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110 HASIČSKÝCH STRIEKAČIEK
Od začiatku leta až do októbra 2009 každý týždeň
slovenskí hasiči preberajú 5 nových cisternových
automobilových striekačiek postavených na báze
vozidiel Iveco Trakker.
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Robustnosť, nosnosť, výkon a spoľahlivosť
– všetky tieto vlastnosti má v génoch. EcoDaily je
výsledkom logického vývoja, v ktorom sa snúbi
technológia, sila aj kvalita.
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hovoriť o tom, že ekonomická situácia je zlá, je už
asi zbytočné. Hospodársku krízu cítime všetci v každodennom živote. O to viac si v našich radoch
cením ľudí, ktorých recesia nedeprimuje, ale práve
naopak – motivuje. V posledných mesiacoch neraz
skutočne obdivujem, ako húževnato a kreatívne
mnohí kolegovia vzdorujú zložitej situácii na trhu.
Vlastne až teraz sa v celom spektre ukazuje, koľko
skvelých dealerov má Iveco v Čechách i na Slovensku. Teraz zreteľne vidieť, čo znamená spoľahlivá
spolupráca, obetavosť, vysoká profesionálna tvorivosť... jednoducho to, čomu sa hovorí spolupatričnosť a tímový duch. Učebnicový prístup predajcov,
ktorí bojujú, napriek ﬁnančným stratám.
Pochopiteľne, kompromisom a ústupkom sa dnes
nemôže vyhnúť ani importér. Preto oceňujem, že
centrála Iveco v Turíne nám vychádza maximálne
v ústrety, aby sa predstavy zainteresovaných strán
v obchodnom partnerstve zákazník–predajca–výrobca stretli v podobe, ktorá je akceptovateľná pre
všetkých.
Na porade začiatkom roka jeden z našich najlepších dealerov odľahčil pesimistickú diskusiu o negatívnom vývoji poznámkou, že „aspoň budeme
mať viac času na kamarátov a na seba“. Dobrý
pokus. Lenže ani to nie je pravda, pretože dnes
je každá nová objednávka vyslovene vydretá. Takže i keď objemy predajov klesli takmer na tretinu,
uzavretie kontraktu si vyžaduje oveľa viac času
a rokovaní medzi klientom a predajcom aj predajcu s importérom, než v období konjunktúry.
V bilancii uplynulých troch kvartálov 2009 mám
však jeden naozaj svetlý bod: Mimoriadne významný kontrakt sa podarilo zrealizovať AUTO-IMPEXu
pod vedením p. Júliusa Hrona, vďaka čomu sa podieľa na výrobe vyše stovky cisternových striekačiek
pre slovenský Hasičský a záchranný zbor. Iveco je
veľmi hrdé, že môže na Slovensko dodávať techniku pre takúto dôležitú zložku vo sfére ochrany
obyvateľstva a majetku.
A ešte jedna poznámka na margo čoraz aktuálnejšej témy, ktorou sú „zelené“ vozidlá. Iveco ako
jeden z mála výrobcov má už roky v štandardnej
ponuke modely CNG. Alternatívu, ktorá je ekologická, no dnes sa stáva silným argumentom tiež
efektívnosť takéhoto riešenia – úsporná prevádzka vozidiel spaľujúcich zemný plyn, nižšie celkové
náklady... Na ďalších stránkach tohto vydania Iveco
News predstavujeme rad EcoDaily, ktorý prináša
i najnovšiu technológiu CNG veľmi zaujímavú aj
z čisto ekonomického pohľadu.
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PODNIK ROKU 2008
Najväčší výrobca autobusov v našom regióne Iveco
Czech Republic, a. s., obhájil vlaňajšie prvenstvo a vyhral
súťaž Podnik roku 2008 v českom automobilovom priemysle. Významné ocenenie, ktorého symbolom je sklenená plastika koňa, si prevzal 5. júna na brnianskom Autosalóne generálny riaditeľ spoločnosti Daniel Patka.
Súťaž Podnik roka už po 11. raz vyhlásilo české Sdružení
automobilového průmyslu. Medzi posudzovanými kritériami sú kvôli maximálnej objektívnosti skombinované
rastové aj objemové parametre, hodnotí sa hospodársky
výsledok, objem tržieb a ich medziročná zmena i pridaná hodnota na pracovníka. Spoločnosť Iveco Czech
Republic zvíťazila druhýkrát po sebe v silnej konkurencii
ﬁriem z oblasti automobilového priemyslu.
Zo 156 hodnotených ﬁriem sa do ﬁnále prebojovali ešte
TPCA Czech, Benteler ČR, Arvinmeritor LVS a Toyota
Tsusho Europe. V súťaži sa hodnotili výsledky minulého
roka, v ktorom fabrika Iveco vo Vysokom Mýte vyrobila
rekordných 3020 autobusov. Najúspešnejším modelom
bol vlani Irisbus Crossway.

ECODAILY NA KONFERENCII G8
Niekoľko dní po medzinárodnej prezentácii zástupcom
odborných médií bolo nové EcoDaily súčasťou významného stretnutia G8. Konferencia predstaviteľov najvplyvnejších krajín sveta G7 a Ruska prebehla v talianskom
meste v L’Aquila v dňoch 8. – 10. júla 2009, kde sa zišlo
viac než 2500 účastníkov vrátane 800 akreditovaných novinárov z celého sveta.
V rámci rokovania G8 o klimatických zmenách bolo EcoDaily s elektrickým pohonom (na snímke) k dispozícii
jednotkám talianskej civilnej obrany, ktoré mali vo svojom
vozidlovom parku aj desať automobilov Iveco Massif na
zabezpečenie presunu po nespevnených komunikáciách.
Flotilu vozidiel na prepravu delegátov tvorilo 80 autobusov
Iveco Irisbus – 50 autokarov a 30 minibusov. Autokary Magelys, Domino (najpredávanejší zájazdový autobus v Taliansku) a Evadys patria k vrcholnej ponuke spoločnosti.
Okrem toho mali účastníci stretnutia k dispozícii midibusy
Proxys a minibusy Daily Tourys; dva autobusy Europolis
s elektrickým pohonom slúžili pre dopravu v rámci policajnej akadémie Coppito, ktorá bola centrom stretnutia G8.
Kompletný vozidlový park poskytol Fiat Group, ktorý ako
hlavný sponzor stretnutia G8 zabezpečoval všetky podstatné logistické operácie. Najdôležitejší v tejto súvislos-

ti je fakt, že prevádzka ekologickej ﬂotily mala len veľmi
malý negatívny dopad na životné prostredie.
Stretnutie G8 bolo pre hosťujúcu krajinu veľkou príležitosťou prezentovať nielen excelentný taliansky dizajn
a kvalitu výroby, ale tiež úroveň zákazníckeho servisu
a marketingovej podpory. Tím Iveco, vytvorený špeciálne pre toto podujatie, strávil spoločne s vedením civilnej
obrany a ostatnými zainteresovanými oddeleniami z Fiat
Group mesiace pri dolaďovaní každého detailu, aby dokázal prezentovať svoje výrobky a služby v tom najlepšom svetle.

GENLYON – ČÍNSKY STRALIS

Novinka sa predstavila
aj na internete.
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Spoločný čínsko-taliansky podnik Saic-Iveco Hongyan
Commercial Vehicle (SIH) predstavil nedávno svoj nový
ťažký truck Genlyon. Premiéra sa konala na Národnom
štadióne v Pekingu a slávnosti sa zúčastnil taliansky veľvyslanec v Číne Riccardo Sessa, viceprezident SIH Xiao
Guopu a Paolo Monferino, predseda predstavenstva
Iveco i daľší významní top-manažéri z vedenia Saic-Iveco Hongyan.
Prvé nákladné vozidlo, ktoré vyvinul joint-ventrure
SIH, prináša zákazníkom európsku technológiu značky
Iveco a vysokú mieru znalostí o produktovom dizajne

tiež vyrába v Číne. V ponuke budú modiﬁkácie s výkonom 270, resp. 400 k, ktorým stačí spĺňať emisnú
normu Euro 3, konštrukčne sú však riešené tak, aby sa
v budúcnosti následne mohli spraviť úpravy v duchu
limitov Euro 4 a Euro 5 – podľa vývoja čínskej dopravnej
politiky.
Modelový rad Genlyon ponúka 800 rôznych kombinácií a tento počet bude v budúcnosti ešte rásť, aby
výrobca pokryl maximum požiadaviek zákazníkov.
Ťahač návesov je určený pre súpravy s celkovou hmotnosťou do 49 ton, predná náprava je dimenzovaná na
maximálne zaťaženie 7 t, ale zadná tandemová až na
26 ton, pretože sa počíta aj s preťažovaním vozidla.

KALEIDOSKOP

v Číne. Model Genlyon znamená pre výrobcu strategický vstup na trh prémiových truckov ťažkej kategórie.
Vyrábajú ho v Chongqingu, kde na zelenej lúke postavili
úplne nové centrum SIH aj výrobné kapacity. Kombinácia aerodynamickej kabíny a efektívnej prevádzky
najmodernejšieho pohonného reťazca posunuli rad
Genlyon do role seriózneho konkurenta renomovaným
svetovým značkám. Evidentná je príbuznosť s Ivecom
Stralis Active Space, hoci niektoré vonkajšie i vnútorné
prvky majú zmenený dizajn, špeciﬁcký pre čínsky trh.
V novom trucku mal svetovú premiéru nový 9-litrový
motor Cursor 9 vybavený najnovšou generáciou vysokotlakového vstrekovania paliva common-rail, ktorý sa

IVECO PARTNEROM FIP
Potom, ako Iveco podporilo ﬁnále basketbalového Európskeho pohára, ktoré sa konalo v Turíne v apríli tohto
roku, teraz oﬁciálne vstúpilo do sveta basketbalu: Od 1.
augusta 2009 sa Iveco stalo oﬁciálnym partnerom talianskeho národného basketbalového tímu, ktorý sa momentálne pripravuje na zápasy európskeho šampionátu
v Poľsku (od 7. do 20. septembra). Mužstvo v typických
azúrovo modrých dresoch, ktoré trénuje Carlo Recalcati,
je klenotom v korune partnerstva spoločnosti Iveco s Federáciou, podpora však zahŕňa aj tím juniorov a ženské
reprezentačné družstvo. To prednedávnom získalo zlatú
medailu na Stredomorských hrách.
Rozsah spolupráce bol spečatený zmluvou predbežne
na jeden rok a zahŕňa podporu pre taliansku basketbalovú federáciu FIP aj vo forme dvoch ľahkých úžitkových
vozidiel EcoDaily, ktoré budú slúžiť na prepravu materiálu i členov rôznych družstiev. Ide teda o dobrú príležitosť predstaviť basketbalovým fanúšikom nové Daily
a Popeya, svetoznámu animovanú postavičku námorníka,
ktorému špenát dodáva obrovskú silu. „Pepek námorník“
a EcoDaily uznávajú spoločné hodnoty: pozitívnu silu,
prirodzenosť a úprimnosť.
Nové partnerstvo je ďalším dôkazom prepojenia značky

INTERACTIVE MEDIA AWARDS
Webová stránka venovaná oﬀ-roadom Iveco vyhrala
kategóriu Automobily v súťaži Interactive Media Awards
v New Yorku – pritom prvenstvo získala s ohromujúcim
počtom 490 bodov z 500 možných. Porota ocenila internetovú prezentáciu s vysoko inovatívnym obsahom. Kre-

Iveco so svetom športu a hodnotami, ktoré sú športu
vlastné. Oddanosť, spoľahlivosť, tímový duch a výkon si
Iveco odjakživa ctí a v súlade so svojím medzinárodným
poslaním sa rozhodlo podporovať športovcov a športové
podujatia na najvyššej úrovni (sponzorstvo MS vo futbale
v Španielsku v roku 1982, ale aj svetového atletického
šampionátu v Helsinkách v roku 1983 a zimných olympijských hier v Turíne v roku 2006). Iveco je oﬁciálnym
dodávateľom truckov pre Ferrari Scuderia i pre Yamaha
Moto GP, tím svetového šampióna Valentina Rossiho. Iveco je tiež oﬁciálnym partnerom All Blacks, najpopulárnejšieho rugbyového mužstva na svete z Nového Zélandu
ako aj talianskeho národného rugbyového tímu.

ativita, interakcia a multimediálny obsah, to sú hlavné
charakteristiky stránky oﬀroad.iveco.com, ktorá bola vytvorená v spolupráci s významnou agentúrou DGTmedia
známou elegantnými riešeniami s pozoruhodným multimediálnym obsahom: Videosekvencie, 3D modely a interaktívne nástroje robia stránku mimoriadne príťažlivou.
Terénne vozidlá Iveco sú prezentované spoločne legendárnym rugbyovým tímom All Blacks z Nového Zélandu.
Prezentácia evokuje schopnosť prijať akúkoľvek výzvu
a zvíťaziť – za každých podmienok, v každej situácii.
Projekt podpory tímu All Blacks spoločnosťou Iveco je
zdôraznený heslom „Built the same way“ (Spájajú nás
rovnaké hodnoty), ktorý bol po prvý krát použitý v roku
2007.
Newyorská súťaž Interactive Media Awards je pre sektor webových dizajnérov a komunikačných spoločností
vysoko prestížna záležitosť. Porota zostavená z uznávaných expertov rozhoduje o udelení cien na základe
rôznorodých kritérií, medzi ktoré patrí kreativita, kvalita
obsahu, inovácia i jednoduchá obsluha a komfort pre
návštevníka. Vytvorte si vlastný názor kliknutím na www.
oﬀroad.iveco.com.
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IVECO Trakker pilotovaný G. De Rooyom na trati úvodnej „superšpeciálky“ v meste Kazaň, ktorú kvôli fanúšikom umelo vytvorili z navozeného piesku.

TRAKKERY NA SILK WAY RALLY
Z Kazane, hlavného mesta Tatárskej republiky, odštartovalo 5. septembra 51 automobilov a 20 truckov na
trať Silk Way Rally. Maratón, ktorý patrí medzi podujatia „Dakar Series“, meral vyše 4500 km (z toho 3500
km rýchlostných skúšok) a viedol z Ruska krížom cez
Kazachstan do turkménskeho Ašchabadu, kde bol 13.
septembra cieľ. Pestrá trasa nielenže viedla úžasnou krajinou, ale mnoho tímov ju považovalo za výbornú prípravu na Dakar 2010, pretože sú na nej rýchle pasáže,
step, piesok, duny i náročná navigácia.
Súťaž so silným zázemím domácej fabriky KAMAZ je
určená len pre automobily a trucky, no napriek absencii
motocyklov netreba pochybovať o jej športovej hodnote. Medzi posádkami z 25 krajín bol celý rad zvučných
mien, napríklad kompletný továrenský tím Volkswagen
(De Villier, Miller, Sainz a nováčik Al Attijah), v kategórii
kamiónov samozrejme kompletná ruská = svetová elita,
ale i ďalšie posádky, ktoré v tomto športe niečo znamenajú. Továrenských vozidiel KAMAZ bolo až 8, okrem
nich štartovali trucky značky Iveco (2), Tatra (1), Liaz
(1), Mercedes (4), MAN (3), DAF (1)... Na trati pod-

DAILY ELECTRIC V BRAZÍLII
Iveco je priekopník vo vývoji technológie elektrického
pohonu, veď takéto vozidlo predstavilo už v roku 1986.
Najnovšie prezentuje v Brazílii prototyp elektrického Daily,
ktoré je predurčené stať sa prvým ľahkým úžitkovým vozidlom s nulovými emisiami na latinsko-americkom trhu.
Projekt sa zrodil zo spolupráce medzi spoločnosťami Ive-
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Servis vozidiel po 3. etape
Buguruslan - Uralsk (547 km)

ľa očakávania dominovali domáci, no skúsené duo De
Rooyovcov (Iveco) ani Loprais (Tatra) im nič nedarovali
a prispeli k napínavému priebehu deväťdňovej oﬀ-roadovej naháňačky. Vyhrala ruská posádka Kabirov-Mokejev-Tanin pred holandsko-belgicko-poľským triom G.
De Rooy-Colsoul-Rodewald a tretí skončili „Lopraisovci“.
Z výsledkov vidieť, že v správnych rukách trucky Iveco
ukážu svoj potenciál. Dakarský veterán Jan De Rooy a jeho už tiež skúsený syn Gerard po rokoch zmenili značku
a renomovaný holandský tím postavil dva ostré kamióny
na báze modelu IVECO Trakker.
Ich špeciály majú celkovú hmotnosť 8500 kg, pričom rozdelenie zaťaženia na prednú a zadnú nápravu je 55:45.
Vonkajšie rozmery maratónskych vozidiel: 6400 x 2550 x
3200 mm (d x š x v), rázvor osí kolies 4400 mm. Šesťvalcový motor Iveco Cursor 13 so zdvihovým objemom
12,9 litra má maximálny výkon 611 kW/820 k pri 2200
ot./min a najväčší krútiaci moment 3200 Nm pri 1200
ot./min, osemstupňová prevodovka ZF 8S151 OD s posilňovačom. Predná a zadná náprava je odpružená listovými pružinami a 4 tlmičmi pruženia s vinutými pružinami. Pneumatiky Michelin XZL 14.00 R20, brzdy kotúčové
s priemerom 430 mm, objem palivovej nádrže 700 litrov.

co a Itaipu Binacional (riadi najväčšiu hydroelektráreň na
svete na brazílsko-paraguajských hraniciach).
Vozidlo postavené na báze šasi Daily 55C s dvojitou kabínou je vybavené tromi batériami Zebra Z5, ktoré sú
hermeticky uzavreté, bezúdržbové, 100-percentne recyklovateľné a neprodukujú žiadne plynné emisie. S podporou systému obnovovania kinetickej energie Kers (Kinetic
Energy Recovery System – využíva sa aj v monopostoch
F1) sa batérie dobíjajú počas brzdenia, takže vozidlo má
akčný rádius 100 km a plne zaťažené dosiahne maximálnu rýchlosť 70 km/h. Táto technológia sa dá aplikovať na
všetky verzie vyrábané v Latinskej Amerike.
Po ukončení funkčných testov sa Daily Electric bude produkovať vo výrobnom zariadení, ktoré je súčasťou obrovskej elektrárne. V tom istom, kde sa už vyrába Fiat Palio
Electric, prvý automobil na čisto elektrický pohon v Brazílii,
ktorý je zase výsledkom partnerstva medzi Fiatom Automoveis a Itaipu Binacional (od roku 2006). Prvú desať kusovú sériu elektrických Daily vyrobených v centre Foz do
Iguaçu si prevezme Itaipu Binacional a jej pridružené spoločnosti, no projekt vzbudil živý záujem aj u iných veľkých
ﬁriem v Brazílii i Argentíne. Druhý prototyp, ktorý vychádza z odlišnej konﬁgurácie modelu Daily, si Iveco a Itaipu
Binacional naplánovali do výroby na začiatok roku 2010.

Populárnou hviezdou truckerských festivalov sa stalo
Iveco Strator. Impozantné ťahače s kapotou motora odvodený zo Stralisa stavia na základe licencie od výrobcu
Charles Feijts Groep (CFG), osvedčený dlhoročný dealer
vozidiel Iveco v Holandsku.
Strator uviedli do života ako európsku alternatívu modelu PowerStar, ktorý bol pôvodne jediným ťažkým truckom tohto typu v ponuke značky Iveco a dodnes je stále
populárny na svojom domácom trhu – v Austrálii. Imidžový ťahač si môžu objednať zákazníci v celej Európe
exkluzívne od ﬁrmy CFG. K dispozícii je aj verzia s riadením na pravej strane, na vozidlo sa vzťahujú rovnaké záruky ako na štandardný Stralis a aj servis poskytuje každý
autorizovaný dealer Iveco.
V súčasnosti je Strator jediný kapotovaný truck z produkcie európskeho výrobcu. K dispozícii je ako šasi s kabínou alebo ťahač návesov. Podvozky s rôznym rázvorom
môžu mať konﬁguráciu náprav 4x2, 6x2 a 6x4, ťahač
má verzie 4x2, 6x2 a 6x4. Výber kabín je na rovnakom
princípe ako pri Stralise: Na kratšie vzdialenosti typ ADN

PRVÉ VÝROČIE AUTOCENTRA
Vlani 4. septembra spoločnosť AUTO-IMPEX oﬁciálne
otvorila priestory jedného z najväčších automobilových
centier v strednej Európe. Moderný obchodno-servisný
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IMPOZANTNÝ STRATOR

(Active Day), na stredné vzdialenosti ATN (Active Time)
a top variant ASN (Active Space) s priestrannou obytnou
časťou a nízkou alebo vysokou strechou je určený pre
sektor diaľkovej a medzinárodnej prepravy. Z palety motorov majú dopravcovia na výber 10,3-litrový Cursor 10
vo výkonových modiﬁkáciách 313 kW/420 k alebo 335
kW/450 k, eventuálne väčší Cursor 13 (12,9 litra) s výkonom 373 kW/500 k, resp. 418 kW/560 k.

komplex vybavený špičkovými technológiami vyrástol na
Trstínskej ceste v Trnave a od 8. septembra 2008 poskytuje autorizovaný predaj a kompletné služby pre všetky
modely značiek Nissan a Iveco.
Prvý rok úspešnej prevádzky trnavského Autocentra oslávil AUTO-IMPEX spolu so svojimi priateľmi a partnermi
3. septembra 2009. Prirodzene, prezentoval aj bilanciu
svojich výsledkov: Predaj v hodnote 2 048 267 € (116 automobilov), servis vozidiel mal obrat 1 440 567 € (25 989
hodín) a karosáreň spolu s lakovňou a vyrovnávacou
stolicou Blackhawk Power-Cage vyprodukovali 840 659 €.
Medzi komerčné úspechy, ktoré dosiahla spoločnosť za
uplynulých 12 mesiacov, patrí partnerstvo s českým výrobcom THT Polička pri dodávke 55 hasičských automobilov pre Hasičský a záchranný zbor MV SR. Príprava
vozidiel a odovzdávanie hotových vozidiel sa realizuje
práve v priestoroch Autocentra. Ďalšou veľmi užitočnou
aktivitou je napríklad výstavba plničky CNG pre autobusy
SAD Trnava a v blízkej dobe bude portfólio predaja a servisu rozšírené o ľahké úžitkové automobily Fiat.

SÚŤAŽ
Pri príležitosti uvedenia nového modelu IVECO
ECODAILY máte poslednú možnosť získať zmenšenú kópiu Daily z modelového roku 2006.
Stačí odpovedať na otázku a budete zaradení do
žrebovania o 20 modelov.

V ktorom roku boli dodávky Daily
prvý raz uvedené na trh?
Odpovede posielajte do 30. novembra 2009 na mailovú adresu sutaz@iveco.sk (nezabudnite napísať
Vaše kontaktné údaje).

IVECO NEWS AŽ DO DOMU
Ak sa vám náš magazín páči a chcete byť medzi
prvými bezplatne informovaní o produktoch, podujatiach a zaujímavostiach, ktoré sa týkajú značky IVECO, pošlite na adresu iveconews@iveco.sk
mail s vašou poštovou adresou (v predmete IVECO
News).
Staršie čísla v elektronickej podobe nájdete na stiahnutie na stránke www.iveco.sk v sekcii „Novinky
a udalosti“.
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110
HASIČSKÝCH
STRIEKAČIEK
Dobrá správa: Ministerstvo vnútra SR sa rozhodlo zmodernizovať vozidlový
park Hasičského a záchranného zboru. A tak od začiatku leta až do októbra
2009, vždy raz za týždeň, slovenskí hasiči preberajú 5 nových cisternových
automobilových striekačiek postavených na báze vozidiel Iveco Trakker.

V prvej etape znie kontrakt na 55 vozidiel, v nasledujúcej
s termínom do konca mája 2010 pribudne postupne ďalších 55. Generálnym dodávateľom kompletných vozidiel
je THT Polička, s.r.o. a podvozky zabezpečuje bratislavská
spoločnosť Auto-Impex, autorizovaný dealer Iveco Slovakia.
Špecialisti z Poličky
Nadstavby na Trakkery dodáva Továrna hasicí techniky
(THT), tradičný český výrobca v tomto segmente, ktorý
sídli v mestečku Polička. Nosným výrobným programom
THT sú rôzne modiﬁkácie požiarnych automobilov, vozidiel a kontajnerov pre technické zásahy, na likvidáciu
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ekologických havárií a špeciálnych vozidiel.
Pre lepšiu predstavu: Továreň v Poličke má v súčasnosti
zhruba 300 zamestnancov a ročný obrat vyše 600 miliónov Kč (23,3 mil. €).
Gro produkcie tvoria cisternové automobilové striekačky s celkovou hmotnosťou 13 – 14 ton, resp. 18-tonové
rady. Ročne ich tu vyrobia okolo 120, pričom v objednávkach dominujú nadstavby na podvozky Tatra, avšak
sortiment zahŕňa takmer všetky európske značky truckov.
Pravda, to sú údaje platné do minulého roka. Teraz má
fabrika v Poličke zákazky na 160 vozidiel a „presilovku“
hrajú šasi IVECO.

Trnavský partner
Nestačí, aby nadstavba bola bezchybná, perfektne
pripravený musí byť aj podvozok. A to je zasa parketa
AUTO-IMPEXu, konkrétne tímu z trnavského Autocentra.

Dajme slovo Petrovi Michalíkovi, expertovi na špeciálne
vozidlá: „O tom, že THT Polička a AUTO–IMPEX uspeli
vo verejnej súťaži, sme sa dozvedeli začiatkom tohto
roka. Ihneď sme sa pustili do príprav na projekt. Našou
prácou je pripraviť podvozok s kabínou na hladkú, bezproblémovú montáž nadstavby, vykonať konečné úpravy
po montáži nadstavby a záverečnú výstupnú kontrolu
kompletného vozidla. Z výroby k nám vozia štandardné
vyhotovenia vozidiel a naši ľudia robia na nich neštandardné úpravy. Modiﬁkuje sa rám, montujú sa uchytenia
komponentov pneumatickej sústavy, do elektroinštalácie
vozidla pridávame niekoľko ďalších káblových zväzkov.
Na komunikovanie vozidla s budúcou nadstavbou treba
pripraviť aj softvérové vybavenie. Navyše podľa nových
noriem po prvýkrát treba vozidlá vybaviť duálnym komunikačným systémom – analógovým aj digitálnym. Takže
hoci sa to možno nezdá, príprava vozidla pred samotnou montážou hasičskej nadstavby nie je otázkou pár
hodín, ale dosť rozsiahlym súborom zásahov do vozidla. Vrátane odstrojenia kabíny – prelakovanie blatníkov

REPORTÁŽ

My sme samozrejme pre Iveco News chceli zistiť viac, a tak
sme si dohodli exkurziu po výrobných halách THT v sprievode Ing. Stanislava Červeného, konateľa spoločnosti.
„Uspeli sme vo výberovom konaní, v ktorom boli tri ponuky a naša získala v hodnotených kritériách najviac bodov.
Išlo hlavne o technické parametre, servis a samozrejme
cenu. Výroba nadstavieb štandardne prebieha na dvoch
linkách. Na jednej montujeme nádrž a čerpacie systémy, na druhej karosériu a držiaky pre výbavu. V prípade
tejto objednávky však ide o úplne identické vozidlá, a tak
sme vytvorili ešte i tretie stanovište. Môžeme mať väčšiu
rozostavanosť, vopred si pripravovať zostavy a podzostavy. Takže keď z Auto-Impexu Trnava dovezú šasi, hneď
začneme s montážou. Výroba jedného vozidla pri takejto
veľkej sérii trvá menej – zhruba 20 dní, kým pri kusových
objednávkach na mieru sú dodacie lehoty 2-3 mesiace.“
Nadstavbár v tejto branži musí počítať s tým, že hasičské
cisterny sú stále zaťažené prakticky na 100 % - vo výjazdovej pohotovosti s naplnenými cisternami, čo znamená
asi 11 ton hasiacich médií. Všetky konštrukčné práce robia v THT s výdatnou pomocou výpočtovej techniky, čo
je jednou z podmienok vysokej kvality, dielenské spracovanie zodpovedá certiﬁkovanému európskemu štandardu a jednotlivé celky i kompletné vozidlá sú počas výroby
niekoľkokrát kontrolované internými audítormi a podrobujú ich náročným skúškam v podnikovej skúšobni.
K prioritám patrí aj protikorózna úprava: antikorové nádrže, nadstavby z hliníkových proﬁlov alebo polyesteru
vystuženého sklenými vláknami, oplechovanie karosérií
nadstavieb lepením, používanie kvalitných polyuretánových farieb alebo extrémne odolných samolepiacich
fólií a striekanie spodných častí nadstavieb, vnútrajškov
uzavretých proﬁlov a dutín špeciálnymi ochrannými prípravkami.
„Väčšina nadstavieb sa vyrába priamo v THT vrátane požiarnych čerpadiel, guľových ventilov, lafetových prúdnic,
nádrží i karosérií. Takmer všetky komponenty pre čerpací
systém dodávajú českí výrobcovia, len malá časť je od
dodávateľov z Nemecka a napríklad lafety na strešné
prúdnice dodáva americká ﬁrma,“ pokračuje v prezentácii Ing. Stanislav Červený.
Špeciﬁkácie vozidiel uvádzame v tabuľke. Laik sa však
bežne nestretáva s hasiacou technikou, a tak sme si
niektoré špeciálne parametre nechali vysvetliť. „Takéto
cisterny sa používajú tam, kde treba veľký objem hasiva.
Napríklad pri požiaroch skladov, objektov, stohov slamy
a podobne. Veľké striekačky môžu tiež dopĺňať vodu do
menších áut. So strešnou lafetou sa dá hasiť na vzdialenosť až 65 metrov pri maximálnom výkone čerpadla
2200 l/min. Samozrejme, pokiaľ sa hasia objekty, dnes
s modernými technológiami nie je vždy nevyhnutné likvidovať oheň silným prúdom vody. Práve pri hasení pod
vysokým tlakom sa aplikuje vodná hmla, pričom maximálny prietok je iba 250 litrov vody za minútu.“
Výroba Trakkerov pre slovenských hasičov prebieha v rytme 5 odovzdaných áut za týždeň. V čase našej návštevy
koncom júla ich bolo odovzdaných 18, posledné vozidlá z tejto časti kontraktu budú hotové koncom októbra
2009. Pochopiteľne, celá ﬂotila bude postavená podľa
požadovaných noriem, okrem toho si však výrobca nechal posúdiť splnenie zadaných parametrov v Ústave
požiarnej ochrany v Prahe a vo Vojenskom technickom
ústave Vyškov.

Pod karosériou nadstavby je nádrž na
vodu s objemom 9000 litrov dve nádrže
s hasiacou penou (800 a 50 l).

Peter Michalík, expert Auto-Impexu na špeciálne vozidlá.

a predného nárazníka nabielo, demontáže čalúnenia
kvôli montáži káblov na napájanie vozidlovej rádiostanice v kabíne, výstražných majákov i nabíjačiek pre ručné
svietidlá a rádiostanice všetkých členov posádky.“
Aby celý proces prebiehal hladko, v trnavskom Autocentre si pripravili priestory na cyklickú výrobu, ktorá prebieha v presne dohodnutých taktoch. Vypracovali projek-
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Prípravu na montáž nadstavieb aj odovzdávanie hotových
vozidiel má na starosť trnavské Autocentrum.

tovú dokumentáciu, aby bol jasný rozsah prác, trvanie
jednotlivých úkonov a deﬁnovali pracovné zaradenia ľudí.
Z aktuálneho stavu zamestnancov vyčlenili a vyškolili na
tento projekt samostatný 20-členný tím.
Peter Michalík: „Prvý skúšobný kus bol na svete v apríli.
Po testoch, ktoré zabezpečovali partneri z THT a počas
ktorých vozidlo absolvovalo kompletnú procedúru overovania deklarovaných parametrov podvozka, nadstavby i systému čerpadiel, sme vykonali skúšku jazdných
vlastností ešte aj my. Na tankodróme Lešť. Boli to drsné
previerky, jedny z najťažších, do akých sme kedy Trakker pustili. Ale držal sa, ako sme očakávali – skvele... No
a teraz už beží výroba presne podľa harmonogramu.
Pripravené podvozky vozíme do Poličky, hotové vozidlá s nadstavbou späť do Trnavy. Tu ich aj odovzdávame
používateľom. Školenia sa zúčastní vždy 9 hasičov-strojníkov na jedno vozidlo. Oboznámenie s nadstavbou
zabezpečuje odborník z THT a my zasa školíme časti
podvozku a jazdy – každý z posádky absolvuje 20-kilometrový okruh na ceste aj v teréne. Zaškolenie je mimoriadne dôležité, pretože Hasičský a záchranný zbor má
v prevádzke veľmi veľa druhov áut a každý hasič-strojník
musí vedieť ovládať každé z nich.“
Na margo tejto rozsiahlej zákazky treba ešte dodať, že
projekt by sa nedal realizovať bez priestorov, ktoré sú
v Autocentre v Trnave. A ani bez ľudí, ktorí robili v minulosti vo vojenskej výrobe, a tak sú zvyknutí na maximálne
požiadavky na kvalitu a presnosť práce. Pri technológii
pre hasičov sú totiž nároky podobne nekompromisné
– každá odchýlka od normy znamená reklamáciu alebo
v horšom prípade vyradenie vozidla z prevádzky.
Pointu príbehu si nechal Peter Michalík samozrejme na
záver: „Tender na hasičské vozidlá vyhlásili v rámci Slovenska po 21 rokoch, takže sme hrdí, že na jeho realizácii sa podieľa i naša ﬁrma!“
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TECHNICKÉ PARAMETRE VOZIDIEL
Cisternová automobilová striekačka CAS 30 – Iveco
TRAKKER AT 260 T 45 W 6x6 je určená na prepravu
požiarneho družstva 1+2 a hasiacich prostriedkov
pre požiarny zásah vodou alebo penou pri použití
nízkeho i vysokého tlaku vody.
Rozmery vozidla: Dĺžka (bez lanového navijaka)
8780 mm, šírka 2 530 mm, výška 3 350 mm, svetlá
výška 285 mm. Hmotnosti vozidla: Pohotovostná
14 540 kg, celková 26 000 kg.
Podvozok: Iveco TRAKKER AT 260 T 45 W 6x6.
Motor Cursor 13 Euro 5 s maximálnym výkonom
332 kW pri 1900 ot./min a najväčším krútiacim momentom 2200 Nm pri 1000 – 1435 ot./min.
Konﬁgurácia náprav 6x6.
Prevodovka: mechanická, 16 stupňov vpred, 2 vzad.
Objem palivovej nádrže (nafta/AdBlue) 300 l/40 l.
Maximálna rýchlosť vozidla 110 km/h.
Nadstavba: Rám z hliníkových proﬁlov, na ňom nalepené dielce z hliníkového plechu.
Nádrže: na vodu s objemom 9000 litrov, na hasiacu
penu A (800 l), na hasiacu penu B (50 l).
Čerpacie zriadenie: Nízkotlakové – menovitý prietok
3000 l/min, menovitý tlak 1,0 MPa, menovitá sacia
výška 3 m; vysokotlakové – menovitý prietok
250 l/min, menovitý tlak 4,0 MPa.
Prietokový navijak: Rozmery hadice DN 25/60 m,
pištoľová prúdnica s možnosťou regulovania prietoku a výstrekového kužeľa, menovitý prietok
200 l/min.
Ďalšia výbava: Lafetová prúdnica, osvetľovací stožiar, štvordielny výsuvný rebrík 12,5 m.

Paleta úžitkových vozidiel Iveco pre prácu v teréne je jedna z najširších na trhu.
Pokrýva všetky hmotnostné triedy – od 3,5-tonového Daily 4×4 až po desaťkrát

TECHNIKA

EUROCARGO 4×4

ťažší Trakker 8×8 a samozrejme vrátane najľahšieho modelu Massif. Ponuku oﬀroadov, ktoré splnia požiadavky pre všetky typy nasadenia tam, kde sa končí
asfaltový koberec, skompletizovalo nové Eurocargo vo verzii 4WD.
Eurocargo 4×4, ktoré malo výstavnú premiéru vlani
v septembri na najväčšom európskom salóne úžitkových
vozidiel IAA Hannover, je určené pre najťažšie úlohy v teréne. Od sesterskej verzie 4×2 ho odlišujú špeciﬁcké konštrukčné systémy: Vyššie šasi, oceľový nárazník, pružný
nástupný schodík, špeciálny kryt chladiča, vyklápací rám
proti podbehnutiu zozadu a voliteľné ochranné mriežky
na reﬂektory.
Eurocargo 4×4 je výnimočné nielen vďaka svojej robustnosti, ale predovšetkým zásluhou agilnosti na svahoch
a pri jazde cez terénne prekážky, trakcii a manévrovacích
schopnostiam aj v tých najťažších podmienkach (uhol
natočenia kolies od 40 ° do 48 ° – podľa typu použitých
pneumatík).
Okrem krátkej kabíny je teraz pre model s pohonom
všetkých kolies k dispozícii aj dlhá kabína s nízkou strechou, takže nové Eurocargo 4×4 poskytuje špecializovaným pracovníkom (v energetike, pri zimnej údržbe ciest
a pod.) rovnaký komfort a funkčnosť ako verzie 4×2.
V porovnaní s predchádzajúcim 10- a 14-tonovými modelmi celková hmotnosť stúpla na 11,5 a 15 t, pričom
modiﬁkácie s rázvormi 3240, 3690 a 3915 mm doplnil
dlhší variant s rázvorom 4150 mm.

Eurocargo 4×4 poháňajú 6-valcové motory Tector s výkonom 220 alebo 250 k (11,5-tonová verzia) a 250 alebo
280 k (15-tonová verzia). Nové 6-stupňové manuálne
prevodovky ZF (s voliteľným pomocným pohonom) sú
vybavené posilňovačom pre hladké a ľahké radenie aj
v náročných prevádzkových podmienkach.
Vozidlo má permanentný pohon štyroch kolies, krútiaci
moment na prednú a zadnú nápravu rozdeľuje medzinápravový diferenciál. Na výber je tiež vysoký alebo nízky
prevodový pomer – podľa aktuálnych pracovných podmienok (cesta/oﬀ-road). Všetky diferenciály majú ručne
ovládanú uzávierku, aby sa dosiahla maximálna trakcia
v ťažkom a šmykľavom teréne (v štandarde je uzávierka
zadného a centrálneho diferenciálu, predná je vo voliteľnej výbave). Eurocargo 4×4 je vybavené kolesovou redukciou a zadná náprava môže byť s dvojmontážou alebo jednomontážou kolies. Brzdy sú bubnové, na prednej
náprave jednoduché a na zadnej náprave so systémom
duplex. Na výber je tiež parabolické alebo semieliptické
listové odpruženie. Všetky oﬀ-roadové modely Iveco sú
pozoruhodne odolné a spoľahlivé, teda ideálne na prepravu ľudí alebo nákladu všade tam, kde je to potrebné,
neraz aj v krajne ťažkých podmienkach.

Výnimočné vďaka svojej robustnosti a agilnosti v teréne.
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EcoDaily
PARTNER PROFESIONÁLOV
Robustnosť, nosnosť, výkon a spoľahlivosť – všetky tieto vlastnosti má zapísané v génoch. EcoDaily je výsledkom logického vývoja, v ktorom sa snúbi
technológia, sila aj kvalita.
Hneď od uvedenia na trh v roku 1978 prinášal model
Daily znova a znova najdôležitejšie inovácie v oblasti
dopravy v Európe. Každá nasledujúca generácia Daily
prezentovala nové meradlá a štandardy: Klasická robustná rámová konštrukcia umožňujúca ľahkú montáž nadstavieb, prepĺňané vznetové motory s priamym
vstrekovaním Common Rail, medzichladič stláčaného
vzduchu, motory na zemný plyn, van s objemom skrine 17 m3, vnútornou výškou 2,1 metra a 6-stupňovou
prevodovkou. Iveco Daily si túto úlohu lídra udržalo aj
v roku 2009 a znovu potvrdilo svoju schopnosť ďalej sa
vyvíjať a pritom ostať sebou samým. Opäť odpovedá na
otázky profesionálnej prepravy radom inovácií, ktoré sú
základom jeho vynikajúcej konkurencieschopnosti. Daily
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je od počiatkov výsledkom dialógu medzi obchodnými partnermi, ktorí hovoria rovnakou rečou: Na jednej
strane sú to profesionálni používatelia hľadajúci spoľahlivosť, ﬂexibilnosť a produktívnosť a na druhej strane
Iveco so svojimi skúsenosťami a kompetentnosťou získanou počas dlhých rokov pôsobenia v oblasti výroby
úžitkových vozidiel. Vďaka rebrinovému rámu je Daily
extrémne robustné a potvrdzuje svoju povesť odolného
a spoľahlivého vozidla. Navyše pohon zadnej nápravy
poskytuje vynikajúcu trakciu a mimoriadnu obratnosť,
aká sa nedá dosiahnuť pri vozidlách s poháňanými
prednými kolesami. Pozdĺžne uloženie motora garantuje
vodičovi ideálnu pozíciu za volantom a maximálny komfort spolujazdcom.

Produktivitu zaručuje celý rad vlastností: Daily ponúka
hodnoty vychádzajúce z dlhej tradície a dodnes poskytuje robustnosť nákladného automobilu, ktoré má rozmery
vhodné pre prevádzku v mestskom prostredí. S najmodernejšou technológiou a príťažlivým dizajnom.
Robustná predná náprava zaručuje vysokú mieru bezpečnosti, jazdného komfortu, užitočného zaťaženia
a veľké uhly natočenia kolies sa podieľajú na výnimočnej
obratnosti vozidla. Zadná náprava si zasa suverénne poradí s každou záťažou a poskytuje mimoriadnu trakciu pri
akýchkoľvek podmienkach, či pri rozbiehaní vozidla v stúpaní. Rozmanité sprevodovanie umožňuje optimálne
prispôsobiť pohonný reťazec požiadavkám zákazníkov.
Maximálnu spoľahlivosť zaručuje nosnosť rámu s pozdĺžnymi nosníkmi. Táto koncepcia prevzatá z oblasti
nákladných automobilov je obzvlášť vhodná pre montáž nadstavieb bez nutnosti ﬁnančne náročných úprav
spodnej časti vozidla. V kombinácii so zvýšenou celkovou hmotnosťou zo 6,5 t až na 7 ton má najnovšie Daily
bezkonkurenčnú nosnosť. Pri priebežnom vývoji Daily sa
nezabúda na vodiča, takže kabína je v súlade s aktuálnymi ergonomickými poznatkami. Výsledkom je pracovisko
porovnateľné s osobnými automobilmi poskytujúce komfort na palube a bezpečnosť v duchu zásady, že bezpečne jazdia len nevystresovaní a uvoľnení šoféri.
Popritom všetkom až 90 % dielcov z Daily možno recyklovať, čím má veľký náskok pred budúcou legislatívou,
ktorá vstúpi do platnosti až v roku 2015 a bude vyžadovať 85-percentnú recyklovateľnosť.

PREMIÉRA

Od prírody silné
Toto vozidlo z produkcie spoločnosti Iveco je konkrétnou
odpoveďou pre tých, čo hľadajú technologické inovácie
a trvalú mobilitu, no nechcú sa zriecť výkonu, spoľahlivosti a robustnosti. A tiež ideálnym partnerom pre každého,
kto vždy používa najmodernejšie pracovné prostriedky.
Daily teraz k tomu všetkému pridáva hodnoty ako priebežný výskum, modernosť, vývoj či inteligentné riešenia,
pričom nepopiera svoje korene. Pri práci je Daily odjakživa optimálnym profesionálnym kolegom. Preto mu pre
rok 2009 vybrali za maskota „Pepka námorníka“, všetkým
známeho sympatického komiksového hrdinu, ktorý má
vďaka zelenému špenátu silu za desiatich a symbolizuje
prirodzenosť, jednoduchosť i spoľahlivosť. A tieto vlastnosti dnes u Daily výrazne vystupujú do popredia.
Inovovaný model integruje do svojho nezameniteľného
dizajnu novú masku chladiča. Starostlivo vytvorená kombinácia materiálov vytvára v kabíne uvoľnenú atmosféru
a pohodu pre vodiča i spolujazdcov. Je očividné, že bola
navrhnutá a postavená pre človeka a vôkol neho ako ideálne miesto pre pohodlné cestovanie a radosť z jazdy. To
je vizitka, pomocou ktorej Iveco sprostredkuje svoje hodnoty a ﬁlozoﬁu. Komerčné hodnoty tohto modelu však
spočívajú aj v niečom inom. Okrem sily, ktorá z Daily robí
veľmi solídne vozidlo, je to ešte ďalšia vlastnosť, a tá na
trhu získava čoraz väčšiu váhu ako argument: Zodpovednosť. Ohľad na vodičov a prepravcov. Pretože popri spoľahlivosti a produktivite je dôležitá predovšetkým zodpovednosť k životnému prostrediu – ekologické gény vozidla.

Pri skriňových dodávkach môže byť objem
nákladného priestoru 7,3 až 17,2 m3.
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Motory Euro 4, Euro 5 a EEV
Zmeny v európskych smerniciach pre emisie vo výfukových plynoch ovplyvnia aj budúce rozdelenie homologizácií vozidiel. V novej zákonnej úprave bude kritériom
tzv. referenčná hmotnosť, pričom vozidlá do 2610 kg
(na žiadosť výrobcu ju možno zvýšiť až na 2840 kg) sú
klasiﬁkované ako „Light Duty“. Vozidlá s referenčnou
hmotnosťou nad 2610 kg, ktorú za určitých podmienok
možno znížiť na 2380 kg, sú považované za „Heavy Duty“
(ťažké). Podľa tohto vzoru musia vozidlá Light Duty plniť
normu Euro 4, kým na vozidlá Heavy Duty sa vzťahuje
norma Euro 5, ktorá vstupuje do platnosti od októbra
2009.
Iveco odpovedalo na tieto zmeny ešte rozsiahlejšou
paletu pohonných jednotiek a zákazníkom ponúka na
výber mnoho ďalších eventualít. Pre ľahké modely sú
k dispozícii motory so zdvihovým objemom 2,3 litra vo
výkonových modiﬁkáciách 78 kW, 93 kW, resp. 100 kW
a 3,0-litrové s výkonom 107 kW alebo 130 kW. Všetky využívajú systém EGR bez nutnosti montáže ﬁltra pevných
častíc (DPF). Modely Heavy Duty majú motory s objemom 3,0 litra a výkonom 103 kW, resp. 125 kW využívajúce systém EGR s dvoma turbodúchadlami a DPF. I keď
minimálnou legislatívnou požiadavkou je splnenie normy
Euro 5, Iveco ide o krok ďalej a už dnes ponúka všetky
vozidlá Heavy Duty v emisnej triede EEV. Týka sa to i verzií na stlačený zemný plyn (CNG), čím sa len potvrdzuje
angažovanosť spoločnosti Iveco v oblasti ochrany životného prostredia.
Natural Power
Vozidlá CNG sú v rade EcoDaily označené ako Natural Power s výkonom motora 100 kW. V podstate ide
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o vznetový motor upravený na prevádzku na zemný plyn,
môže však spaľovať aj benzín. (Pre takýto režim je vozidlo vybavené malou benzínovou nádržou s objemom 14
litrov, na ktorú sa palivový systém automaticky prepne
v prípade núdzového dojazdu.) Osvedčená technológia
motorov CNG, ktoré pracujú na princípe stechiometrického spaľovania, a preto sú vybavené trojcestným katalyzátorom, pokročila vo vývoji a garantuje skutočne nízke
hodnoty splodín vo výfukových plynoch. Tieto hodnoty
v princípe zodpovedajú požiadavkám pripravovanej normy Euro 6.
Komfortné a bezpečné
Jedným z inteligentných riešení, ktoré zaručujú ľahké
ovládanie vozidla a sprostredkujú doslova radosť z jazdy, je automatizovaná prevodovka AGile. Samozrejme,
rovnako dôležitý je pocit pohody, ktorý v kabíne Daily
určite nechýba: Útulné prostredie, optimálna pozícia za
volantom, pohodlné nastupovanie, dobrý výhľad a nové
usporiadanie úložného priestoru. Komfortné sedadlá
sú základným predpokladom, aby práca bola potešením, k príjemnej atmosfére však prispievajú i zladené
materiály a farby vnútornej výbavy, inovovaná prístrojová
doska, strieborný stredový panel aj nové poťahy sedadiel.
Komfort a funkčnosť sú podstatné vlastnosti prístrojového panelu, ktorý pôsobí ešte modernejšie zásluhou
nových ovládacích prvkov prehľadne usporiadaných na
stĺpiku volantu.
V interiéri sú prakticky rozmiestnené rôzne priehradky,
navyše k odkladacím priestorom vo dverách, v prístrojovom paneli a pod voliteľnou dvojlavicou pre spolujazdcov pribudol box s objemom 6 litrov.
V roku 2006 malo Daily ako prvé vo svojej triede ESP

Interiér sľubuje veľmi dobré pracovné
podmienky v príjemnom prostredí.

Verzie do 3,5 tony sú vybavené súpravou na opravu pneumatík.
Vľavo vidieť odkladaciu schránku pod dvojsedadlom spolujazdcov.

Nechýba praktická polica nad celým čelným sklom.

Automatizovaná prevodovka AGile
zlepšuje komfort ovládania vozidla.

PREMIÉRA
K dispozícii sú nadstavby pre každú aplikáciu (van, šasi
s kabínou, dvojitá kabína aj minibus na prepravu osôb).

s aktívnou kontrolou zaťaženia (LAC – Load Adaptive
Control) pre van a šasi s kabínou; teraz Iveco dodáva
tento prvok v štandardnej výbave pre celý modelový rad.
Na prianie sa môže kombinovať s mechanickou uzávierkou diferenciálu. Daily využíva ESP poslednej generácie,
v ktorom sú integrované všetky bezpečnostné funkcie
vozidla – ABS, EBD, ASR, MSR, brzdový asistent a asistent rozbiehania do kopca (Hill Holder). Brzdy sú kotúčové vpredu i vzadu, na predných kolesách s vetraním.
Okrem airbagov vodiča a spolujazdca sú medzi opciami
i okenné ochranné vankúše. LAC patrí k najmodernejším
funkciám elektronického stabilizačného programu – rozpoznáva momentálnu hmotnosť vozidla i rozloženie nákladu a týmto aktuálnym hodnotám prispôsobuje aktivitu
všetkých bezpečnostných systémov.
Vylepšenia až do detailov
Robustný a spoľahlivý: So 7 tonami celkovej hmotnosti
teraz vzrástla maximálna hodnota užitočného zaťaženia
o 470 kg až na 4700 kg (7-tonová verzia bude v ponuke
od roku 2010). Aj v detailoch nájdeme celý rad vylepšení,
napríklad ešte účinnejší systém zavesenia zadných dverí,
takže popri otvorení o 180 stupňov na novom modeli to
ide až o uhol 270° bez podporných vzpier. Nastupovanie do nákladného priestoru je vyriešené schodíkom, prístup uľahčujú ergonomické držadlá. Verzie do 3,5 tony
sú vybavené súpravou na opravu pneumatík namiesto
rezervného kolesa, ktoré naďalej ostáva v sériovej výbave
väčších modelov. Táto súprava zvýši nosnosť a užitočný
objem vozidla.

Blue&Me™
Systém Blue&Me™ je dokladom, že EcoDaily má nielen svaly, ale i hlavičku. Daily sa neuspokojí s tým, aby
len stálo po boku zákazníka a pomáhalo mu prepravovať ťažké náklady. Chce tiež ukázať svoj potenciál
pre optimalizáciu. Napríklad v ponuke sa počíta so
systémom Blue&Me™, ktorý vzišiel zo spolupráce spoločností Fiat Auto a Microsoft, a ktorý mení komunikáciu, prenos informácií i zábavu. Používateľsky prívetivý
systém umožňuje ľahko a bezpečne viesť telefonické
hovory behom jazdy alebo počúvať hudbu – vďaka
technológii Bluetooth® je možné všetky prístroje používať bezdrôtovo.

Daily s pohonom Natural Power.
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PRVÝKRÁT S EUROTRONICOM
Motor Tector v roku 2000 a preštylizovaná kabína (2003) upevnili pozíciu
Eurocarga v segmente strednej triedy. Vlani v máji však dozrel čas pre ďalšiu
inováciu formy aj obsahu. S novinkou sme sa síce zoznámili na medzinárodnej prezentácii, ale teraz nám pracovná zmena za volantom modelu ML
140E25 umožnila získať ďalšie informácie.
Najzreteľnejšiu črtu charakteristickú pre nový rad vidieť
spredu: Nové Eurocargo má typický dizajn s rukopisom
Iveco Style Centre. Úprava masky chladiča a označenia
modelu, ktoré výrobca predstavil už na novom rade Stralis aj Trakker, poskytuje lepšiu platformu na umiestňovanie loga či názvu ﬁrmy. Jednofarebný predný nárazník
bol v našom prípade vo farbe karosérie (opcia) a veľmi
dobre zapadol do celej prednej pasáže. Nové sú tiež
reﬂektory.
Kabína je k dispozícii v troch známych verziách: Denná, spacia a štvordverová pre pracovné tímy. Testované
Eurocargo malo spací typ ML, no keďže išlo o predvádzacie vozidlo z Talianska, konﬁgurácia bola špeciﬁcká – síce
s dvoma lôžkami, ale aj s dvojsedadlom pre spolujazdcov,
aby sa dalo využívať i na lokálnu prepravu s dvojicou závozníkov. Interiér spacej kabíny je vylepšený o dve veľké
odkladacie skrinky. Preštylizované vnútorné panely dverí
majú pohodlnejšie operadlo pre lakeť, kapsy na dverách
sú väčšie a aj kvalita plastových dielcov sa oproti predchodcovi výrazne zlepšila. Vo výbave boli ovládače nastavovania 4 zo 6 vonkajších zrkadiel a vyhrievania všetkých,
elektrické ovládanie okien je v štandardnej zostave. Praktické presklené okno v streche s elektrickým ovládaním
tiež patrilo k príplatkovým prvkom. Tieniace roletky na
bočných oknách stlmia prudké svetlo, slnečné clony nad
čelným sklom by mohli byť väčšie. Pár užitočných drobností: Na prístrojovom paneli sa okrem štandardných
symbolov zobrazí aj výstražné svetlo, ktoré signalizuje, že
je chybná žiarovka v reﬂektore. Akustické signalizačné zariadenia upozornia vodiča, ak nemá zapnutý bezpečnost-

Pracovný režim Eurotronicu sa volí tlačidlami.

ný pás a vozidlo sa pohne, alebo ak otvorí dvere a nie je
aktivovaná parkovacia brzda.
Odkladacie priestory pod celým (deleným) spodným
lôžkom sú teraz prístupné už i zvonka cez elektricky
uzamykateľné dvierka na oboch stranách kabíny (prvok
z nového Stralisa).
Príjemné prostredie eliminuje únavu z nepohodlia. Riešenie pracoviska vodiča v novom Eurocargu je z tohto
pohľadu veľmi dobré. Výrazy typu „skvelé“ alebo „úžasné“
síce používame v hodnoteniach veľmi opatrne, ale teraz
treba uznať, že sedadlo šoféra v testovanom modeli bolo
skoro také. Odpruženie vzduchom a nastavovanie vo
všetkých rovinách berieme ako samozrejmosť. Ak sa dá
upraviť ešte aj sklon a vzdialenosť samotného modu-

Volant veľmi dobre sedí v rukách, upravené pozície najčastejšie
používaných spínačov logicky zoradili uprostred palubnej dosky.
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Eurocargo 140E25 s rázvorom 4185 mm.

lu sedáka, je to výrazne lepšie. Bedrová opierka – veľmi
dobré. Nuž a typ kresla, v ktorom sme sedeli za volantom, mal až tri pneumatické opierky chrbta – dve nad
sebou v oblasti krížov a tretia regulovala tuhosť krajných
segmentov operadla a dala sa nastaviť tak, že doslova
obopli boky. Nastavením výšky a vzdialenosti volantu sa
potom už len detailne doladí pozícia a nie ste ďaleko od
vysnívaného ideálu.
Eurocargo má po prvý raz v ponuke automatizovanú
prevodovku. Pracovný režim sa volí tlačidlami na malej
konzole integrovanej v prístrojovej doske. Tlačidlá D
( jazda) a R (spiatočka) sú dvojpolohové – dlhým stlačením (na 2 sekundy) dolnej časti sa aktivuje pomalý „plazivý“ mód pre veľmi jemné posúvanie vozidla. S Eurotronicom sme si rozumeli. Preraďuje plynule a bez šklbnutia,
k dispozícii je aj spínač „kick down“, ktorý podradí o dva
stupne pri zošliapnutí plynového pedála až na podlahu, ak treba rýchlejšie akcelerovať. Pravou multifunkčnou
páčkou pod volantom sa dá preraďovať i manuálne. Túto
možnosť sme však využili za celý deň len pár razy – jedine na začiatkoch prudší stúpaní, ktoré „automat“ samozrejme nevidí a preraďuje neskôr, keď klesnú otáčky
na hranicu optimálnej hodnoty. Na konci pravej páčky je
aj šikovné ovládanie tempomatu. Nový centrálny modul
s parkovacou brzdou je poruke vpravo vedľa sedadla, kde sú i spínače uzávierky diferenciálu a konvertor
24/12 V (voliteľné prvky).
Jazdili sme s nezaťaženým vozidlom, takže potenciál 5,9litrového šesťvalca Euro 5 s výkonom 185 kW/250 k nemôžeme hodnotiť komplexne, jeho prejav bol však
kultivovaný a konštruktéri evidentne znížil hladinu vnútorného hluku v kabíne. Tector 6 v tejto výkonovej verzii
dosahuje maximálny krútiaci moment 850 Nm v širokom
rozsahu 1250 – 2100 ot./min. Dvojstupňová motorová
brzda sa uvádza do činnosti páčkou na pravej strane
stĺpika riadenia a pracuje v dvoch automatických mó-

doch – buď po uvoľnení pedála akcelerácie alebo pri
zošliapnutí brzdového pedála.
Bonusom na testovanom Eurocargu bolo pneumatické
odpruženie prednej aj zadnej nápravy, s ktorým nezaťažené vozidlo prechádzalo cez nerovnosti na ceste citeľne
hladšie než s listovými pružinami.
V cieli jazdy sme sa pohrali s palubným počítačom. Hoci
ponúka množstvo najrôznejších užitočných informácií
uložených vo viacerých úrovniach, systém sme na prvýkrát zvládli. Údaje z testu: Prejdená vzdialenosť 205 km,
celkový čas jazdy 2:58 hod., priemerná rýchlosť 68,7 km/
h a priemerná spotreba paliva 16,3 l/100 km.
Magazín TRANSPORT č. 7–8/2009

V pravej multifunkčnej páčke sú kumulované viaceré funkcie
– ovládanie tempomatu, motorovej brzdy aj manuálne preraďovanie.
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ZÁKAZNÍK

ORANŽOVÁ
FLOTILA

Mgr. Robert Weber, vedúci odboru dopravných a technických
činností v sekcii logistiky Slovenskej pošty, a.s.

Automobilový park Slovenskej pošty zodpovedá šírke poľa jej pôsobnosti
– listy a iné zásielky doručuje doslova do všetkých kútov republiky. Takže ani
neprekvapí, keď ﬂotilu v neprehliadnuteľnej oranžovo-žltej ﬁremnej farbe
tvorí celkovo 1661 vozidiel rôznych kategórií. Zhruba dve tretiny tejto armády tvoria dodávky a nákladné automobily značky Iveco.
Slovenská pošta poskytuje svoje služby prostredníctvom
siete vyše 1500 pôšt, z ktorých zhruba 1300 sa nachádza
v malých obciach a okolo 200 v mestách. Zákazníkom je
k dispozícii viac než 7000 poštových schránok. V tuzemskom styku prijme Slovenská pošta ročne celkove 338
miliónov listových a balíkových zásielok, v medzinárodnej poštovej prevádzke prepraví ročne 1100 ton listov
a takmer 140 000 balíkov... Tieto čísla sme stiahli z webovej stránky kvôli lepšej predstave, aké kvantum „tovaru“
poštári distribuujú. Pešo, osobnými autami, ale najmä
nákladnými vozidlami. A tie boli hlavnou témou rozhovoru s Mgr. Robertom Weberom, vedúcim odboru dopravných a technických činností v sekcii logistiky Slovenskej
pošty, a.s.
Aká je súčasná skladba úžitkových vozidiel Slovenskej pošty?
Používame automobily všetkých hmotnostných kategórií, teda N1, N2 aj N3. Trvalo dosť dlho, kým sa postupne
podarilo presadiť uniﬁkáciu značiek. Ale to už máme za
sebou a teraz v našich farbách jazdia vozidlá prakticky

už len od dvoch výrobcov – Iveco a Volkswagen. Je to
jednoznačne výhodnejšie z hľadiska spravovania parku
vozidiel a servisu. Pre značku Iveco sme sa rozhodli pred
12 rokmi. Momentálne máme 156 ľahkých skriňových
dodávok Daily s celkovou hmotnosťou 2,9 a 3,5 t, zhodou okolností rovnaký je i počet Daily zo segmentu 5,9 t,
resp. 6,5 t. Vozidiel radu Eurocargo jazdí 58 a na vrchole
pyramídy je 6 ťahačov Stralis s návesmi.
Na Slovensku je podľa aktuálnej štatistiky 1543
pôšt. Pri takejto rozsiahlej sieti distribučných miest
zohráva logistika kľúčovú rolu.
Z hľadiska organizačnej štruktúry má Slovenská pošta
hlavné spracovateľské strediská, oblastné spracovateľské
strediská a pošty. Hlavné spracovateľské strediská Bratislava, Žilina, Zvolen a Košice sú prepojené medzi sebou
hlavnou prepravnou sieťou. Oblastné spracovateľské
strediská regionálnou prepravnou sieťou a pošty oblastnou, resp. miestnou prepravnou sieťou. Z tejto štruktúry
sa odvíja logistika dopravy zásielok. V hlavnej prepravnej
sieti jazdia samozrejme trucky, pričom na trati Bratisla-

Vozidiel radu Eurocargo jazdí vo farbách Slovenskej pošty dovedna 58.
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Pošta je v každej väčšej obci a aj autá – i osobné,
s ktorými jazdia doručovatelia sami – máte po celej republike. Ako si organizujete servis?
Plánovanie servisných prehliadok a údržby pri takejto
ﬂotile si samozrejme tiež vyžaduje systém. Do roku 2007
sme si robili servis aj interne vo vlastných priestoroch,
tieto aktivity sa však postupne utlmovali. Od vlaňajška využívame pre všetky kategórie automobilov už len služby
značkových servisov. Konkrétne pre značku Iveco máme
zmluvu s Auto-Impexom. Pre nás z bratislavského strediska bol najväčší problém zvyknúť si, že už nemáme dielňu
doma vo dvore.
V minulosti Slovenská pošta na rozvoz väčších objemov využívala Avie. Dnes má výrazne zmodernizovaný autopark. Aký je priemerný vek vozidiel?
Vehementná obnova vozidlového parku prebehla v rokoch 2005 a 2006, takže momentálne je priemerný vek
4,5 roka. Trend smeruje k tomu, aby nákladné vozidlá neboli staršie ako 10 rokov, osobné najviac 8-ročné
a manažérske maximálne 4-ročné. Najstaršie máme štyri
Daily s celkovou hmotnosťou 5,9 t vyrobené v roku 1998.
Tie si už odjazdili medzi 400 000 a 600 000 km. Samozrejme, súčasná technika je na úplne inej úrovni, než boli
Avie, či ide o komfort, emisie, jazdné výkony a rovnako
i spotrebu. Napríklad Daily spotrebujú iba 14-15 litrov na
100 km, samozrejme, závisí to v prvom rade od vodiča.
Navyše na jednotlivých kurzoch, ktoré majú stále rovnakú trasu, je normovaná spotreba a aj zastávky sú dané,
takže vieme, do akého limitu sa vozidlo zmestí.
Aký je štandardný režim rozvozu pošty? Máte silné a slabé dni – samozrejme okrem hektického obdobia pred Vianocami?

Všeobecne sa dá povedať, že najsilnejší je začiatok mesiaca a v rámci bežného týždňa sú objemy zásielok
v utorok až piatok vyrovnané, pondelky sú slabšie. Môžeme to hodnotiť aj podľa iného kritéria – zásielky 1. triedy
do Košíc musia odísť o 20.00 hodine.
Zladiť však treba rozvozné kurzy na pošty a zvozné kurzy
z pôšt ďalej na oblastné a hlavné spracovateľské centrá,
čiže optimalizovať celú prepravnú sieť, aby autá najazdili
minimum neefektívnych prejazdových kilometrov.
Dispečeri to skutočne nemajú ľahké, dopravná infraštruktúra a súčasná situácia nám nie je naklonená. Centrálny
dispečing, ktorý sídli v Bratislave, podľa aktuálnej situácie
operatívne modiﬁkuje trasy.

ZÁKAZNÍK

va – Košice denno-denne pendlujú Stralisy s návesmi.
Na regionálnych tratiach sú nasadené 12- a 15-tonové
Eurocargá i 6,5-tonové Daily so skriňovými nadstavbami
a v oblastnej, resp. miestnej doprave sa využívajú ostatné
verzie Daily. Všetky vozidlá okrem furgonov majú skriňové nadstavby s hydraulickým zadným čelom Hubbﬁx
alebo Zepro – nakladá sa na rampách, pričom zásielky
sú roz-triedené do kontajnerových vozíkov, aby manipulovanie bolo jednoduché a rýchle.

Takže ak na Slovensku máme vyše 1500 pôšt, koľko kilometrov najazdia vozidlá Slovenskej pošty za rok?
Stralisy urobia 200 000 km ročne, jazdia denne z Bratislavy do Košíc a späť. Všetky ostatné bez špeciﬁkácie modelu spravia za rok cca 4 100 000 km.
Dá sa špeciﬁkovať aj množstvo prepravených ton,
aspoň na hlavných trasách?
Najväčší tok zásielok je na hlavných prepravných trasách,
najviac objemov sa vozí smerom z Bratislavy do Košíc.
Vyjadrené v tonách 27 000 t, celkove všetky naše vozidlá
prevezú zhruba 660 000 ton ročne.
Koľko vodičov jazdí v oranžových „dresoch“?
Okolo 1000. S vodičským oprávnením skupiny C, resp.
E máme k dispozícii 590 šoférov. Dá sa povedať, že na
rozdiel od minulých rokov, keď boli zo štyroch spoľahliví
dvaja, teraz sa vykryštalizovalo zdravé jadro. Sú to ľudia,
ktorí poznajú svoju prácu a robia ju dobre. Druhú veľkú
skupinu tvoria doručovatelia využívajúci osobné autá alebo ľahké úžitkové automobily skupiny N1.
Ktoré trasy sú najťažšie?
Poštu musíme doručiť vždy, za akýchkoľvek poveternostných podmienok. No špeciálne v niektorých oblastiach,
napríklad na Štrbskom Plese či v Hriňovej nad Detvou, si
naši vodiči zimu obzvlášť užijú. Alebo v bardejovskom okrese pri minulých záplavách to tiež nebola žiadna rekreácia...

V nasadení je 156 vozidiel Daily. To najstaršie verne slúži už 11 rokov.
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ŠPECIÁLY
Z BOLZANA

Špeciálne sedadlo s anatomicky tvarovanou opierkou
hlavy a štvorbodovými bezpečnostnými pásmi.

Koncern Iveco má obrovský produktový záber, do ktorého patrí i výroba
špeciálnych a obranných vozidiel. Vojenské špeciály značky Iveco sú známe aj u nás, od roku 2008 ich používa už i česká armáda a najnovšie si 10
ľahkých taktických vozidiel objednalo slovenské Ministerstvo obrany. Viac
o tomto špeciﬁckom segmente nám povedal Aleš Konrád, zástupca spoločnosti Iveco Defence Vehicles pre mimoeurópske trhy a východnú Európu.

Samostatná spoločnosť Iveco Defence Vehicles je súčasťou IVECO S. p. A. Sídli v severotalianskom meste Bolzano v bývalej továrni Lancia Special Vehicles.
„Tretina obratu spoločnosti Iveco DV bola v roku 2008
realizovaná doma, polovica na ostatných európskych trhoch a zvyšných približne 20 % v krajinách mimo Európy.
Za posledné tri roky došlo k zdvojnásobeniu investícií do
vývoja a výroby a ani súčasná situácia na trhu neovplyvnila investičný plán na tento rok,“ hovorí Aleš Konrád.
Efektívne chráni posádku
Nesporne najzaujímavejším výrobkom Iveco DV je pre
náš región ľahké viacúčelové vozidlo LMV (Light Multirole
Vehicle), ktoré je v talianskej armáde známe pod kódovým
menom Lince (Rys) a Panther v armáde Veľkej Británie.
„V súčasnosti sú podpísané kontrakty na vyše 2450 vozidiel LMV, z toho 60 % už bolo odovzdaných klientom,“
uvádza nás do problematiky tohto modelu náš špecialista. A pokračuje: „V decembri 2008 bola podpísaná zmluva na dodávku 150 týchto vozidiel pre rakúsku armádu,
čo je obrovské ocenenie kvality a vlastností výrobku. Iveco totiž vyhralo proti domácemu výrobcovi, spoločnosti
General Dynamics (G.D.), ktorá vyrába v Čechách dobre
známe Pandury. Vo výrobnom programe G. D. sú však
i vozidlá Eagle, automobily podobnej kategórie.“
Vozidlá Iveco LMV sú od začiatku roka 2007 v bojovom
nasadení v Afganistane, Libanone a Čade. Doposiaľ na
LMV zaútočili 9-krát, no všetky posádky ataky prežili a vo
väčšine prípadov – okrem šoku – dokonca neutrpeli ani
žiadne vážnejšie zranenia.
Cesta k úspechu
LMV sa vyrába na sériovej montážnej linke štandardným
výrobným postupom podobne ako osobné automobily.
To umožňuje špecializáciu a udržanie štandardne vysokej
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kvality, no zároveň kontrolu výrobných nákladov. To má
potom samozrejme dopad i na celkovú cenu pre zákazníka. „LMV je privátny projekt spoločnosti Iveco, nebol
ﬁnancovaný ani vyvíjaný na základe požiadavky žiadnej
konkrétnej armády. Vývoj sa koncentroval na najnáročnejšie požiadavky vyplývajúce z porovnaní noriem NATO
a ďalších dvoch dôležitých armád sveta.“
Na základe poznatku o zmenách v stratégii vedenia ozbrojeného konﬂiktu Iveco zameralo svoju pozornosť na
maximálnu technicky možnú balistickú a protimínovú
ochranu posádky pre túto kategóriu vozidiel. Pri konštrukcii nemali vývojári Iveco žiadne limity dané nejakým
konkrétnym vozidlom vo výrobe, LMV bolo skonštruované od nuly, ale s cieľom dosiahnuť spomínané parametre,
čo sa ukázalo ako víťazná stratégia.
„Kvôli spoľahlivosti, jednoduchým opravám a s cieľom
neplytvať ﬁnanciami potenciálnych zákazníkov, boli použité niektoré osvedčené a vo veľkých sériách vyrábané
skupiny, napríklad motor Iveco F1C známy nielen z radu
Daily, automatická prevodovka ZF – v civilnej verzii používaná vo vozidlách BMW, Audi a ďalších značiek,“ dopĺňa Aleš Konrád.
Dôsledná konštrukcia
Vozidlo má v podstate tri základné častí. V prvej, prednej, je umiestnený motor s automatickou prevodovkou
a diferenciál prednej nápravy, v tretej, zadnej, je rozdeľovacia prevodovka, zadný diferenciál, nádrž a nákladný
priestor. Uprostred je samostatná pancierovaná kabína
chrániaca posádku.
„Treba vziať do úvahy fakt, že v tradičnom ponímaní
ochrany proti mínam je najlepší hrubý pancier a čo najväčšia hmotnosť vozidla. Pri vývoji LMV uplatnili nový
prístup k riešeniu problematiky ochrany posádky, ktorý
v konečnom dôsledku umožnil skonštruovať ľahké, vyso-
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Iveco LMV je vhodné pre mnohé systémy
obranných zariadení a zbraní.

ko mobilné vozidlo s kompaktnými rozmermi so všetkými
výhodami, ktoré z toho vyplývajú,“ pokračuje vo vysvetľovaní náš expert.
Každá súčiastka, každá skupina bola od začiatku projektovaná v spolupráci s najlepšími špecialistami z odboru
balistickej a protimínovej ochrany. Nedá sa totiž najskôr
postaviť vozidlo a potom začať riešiť ochranné prvky
(hoci to, žiaľ, platí pre rôzne protimínové úpravy na existujúcich modeloch). Úspešná antimínová ochrana spočíva v naprogramovanom rozptýlení energie výbuchu
naprieč celým vozidlom, pričom treba počítať s tým, že
LMV má celkovú hmotnosť približne 7 ton.
„Všetky deklarované parametre sú garantované a certiﬁkované. Testy sa zámerne robili u nezávislých, medzinárodne certiﬁkovaných skúšobní v Nemecku. Behom vývoja a skúšok bolo doslova rozstrieľaných 11 prototypov,
čo je ojedinelé nielen v tejto kategórii, ale i pri vozidlách
s výrazne väčšou plánovanou produkciou. Potom máte

AJ SLOVENSKO KUPUJE LMV

jasnú predstavu o nasadení, s akým Iveco pristupovalo
k projektu LMV.
Získané skúsenosti a ojedinelé know-how sa samozrejme
uplatňujú pri ďalšom vývoji LMV, ale i na dvoch nových
modelových radoch vojenských vozidiel, jedno z nich
– osemkolesový obrnený transportér – sa predstavilo aj
na výstave IDET v Brne v máji tohto roku.
Dnes už celý svet vie, čo to je Iveco LMV. Že ide o automobil, ktorý dokáže dopraviť svoju posádku späť domov. V súčasnosti nie je možné vyslať niekam vojakov
bez toho, aby boli zodpovedajúcim spôsobom chránení
a LMV k tomu výrazne prispelo. Ochrana vojakov v akciách je tou základnou požiadavkou,“ uzavrel komplexné predstavenie hlavne vozidla LMV, ale tiež potenciálu
spoločnosti Iveco Defence Vehlicle Aleš Konrád – náš
človek v Bolzane.
foto © STATO MAGGIORE ESERCITO – Italian Army

Okrem maximálnej ochrany posádky k prioritám patrí schopnosť
jazdiť rýchlo na ceste a optimálny potenciál pre pohyb v teréne.

Koncom júna podpísala Slovenská armáda a Iveco
kontrakt na 10 ľahkých viacúčelových taktických vozidiel, ktoré budú dodané koncom roka 2009.
Pre operácie v predných frontových líniách si Iveco
LMV zvolilo doposiaľ 9 krajín:
Taliansko – 1286 vozidiel, Veľká Británia – 401,
Španielsko – 120, Nórsko – 60, Belgicko – 440,
Chorvátsko – 10, Česká republika – 21,
Rakúsko – 150, Slovenská republika – 10.
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OFF-ROADOVÉ ELDORÁDO
Keď nám Štefan Malák z magazínu Oﬀroad 4×4 navrhol, aby sme sa stali
partnerom podujatia Oﬀ Road Tisovec 2009, vzhľadom na dobré referencie
o podujatí sme dlho neváhali a sľúbili podporu. Veď Iveco má v ponuke
oﬀ-roadové vozidlá od 2,8 až do 80 ton, takže bolo pre nás samozrejmé
odprezentovať fanúšikom terénnych vozidiel aspoň modely z ľahkého segmentu – Massif a Daily 4×4. Netušili sme však, akého veľkolepého stretnutia
nadšencov a majiteľov „džípov“ sa zúčastníme.

V piatok, keď bol prvý deň registrácie, si záujemcovia
mohli prezrieť vystavené modely z ponuky Iveco a dostali k nim fundované informácie od našich predajcov.
V sobotu po odštartovaní všetkých 400 posádok sme sa
aj my na Massife zhupli zo štartovacej rampy a vyrazili
na trať približne 105-kilometrového okruhu Ostrá-Tŕstie
s prevýšením 800 metrov. A rýchlo pochopíme, prečo
Oﬀ Road Tisovec láka ľudí z celého Slovenska aj zo susedných krajín – nič podobné na starom kontinente totiž
nemá obdobu!
Tým lákadlom je predovšetkým nefalšovaná príroda, ktorá ponúka naozaj dych vyrážajúce panorámy

na hrebeňoch vrchov Rimavskej doliny od Tisovca až
po Hnúšťu. Lákajú vás zastaviť a nafotiť vašu posádku
s týmto pôsobivým, priam gýčovým pozadím ako fototapeta.
Krásne scenérie a spontánny pocit nadšenia vám poskytnú nezabudnuteľný zážitok a v danom okamihu nie
je na svete nič dôležitejšie, než ísť ďalej, zorientovať sa
v itinerári, cibriť šikovnosť, spoznávať limity vozidla i šoféra, prekonávať zdanlivo neprekonateľné prekážky... a to
všetko podfarbené šteklivým mixom strachu aj nadšenia
z majstrovsky zvolenej trasy.
Samozrejme, ide tiež o vyvenčenie štvorkolesového maz-

Cesta ako potok či potok ako cesta?
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Posádka Iveco Massif: Pilot Milan Surovčík (AT Žilina),
navigátor Anton Andel (AT Žilina) a koordinátorka
rýchlosti Zuzana Žitná (Iveco Slovakia).

náčika v naozaj náročných terénoch, do akých sa možno
počas zvyšku celého roka nedostane. Na štarte ste mohli
vidieť množstvo viac či menej upravených vozidiel, o ktoré sa majitelia starajú a vylepšujú ich, aby boli v teréne
čo najobratnejšie a zdolávali prekážky s fortieľom. My
sme so svojím sériovým vozidlom boli skôr výnimkou:
Iveco Massif došiel na štart taký, aký vyšiel z fabriky – bez
úprav a prešpekulovaného tuningu. Jeho parametre však
na drsnú krásu trate s rezervou stačili. Otestovali sme na
nej verziu s dlhým rázvorom (2768 mm) s päťdverovou
karosériou typu Station Wagon (k dispozícii je aj ako pick
up a šasi). Má vonkajšie rozmery 4720 × 1750 × 2050
mm, takže pri šírke interiéru 1625 mm bolo pre 4-člennú
posádku v dresoch Iveco dostatok voľného priestoru aj
na rozhadzovanie rukami v bubnovitom teréne. Solídny
komfort potvrdil náš dvojmetrový kolega sediaci vzadu,
ktorému ostávala dostatočná rezerva nad hlavou i pri
poriadnom nadskakovaní vozidla na ceste-neceste. Naše
predvádzacie vozidlo sme naozaj nešetrili a okolostojaci
diváci by zaručene potvrdili, že Massif nie je žiadna leštenka a znesie aj tvrdé zaobchádzanie.
Trojlitrový motor HPI dodáva optimálny výkon i krútiaci
moment v takom širokom rozsahu otáčok, že aj v najťažších situáciách má vodič k dispozícii dostatočný potenciál. Šesťstupňová prevodovka s rýchlobehom je spriahnutá s rozdeľovacou prevodovkou, ktorá zabezpečuje
buď pohon zadných alebo všetkých kolies. Pri brutálne
rýchlych prejazdoch aspoň trocha rovnejších pasáží
nám v režime 4×4 slúžil prevodový pomer v rozvodovke
1,003:1. Pre maximálnu trakciu na všetky kolesá pri vyzývavých prekážkach (napríklad pri jazde v koryte potoka s obrovskými skalami) sme prepli na pomer 2,300:1.
Rozdelenie krútiaceho momentu je trvale 50:50. Predná
i zadná náprava je tuhá na parabolických listových pružinách, ktoré sú jednoduché i ľahké, majú progresívny
charakter pruženia a sú prakticky bezúdržbové, pretože nemajú pohyblivé dielce. V sériovom vyhotovení je
najnižšia časť vozidla až 260 mm nad zemou, čo sme
veľmi ocenili pri bezdotykovom prejazde ponad zradné
balvany.
Výrobca necháva zákazníkovi pri konﬁgurácii vozidla voľnú ruku – klient sa sám rozhodne, čo bude potrebovať
a zostavu si doladí podľa toho, na aký typ práce ho hodlá
využívať. Takže ani ABS sa nedodáva v základnej výbave,
keďže tento bezpečnostný prvok môže byť v teréne nieke-
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dy viac na škodu než na úžitok. K voliteľným prvkom patrí
tiež uzávierka diferenciálu zadnej nápravy, ktorou bol vybavený aj náš Massif. Priznám sa, že boli dva prípady, kde
sme mali fakt problémy prejsť (v hnusnom stúpaní cez
mokré balvany). Zvuková signalizácia aktivovanej uzávierky bol ten najpríjemnejší zvuk, ktorý nám naznačoval, že
po opätovnom hľadaní optimálnej stopy a po veľmi dôležitom povzbudzovaní traťových technikov „poď ešte raz,
pridáááj a poď, poď, poď!!!“ možno-možno prejdeme
ďalej. Náš šikovný pilot to zvládol bravúrne! Presne takéto
situácie si Massif užíva. A posádka s ním. Veď má k dispozícii 350 Nm v rozsahu 1200 otáčok, redukciu, vzadu
uzávierku diferenciálu... Ale Iveco išlo ešte o stupeň ďalej
a voliteľne ponúka tiež uzávierku diferenciálu prednej nápravy (ako technologickú pomoc, keď sa už naozaj dostanete do úzkych). Prechádzali sme sa tiež potokmi, no na
maximálnu brodivosť 500 mm nám voda nesiahla.
Keď to zhrnieme, tak sme na náš Massif poriadne hrdí!
Nepodarilo sa nám ho ani prevrátiť, ani z neho nič odtrhnúť – vyšiel z toho terénneho eldoráda bez ujmy (ak
nerátame škrabance od kríkov a haluzí). U ostatných
posádok si prišli na svoje aj navijaky, ale keďže my sme
ho nemali ( je v ponuke opcií), neostávalo nám nič iné,
než si poradiť s terénom bez tejto šikovnej vecičky. A treba ešte dodať, že sme vyrazili na chvoste pelotónu, čím
sme Massifu vôbec neuľahčili život – každým prejazdom
stúpala náročnosť terénu a prehlbovali sa jamy i koľaje
plné blata hustnúcej konzistencie. A tak znovu musíme pochváliť najmenší oﬀ-road značky Iveco, ktorý sa
nedal zastrašiť zhoršujúcimi sa podmienkami a dostal
nás z každej šlamastiky. Massif jednoducho robí svojmu
menu česť, tak ako podujatie Oﬀ Road Tisovec svojim
organizátorom!

Počasie praje – deň pred štartom prietrž,
následne sa vyjasnilo.
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NA PRVOM MIESTE BEZPEČNOSŤ
S pokojom privítajte zimu so všetkým, čo prináša, pretože ak máte originálne dielce, budete sa zaručene cítiť na cestách bezpečne.
Bezpečnosť neznamená len dodržiavať predpisy cestnej
premávky, ale aj udržiavať vaše vozidlo v čo najlepšej
kondičke. Dielce, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť, sú brzdy a tlmiče pruženia. Z týchto komponentov
sa totiž ľahko stanú „problémové zóny“, keď sa im nevenuje dostatočná pozornosť, pretože sú permanentne
namáhané a vystavené zvýšenému opotrebeniu. Preto
si Iveco privolalo špecialistov vysokého kalibru, akými je
Brembo pre brzdy a Gimon od MSA pre tlmiče. Tieto
spoločnosti spĺňajú vysoké štandardy zákazníckeho servisu Iveco, pretože bezpečnosť je jednou z najdôležitejších oblastí, do ktorých Iveco investuje najviac v zmysle
technológie, v čom je zahrnutá intenzívna spolupráca
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dodávateľa ako aj servisnej siete. Z prieskumov nám vychádza, že bezpečnosť patrí k hlavným kritériám, ktoré
ovplyvňujú výber doplnkov a náhradných dielcov. Pri
dielcoch, akými sú brzdy a tlmiče pruženia, je pri výbere
faktor bezpečnosti bezkonkurenčne na prvom mieste
a nesmie sa zanedbať.
Spoločnosť Iveco si želá, aby boli vozidlá pod touto
značkou naozaj bezpečné a bezchybné a to vždy a za
každých servisných podmienok. Z tohto dôvodu je zrejmé, že len originálne dielce poskytujú zaručenú spoľahlivosť, pretože „jedine spoločnosť, ktorá vaše vozidlo
priviedla na svet, je schopná ho dlhodobo udržať v perfektnej kondícii!“

ČESMAD Slovakia informuje

OD SPUSTENIA SLUŽBY V JANUÁRI 2009

UŽ 350 ASISTENCIÍ!

27

ROZHOVOR

PREDAJNÁ A SERVISNÁ SIEŤ IVECO
P/S ŽILINA

S

S TRENČÍN
P/S

BANSKÁ
BYSTRICA

SPIŠSKÁ
NOVÁ VES

P/S KOŠICE
S

ROŽŇAVA

S
ZVOLEN

P/S TRNAVA
P/S
BRATISLAVA

NITRA

Legenda:

P/S

S
P/S
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Obec

Firma

Adresa

Predaj
Telefonický
kontakt
048 414 41 11

Otváracie hodiny
predaj

Banská
Bystrica

KURTA, s.r.o.

Partizánska cesta 89
974 01 Banská Bystrica

Bratislava

AUTO-IMPEX, s.r.o.

Micherov Majer
Vlčie hrdlo 71
821 10 Bratislava
Pri prachárni 20
040 01 Košice

02 4025 7200

Po-pia: 8.00-18.00

Košice

PEMA Slovakia, s.r.o.

Košice

TEMPUS TRANS, s.r.o.

Rastislavova 110
040 01 Košice

055 6222 619

Po-pia: 7.00-22.00

Nitra

BMC, s.r.o.

Zlatomoravecká cesta
949 01 Nitra

037 6926 815

Po-pia: 8.00-18.00
So: 8.00-14.00

Rožňava

TEMPUS TRANS, s.r.o.

Šafáriková 91
048 80 Rožňava

Spišská
Nová Ves

TEMPUS TRANS, s.r.o.

Duklianska 47
052 01 Spišská Nová Ves

Trenčín

EUROTIP, s.r.o.

Trnava

AUTO-IMPEX, s.r.o.

J. Derku 785
911 01 Trenčín
Trstínska cesta 28
917 01 Trnava

Zvolen

TRUCKCENTER, s.r.o.

Hronská 5
960 02 Zvolen

Žilina

AT, a.s.

Dlhá 84
011 30 Žilina

033 324 2311

041 7065 400

Po-štv: 7.00 – 16.30
Pia: 7.00 – 12.00

Po-pia: 8.00 – 18.00
So: 9.00 – 15.00

Po-pia: 7.30-17.00

mestá so servisom
mestá s predajom aj servisom

Servis
Telefonický
kontakt
048 414 41 16
Pohotovostná služba:
0908 945 478
02 4025 7611
Pohotovostná služba:
0903 455 631
055 7871 131
Pohotovostná služba:
0903 745 999
055 6233 150
Pohotovostná služba:
0905 349 648
037 6926 800
Pohotovostná služba:
0903 241 939
058 7774 323
Pohotovostná služba:
0905 349 648
053 4173 131
Pohotovostná služba:
0905 349 648
032 744 1145

Otváracie hodiny
v servise

033 324 2311
Pohotovostná služba:
0903 455 631
045 5321 634
Pohotovostná služba:
045 5243 535
041 7065 300
Pohotovostná služba:
0903 175 693

Po-pia: 7.00-18.00
So: 7.00-12.00

Akceptácia
platobných kariet
v servise
Áno

Nonstop
(okrem So: 15.00
až Po: 7.00)
Po-pia: 7.00-20.00

Áno

Po-pia: 7.00-22.00
So: 7.00-13.00

Áno

Po-pia: 7.00-23.00
So: 8.00-14.00

Áno

Po-pia: 6.00-16.00

Áno

Po-pia: 7.00-15.30

Áno

Po-pia: 8.00-16.30

Áno

Po-pia: 7.00-23.00
So: 7.00-15.00

Áno

Po-pia: 7.00-21.00
So: 7.00-14.00

Áno

Po-pia: 6.30-20.00
So: 8.00-13.00

Áno

Nie

