy 
bezpieczeństwa mają zasadnicze znaczenie dla ochrony kierowcy, pojazdu 
i ładunku. Nowy STRALIS zapewnia bezpieczną jazdę, dzięki czemu praca 
staje się bardziej odprężająca i wydajna.  

W pojeździe zastosowano liczne systemy podnoszące bezpieczeństwo. 
Oprócz dobrze znanych EBS (elektronicznie sterowany układ 
hamulcowy), ESP (elektroniczny program stabilizujący), ACC 
(tempomat adaptacyjny) i Hill Holder (blokada staczania przy 
ruszaniu), w pojeździe zastosowano także system LDWS, który ostrzega 
kierowcę w przypadku przekroczenia linii wyznaczającej pasy ruchu bez 
wcześniejszego włączenia kierunkowskazu. 

Ponadto DAS (system nadzorowania uwagi kierowcy) stale monitoruje 
poziom koncentracji kierowcy na podstawie ruchów koła kierownicy. 
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Reflektory ksenonowe zwiększają pole widzenia i skuteczniej oświetlają 
drogę, a światła do jazdy dziennej gwarantują, że pojazd jest zawsze 
doskonale widoczny. 

Hi-Niezawodność: jakość, wysoka niezawodność podzespołów, niskie koszty 

utrzymania 

Nowy STRALIS został opracowany z maksymalnym naciskiem na aspekt 
jakościowy. W porównaniu z poprzednią wersją pojazdów liczba punktów 
kontroli jakości w procesie produkcyjnym wzrosła o 40%. Nowe funkcje, 
nowe materiały i sam proces projektowania przeszły maksymalnie 
rygorystyczne kontrole jakości. Wyprodukowano także egzemplarze 
eksperymentalne, które poddano licznym testom niezawodności. Testy te 
obejmowały pokonanie 6 milionów kilometrów w szczególnie surowych 
warunkach w celu sprawdzenia wytrzymałości pojazdu oraz 11 milionów 
kilometrów testów niezawodności w normalnych warunkach i z normalnym 
obciążeniem, z których część została przeprowadzona przez klientów.  

 

 

STRALIS Hi-Way „Emotional” 
 

Goście odwiedzający hanowerską wystawę znajdą na niej także model 
STRALIS Hi-Way „Emotional”, w którym wyposażenie standardowe 
połączono z opcjami dostępnymi na specjalne zamówienie, zgrupowanymi 
w pakietach dostosowanych do potrzeb klienta. STRALIS „Emotional” jest 
wyposażony w nowe akcesoria przygotowane przez Iveco Parts&Services. 
Ich zadaniem jest zaspokojenie najważniejszych potrzeb kierowcy zarówno 
w czasie jazdy, jak i na postoju, a także zagwarantowanie wysokiej 
wydajności pracy i bezpieczeństwa kierowcy oraz ładunku w każdych 
warunkach drogowych. 

Do najważniejszych akcesoriów należą takie urządzenia, jak nowy ekspres 
do kawy Lavazza, w którym można zaparzyć espresso, technologicznie 
zaawansowany system audio-wideo, a także system oświetlenia 
diodowego podnoszący komfort prowadzenia pojazdu i sprzyjający 
odpoczynkowi. 
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Przejawem troski Iveco o zrównoważony rozwój jest opcjonalny panel 
fotowoltaiczny na dachu STRALISA „Emotional”, umożliwiający ładowanie 
akumulatorów także w czasie postoju. 

Innowacyjne i przyszłościowe rozwiązania w Iveco STRALIS Emotional to 
między innymi dwie koncepcje kierunków rozwoju dostępnych już teraz 
opcjonalnych elementów wyposażenia: Vehicle Control Center oraz w 
pełni diodowego systemu oświetlenia przedniego i tylnego Truck-lite.  

Vehicle Control Center to nowa koncepcja interfejsu użytkownika, oparta 
na platformie aplikacji, której celem jest usprawnienie obsługi systemów 
poprzez zwiększenie bezpieczeństwa i prostoty tej obsługi zarówno w 
czasie jazdy, jak i w każdej innej sytuacji. Interfejs został dostosowany do 
stylu pojazdów Iveco oraz ma dawać poczucie prawdziwej integracji 
kierowcy z kabiną i otoczeniem pojazdu. 

Technologia umożliwia dostęp do wszystkich standardowych funkcji, 
począwszy od radia internetowego poprzez przeglądarkę internetową, 
odtwarzacz multimedialny, aż po portale społecznościowe. Wszystko to ma 
być częścią pracy w kabinie i ułatwiać wykonanie zlecenia transportowego.  

Nie są to jednak wszystkie zalety tego interfejsu. Część aplikacji 
opracowano specjalnie dla klientów Iveco. Oszczędny, innowacyjny i 
inteligentny interfejs wkrótce pozwoli użytkownikom komunikować się z 
pojazdem w maksymalnie efektywny i intuicyjny sposób. Do 
najważniejszych funkcji systemu należą: interfejs do sterowania 
klimatyzacją, proste narzędzie do wprowadzania ustawień pojazdu w 
powiązaniu z profilem użytkownika, funkcja zarządzania parkiem pojazdów, 
interaktywna wersja instrukcji obsługi, do której można w każdej chwili 
zajrzeć oraz przyjazny dla użytkownika wyświetlacz diagnostyki 
najważniejszych podzespołów pojazdu.  

W czasie jazdy na ekranie interfejsu wyświetlane są tylko funkcje 
dotyczące obsługi pojazdu, natomiast na postoju dostępne są wszystkie 
funkcje, także te związane z przeglądaniem Internetu, korzystaniem z 
rozrywki i odwiedzaniem portali społecznościowych.  

Produkty oparte na diodach świecących (LED), które mogą być 
wykorzystane w reflektorach pojazdu (oświetlenie postojowe, światła 
mijania, światła drogowe, światła do jazdy dziennej) i oświetleniu tylnym 
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(światło „stop”, światła postojowe, światła przeciwmgielne, światła cofania, 
kierunkowskazy) to innowacyjna propozycja rozwiązań technologicznych 
Iveco, które być może znajdą zastosowanie w przyszłych modelach. Zalety 
tych rozwiązań to: po pierwsze dłuższa żywotność i niskie zużycie energii 
(zazwyczaj o 80%) w porównaniu z oświetleniem żarowym, a także 
większa skuteczność w warunkach nocnych (zasięg pola widzenia większy 
o 10% w porównaniu z reflektorami ksenonowymi).  

 

STRALIS LNG Natural Power: alternatywny napęd dla branży 
transportowej 

Iveco stara się ograniczać wpływ swoich produktów na środowisko 
naturalne, co prezentuje między innymi w części ekspozycji poświęconej 
pojazdom zasilanym skroplonym gazem ziemnym. Na stoisku w 
Hanowerze nie mogło zatem zabraknąć Stralisa LNG, który firma 
postanowiła pokazać międzynarodowej publiczności. 

W pojazdach zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG) paliwo jest 
przechowywane w temperaturze -125ºC w kriogenicznych zbiornikach i 
podawane do silnika po podgrzaniu w wymienniku ciepła. W porównaniu z 
systemami opartymi na sprężonym gazie ziemnym (CNG), systemy LNG 
zapewniają niższą emisję oraz mniejszą masę własną pojazdu i większy 
zasięg.  

Ponadto eksploatacja pojazdów zasilanych gazem ziemnym, w tym 
zarówno CNG, jak i LNG, przekłada się na znaczne oszczędności dla 
klienta. W kalkulacjach przeprowadzonych dla dystrybucji regionalnej 
oszacowano, że oszczędności przy przebiegach rzędu 40 000 km rocznie 
mogą sięgnąć 10 000 euro w porównaniu z pojazdem wyposażonym w 
silnik Diesla. W przypadku eksploatacji pojazdu przy zbiórce odpadów i 
surowców wtórnych oszczędności mogą wynieść nawet 20 000 euro 
rocznie. 

Szanse rynkowe dla pojazdów tego typu są szczególnie duże w branży 
dostaw żywności i napojów oraz w przypadku realizacji dostaw nocnych, 
gdzie liczy się niski poziom hałasu generowanego przez silniki o zapłonie 
iskrowym. Stralisy z silnikami zasilanymi gazem emitują hałas średnio o 3 
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do 6 decybeli niższy w porównaniu z pojazdem wyposażonym w silnik 
wysokoprężny podobnej mocy.  

W Hanowerze Iveco prezentuje ciągnik siodłowy 4x2 o dopuszczalnej  
masie zestawu 40 ton, wyposażony w silnik Cursor 8 o mocy 330 KM 
przystosowany do zasilania gazem ziemnym, manualną skrzynię biegów, 
Intrader oraz EBS w wyposażeniu standardowym. Wersja ta idealnie 
nadaje się do przewozów regionalnych i krajowych, takich jak transport 
paliw.  

 

Nowy Trakker: efektywność i wartość także w terenie 

Wśród nowości na hanowerskiej wystawie Iveco prezentuje nowego 
Trakkera. To światowa premiera pojazdu ze zmodernizowaną kabiną 
wyposażoną w urządzenia telematyczne. Niezawodność, efektywność, 
solidność i bezpieczeństwo to cechy, które czynią z Trakkera idealne 
rozwiązanie zarówno w codziennej eksploatacji, jak i w najcięższych 
warunkach.  

Pojazdy Iveco przeznaczone do użytku w kamieniołomach i na placach 
budowy sprawnie poruszają się w nierównym terenie, dzielnie znoszą stałe 
obciążenie i charakteryzują się imponującymi osiągami. Starając się 
zaspokoić wymagania klientów w zakresie wydajności pojazdów 
przeznaczonych do eksploatacji w ciężkich warunkach, Iveco przygotowało 
produkt, który ze względu na swoją solidność i funkcjonalność idealnie 
spełnia te oczekiwania. Ten model podnosi poprzeczkę wydajności ponad 
wszelkie dotychczasowe granice, oferując komfort pojazdu szosowego 
także na placu budowy i poza utwardzoną nawierzchnią. 

Hi-Komfort i Ergonomia: nowe kabiny  

Największe innowacje zmiany zaszły w kabinie, gdzie wprowadzono 
rozwiązania zapożyczone z ciężkich STRALISÓW szosowych Hi-Street i 
Hi-Road. Nowe resorowanie kabiny podnosi komfort jazdy i pozwala 
spędzać więcej czasu za kierownicą, a jak już wspomniano, komfort pracy 
ma decydujące znaczenie dla wydajności i bezpieczeństwa. 

Hi-Land to krótka kabina z niskim dachem, zaś Hi-Track to długa kabina 
na dalsze trasy, w której kierowca może zanocować. Kabina ta jest 
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dostępna z dachem niskim lub wysokim. Wnętrze kabiny zostało 
gruntownie przeprojektowane. Wykonana z najwyższej jakości barwionych 
w całej masie tworzyw sztucznych i pokryta powłoką chroniącą przed 
zadrapaniem deska rozdzielcza jest wysoce ergonomiczna. Wszystkie 
przyciski i przełączniki są doskonale widoczne i ulokowane w zasięgu ręki. 

Hi-Osiągi 

Nowy Trakker jest wyposażany w silniki Cursor zapewniające odpowiednią 
moc i wytrzymałość. Silniki Cursor w Trakkerach - zaprojektowane pod 
kątem znakomitych osiągów, niskich kosztów eksploatacji oraz wysokiego 
komfortu jazdy - to jednostki o pojemności 8 lub 13 litrów i mocy od 310 do 
500 KM. Cursor 8 o mocy 360 KM z turbosprężarką o zmiennej geometrii, 
ma pojemność 7790 cm3. Sześciocylindrowa rzędowa jednostka może  
spełniać normę EEV, która jest jeszcze bardziej rygorystyczna niż Euro V.  

Cursor 13 idealnie nadaje się do najbardziej wymagających zastosowań i 
pracy w najcięższych warunkach ze względu na wysoki moment obrotowy 
przy niskiej prędkości obrotowej zapewniający znakomitą elastyczność. 
Cursor 13 jest dostępny w wersji 450- i 500-konnej, z turbosprężarką o 
zmiennej geometrii, oraz w wersji 410-konnej z turbosprężarką o stałej 
geometrii i zaworem upustowym. Nowy Trakker może być wyposażony w 
Intarder, który zmniejsza zużycie elementów ciernych hamulców.  

Hi-Niezawodność 

Główną cechą nowego Trakkera jest jego solidność i masywność. 
Począwszy od stalowej ramy o wysokiej granicy sprężystości, każdy 
komponent gwarantuje wytrzymałość i trwałość. Skrzynie biegów ZF 
stosowane w nowym Trakkerze to konstrukcje podporządkowane 
ergonomii i osiągom. Na przykład 9-biegowa skrzynia manualna oraz 16-
biegowa skrzynia Ecosplit są wyposażone w system wspomagania, a w 
przypadku automatycznych skrzyń 12- i 16-biegowych dźwignia wyboru 
przełożenia jest wbudowana w kolumnę kierownicy. Obydwa rozwiązania 
korzystnie wpływają na wygodę prowadzenia pojazdu. 
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Astra HD9 przed międzynarodową publicznością 

Marka Astra także znajdzie się w centrum uwagi w czasie hanowerskich 
targów - z powodu nowej wersji HD9 i prezentowanego modelu 8x4 84.44.  

Charakterystyka tego uniwersalnego, a przy tym bardzo solidnego pojazdu 
oraz niezliczone opcje indywidualizacji umożliwiają jego skonfigurowanie 
pod kątem każdego rodzaju transportu i miejsca eksploatacji w dowolnej 
części świata, w kamieniołomach i na placu budowy, w przewozach 
specjalnych oraz do transportu ropy naftowej i gazu. Dziś, dzięki nowemu 
HD9 z jeszcze lepszymi osiągami i nową kabiną, Astra znów jest liderem 
swojego segmentu.  

Nowo zaprojektowana kabina HD9 to solidny przykład unikatowego 
charakteru pojazdów marki Astra. Kabina jest wykonana ze stali i ma nowy 
agresywny styl. Grill podkreślony zaokrąglonymi konturami można 
otworzyć, uzyskując dostęp do podzespołów pojazdu wymagających 
konserwacji i serwisu.  

Również wnętrze kabiny zmodernizowano, podnosząc jego funkcjonalność 
i jakość dopasowania elementów, a także wprowadzając rozwiązania 
poprawiające komfort jazdy i przebywania w pojeździe. Korekta położenia 
pierwszych dwóch stopni oraz poręczy po obydwu stronach drzwi, a także 
zwiększenie kąta ich otwarcia do ponad 90° ułatwiły dostęp do kabiny.  

Zespół napędowy poradzi sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami. Dzięki 
wyjątkowo wysokiemu momentowi obrotowemu przy poszczególnych 
prędkościach silnika 13-litrowa jednostka Cursor z elektronicznie 
sterowanymi pompowtryskiwaczami oraz dwoma wałkami rozrządu nad 
głowicą gwarantuje znakomite osiągi szosowe i skuteczne hamowanie, tak 
ważne na placu budowy. 

Astra jest dostępna z różnymi wariantami skrzyń biegów, począwszy od 
Ecosplit 4 (16-biegowa skrzynia ZF), aż po zautomatyzowaną 16-biegową 
skrzynię AStronic i automatyczne skrzynie Allison gwarantujące 
maksymalne wykorzystanie mocy silnika, a także doskonałych właściwości 
jezdnych w każdym terenie. 

W zależności od obciążenia Astra może być wyposażona w osie przednie i 
napędzane o dopuszczalnym nacisku 8, 8,5 i 9 ton. Do szczególnie 
wymagających zastosowań można zamówić model z konfiguracją osi 6x6 i 
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dopuszczalnym obciążeniem osi napędzanych do 10 ton - przeznaczony do 
eksploatacji na niestabilnym podłożu, takim jak piasek lub błoto - a także 
specjalne podwozia, w których większy nacisk jest wywierany na przednią 
oś (holowniki, dźwigi lub urządzenia do wykonywania odwiertów). 

Najmocniejszym punktem Astry jest podwozie zbudowane ze specjalnej 
stali o podwyższonej wytrzymałości i wysokiej elastyczności dzięki dwóm 
płaskim belkom o przekroju C (320 x 90 x 10mm) biegnącym równolegle 
przez całą długość pojazdu oraz połączonym poprzecznicami. Dzięki 
najwyższej wartości momentu skręcającego w porównaniu z pojazdami 
konkurencji podwozie Astry słynie z możliwości przewozu ciężkich 
ładunków w każdym terenie przy minimalnym obciążeniu momentem 
skręcającym i znakomitej stabilności nawet przy bardzo wysokim środku 
ciężkości.  

 

Daily: lekki i uniwersalny 

Mocny, przyjazny dla środowiska i niezawodny Daily prezentuje w 
Hanowerze wszystkie swoje atuty. To lekki i uniwersalny pojazd spełniający 
wymagania każdego profesjonalnego przewoźnika.  

Najważniejsze cechy tego modelu to: rama podwozia typowa dla 
ciężarówki, napęd na tylną oś, turbodoładowany silnik Diesla z 
bezpośrednim wtryskiem, opcjonalny napęd 4x4, intecooler, silniki zasilane 
gazem ziemnym, przestrzeń ładunkowa do 17,2 m3 oraz wysokość wnętrza 
210 cm, wtrysk paliwa common rail, sześciobiegowa przekładnia i 
dopuszczalna masa całkowita 7 ton. Tak w skrócie można 
scharakteryzować niekwestionowanego lidera w segmencie lekkich 
pojazdów użytkowych.  

W Daily Iveco oferuje najbardziej innowacyjne na świecie silniki 
przeznaczone do pojazdów użytkowych: najmocniejszego diesla w swoim 
segmencie, czyli spełniającą normę Euro 5 trzylitrową jednostkę Twin 
Turbo o mocy 205 KM (150 kW) i maksymalnym momencie obrotowym 470 
Nm, nowy silnik diesla Euro 5 o pojemności 2,3 litra, rozwijający 146 KM 
(107 kW) i 350 Nm oraz wyposażony w nową turbosprężarkę o zmiennej 
geometrii i unikatową technologię wtrysku Multijet II zoptymalizowaną pod 
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kątem maksymalnie efektywnej eksploatacji, a także nową wersję 
zgodnego z normą EEV trzylitrowego diesla o mocy 146 KM i z 
maksymalnym momentem obrotowym 370 Nm, wyposażoną w 
turbosprężarkę o zmiennej geometrii i układ, dzięki któremu zawartość 
cząstek stałych w spalinach jest znacznie poniżej poziomu wymaganego 
przepisami homologacyjnymi. 

W ofercie znajduje się także wersja Natural Power Bi-fuel z 
superekologicznym silnikiem spełniającym wymagania normy EEV i 
przystosowanym do spalania gazu ziemnego oraz benzyny, której 
rezerwowy zapas jest przewożony w małym zbiorniku. Kolejnym modelem 
jest zero-emisyjny elektryczny Daily zaprojektowany, produkowany i 
sprzedawany bezpośrednio przez Iveco.  

To jednak nie wszystko, ponieważ oprócz nowych silników kierowca ma do 
dyspozycji także inne rozwiązania pomagające mu optymalizować styl 
jazdy, takie jak system Start & Stop oraz wskaźnik podpowiadający wybór 
optymalnego przełożenia pod kątem ekonomiki jazdy. Wraz z nową 
sześciobiegową przekładnią oferowaną z silnikiem Diesla o pojemności 2,3 
litra, rozwiązania te przyczyniają się do obniżenia zużycia paliwa i tym 
samym emisji CO2 nawet o 10 procent w porównaniu z poprzednim 
modelem. 

Marka Iveco zawsze wyróżniała się dbałością o bezpieczeństwo na drodze. 
W nowym Daily wprowadzono najnowszą generację systemu ESP 9 z 
aktywnymi czujnikami ABS, EBD, ASR (kontrola trakcji), MSR 
(ograniczenie poślizgu przy przyspieszaniu poprzez zmniejszenie momentu 
obrotowego), Hill Holder (elektroniczna blokada staczania przy ruszaniu na 
wzniesieniu), LAC (aktywna kontrola obciążenia) oraz nowe funkcje, takie 
jak HFC (hydrauliczna kontrola utraty skuteczności hamulców wskutek 
rozgrzania tarcz), RMI (system interweniujący w przypadku ryzyka 
przewrócenia się pojazdu), ROM (system zapobiegający przewróceniu się 
pojazdu) i TSM (system selektywnego hamowania zwiększający stabilność 
pojazdu i przyczepy). Powyższe rozwiązania gwarantują maksimum 
bezpieczeństwa jazdy 
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Eurocargo: gotowy na każde wyzwanie 

W nieustannie zmieniającym się świecie trzeba umieć się dostosowywać i 
być uniwersalnym, aby zachować konkurencyjność. W modelu Eurocargo 
Iveco oferuje klientom niezliczone możliwości konfiguracji dzięki licznym 
wariantom i opcjom wyboru zawieszenia, układu osi i przełożenia 
przekładni głównej dopasowanym do konkretnych zastosowań. To 
najbardziej zróżnicowana i uniwersalna gama wersji w tej kategorii, 
obejmująca 14 wariantów dopuszczalnej masy całkowitej (od 6 do 19 t), 7 
wariantów mocy silnika (od 140 do 300 KM), 13 przekładni (7 manualnych, 
3 zautomatyzowane i 3 automatyczne), napędy 4x2 i 4x4, 13 wariantów 
rozstawu osi (od 2790 do 6570 mm) oraz 3 rodzaje kabin z dwoma 
wysokościami dachu. Dostępne opcje nadwozia to skrzynie z plandeką, 
nadwozia izotermiczne, skrzynie z trójstronnie otwieranymi burtami, 
cysterny, objazdowe sklepy, platformy, podnośniki koszowe, samochody 
gaśnicze, a nawet małe betonomieszarki i pojazdy do zamiatania ulic. 

Elastyczności i solidnej konstrukcji Eurocargo towarzyszy gama silników 
Tector. Atutem silników Tector w Eurocargo jest ich elastyczność: wysoka 
wartość momentu obrotowego w dużym zakresie obrotów gwarantuje 
płynność prowadzenia przy rzadszej zmianie przełożenia, co przekłada się 
na mniejsze zużycie silnika i wyższą efektywność energetyczną. Wszystkie 
silniki w Eurocargo są zgodne z europejską normą EEV („pojazd przyjazny 
środowisku”).  

Eurocargo jest też dostępny w wersjach przystosowanych do spalania 
metanu (CNG - sprężonego gazu ziemnego), w wersjach o dopuszczalnej 
masie całkowitej od 11 do 16 ton oraz z sześciocylindrowym silnikiem o 
mocy 200 KM. 

Pojazd idealnie sprawdza się w mieście ze względu na łatwość 
manewrowania, a także na trasach mieszanych i autostradach. Eurocargo 
ma również doskonałe wyniki w zakresie bezpieczeństwa kierowcy, 
pasażerów i pieszych oraz przewożonego ładunku, a także wysoką wartość 
rezydualną.  

Samochód jest oferowany z trzema rodzajami kabin: krótką (MLC) 
wystarczającą przy użytkowaniu pojazdu do dystrybucji towaru na krótkich 
trasach, długą z niskim lub wysokim dachem (MLL) i miejscem do spania 
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na dalsze trasy oraz podwójną (MLD) z fotelami dla kierowcy i 6 
pasażerów. 

 

 

 

 

Przewóz osób: od minibusów do luksusowych autobusów 
 

Firma Iveco zawsze realizowała misję budowania rozwiązań 
uwzględniających zapotrzebowanie na bardziej zrównoważoną, 
funkcjonalną i ekologiczną mobilność. Iveco jest jednym z głównych 
dystrybutorów pojazdów hybrydowych w Europie, a dzięki hybrydowym 
modelom Citelis i Access’Bus GX w wersjach 12- i 18-metrowych może 
zaoferować pojazdy komfortowe i wydajne pod względem zużycia energii i 
emisji spalin. Parametry ekologiczne są wysoce zadowalające. Dzięki 
systemowi hybrydowemu średnie zużycie paliw kopalnych i emisja CO2 
zostały ograniczone o od 25 do 35%. 

Obniżenie emisji CO2 o 35% to około 500 gramów CO2 mniej na każdy 
kilometr. Przyjmując przebiegi roczne na poziomie 50 000 km (co w 
przypadku autobusu jest średnią wartością), do atmosfery może zostać 
wyemitowane o około 25 ton CO2 mniej. 

Na stoisku Iveco w Hanowerze nie zabraknie pojazdów przeznaczonych do 
przewozu osób. Demonstrując pełną ofertę obejmującą modele od 
minibusów do luksusowych autokarów, Iveco wystawia między innymi 
nowego Daily Minibus i Magelysa Pro.  

Daily Minibus jest dostępny w ponad 100 konfiguracjach i może pomieścić 
do 30 pasażerów w pięciu różnych wersjach, począwszy do autobusu 
miejskiego, poprzez autobusy szkolne, aż do autobusów turystycznych. 
Priorytetem w Daily Minibus jest komfort pasażerów. Duże okna boczne 
zapewniają dobre naświetlenie wnętrza i umożliwiają obserwację 
krajobrazu za szybą. Ergonomiczne stanowisko pracy kierowcy zostało 
jeszcze udoskonalone w nowym modelu.  
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Standardowe wyposażenie obejmuje ABS (układ przeciwdziałający 
blokowaniu kół przy hamowaniu), ASR (układ zapobiegający poślizgowi kół 
przy przyspieszaniu), ESP (elektroniczny program stabilizujący), Hill Holder 
(blokada staczania przy ruszaniu) oraz światła przeciwmgielne z funkcją 
doświetlania zakrętów. Systemy te sprawiają, że Daily Minibus jest jednym 
z najbezpieczniejszych pojazdów w swojej klasie. Wyposażenie można 
rozszerzyć o poduszkę powietrzną dla kierowcy, ogranicznik prędkości oraz 
elektryczny zwalniacz.  

Główne atuty trzylitrowego silnika FPT Industrial to przyjemność z jazdy i 
parametry przyjazne dla środowiska. Silnik dostępny w dwóch wersjach 
dieslowskich spełniających normę EEV (146 KM lub 170 KM) oraz jednej 
wersji zasilanej CNG (136 KM), rozwija maksymalny moment obrotowy 400 
Nm przy 1250 obr./min (w silniku o mocy 170 HP) oraz charakteryzuje się 
niskim poziomem emisji spalin, niewielkim zużyciem paliwa oraz dużą 
mocą i elastycznością. 

Dopełnieniem oferty w tym segmencie jest Magelys Pro - nowa wersja 
pojazdu z rodziny, która w ostatnich latach stała się liderem wśród 
luksusowych autokarów Gran Turismo. Doskonałe osiągi, niskie zużycie 
paliwa, ekologiczne rozwiązania, długotrwała niezawodność, a przede 
wszystkim wyjątkowo wygodne wnętrze sprawiły, że auto podbiło serca 
najbardziej wymagających klientów 

Magelys Pro jest dostępny w wersjach o długości 12,2 i 12,8 m z niską 
podłogą. Magelys Pro ma jednoelementowe nadwozie ze sztywnej stali 
poddane obróbce kataforetycznej zabezpieczającej przed korozją. W 
pojeździe zastosowano najbardziej zaawansowane technologie 
wspomagające kierowcę w codziennej pracy. Skuteczne hamowanie 
zapewnia elektronicznie sterowany układ hamulcowy (EBS) z ESP 
czuwającym nad stabilnością pojazdu. Opcjonalny adaptacyjny tempomat 
(ACC) pomaga utrzymać stały odstęp od pojazdu poprzedzającego. 

Oferta sprawdzonych silników Cursor 10 zgodnych z Euro V, rozwijających 
moc od 380 do 450 KM i współpracujących z 6-biegowymi skrzyniami 
mechanicznymi lub 12-biegowymi skrzyniami zautomatyzowanymi 
gwarantuje długotrwałą niezawodność. 
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Pojazdy na ekspozycji wewnętrznej 

1 DAILY 35S15V S&S 12m3 

2 DAILY 70C21 w3450 

3 DAILY 35SElectric 12m3 

4 EUROCARGO ML180E30/P 

5 STRALIS 
AS440S50T/P (emotional 
concept) 

6 STRALIS AT440S33T/P LNG 

7 STRALIS AS440S46T/P 

8 STRALIS AS260S46Y/FS-CM 

9 STRALIS AS 440S46TX/P 

10 STRALIS AS440S50T/P 

11 TRAKKER (PREMIERA) AD410T50P 

12 TRAKKER DAKAR (FIV) AT190T44W 

13 MINIBUS DAILY Daily Tourys ERO 

14 MAGELYS PRO 

15 ASTRA HD9 8x4 

 
Pojazdy na ekspozycji zewnętrznej 

1 DAILY 70C17K 

2 DAILY 35S17D 

3 DAILY 55S17W 

4 DAILY 35S15V 

5 EUROCARGO 75E18P 
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6 EUROCARGO 120EL20P-CNG 

7 STRALIS AS260S46Y/PS 

8 STRALIS AT260S42Y/PS 

9 EUROCARGO 160E30 

10 STRALIS AT440S40T/P 

11 STRALIS AT440S42T/P-SL 

12 STRALIS AS440S50T/P 

13 TRAKKER AD410T50 

14 TRAKKER AD260T45 

15 CROSSWAY LE CITY 

16 LEONCINO   

 

Iveco 

Iveco, spółka należąca do grupy Fiat Industrial, projektuje, produkuje i wprowadza na rynek 

szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy 

przeznaczone do eksploatacji w kamieniołomach i na placach budowy, autobusy miejskie i 

dalekobieżne, a także samochody do zadań specjalnych, takie jak: wozy straży pożarnej czy 

pojazdy do misji terenowych oraz auta dla wojska i służb obrony cywilnej. 

Zatrudniająca około 25 000 pracowników spółka Iveco działa w 11 krajach, stosując 

najbardziej zaawansowane technologie produkcji. Firma prowadzi działalność w: Europie, 

Chinach, Rosji, Australii i Ameryce Łacińskiej. Około 5000 salonów sprzedaży i stacji obsługi 

w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne, niezależnie od tego, w którym 

punkcie świata pojazd Iveco jest eksploatowany. 
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Hanower, 18 września 2012 r. 


