
Recomendações de utilização
Verificar sempre o alternador e motor de arranque antes de substituir a bateria.

Baterias de veículos pesados devem ser substituídas aos pares: nunca substitua apenas uma 
bateria, uma vez que o alternador será superior à mesma.

atenção!
A não substituição da bateria ou a substituição tardia da mesma podem originar:

 Dificuldades no arranque 

 Tempos de paragem do veículo 

Sabia?
1 em 3 avarias de veículos estão associadas a uma bateria vazia ou defeituosa. 

Vibrações representam um das principais causas de dano.

Referência std hd shd hVR ECM
Capacida-

de Ah
CCA  

A (En)
tipo

Compri-
mento 
mm

Largura 
mm

Altura mm
Peso total 

kg
APLiCAção

500050160 X 110 800 d2
(com suporte) 349 175 235 27,00 daily

500050172 X 110 800 L6 394 175 190 26,30  novo daily

500050161 X 105 850 d2 349 175 235 28,90  daily start & stop

500050173 X 105 950 L6 394 175 190 27,80  novo daily start & stop

500050164 X 70 600 L3 278 175 190 18,20 Eurocargo

500050165 X 88 720 L5 353 175 190 21,70 Eurocargo

500050166 X 110 800 d2
(com suporte) 349 175 235 27,00 Eurocargo

500050167 X 120 800 d4 513 189 223 37,00 Eurocargo

500050168 X 143 800 d4 513 189 223 39,70 Eurocargo

500050170 X 105 850 L5 353 175 190 22,85 Eurocargo

500050171 X 170 800 d5 513 223 223 43,50 Eurocargo

500050162 X 170 1000 d5 513 223 223 47,50 stralis / trakker

500050163 X X 225 1100 d6 518 279 240 63,00 stralis / trakker

2994695 X 170 1200
d5

(com pegas)
513 223 223 45,60

Veículos de combate a incêndios / Veículos 
antigos

STD: Standard - HD: Heavy Duty - SHD: Super Heavy Duty - HVR: High Vibration Resistance - ECM: Enhanced Cycling Mat Technology (start & stop)



A iVECo fAz A difEREnçA.  
VAMos VER CoMo.

BaTerias originais iVeco
eneRGia em moVimento



a BateRia, 
uma escolHa essencial.

BateRias iVeco Respondem a 
noVos e futuRos Requisitos.

A bateria é um dispositivo independente que executa três funções principais:

 entrega da energia necessária para colocar em marcha o veículo.

 Fornecimento de energia elétrica para fontes adicionais (porta da bagageira, acessórios 
de conforto...) e fontes permanentes de consumo de energia elétrica (sistema antirroubo, 
computador de bordo...).

 suprimento da energia fornecida pelo alternador quando o motor está a trabalhar mais 
lentamente e, por isso, a fornecer menos energia.

 Existem agora múltiplos dispositivos que utilizam energia elétrica a bordo.

A potência média de motores aumentou para mais do dobro.
1973 = 22CV/litro de cilindrada > 2013 = 48CV/litro de cilindrada

 Deslocamento da bateria.
Em camiões com uma elevada economia de combustível (p. ex.: stralis & trakker Euro Vi),  
já não existe espaço para a bateria no chassis e, por isso, é deslocada para a parte traseira do 
veículo. isto significa que a bateria está agora mais exposta a fortes vibrações e muito menos 
acessível.

As necessidades energéticas de veículos são variáveis. dependem 
da forma como o veículo é usado e o equipamento eletrónico 
instalado a bordo. Escolher sabiamente uma bateria significa 
assegurar a respetiva vida útil e reduzir o risco de tempos de 
paragem do veículo.

os nossos VEÍCULos Estão A EVoLUiR

+ ConsUMidoREs dE EnERgiA A BoRdo

Baterias iveco+ MAis PotênCiA do MotoR

+ MAis ViBRAçõEs



Risco ou seGuRança? 
poRquê escolHeR BateRias iVeco?

Camiões, veículos comerciais ligeiros, veículos para construção - nem todos têm as mesmas 
necessidades em termos de energia e resistência às vibrações.
Quem melhor do que a iveco para disponibilizar baterias perfeitamente adaptadas aos seus 
próprios veículos?
graças às mais recentes tecnologias sHD & HVr, as baterias iveco oferecem um melhor 
desempenho e mais fiabilidade.

*Com base nos resultados dos ensaios de homologação da bateria 225Ah
**Com base nos períodos de condução de veículos pesados, 9h/dia e 140 000 km/ano

BATERIAS  
STAndARd

BATERIAS Shd 
IvEco

BATERIAS hvR 
IvEco

Igual ou inferior ao 
valor anunciado A cada 6 meses

dURABiLidAdE
REsistênCiA Às 

ViBRAçõEs
REsERVAs dE 

EnERgiA (Ah)* MAnUtEnção**

Até 10% acima 
do valor anunciado

Efetuar 
a cada 5 anos

Um capacidade cíclica (durabilidade) até 3 x superior 
à de baterias standard.

Até 30 x mais resistência às viBrações.

aumento da 
vida útil

Até mais 10% 
energia reservada relativamente ao valor 
anunciado (p. ex.: 225Ah = > 247Ah).

maiores reservas de energia  
= menor risco de descarga total e 

avaria

consumo de água 7x 
inferior comparativamente a baterias 
convencionais.

não é necessária manutenção para além 
das verificações normais = menores custos 

de manutenção

melHoR CAPACidAdE dE ARRAnQUE, tempos de RecaRGa REdUzidos EM 
50% e até uma MAioR sEgURAnçA são apenas alGuns dos Benefícios 
que toRnam as BateRias iVeco na única solução possíVel.


