Recomendações de utilização
INTERVALOS DE MANUTENÇÃO
Para garantir uma condução confortável e segura até à manutenção seguinte, necessita de:
UM KIT DE CORTESIA QUE INCLUI
• Shining glass 250 ml para lavar os vidros
• Perfect interior 250 ml para a limpeza do painel de comandos,
volante e tapetes
• Cleaning air 250 ml para higienizar o ar
• Shining body 250 ml para a proteção da carroçaria.

FILTROS DE AR DA
CABINA DE CARVÃO
ATIVO ORIGINAIS.

OS FILTROS DE AR DA CABINA ORIGINAIS ESTÃO PERFEITAMENTE ADAPTADOS AOS INTERVALOS
DE MANUTENÇÃO ESPECIFICADOS PELA IVECO:
STRALIS

EUROCARGO

DAILY

150.000 km*

80.000 km*

40.000 km*

*Substitua o filtro em cada operação de manutenção (duração geralmente observada) ou anualmente. Para mais informações, consulte o manual de manutenção
do seu veículo.

Após a substituição, coloque em funcionamento o sistema de ar condicionado/ventilação durante alguns minutos
para garantir que não existem fugas, nem ruídos parasitas.
O seu filtro de ar de cabina IVECO original é reciclável: Não o deite fora para o meio ambiente!

Sabia?
TIPOS DE
FILTRO

RISCOS relacionados com uma filtragem
deficiente

CONSEQUÊNCIAS

ÓLEO

Desgaste prematuro das peças mecânicas do motor
(cambota, árvore de cames, válvulas) e do turbocompressor

Danos no motor/turbocompressor

COMBUSTÍVEL

Obstrução/danos no sistema de injeção

Avarias/problemas no arranque

AR DO MOTOR

Circulação fraca do ar/motor não
protegido contra partículas externas

Consumo excessivo de combustível/desgaste do
motor

HABITÁCULO

Formação de bactérias/circulação fraca do ar

Desconforto dos passageiros/formação de névoa

CONDENSADOR

Corrosão/gelo no sistema pneumático

Problemas na travagem e suspensão

ADBLUE

Falha/desgaste do sistema de injeção de ureia

Não-cumprimento das normas de emissão/
alteração para o modo degradado

BLOW-BY

Contaminação do turbocompressor e do permutador de ar

Diminuição dos níveis de durabilidade
e desempenho dos componentes e órgãos

A Iveco faz a diferença.
Vejamos como.

Filtro de ar da cabina original
conforto & segurança

A PRINCIPAL FUNÇÃO do filtro
de ar da cabina.
Efetua regularmente a manutenção do seu veículo: limpeza interior e exterior da sua
cabina, respeito pelos intervalos de manutenção e condução ecológica... Contudo, não
deve negligenciar o seu filtro de ar da cabina, que necessita de ser substituído
regularmente! Na verdade, por se tratar de um elemento fundamental para a proteção do
condutor e dos passageiros, permite que a qualidade do ar que circula na cabina do
passageiro seja controlada.

É essencial que o filtro de ar da cabina seja capaz de reter todas as partículas que se acumulam até à manutenção
seguinte. As partículas acumuladas são de quatro tipos:
PÓLEN
PARTÍCULAS DE
PÓ
BACTÉRIAS

GÁS

Existem dois tipos de filtros de ar da cabina, o mais comum dos quais, o filtro anti-pólen, retém
simplesmente a poeira e outras partículas indesejadas. Um dispositivo mais sofisticado, o filtro de carbono
ativo, também reduz a passagem de odores e gases poluentes.
FILTRO ANTI-PÓLEN

FILTRO DE CARBONO ATIVO

Pré-filtro: remove as partículas maiores
(incluindo partículas de sujidade).
Camada de microfibra: retém as partículas
mais pequenas (pólen e de tipo bacteriano).
Material de suporte: assegura a estabilidade
do filtro.
Camada adicional de carvão ativo para a
absorção de gases nocivos e prejudiciais.

Ar contaminado vindo do exterior

Ar purificado a entrar na cabina

PORQUÊ ESCOLHER FILTROS DE AR DA
CABINA ORIGINAIS IVECO?
Propriedades fundamentais do filtro.
Um filtro de ar da cabina original IVECO oferece duas vantagens
essenciais:
Condições 
de condução
melhoradas

Proteção dos
passageiros

O filtro de ar da cabina original IVECO tem uma estrutura
interna sofisticada graças à sobreposição de três
camadas de material de filtragem às quais pode ser
adicionada uma camada de carbono ativo.

O seu maior trunfo 
é a capacidade 
de filtrar gases 
perigosos!

A combinação destas camadas fornece uma filtragem ideal,
protegendo-o contra:

Pólen, poeira, bactérias e gases os
quais causam dores de cabeça,
náuseas e reações alérgicas. A
fraca qualidade do ar pode levar a
consequências mais graves para a
sua saúde.

A deficiente filtragem do ar que
entra na cabina dá origem a uma
ventilação fraca que, por sua vez,
provoca o embaciamento dos
vidros.

A circulação geral do ar externo cria
um túnel de exaustão tóxico que
multiplica por 6 o nível do pólen
e dos poluentes insuflados na
cabina do veículo.

A presença de partículas irritantes no ar da cabina é devido à deficiente filtragem e pode causar uma crise de
espirros. Mas, a 80 km/h, uma crise de espirros associada ao embaciamento dos vidros pode resultar
numa condução "às cegas" durante mais de 25 metros levando ao desvio da trajetória do veículo.

25 metros de condução "às cegas"

A instalação de um filtro de ar da cabina original IVECO garante a
filtragem ideal e a presença de ar limpo na cabina para oferecer a máxima
proteção e conforto do condutor e dos passageiros.

