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ECOSTRALIS MENÍ CESTY.

Perfektný vzorec, ktorý spája ekonómiu a ekológiu.
· Ekonomický a ekologický: motory s výkonom 420, 460 a 500 k spĺňajúce normu EEV.
· V spojení: telematický informačný systém Blue&Me™ Fleet v základnej výbave.
· Bezpečný: ACC, ESP, Lane Departure Warning System a Hill Holder.
· Dôkladný: kurzy hospodárnej jazdy Iveco Driver Training, Assistance Non-Stop.

3-ročná záruka ako štandard.
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Vážení čitatelia,
mám za sebou štyri mesiace čin-
nosti na českom a slovenskom trhu 
a poznáme predbežné výsledky už 
aj za druhý štvrťrok, takže si dovo-
lím spraviť stručné resumé. 

Súčasnú situáciu v našej branži 
ovplyvňujú dva aspekty. Výrazným 
pozitívnym faktom je, že ekonomiky 
vo väčšine krajín EÚ sa zotavujú. Za 
prvých 5 mesiacov roku 2011 v ce- 
loeurópskych štatistikách stúpol predaj v triede 3,5 – 16 ton o 49,2 %,  
resp. o 62,2 % pri vozidlách nad 16 t celkovej hmotnosti. A nás 
teší, že sa to týka aj Českej i Slovenskej republiky a dopyt po no-
vých vozidlách rastie aj tu vo všetkých segmentoch. 

Na druhej strane v podvedomí zákazníkov ešte stále doznieva 
kríza. Je to pochopiteľné. Všetci máme za sebou ťažké obdobie, 
a tak dopravcovia dôkladne zvažujú, v akom rozsahu pokračovať  
s obnovou vozidlového parku a do investícií sa púšťajú opatrne. 
Rozhodujúcim aspektom sa stala efektívnosť a klienti hľadajú rie-
šenia, ktoré by im priniesli zníženie nákladov. V centre záujmu je ma-
ximálne ekonomická, ale tiež ekologická prevádzka vozidiel a snaha 
zredukovať i celkové náklady spojené s vlastníctvom vozidla. 

Iveco ponúka kompletnú paletu produktov, z ktorej vedia naši 
predajcovia nakonfigurovať optimálne vozidlo pre akúkoľvek prá-
cu. Navyše dodávame do všetkých svojich modelov vlastné motory 
v emisnej triede Euro 5, EVV, ale i pohonné jednotky na CNG. 
Okrem toho je Iveco pripravené splniť budúcu emisnú normu Euro 
VI prostredníctvom unikátnej technológie SCR (viac na str. 22). 

Poslednou konkrétnou odpoveďou spoločnosti Iveco na nové 
požiadavky trhu je ECOStralis. Ťahač návesov prešiel radom vylep-
šení zacielených na zníženie spotreby paliva v diaľkovej kamiónovej 
doprave. Úsilie vývoja prinieslo výborné výsledky, ktoré potvrdila 
svojimi meraniami aj renomovaná nemecká skúšobňa TÜV: Certi-
fikovaná úspora paliva ECOStralisa je 7,32 %. V prvých mesiacoch 
tohto roku sa Iveco sústredilo na uvedenie novinky do predaja a do 
Európy vyrazila flotila predvádzacích truckov. Aj v ČR a SR sú už 
v plnej permanencii demo-vozidlá ECOStralis pre zákazníkov.

V najbližšom období sa Iveco zameria na svoj ľahký rad úžit-
kových vozidiel – na záver tretieho štvrťroku je naplánovaná pre-
miéra nového modelu Daily. Zatiaľ len predošlem, že inovácie 
prinesú pre všetky verzie nové motory spĺňajúce emisnú normu 
Euro 5, ktorá vstúpi do platnosti v novembri. V spektre pohonných 
jednotiek pribudne na záver roka novinka s výkonom 210 k pre 
rad Daily. Podrobnosti prezradíme v ďalšom vydaní magazínu, po 
medzinárodnej premiére.

Na záver chcem zdôrazniť, že Iveco má v Česku i na Sloven-
sku kvalitnú sieť dealerov, ktorá je ešte v lepšej kondícii, než pred 
krízou. Prítomnosť našej značky v SR sa posilnila vstupom silného 
partnera do BMC Nitra. Viac sa dočítate na ďalších stranách.

Na záver vám prajem krásne leto a množstvo intenzívnych zá-
žitkov z dovoleniek. Aby ste sa vrátili do firiem a za volanty vozidiel 
Iveco oddýchnutí a s chuťou pustiť sa do nových projektov.

Sergio Biancheri 
Country Manager Iveco pre SR a ČR
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Aké bude nové Daily?

na konci júna iveco zverejnilo prvé infor-
mácie o inovovanom Daily. zmodernizova-
ný ľahký modelový rad prichádza s novými 
výkonnejšími pohonnými jednotkami, ktoré  
vylepšia efektívnosť prevádzky z hľadiska 
spotreby paliva i ekológie. Motor s objemom  
2,3 litra profituje zo zvýšeného krútia-
ceho momentu (320 nm) a nového systé- 
mu vstrekovania Multijet ii, ktorý optimali-
zuje proces spaľovania, čo sa prejaví nízkou 
hladinou hluku a zredukovaním spotreby 
paliva. Technológia znižovania emisií vo 
výfukových plynoch je rozšírená o systém 
Egr, súčasťou štandardného vybavenia 
je filter pevných častíc. konštrukcia 
výfukového systému a logika systému Egr 
boli optimalizované s ohľadom na nasadenie 

vozidla v hustej mestskej premávke. Alter-
natívou je 3-litrový vznetový motor Euro 5  
s výkonom 150 k (205 k) s krútiacim mo-
mentom 470 nm. Takéto parametre má 
vďaka úpravám dvojice turbodúchadiel. Pr-
vé je kompaktné s nízkou zotrvačnosťou 
určené na rýchlu a dostatočne energickú 
reakciu pri veľmi malých otáčkach motora, 
druhé je väčšie a podporuje maximálny výkon 
i krútiaci moment. Súčasne sa podieľa na 
nízkej hladine emisií a zredukovaní spotreby 
paliva. nové Daily má v štandardnej výbave 
najnovší elektronický stabilizačný program 
ESP 9 a všetky súčasné systémy aktívnej 
bezpečnosti aj s funkciami, ktoré asistujú 
vodičovi pri brzdení s ohľadom na náklad, 
momentálne prevádzkové podmienky, príves 
a tiež znižujú riziko prevrátenia vozidla.  
z hľadiska celkovej hmotnosti bude mať 
Daily verzie od 2,8 tony do 7 ton s užitočným 
zaťažením až 4,7 ton; najväčší variant vanu 
má objem skrine 17,2 m3. 
nový modelový rad uvedie výrobca na 
trh v priebehu septembra 2011. novinku 
podrobne predstavíme v nasledujúcom vy-
daní iveco news.

od 1. marca 2011 funkciu Country Manager 
pre Českú a Slovenskú republiku divízie ive-
co Trucks zastáva Sergio Biancheri. nahradil 
Marcela Šuleka, ktorému ďakujeme za dlho-
ročnú profesionálnu prácu pre iveco. Pán 

Biancheri (35) absolvoval na Janovskej univer-
zite (Universita di genova) odbor inžinier-
stvo. V spoločnosti iveco, resp. v skupine fiat 
(fiat Auto, Cnh, iveco) pracuje 10 rokov. 
Pôsobil na rôznych pozíciách a vo viacerých 
európskych krajinách – 6 rokov v nemecku, 
ale aj vo Švajčiarsku, v Belgicku a Taliansku. 
Pracoval v rámci predaja a marketingu, logis-
tiky a produktového vývoja, takže má široký 
profesijný záber. okrem talianskeho mate-
rinského jazyka ovláda angličtinu, nemčinu  
a španielčinu. Ako rodák z prístavného mesta 
Janov má rád more – k jeho hobby patrí jach-
ting a kite surfing.
Prajeme Sergiovi Biancherimu na novej pozí-
cii veľa úspechov.

Country Manager pre Čr a Sr

20 rokov 
skúseností
Spoločnosť AUTo-iMPEX vstupuje do dvad-
siateho roku svojej existencie. Ľudia, ktorí ju 
vytvárali, nazbierali od jej vzniku v roku 1991 
mnoho skúseností na dynamicky sa rozvíja-
júcom trhu s osobnými, úžitkovými a náklad-
nými vozidlami, ale popri úspechoch museli 
tiež prekonať ťažké obdobie ekonomickej 
krízy. Takže sú všestranne pripravení ponú-
kať svojim zákazníkom skutočne konkrétne 
odpovede na ich potreby. 
Služby spoločnosti AUTo-iMPEX využíva 
viac než 30 000 zákazníkov, o ktorých sa od-
borne stará 220 vyškolených zamestnancov 
7 dní v týždni a 24 hodín denne po celý rok, 
aby mali zabezpečenú nepretržitú mobilitu. 
Medzi užitočné služby pre zákazníkov patria 
profesionálne školenia vodičov, asistenčná 
služba non Stop, vlastná odťahovacia služba, 
požičovňa a spätné odkúpenie aj nákladných 
vozidiel i vernostný program s finančnými 
aj nefinančnými benefitmi ako odmenu za lo-
jalitu. V spoločnosti AUTo-iMPEX má každý 
klient, ktorý kúpil automobil, po celú dobu 
jeho životnosti svojho predajcu. ide o tzv. 
systémovú starostlivosť, pričom predajca vie 
čo najviac o požiadavkách svojho klienta na 
vozidlo, o jeho zámeroch ako hodlá využí-
vať vozidlo, o potrebách, ktoré má vozidlo 
spĺňať. Potom je predajca schopný stať sa 
i poradcom a ak treba, odporučiť zákazní-
kovi optimálne riešenie podložené jasnými 
argumentmi.
značku iveco zastupoval AUTo-iMPEX na 
Slovensku ako prvý už v roku 1993 a dea-
lerom pre autobusy irisbus sa stal o desať 
rokov neskôr. od roku 2005 sú výhradným 
dovozcom hasičskej techniky iveco Magirus.
V októbri tohto roku pripravuje AUTo-
iMPEX oslavu okrúhleho výročia na mieste, 
kde to dýcha automobilovým športom – na 
Slovakia ringu. Počas víkendu venovanému 
20. narodeninám firmy sa návštevníci budú 
môcť oboznámiť s naozaj širokou ponukou 
vozidiel, otestovať ich priamo na okruhu  
a overiť si svoje zručnosti v škole šmyku.  
Samozrejme organizátori nezabudli na boha-
tý kultúrny program.
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V rámci kontraktu z decembra 2009 brazílska armáda a iveco spo-
ločne vyvíjajú obojživelné obrnené transportéry (VBTP-Mr), ktoré 
sa budú vyrábať v Brazílii. Výrobné kapacity vyrastajú v priemysel-
nom komplexe spoločnosti iveco v Sete Lagoas (Mg), kde je pre 
výrobu nového produktu vyhradená plocha 18 000 m2. Plánované 
investície na tento projekt sú vo výške 23 miliónov eur.
Predpokladaný začiatok sériovej výroby, ktorú bude zabezpečovať 
novovzniknutá spoločnosť iveco Veículos de Defesa (iveco obran-
né vozidlá), je v druhej polovici roka 2012. Po dosiahnutí plnej 
prevádzky nový závod zamestná zhruba 350 ľudí, pričom mnohí  
z nich budú vyškolení na špeciálne práce, aké sa v súčasnosti  
v Brazílii vôbec nerobia, napríklad zváranie balistickej ocele. ide  
o dlhodobú zákazku na 2044 pancierových vozidiel s plnením 
dodávok do roku 2030 a jej hodnota je viac než 2 miliardy eur. 
Projekt, na ktorom iveco spolupracuje s brazílskymi ozbrojenými 
silami, má stimulovať rast tohto segmentu priemyslu a zaintereso-
vať okolo 100 domácich dodávateľov. 
obrnené vozidlo VBTP-Mr je pancierový obojživelný špeciál s cel-
kovou hmotnosťou 18,3 ton s motorom Cursor 9, pohonom 6x6  
a prepravnou kapacitou 11 vojakov. Vozidlo je dlhé 6,91 metra, ši-
roké 2,7 metra a vysoké 2,34 m. nový model môže byť vybavený 
streleckou vežou s diaľkovým ovládaním pre niekoľko rôznych apli-

kácií a možno ho prepravovať lietadlom typu C-130 hercules.  Prvý 
prototyp VBTP-Mr nazvali „guarani“ (pôvodný indiánsky kmeň z 
tropického pralesa). Vozidlo malo premiéru 12. apríla 2011 v rio de 
Janeiru na Latin America & Air Defence (LAAD), čo je najväčšia vý-
stava obrannej techniky v tejto časti sveta. Potom ho čaká vojenský 
polygón v Marambaii a absolvuje náročný testovací program. 
založenie „iveco Veículos de Defesa” potvrdzuje, ako rýchlo po-
kračujú aktivity turínskeho výrobcu v Brazílii. 

na Agrishow v ribeirão Preto, najväčšom 
brazílskom poľnohospodárskom veľtrhu, 
malo premiéru iveco Trakker Bi-fuel. ide 
o Trakker s motorom Cursor 9 z produk-
cie fPT industrial, ktorý dokáže spaľovať 
zmes etanolu a nafty, čím znižuje nákla-
dy na palivo v porovnaní so štandardnou 
dieselovou pohonnou jednotkou. Samo-
zrejme, takáto technológia prispieva aj  
k obmedzeniu používania fosílnych palív  
a podporuje environmentálne snahy, keď-
že etanol je plne obnoviteľné palivo. Špe-
cifické vozidlo je určené pre firmy, ktoré 

sa zaoberajú pestovaním cukrovej trstiny 
– pre nasadenie v poľnohospodárstve aj  
v spracovateľskom priemysle.
Trakker Bi-fuel Ethanol-Diesel vyvinuli 
v Brazílii s podporou inštitúcie UniCA 
(brazílska asociácia pestovateľov cukro-
vej trstiny) v rámci programu propagá-
cie „zelenej politiky“ v biznise s cukrom  
a etanolom. iveco začalo vyvíjať motor 
na zmiešané palivo vlani s technologickou 
pomocou fPT industrial a Bosch. Proto-
typ bude počas tohtoročného zberu úro-
dy testovať raízen, joint-venture spoloč-

ností Cosan (najväčší brazílsky producent 
cukrovej trstiny) a Shell. 
Podľa prvých výsledkov pri prácach na 
plantážach s cukrovou trstinou sa po-
užívaním zmesi etanolu a nafty v pome-
re 40:60 zredukovali náklady na palivo  
o 6 %. „Ešte sme len na začiatku vývoja. 
očakávame, že zmes etanolu s naftou sa 
bude využívať vo väčšej miere a prinesie 
ešte nižšie prevádzkové náklady,“ povedal  
renato Mastrobuono, riaditeľ vývoja pro-
duktov v iveco Latin America. 
Prototyp iveco Trakker Bi-fuel vychádza 
z ťahača 6x4, ktorý sa môže uplatniť na-
príklad pri transporte cisternových náve-
sov s celkovou hmotnosťou súpravy až 63 
ton. Má common-railový motor Cursor 9 
s výkonom 268 kW/360 k a dve nádrže – 
jednu na naftu, druhú na etanol. V palivo-
vom systéme sú dve elektronické riadiace 
jednotky (pre každý typ paliva jedna), tla-
kové čerpadlo pre etanol a lambda-sonda 
vo výfukovom potrubí. Etanol sa vstreku-
je priamo do nasávacieho potrubia počas 
zdvihu, po fáze kompresie je vstreknutá 
nafta a prebehne horenie. 
„Ďalšou výhodou technológie Bi-fuel je 
to, že motor môže pracovať aj na čistú 
naftu, čo zjednodušuje predaj vozidla, 
keď sa prestane používať v oblasti vý-
roby cukrovej trstiny,“ dodáva renato 
Mastrobuono.

Trakker Bi-fuel

20 rokov 
skúseností

obrnený transportér guarani
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I novovaný ťažký modelový rad má uspokojiť rastúce požiadav-
ky na efektívnosť prevádzky a zároveň znížiť negatívny dopad 
diaľkovej kamiónovej dopravy na životné prostredie. Preto aj 

jeho názov logicky súvisí s dvoma hlavnými líniami projektu: ECo-
logy a EConomy (ekológia a ekonómia). nový ECoSTrALiS pre-
šiel optimalizáciou zacielenou na pohonný reťazec, aerodynamiku  
a elektronické systémy.

EfEkTÍVnE A ohĽADUPLnE
ECoSTrALiS je špecifickým variantom Stralisu vybavený motorom 
Cursor 10 s výkonom od 313 kW/420 k do 343 kW/460 k alebo mo-
torom Cursor 13 (372 kW/500 k). Všetky motory prešli úpravami 
s cieľom znížiť spotrebu paliva a zredukovať emisie Co2. Motory 
ECoSTrALiS spĺňajú štandard EEV, teda najprísnejšiu z európskych 
emisných noriem a majú špecifickú charakteristiku modifikovanú na 
udržanie nízkej spotreby paliva.

Prepínač ECoSwitch využíva informáciu o hmotnosti vozidla  
z elektronického brzdového systému na optimalizovanie výkonu mo-
tora. Takto sa redukuje spotreba paliva pri akcelerovaní bez ovplyv-
nenia celkovej schopnosti zrýchliť. V koordinácii s automatizovanou 
prevodovkou Eurotronic prepínač ECoSwitch upraví aj logiku pre-
raďovania tak, aby systém pracoval len v plnoautomatickom režime  
a ovplyvňuje zmeny prevodových stupňov v súlade s kritériami eko-

nomickej jazdy. ECoSwitch, softvér, ktorý sa zapína kľúčom v rukách 
dispečera flotily inteligentne na základe parametrov vozidla a jazdy 
obmedzuje prístup vodiča k veľkým výkonom motora vtedy, keď to 
evidentne nie je potrebné, ovplyvňuje stratégiu radenia a stratégiu 
tempomatu/obmedzovača.

V rámci úprav zlepšujúcich efektívnosť sa nezabudlo na vplyv valivé-
ho odporu, a preto ECoSTrALiS jazdí na pneumatikách novej generá-
cie, ktoré podstatne redukujú valivý odpor. nové pneumatiky Michelin 
X Energy Savergreen 305/70r22.5 sú zladené so stálym prevodom  
v rozvodovke 1:2,64, takže aj tento faktor prispieva k ekonomike pre-
vádzky a optimálnym jazdným vlastnostiam v diaľkovej doprave.

keďže pre ekonomickú 
a bezpečnú jazdu je dôle-
žité i správne nahustenie, 
ECoSTrALiS je vybavený 
systémom monitorovania 
tlaku vzduchu TPMS (Tyre 
Pressure Monitoring System), 
ktorý v prípade poklesu tlaku 
v jednej alebo viacerých pne-
umatikách varuje vodiča zvu-
kovým aj vizuálnym signálom. 
indikátor umiestnený v kabí-

kľúčovým produktom, ktorý v prvom polroku 2011 uviedlo iveco už aj na slovenský 
trh, je model ECoSTrALiS. novinka spája do harmonického celku najmodernejšie 
technológie, produktivitu, efektívnosť motorov s nízkou spotrebou, školenia  
pre vodičov a ohľaduplnosť voči životnému prostrediu.
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ECoSTrALiS: EkoLogiCký  
A EkonoMiCký

Michelin X Energy Savergreen 
s nižším valivým odporom.
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ECoSTrALiS: EkoLogiCký  
A EkonoMiCký
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K štandardnej výbave patrí súprava doplnkov  
zlepšujúcich aerodynamickú účinnosť.

Vyspelé technológie  
a komfort vodiča
Cez ECOsTrALIs sa Iveco ešte viac vžilo do roly vodiča. 
spokojný vodič v kvalitnom pracovnom prostredí je 
nevyhnutnosť. Iveco ponúka balík funkcií a služieb, ktoré 
umožňujú zvýšiť komfort ovládania vozidla aj bezpečnosť 
prevádzky a zároveň znížiť spotrebu a zlepšiť produktivitu. 
Podieľa sa na tom:
■  pohodlné a efektívne pracovisko vodiča,
■  sofistikovaná paleta systémov aktívnej bezpečnosti, ktoré 

zásadne znižujú riziko poškodenia vozidla a zdravia,
■  zjednodušenie práce operátorov cestnej dopravy 

prostredníctvom inovatívnych telematických systémov, 
ktoré dokážu monitorovať výkon a trasu každého vozidla 
vo flotile, upozorniť na zvýšenú spotrebu pohonných 
hmôt, optimalizovať trasy a minimalizovať neefektívne 
časy, resp. prestoje.

Výsledkom je dokonalé spojenie technológií najnovšej 
generácie a starostlivosti o potreby operátorov i šoférov. 
Táto dômyselná kombinácia môže byť ešte efektívnejšia 
vďaka kurzom a školeniam, ktoré pomáhajú vodičom 
optimalizovať využívanie pokročilých technológií v modeli 
ECOsTrALIs  ◆

systémy aktívnej bezpečnosti 
modelu ECOsTrALIs
Elektronický brzdový systém EBs
EBs je elektronický systém, ktorý kontroluje funkciu bŕzd 
ťahača i návesu a spája funkcie ABs, Asr (Acceleration 
slip regulation) a EBL (Electronic Brake Limiter). systém 
kombinuje účinky motorovej brzdy a intardéra – obidva 
automaticky ovláda kvôli väčšej efektívnosti a zredukovaniu 
opotrebenia bŕzd. Verzie vybavené systémom EBs majú na 
všetkých nápravách kotúčové brzdy.

Elektronický stabilizačný program EsP
systém EsP sa aktivuje v prípade šmyku, upraví výkon 
motora a pribrzďuje jednotlivé kolesá rôznou intenzitou až 
kým sa smer jazdy vozidla nestabilizuje. EsP je mimoriadne 
účinný pri náhlych zmenách smeru alebo korekciách 
pretáčania/nedotáčania vozidla v dôsledku nesprávneho 
prejazdu zákrutou.

Hill Holder
Hill Holder je podporný systém, ktorý uľahčuje rozbiehanie 
do kopca. Funguje tak, že po uvoľnení brzdového pedála 
zabráni na jednu až dve sekundy pohybu vozidla dozadu 
dole svahom. Hill Holder znižuje riziko pri rozbiehaní  
v kopcovitom teréne, redukuje namáhanie spojky a zároveň 
šetrí pneumatiky.

Adaptívny tempomat
Adaptívny tempomat (ACC – Adaptive Cruise Control) je 
inteligentný systém, ktorý udržuje konštantnú rýchlosť 
jazdy nastavenú vodičom, ale dokáže tiež monitorovať 
vzdialenosť vozidla jazdiaceho vpredu. V prípade, že sa 
nedodrží bezpečný odstup, systém automaticky aktivuje 
motorovú brzdu, intardér a prevádzkovú brzdu.

systém monitorovania jazdných pruhov
systém LDWs (Lane Departure Warning system) spustí 
varovný bzučiak v prípade, že vozidlo vybočí z jazdného 
pruhu bez toho, aby vodič zapol smerové svetlá. systém 
účinne pomáha predchádzať nehodám spôsobeným 
nepozornosťou alebo únavou vodiča.  ◆

K efektívnej prevádzke prispieva aj systém monitorovania tlaku vzduchu v pneumatikách.
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ne zobrazuje, keď je tlak nízky, a tak problém možno okamžite riešiť 
a predísť komplikáciám. optimálny tlak v pneumatikách tak umožňuje 
relevantné zníženie spotreby paliva a znižuje opotrebovanie, čím sa 
podieľa na predĺžení životnosti tohto drahého komponentu náklad-
ného vozidla.

Logicky by mala nasledovať otázka, aké sú reálne výsledky z pre-
vádzky v diaľkovej kamiónovej doprave pri aplikovaní všetkých spomí-
naných prvkov vrátane aerodynamickej súpravy? nemecká skúšobňa 
TÜV vydala pre ECoSTrALiS certifikát, ktorým potvrdzuje úsporu 
paliva o 7,32 % v porovnaní s inými vozidlami tej istej triedy. Výsledky 
spotreby z prvých testov našich predvádzacích vozidiel, ktoré v čase 
uzávierky časopisu u rôznych českých a slovenských zákazníkov od-
slúžili 115 000 km, túto certifikovanú úsporu potvrdzujú.  

BEzPEČný A SPoĽAhLiVý
Bezpečnosť má vo vozidlách ECoSTrALiS najvyššiu prioritu a nový 
model je vybavený viacerými z najmodernejších systémov, ktoré sú na 
trhu. Elektronický brzdový systém zahŕňa ABS, ASr a EBL (elektronic-
ké optimalizovanie brzdiacej sily podľa zaťaženia vozidla) a automatic-
ky integruje činnosť výfukovej brzdy, resp. intardéra. Takéto riešenie 
tiež pomáha chrániť brzdový systém pred prehriatím a zmenšuje opo-
trebovanie komponentov. z ďalších prvkov aktívnej bezpečnosti je  
v štandardnej výbave ESP a asistent pre rozbiehanie do kopca. Adap-
tívny tempomat, monitorovanie tlaku v pneumatikách a kontrolovanie 
jazdného pruhu si zákazník môže objednať medzi opciami. 

ProfESionáLny ŠTýL JAzDy
k ponuke služieb patrí tiež iveco Driver Training: Majitelia a vodiči 
vozidiel ECoSTrALiS budú mať možnosť zúčastniť sa kurzov urče-
ných na zlepšenie štýlu a efektívnosti jazdy. Školenia sa aplikujú priamo 
v praxi a sú koncipované tak, aby si frekventanti vylepšili šoférske 
zručnosti, znalosti o vozidle a rozvinuli svoje vedomosti o technológii 
i systémoch, ktoré sa podieľajú na bezpečnosti a úsporách energie. 

VýhoDy zákAznÍCkyCh SLUŽiEB iVECo
nikto nepozná ECoSTrALiS lepšie, než ľudia, ktorí ho konštruovali. 
Preto iba iveco dokáže ponúknuť kompletný servis spolu so skúse-
nosťami a potrebnou rýchlosťou na vykonanie každého servisného 
úkonu najlepšie a najúčinnejšie. na ECoSTrALiS sa vzťahuje 3-ročná 
plná záruka, ktorá minimalizuje prevádzkové náklady a optimalizuje 
hodnotu vášho vozidla. Správny, presný servis umožní vám a vášmu 
vozidlu jazdiť bezpečne a udržať nízku spotrebu paliva. okrem toho 
iveco ponúka servisné produkty pod názvom Elements. ide o jedineč-
ný koncept organizácie servisu vozidiel, o modulárne rozvrhy, ktoré 
sa dajú prispôsobiť vašim potrebám (viac k téme na 24. strane).

V oblasti služieb zákazníkom nedávno pribudla novinka – špeci-
álna sieť na podporu medzinárodných diaľkových dopravcov iveco 
Truck Station. Pozostáva zo 400 špecializovaných servisných centier 
po celej Európe, ktoré sú strategicky umiestnené v blízkosti hlavných 
cestných ťahov.

MEnEJ PALiVA, ViAC kiLoMETroV 
Úloha vodiča v doprave ja zásadná. Spôsob šoférovania je kľúčovým  
faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje efektívnosť vozidla. Správny štýl 
jazdy dokáže usporiť až 12 % paliva. Tak, ako vodičom na jednej strane 
ubúdajú povinnosti, napríklad s kontrolou vozidla, tak im na druhej stra-
ne pribúdajú logistické funkcie a neustále riešenie komplikácií vyvolaných 
veľkou hustotou premávky. Jeho videnie profilu cesty a trasy vozidla, sle-
dovanie a predvídanie správania ostatných účastníkov premávky, klima-
tických javov a prekážok nebude možné technikou nikdy plne nahradiť. 

oPTiMáLny ŠTýL JAzDy – iVECo DriVEr TrAining 
Sledovanie situácie na cestách a predvídanie má zásadný vplyv aj 
na spotrebu paliva vozidla, opotrebenie bŕzd a pneumatík. Preto 
k ponuke služieb patrí tiež iveco Driver Training, ktorý v spoluprá-
ci s Dekra Automobil ponúka praktické školenie skupín vodičov, 
presne zamerané na schopnosti a (zlo)zvyky vodičov pri ovládaní 

Pr
ED

ST
AV

U
JE

M
E

Komfortné pracovisko je základom efektívneho výkonu vodiča.



9

nákladného vozidla a ich ekonomický dopad. zme-
niť spôsob jazdy je veľmi jednoduché a veľmi 
účinné a dá sa ľahko dosiahnuť tým, že vodiči 
sa zúčastnia kurzu s praktickými lekciami. 
Školenie iveco Driver Training, spájajú-
ce dve praktické jazdy každého vodiča 
s individuálnym prístupom, spoločnou 
teóriou v skupine a exaktné vyhod-
notenie prínosu, budú v stálej ponu-
ke Akadémie Dekra Automobil pre 
partnerov iveco. naložené kamióny 
a premyslený výber testovacích okru-
hov v reálnej premávke umožňujú za-
hrnúť do individuálnych odporučení 
rutinu týkajúcu sa ovládania vozidla, ako 
aj zmeny správania sa pri jazdných situáciách 
a ich predvídanie. Pokrytie teritória Sr a Čr 
sieťou Dekra a iveco, možnosť školiť u veľkých 
zákazníkov a spojenie so zákonným školením vodičov 
(v Čr) by malo zvýšiť časovú a ekonomickú efektivitu ponuky pre 
dopravcov. Využitím spoločných skúseností spoločností iveco 
a Dekra ponúkajú profesionálny nástroj pre zvyšovanie kvality 
vodičov z povolania. Školenie iveco Driver Training je zo začiatku  
v ponuke so zameraním na diaľkovú cestnú dopravu a bude rozšíre-
né i na distribučný a stavebný sektor dopravnej činnosti.

zVýŠEná ProDUkTÍVnoSť VĎAkA BLUE&ME™ fLEET 
Elektrické siete vo všetkých vozidlách iveco založené na digitálnej 
architektúre CAn umožňujú zbierať, vysielať a spracovávať údaje 
vozidla. Tie sa využívajú službami fleet managementu, teda informač-
nými systémami, ktoré majiteľom a dispečerom dopravných spoloč-
ností otvárajú nové možnosti a ponúkajú podporu logistických služieb 
a tiež informácie o vozidlách a zachádzajú s nimi až do úplných de-
tailov. iveco ponúka informačný systém Blue&Me™ fleet pre ťahače 
ECoSTrALiS, ktorý umožňuje
■  sledovanie celého vozidlového parku a riadenie každodenných ope-

rácií v reálnom čase,
■  permanentné sledovanie odjazdených hodín a odpočinku vodičov, 

aby sa predišlo pokutám a zvýšila sa celková pohotovosť a efektív-
nosť vozidlového parku,

■  zvýšenie spokojnosti zákazníka vďaka poskytovaniu rýchlej a presnej  
informácie o pozícii vozidla a očakávanom príjazde,

■  priebežné sledovanie spotreby jednotlivých vozidiel a vodičov,
■  zamedzenie prestojov pri vedení papierovej dokumentácie a elimi-

novanie zbytočných zastávok vozidla kvôli sťahovaniu, spravovaniu 
a ukladaniu pamäti tachografu a kariet podľa požiadaviek legislatívy 
EEC – všetko toto si pohodlne stiahnete na diaľku.

S Blue&Me™ fleet ponúka iveco v spolupráci so 
spoločnosťou Qualcomm modulové riešenie 

zamerané na rôzne potreby malých i veľ-
kých vozidlových parkov. Preto portfólio 

ECoSTrALiS zahŕňa tri úrovne služieb:
Blue&me™ Fleet standard: 

Stiahnutie údajov z karty vodiča a ta-
chografu bez problémov a na diaľku 
a handsfree kit. Tak dodržujete zákon-
né povinnosti, predchádzate pokutám 
a šetríte čas.

Blue&me™ Fleet Advanced: 
okrem povinnosti s tachografom rieši 

ekonomickú jazdu vodiča a uľahčuje 
každodenné riadenie vozidlového parku. 

zahŕňa sledovanie a trasovanie, spravova-
nie pracovnej doby vodiča, dát o jazde, palive 

a identite vodiča a iné.
Blue&me™ Fleet Professional: okrem služieb 

v programe Advanced podporuje interaktívnu komunikáciu a výmenu 
inštrukcií s vodičom. Prenos informácií medzi dispečerom a vodi-
čom, automatické hlásenie prejazdu navolenými lokalitami, navigácia, 
priebeh práce (príjazd na nakládku, naloženie, vyloženie), dashboard 
vodiča a iné funkcie umožňujú riešiť celú logistiku na vysokej úrovni. 

Systém umožňuje konzultovať typické anomálie a správanie sa vo-
diča ako v štýle ovládania radenia, ovládania bŕzd a sledovať detailne 
i súhrnne spotrebu. Výhodné je napríklad združené sledovanie spotreby 
pre skupinu vozidiel, resp. vodičov pracujúcich na rovnakej dopravnej 
úlohe. Systém Blue&Me™ fleet umožňuje okrem iného monitorovať, 
či získané vedomosti na školení šofér po čase nezabudne. rovnako 
umožňuje objektívne vytipovať vodičov, ktorých by bolo vhodné poslať 
na školenie a následne ich kontrolovať, či je ich zlepšenie trvalé. 

Je nutné zdôrazniť, že predvídavosť a jazdné stratégie vodiča sa 
najlepšie vysvetľujú na školení s inštruktorom v kabíne vozidla. Preto 
iveco ponúka optimálnu kombináciu školenia a informačného systému 
Blue&Me™ fleet ako súčasť balíka služieb pre EcoStralis, ale aj pre iné 
modelové rady či už nových vozidiel, alebo aj ako retrofit pre vozidlá 
iveco, ktoré sú už v prevádzke. Pretože prosperita nášho zákazníka 
je aj v našom záujme  ◆
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modernejší, bezpečnejší a efektívnejší spôsob 
riadenia kamiónovej dopravy. „čierna skrinka“ s anténou gPs a gsm.
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P o úspešnom vlaňajšom ročníku, ktorý bol v rio de Janeiru, 
sa podujatie Challenge Bibendum vrátilo do Európy. Téma: 
Čistá, bezpečná a ucelená mobilita. Tri kľúčové koncepty pre 

dopravu budúcnosti a tri oblasti inovácií, do ktorých sú zainteresovaní 
všetci hlavní hráči v odvetví dopravy. 

Pripomeňme, že toto významné fórum každoročne využíva kon-
ferencie a testovacie jazdy na to, aby upriamilo pozornosť verejnosti 
na uplatňovanie nových technológií pre udržateľnú mobilitu v cestnej 
doprave.

Tri SfÉry inoVáCiÍ
Pristavme sa pri oblastiach, ktorých sa týkala tohtoročná téma: Čistá 
mobilita – čistejšia doprava, ideálne s nulovými emisiami; Bezpečná 
mobilita – doprava bez nehôd;  Ucelená mobilita – inteligentná a vzá-
jomne prepojená. iveco prijalo tieto ciele za svoje a na Challenge 
Bibendum 2011 predstavilo  rad progresívnych technických riešení 
spolu s rozsiahlou a pestrou ponukou zostavenou tak, aby spĺňala 
rôzne potreby všetkých, pre ktorých je doprava povolaním.

VoziDLá S ELEkTriCkýM PohonoM
iveco patrí k priekopníkom elektrického pohonu – navrhlo a postavilo 
svoje prvé Daily poháňané elektrinou už v roku 1986 – a postupne 
rozvíja túto technológiu vo svojich ďalších vozidlách a v mestských 
autobusoch. 

ECODaily Electric je ľahké úžitkové vozidlo, ktoré pri jazde ne-
produkuje žiadne emisie. návrh, výrobu, predaj aj servis zabezpečuje 
výhradne iveco. ide o model s elektrickým pohonom, zdrojom energie 
sú batérie. Elektromotor/generátor riadený reduktorom zabezpeču-
je trakciu aj využívanie kinetickej energie, ktorá vzniká pri brzdení. 
ECoDaily Electric si možno objednať vo verzii 35S (van alebo šasi  
s kabínou) so 60-kilowattovým elektromotorom alebo v modifikácii 
50C (van, šasi s kabínou a minibus) s elektromotorom, ktorý má ma-

ChALLEngE BiBEnDUM
iveco sa zúčastnilo Challenge Bibendum 2011, vrcholného svetového podujatia v oblasti 
trvalo udržateľnej mobility, ktoré od 18. do 22. mája na starom berlínskom letisku 
Tempelhof usporiadala spoločnosť Michelin. 

V súčasnosti jazdí 10 vozidiel  
Daily Electric v livreji DHL.

Diesel-elektrický model EuroCarga 
na skúšobných jazdách.
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ximálny výkon 80 kW. Maximálna rýchlosť je elektronicky limitovaná 
na 70 km/h, plne zaťažené vozidlo prejde na jedno nabitie 90 až 130 km 
 – v závislosti od počtu batérií a charakteru nasadenia, resp. členitosti 
trasy, po ktorej jazdí. 

Pre každú trakčnú batériu je vyčlenená jedna palubná nabíjačka, 
na dobíjanie treba trojfázovú elektrickú zásuvku 380 V/32 A. nabi-
tie trvá osem hodín. hmotnosť trakčných batérií zvykne byť limitu-
júcim faktorom elektrických vozidiel, pretože zmenšujú maximálne 
užitočné zaťaženie. iveco tento problém podstatne zredukovalo:  
S dvoma batériami je pohotovostná hmotnosť ECoDaily Electric 
iba o 300 kg väčšia než pri štandardnej dieselovej verzii.

ECoDaily Electric sa výborne hodí pre všetky druhy prác ty-
pických pre mestské aglomerácie vrátane donášky do domu a tiež 
ako minibus pre dopravu v mestách.

DiESEL-ELEkTriCkÉ hyBriDnÉ VoziDLá
Pre hybridný systém pohonu sú charakteristické nemalé výhody tý-
kajúce sa komfortu vodiča a hlavne spotreby paliva, kde úspora nafty 
môže dosiahnuť až 30 % v porovnaní s konvenčnými vozidlami (v zá-
vislosti od pracovného režimu).

Tieto výborné výsledky sa dosahujú prostredníctvom troch 
hlavných riešení: 
■  Brzdový systém s regenerovaním kinetickej energie: keď vodič 

uvoľní pedál akcelerátora alebo keď brzdí, elektromotor mení 
časť kinetickej energie spomaľujúceho vozidla na elektrickú 
energiu, ktorou sa dobíjajú batérie. 

■  Stop&Start: Dieselový motor sa automaticky vypne, ak netreba 
poháňať vozidlo alebo jeho pomocné systémy. Pri rozbiehaní 
vozidla sa využíva iba elektromotor. Vznetový motor sa znova 
automaticky naštartuje až potom, keď vozidlo dosiahne určitú 
rýchlosť alebo vodič potrebuje výraznejšie akcelerovať. 

■  Vznetový motor s menším objemom: Diesel-elektrické hybridné 
hnacie ústrojenstvo umožňuje použiť menší vznetový motor, 
pretože na pohone vozidla sa podieľa aj elektromotor. 

ECODaily Hybrid: na Challenge Bibendum 2011 bolo vystavené 
ECoDaily s diesel-elektrickým paralelným hybridným pohonom, 
ktorý využíval 16-ventilový 2,3-litrový vznetový motor s výkonom 
85 kW (116 k) z produkcie fPT industrial v kombinácii so synchrón-
nym trojfázovým elektrickým motorom/generátorom (32 kW). 

Prevodovka Agile plní funkciu medzičlánku medzi riadiacimi sys-
témami vznetového motora, resp. elektrickej trakcie a zabezpečuje 
automatické preraďovanie i činnosť spojky podľa potreby vodiča. 
Takže vozidlo jazdí veľmi podobne ako konvenčný model s auto-
matizovanou prevodovkou. Elektrický trakčný systém je napájaný 
zo špeciálnych vysokovýkonných lítiovo-iónových batérií. riadiaci 

systém rozbieha vozidlo v elektrickom režime a automaticky na-
štartuje vznetový motor, keď je potrebný väčší výkon a potom 
zapája elektromotor do paralelného pohonu pri akcelerácii alebo 
jazde do kopca. Počítač vypne spaľovací motor, ak vozidlo spoma-
ľuje a keď zastaví, pričom v priebehu brzdenia sa aktivuje systém 
akumulovania kinetickej energie do batérií.  

Model ECoDaily hybrid dosiahne maximálnu rýchlosť  
130 km/h, takže je ideálny aj pre prácu mimo miestských oblastí –  
s pridanou hodnotou v podobe zredukovanej spotreby paliva až  
o 30 % v porovnaní s konvenčným vozidlom so vznetovým motorom.
Eurocargo Hybrid: Doposiaľ bolo Eurocargo hybrid v ponuke iba 
vo verziách s celkovou hmotnosťou 7,5 a 12 ton. Teraz v tomto mo-
delovom rade pribudol 15-tonový variant koncipovaný špeciálne pre 
komunálne služby. V mestskom pracovnom režime usporí až 30 % 
nafty v porovnaní s ekvivalentným modelom s dieselovým motorom. 
Počas výstavy Challenge Bibendum 2011 mali návštevníci k dispozícii 
na skúšobné jazdy 7,5-tonový model so 16-ventilovým 4-valcovým 
vznetovým motorom Tector Euro 5 s výkonom 118 kW (160 k) spo-
jený s elektrickým trakčným systémom (vyvinutým v spolupráci so 
spoločnosťou Eaton), ktorý pozostáva zo 44-kilowattového elektro-
motora/generátora, automatickej šesťstupňovej prevodovky a zosta-
vy lítiovo-iónových batérií s menovitou kapacitou 1,9 kWh. 
 
VoziDLá nA zEMný PLyn
Vozidlá spaľujúce Cng sú v Taliansku už dávno celkom bežné a ich 
ďalší vývoj patrí medzi hlavné priority spoločnosti iveco v oblasti 
výskumu. iveco je európsky líder v produkcii a predaji vozidiel Cng 
vrátane truckov, vanov a autobusov, ktoré majú najrôznejšie uplatne-
nie, najmä v mestách.

hoci vozidlá značky iveco s dieselovými motormi spĺňajú pred-
pisy Euro 5 alebo dokonca ešte striktnejšiu normu EEV a množstvo 
emisií, ktoré produkujú, je mimoriadne malé, pri verziách Cng už 
dosiahli limity dané budúcou normou Euro 6, ktorá bude platiť pre 
nákladné vozidlá a autobusy od roku 2014. 

navyše stoichiometrický systém spaľovania (spaľovací proces 
pri chemicky korektnom pomere vzduchu a paliva), ktorý využíva 
iveco vo svojich motoroch fTP na zemný plyn s trojcestným kata-
lyzátorom, je postavený na báze spoľahlivej a odolnej technológie 
podloženej dlhoročným vývojom v sektore ľahkej nákladnej do-
pravy. Tento systém umožňuje určiť zloženie používaného plynu  
a podľa toho upraviť činnosť motora, aby sa dosiahla nízka hladina 
emisií bez straty výkonu. iveco tiež ďalej rozvíja svoje skúsenosti 
s používaním hydrometánu – zmesi metánu a vodíka (až do 30 %), 
ktorá ponúka zaujímavé možnosti ešte výraznejšieho zredukovania 
emisií Co2  ◆

ECODaily s diesel-elektrickým 
paralelným hybridným pohonom.

Iveco Daily Electric  
– nulové emisie.
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Pri PrAMEni kofoLy

T entoraz sme sa za zákazníkom iveco vybrali na sever Mo-
ravy – až k poľským hraniciam do mesta krnov. Tam je sídlo 
výrobcu kofoly, tradičného nápoja, ktorý má vyše 50-ročnú 

históriu. (Pre neskôr narodených dodajme, že v 60. a 70. rokoch minu-
lého storočia v socialistickom Československu bola kofola mimoriad-
ne obľúbená, pretože nahradila nedostupné západné kolové nápoje, 
ako Coca-Cola alebo Pepsi Cola). A hoci sme nenavštívili priamo 
výrobný závod, neboli sme ďaleko od prameňa. V tom istom meste 
má totiž centrálu aj Santa-Trans, dcérska spoločnosť kofoly, a.s. Jej 
špecifickou črtou je typ prepravovaného tovaru – gro výkonov tvorí 
distribúcia nealkoholických nápojov, hlavne kofoly. Takže aj rozhovor 
s Jiřím hartmannom, výkonným riaditeľom Santa-Trans, s.r.o., sa točil 
okolo transportu produktov, ktoré mnohí z nás mávajú v chladničke.

stručnú históriu firmy Kofoly si každý môže pozrieť na webe. 
Nás by zaujímalo aj to, čo nenájdeme na internete – spojenie 
santa-Trans a Kofoly.
V deväťdesiatych rokoch kúpila rodina gréckeho rodáka kostasa Samara-
sa sódovkáreň v krnove a začala vyrábať sýtené nápoje ešte pod pôvod-
ným názvom SP Vrachos a potom Santa nápoje krnov. Vnútropodniková 
doprava sa v roku 1997 zmenila na dcérsku spoločnosť Santa-Trans, ktorá 
začínala s piatimi nákladnými vozidlami Liaz a Avia a tie rozvážali po okrese 
klasické malinovky. nasledujúci rok bol charakteristický technologickým 
rozvojom a vstupom na slovenský trh, resp. založením dcérskej distri-
bučnej spoločnosti Santa nápoje Slovensko, o pár mesiacov neskôr bola 
predstavená značka Jupí. V roku 2000 sme pod licenciu začali vyrábať 
kofolu a nastal obrovský boom. kofola ako nápoj s pôvodnou receptúrou 
„vstala z mŕtvych“. začali sa meniť stratégie marketingu a aktivít, ktoré 
s tým súvisia. Ja pracujem v spoločnosti Santa-Trans od roku 2003. Vtedy 
sme mali okolo 35 – 40 zamestnancov a asi tucet nákladných vozidiel. 
V tom istom roku firma kúpila 30 truckov Volvo, o dva roky neskôr 30 
Mercedesov a teraz 12 Stralisov. Dnes nákladnú flotilu tvorí 98 vozidiel. 
Ďalších 23 jazdí v slovenskej pobočke Santa-Trans Sk v rajeckej Les-
nej. Táto firma bola založená roku 2006 tiež ako dcéra kofola holdingu, 

ktorá zabezpečuje distribúciu po Slovensku a ďalších európskych štátoch. 
V súčasnosti má 33 zamestnancov.

Dimenzie, v ktorých pôsobíte, sú medzinárodné... 
kofola, a.s., je súčasťou skupiny kofola, jedného z popredných vý-
robcov nealkoholických nápojov so siedmimi výrobnými závodmi na 
štyroch trhoch strednej a východnej Európy, ktorými sú Česká repub-
lika, Slovensko, Poľsko a rusko. V Českej republike zamestnáva 700 
ľudí. Do produktového portfólia spoločnosti patrí tradičný kolový 
nápoj s originálnou receptúrou kofola, rad ovocných nápojov, sirupov  
a koncentrátov Jupí, detský nápoj Jupík a Jupík Aqua, prírodná prame-
nitá voda rajec a jej ochutené varianty Bylinka a Tajomstvo stromov, 
hroznový nápoj Top Topic a Vinea, pravá americká rC Cola, Chito 
Tonic a ďalšie produkty. Tento rok pribudol do portfólia kofoly tra-
dičný český energetický nápoj Semtex a Erektus.

rozvážate špecifický tovar. Odráža sa to na logistike dopravy?
Distribúcia nápojov má svoje zvláštnosti. V našom prípade ide o „rozváž-
kovú službu kamiónmi“, pri ktorej sa nedá vyhnúť prestojom pri nakladaní 
a vykladaní. okrem toho treba preberať prázdne palety, resp. vratné fľaše 
a voziť ich späť do výrobného závodu. Pre vodičov to nie je taká atraktív-
na práca, ako v diaľkovej kamiónovej doprave. nemajú diéty, treba chodiť 
do roboty na určitú hodinu ako do fabriky... 

naše dispečingy – druhý s 15 vozidlami máme v Mnichovom hra-
dišti – musia kombinovať trasy vozidiel, aby boli maximálne vyťažené. 
To tiež nie je celkom jednoduché. Používame zväčša ťahače s návesmi, 
lebo tie sú najefektívnejšie, odvezú 33 paliet 1,5-litrových PET fliaš, 
čiže 24 ton. Ale máme tiež valníky s tandemovými prívesmi. zásobuje-
me napríklad distribučné centrá obchodných reťazcov Tesco či Makro 
i ďalších obchodných partnerov. Mesačný kilometrový výkon na jednu 
súpravu vychádza priemerne 7000 km, denne robia naše kamióny na 
jednotlivých trasách od 200 do 350 km. 

Všetky nákladné vozidlá firmy Santa-Trans z krnovského strediska 
najazdia ročne asi 6 miliónov km, z toho doprava pre kofolu tvorí  
cca. 70 %. zvyšných 30 % výkonov robíme pre externých zákazníkov, 
čiastočne i do cudziny – do krajín EÚ. 

Len pre zaujímavosť: Vlani sme v rámci Českej republiky dopravili 
k odberateľom približne 2 milióny hektolitrov nápojov.

Vo svojej flotile truckov máte relatívne pestrú skladbu zna-
čiek. Teraz ste sa rozhodli obnoviť vozidlový park ťahačmi 
Iveco. čo bolo rozhodujúcim faktorom?

firma Santa-Trans je jedným z najväčších 
dopravcov v Severomoravskom kraji. 
kvalitu poskytovaných služieb garantuje 
kvalifikovaný tím pracovníkov a moderný 
vozidlový park, do ktorého začiatkom roka 
pribudlo 12 ťahačov iveco Stralis.
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kofola robila vlani výberové konanie, do ktorého sa prihlásilo aj iveco 
a napokon ho vďaka najlepšej ponuke vyhralo. Po technickej stránke 
je Stralis porovnateľný s ostatnými značkami a okrem iného zaujal aj 
veľkosťou kabíny, pretože je priestrannejšia ako pri modeloch Volvo 
fM a Mercedes Axor, ktoré vlastníme. Sú to naše prvé ťažké vozidlá 
značky iveco, i keď v minulosti jazdilo u nás niekoľko valníkov Euro-
cargo a máme dve skriňové Daily na menší rozvoz. kontrakt zahŕňa aj 
školenie ekonomickej jazdy iveco Driver Training, ktoré vodiči Stra-
lisov absolvujú v blízkej budúcnosti. Takže sme zvedaví, ako sa nové 
ťahače osvedčia a aké budú prevádzkové výsledky, ktoré si sleduje-
me na každom vozidle prostredníctvom systému fleet management. 
k novým Stralisom, ktoré budú jazdiť hlavne na dlhých trasách, sme 
kúpili 12 nových plachtových návesov krone.

Ponúkate okrem nákladnej dopravy aj iné služby?
Poskytujeme vnútroštátnu i medzištátnu špedíciu, servis náklad-
ných i osobných vozidiel, pre nákladné a osobné automobily máme 
aj autoumyváreň, prevádzkujeme tiež pneuservis. naša samoob-
služná čerpacia stanica je pre majiteľov čipových kariet otvorená 
nepretržite. A predávame originálne náhradné dielce pre nákladné 
vozidlá – aj značky iveco. V servise pracuje 20 zamestnancov, v pne-
uservise ďalší traja. Takže údržbu a bežné opravy si, samozrejme, 
zabezpečujeme sami, máme „certifikovaných“ mechanikov. Pokiaľ 
ide o pneumatiky, precízne využívame ich potenciál systematickým 
kontrolovaním tlaku vzduchu i zbiehavosti kolies a dodatočným pre-
rezávaním behúňa. A keďže jazdíme výlučne na plášťoch Michelin, 
nakupujeme za dobré ceny.  ◆

Kofola kúpila tucet stralisov
Masarykovo nábrežie v Prahe bolo 12. apríla svedkom malej slávnosti, 
na ktorej si spoločnosť kofola oficiálne prevzala novú flotilu vozidiel: 
Populárny nealkoholický nápoj začalo distribuovať k odberateľom 12 
ťahačov iveco Stralis 450 v súpravách s 12 plachtovými návesmi krone. 
„Som veľmi rád, že kofola a jej dcérska spoločnosť Santa-Trans sa 
rozhodli pre nákup ťahačov iveco Stralis. Bolo to náročné výberové 
konanie, za nami skončili značky Volvo, Mercedes-Benz a ďalší silní 
konkurenti,“ povedal Sergio Biancheri, riaditeľ spoločnosti iVECo Čr 
a Sk (na snímke uprostred). Potom odovzdal veľký symbolický kľúč od 
novej flotily Jaroslavovi Bartákovi, generálnemu riaditeľovi spoločnosti 
kofola a riaditeľovi Santa-Transu Jiřímu hartmannovi.

Jiří Hartmann, výkonný
riaditeľ santa-Trans
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O bidva spoločné podniky vystavovali celkovo 9 svojich 
najnovších výrobkov. Boli to vozidlá na prepravu osôb 
i transport tovaru s konvenčným aj alternatívnym po-

honom, čím iveco splnilo svoj zámer ponúknuť kompletnú paletu 
dopravných riešení na čínsky trh. Modely boli vystavené na ploche 
zhruba 1000 m2 na atraktívnom mieste priamo pred hlavným vcho-
dom do sekcie s úžitkovými vozidlami.

Joint-venture naveco vystavoval luxusný variant PowerDaily  
s motorom f1C, elektrické PowerDaily, kempingový automobil a po-
jazdnú dielňu (obe vozidlá na podvozku PowerDaily) spolu s dvoma 
novými ľahkými nákladiakmi yuejin ouka. Výrobca ťažkých truckov 
Sih predstavil tri varianty z modelového radu genlyon – ťahač 6x4, 
domiešavač 8x4 a sklápač 6x4.

okrem toho naveco predviedol nový yuejin ouka radu k pre rok 
2011 – vylepšený model určený pre trh ľahkých nákladných vozidiel. 
Má jednoduchý a elegantný dizajn, najmodernejšiu pohonnú jednotku 
– dieselový motor f1C novej generácie z produkcie fPT industrial, 
ktorý efektívne redukuje spotrebu paliva, hluk i vibrácie. komfort 
ovládania vozidla sa zlepšil aplikovaním prevodovky z dovozu (tiež 
od fPT).

Joint-venture Sih predstavil svoje značkové servisné služby so slo-
ganom „Service is here“ (Servis je tu) a zameraním najmä na vyspelé 
technológie, priebežnú starostlivosť o vozidlá, pohotové reagovanie, 
hustú sieť servisov a vysokú pridanú hodnotu. To potvrdzuje pred-
savzatie Sih ponúkať výrobky vysokej kvality spolu s promptnými  
a výhodnými službami pre zákazníkov. 

Výstavu v Šanghaji navštívil aj Enzo gioachin, viceprezident iveco 
pre služby zákazníkom. Spolu s top-manažérmi spoločných podnikov 
a partnerských firiem sa zúčastnil slávnostného uvedenia nového radu 
yuejin ouka a značkových servisných služieb Sih.

AkTiViTy V ČÍnE
Prostredníctvom spoločných podnikov iveco vyrába v Číne kom-
pletnú paletu úžitkových vozidiel: Joint-venture naveco vo dvoch 
fabrikách v nanjingu zabezpečuje produkciu ľahkých nákladných 
automobilov a minibusov, Saic-iveco hongyan so sídlom v meste 
Chongqing zasa ťažké trucky.

Aktivity spoločnosti iveco v tejto krajine majú dlhú históriu:  
V roku 1985 vstúpil taliansky výrobca na čínsky trh prostredníctvom 
licenčnej dohody s nAC (nanjing Automobile Corporation) o výrobe 
ľahkých úžitkových vozidiel; v roku 1991 uviedli do prevádzky prvú 
výrobnú linku pre TurboDaily, ktorá odštartovala ambiciózny program 
investícií spoločnosti do čínskeho priemyslu motorových vozidiel  
a napokon v roku 1996 spoločnosť iveco spolu s nAC založila spoločný 
podnik naveco s účastníckymi podielmi 50/50, ktorý v nasledujúcich 
rokoch rozšíril značku po celej Číne. V roku 2007 urobilo iveco výraz-
ný krok vpred vo svojej stratégii rozvoja v tejto krajine a v spolupráci 
so Saic sa stalo prvým medzinárodným výrobcom úžitkových vozidiel 
s kompletným výrobným programom v Číne  ◆
Trucker 6/2011

iVECo nA VýSTAVE 
AUTo ŠAnghAJ
Prostredníctvom svojich dvoch čínskych joint-venture naveco a Saic-iveco hongyan 
(Sih) sa spoločnosť iveco prezentovala na 14. Medzinárodnej výstave automobilového 
priemyslu v Šanghaji. najvýznamnejšia exhibícia automobilov v Číne sa konala v novom 
šanghajskom Expo Centre od 19. do 28. apríla 2011.

Výrobca ťažkých truckov sIH 
predstavil rad genlyon.

Palubná doska  
s netradičným dizajnom.
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S úťažný Trakker postavený na šasi 190T50W s kabínou Ac-
tive Day prešiel úpravami, aby vydržal extrémne namáha-
nie i hektické tempo počas dakarského dobrodružstva. Je 

vybavený motorom Cursor 13 s výkonom 600 kW z produkcie fiat 
Powertrain Technologies a dosiahne maximálnu rýchlosť vyše 150 
km/h. Vozidlo vystavené na veľtrhu Samoter cieľom Dakaru nepre-
šlo, pretože pri tvrdom dopade po skoku sa jeho pilotovi gerardovi 
De rooyovi obnovilo poranenie chrbtice z roku 2009 a bol nútený 

odstúpiť. Jeho tímový kolega Pep Vila na identickom Trakkeri však 
súťaž dokončil na skvelom 6. mieste.

najbližším podujatím tohto typu je ruská Silk Way rally, ktoré 
sa postupne stáva druhým najvýznamnejším podujatím medzi mara-
tónmi, hneď po Dakare. Minulý rok sa Silk Way rally zúčastnilo 61 
posádok, teraz ich počet vysoko prekročil číslo 100. na podstatne 
väčšej účasti má zásluhu pravdepodobne presun termínu zo septem-
bra na začiatok leta, pretože potom ešte ostáva dostatok času na 

ŠPECiáLy TÍMU  
DE rooy DAkAr
Jeden zo súťažných kamiónov iveco Trakker 4x4, ktorý postavil De rooy Dakar rally Team, 
patril k atraktívnym exponátom medzinárodnej výstavy Samoter (podujatie špecializované 
na stroje pre stavby a zemné práce) v talianskej Verone. Protagonista tohtoročného Dakaru 
sa predstavil v zóne iveco Demo Area vyhradenej pre dynamické testy. 
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prípravu vozidiel na Dakar 2012. Ale motivujúco zrejme pôsobia aj 
zaujímavé finančné podmienky účasti na štedro dotovanom podu-
jatí. Súťaž štartuje 9. júla na Červenom námestí v Moskve, predtým 
však účastníci absolvujú registráciu a technické preberanie vozidiel 
v športovom areáli Lužniky. z ruskej metropoly pelotón vozidiel 

zamieri do Volgogradu, odtiaľ do Astrachánu a cez Stavropoľ do 
cieľa, ktorý je v olympijskom areáli v Soči. Trať meria zhruba 4000 
km a je rozdelená do 8 etáp, pričom rozhodovať sa bude hlavne na 
úsekoch, ktoré vedú púštnymi oblasťami (celkovo okolo 400 km). 

noVá SEzÓnA S noVoU PoSiLoU
V treťom ročníku Silk Way rally je doposiaľ najlepšie obsadená 
kategória kamiónov. Pochopiteľne, favoritmi sú domáce posádky na 
továrenských truckoch kamaz, ktorých bude minimálne 6. Početná 
je však i skupina holanďanov na čele s tradičným rivalom kamazov, 
ktorým je práve tím de rooy s novou posilou – dakarským víťazom 
z roku 2007 hansom Staceyom  ◆ 
Foto: Ivan Olšina

Základné technické parametre 
dakarského špeciálu:
Vonkajšie rozmery 7000/2550/3200 mm (d/š/v), rázvor 4400 mm. 
Pohotovostná hmotnosť 8500 kg, s kompletnou výbavou 9300 kg, 
rozloženie hmotnosti na prednú/zadnú nápravu 55 : 45.  
Motor: Prepĺňaný radový šesťvalec so zdvihovým objemom 12,9 litra 
so 4 ventilmi pre každý spaľovací priestor, maximálny výkon 600 kW 
(840 k) pri otáčkach 2200 min-1, najväčší krútiaci moment  
3600 nm pri otáčkach 1200 min-1. Pneumatiky MiChELin  
14.00 r20 XzL, palivová nádrž SAg-Alutech s objemom 700 litrov.  

Španiel Pep Vila so svojím  
tímom v cieli Dakaru 2011.

Dakarských maratóncov čakajú pieskové duny, 
ale i rozmočené cesty či mračná prachu. De rooy Dakar rally Team  

pred tohtoročným Dakarom.



18

Segment autokarov pre diaľkovú tu-
ristiku má svoje výrazné špecifiká. 
Magelys v ňom zastáva nespochyb-

niteľné prvé miesto a to vďaka luxusnému 
vybaveniu  vozidla. od marca 2008 ( čo bol 
termín prvej dodávky) do februára 2011 
závod irisbus iveco v Annonay vo francúzsku 
vyrobil takmer 250 autokarov Magelys hD 
a hDh (zvýšená 3-nápravová verzia).

Silnou stránkou modelového radu Ma-
gelys sú tri rôzne dĺžky vozidla (12,20, 12,80 
a 13,80 m) a dve výšky (3,62 a 3,80 m). Teraz 
je tento model obohatený o turistickú ver-
ziu, ktorá sa nazýva Magelys Pro, s ktorou  
irisbus iveco mieri do oblasti viacúčelových 

irisbus iveco je druhý 
najväčší výrobca autokarov 
a autobusov v Európe. 
V oblasti autobusov 
má kompletnú paletu 
výrobkov počnúc modelom 
récreo cez Crossway LE, 
Crossway, Arway a Evadys 
až po najmodernejší 
Magelys, určený pre 
školský, mestský, 
medzimestský, zájazdový 
a turistický segment.
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MAgELyS Pro DoBýJA

EUrÓPSkE DiAĽniCE
Pohľad z interiéru poskytuje 
potešenie z cestovania.
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turistických autokarov. V súčasnosti je naj-
väčší záujem na európskom trhu o tieto mo-
dely. Vozidlo Magelys Pro mal svoju premiéru 
na výstave Autokar Expo v nice v októbri 
2010, potom bol vystavený v novembri na 
fiAA v Madride. oficiálna prezentácia pre 
novinárov a zákazníkov sa uskutočnila od  
21. do 25. marca 2011, v Syrakusách na Sicílii.

VýBEr rozUMoM i CiToM
najmladší člen rodiny Magelys, Magelys Pro, 
má vo svojich koreňoch všetky kvalitné vlast-
nosti, ktoré sú typické pre rad Magelys.

Má krásnu siluetu, ktorú dopĺňajú plynu-
le zaoblené a veľmi moderné línie. Vozidlo 
vyniká módnymi prvkami, eleganciou, má 
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priestranný a presvetlený interiér a ponúka 
skvelý komfort pre vodiča i cestujúcich. Toto 
sú prednosti, ktoré od vozidla očakávajú tí 
najnáročnejší prevádzkovatelia. Magelys Pro 
predstavuje autokar s priaznivými ekonomic-
kými parametrami, ako sú optimálna spotre-
ba paliva, výraznú ohľaduplnosť k životnému 
prostrediu a dlhodobá spoľahlivosť. 

ESTETikA A fUnkČnoSť
Magelys Pro sa úplne hlási k svojmu príbuz-
nému – Magelysu hD, vzhľadom sa líšia len 
minimálne. Prevzal jeho charakteristickú 
siluetu, ktorá pritiahla a presvedčila odbor-
níkov v oblasti dopravy a to v čase, keď bol 
slávnostné predstavený na výstave Busworld 
v kortrijku v októbri 2007.

Mierne upravená predná časť stále pripo-
mína úsmev. Predné optické bloky sú jemne 
zdôraznené LED svetlami a už dnes spĺňajú 
smernice  DrL. Dolná časť panoramatického 
čelného okna je vyrobená z hliníka (ako proti-
klad ku sklu) a môže byť na prianie nalakovaná 
v takej istej farbe ako je karoséria vozidla. 

Dvere vodiča sú nahradené oknom s dvo-
jitým zasklením a na prianie je možné doplniť 
elektrickým odmrazovaním okien.

CESToVAniE S VýhĽADoM
zásluhou výnimočných rozmerov preskle-
ných plôch v interiéri budí autokar dojem 
otvorenosti a všetkým cestujúcim umožňuje 
– podobne ako v kine – panoramatický po-
hľad na okolitý svet, pričom môžu sledovať 
krajinu, objavovať pamiatky, a rozpoznávať 
nové miesta bez toho, že by im niečo preká-
žalo vo výhľade.

Pohľad z interiéru vozidla sa neustále mení, 
čo poskytuje radosť a potešenie všetkým ces-
tujúcim a to vďaka spojeným bočným oknám 
prelínajúcich sa s okrajom strechy.

koMforT, PohoDA A kĽUD
Magelys Pro má estetické, ergonomické  
a mäkké sedadlá, ktoré sú potiahnuté zama-
tom a majú polohovateľné operadlá so sklop-
ným stolíkom v zadnej časti. Výber farebných 
odtieňov prispieva k pokojnej atmosfére, 

ktorá vládne v priestore pre cestujúcich. Do 
priestranných batožinových košov pod stro-
pom sa bohato zmestia tašky alebo osobné 
veci cestujúcich. zospodu sú konzoly, v kto-
rých sa nachádzajú lampičky na čítanie, indi-
viduálne vetráky, reproduktory a tlačidlo na 
privolanie sprievodcu. 

Magelys Pro má sedadlo pre sprievodcu, 
ktorý na spríjemnenie cestovania pomáha pa-
sažierom poznávať okolitú krajinu v priebehu 
cesty. Vďaka bezdrôtovému mikrofónu sprie-
vodca môže hovoriť k cestujúcim a podávať 
výklad o rôznych turistických zaujímavostiach  
a dokonca premietať na obrazovke zábery, 
ktoré sníma kamera počas jazdy.

interiér napomáha udržovať príjemnú 
atmosféru a to vďaka zabudovanej klimatizá-
cií, ktorá funguje i v opačnom režime – ako 
programovateľné nezávislé kúrenie.

Výrobca myslí i na bezpečnosť ces-
tujúcich. konštrukcia Magelysu Pro spĺňa 
najprísnejšiu európsku emisnú normu. ob-
rovská karoséria zaistí, aby v prípade nehody 
a prevrátení sa vozidla, cestujúci vo vozidle 
prežili. Brzdová sústava je veľmi účinná – vo-
zidlo je vybavené systémom ABS (protiblo-
kovací brzdný systém), ASr (protipreklzová 
regulácia), EBS (elektronicky riadená brzdová 
sústava pre skrátenie brzdnej dráhy) a ESP 
(elektronický stabilizačný program).

EkonoMiCky VýhoDnÉ
Magelys Pro je k dispozícií v dvoch dĺžkach 
(12,20 a 12,80 m) a ponúka miesto pre 53  
a 57 cestujúcich (s WC). Je vybavený moto-
rom iveco Cursor 10 Euro 5 s výkonom 380 k  
s prevodovkou zf 6S 1600 (v opcii 450 k s pre-
vodovkou zf AS-Tronic), ktorý poskytuje 
vyšší krútiaci moment i pri nízkych otáčkach.

Tento vysoko výkonný a v oblasti spot-
reby obzvlášť úsporný motor, je zameraný 
na zredukovanie znečisťujúcich emisií, čo 
napomáha k ochrane životného prostredia. 
okrem toho motor tohoto špičkového vo-
zidla radu Magelys umožňuje optimalizovať  
cenu na jeden kilometer jazdy.

Magelys Pro je vybavený integrovaným 
pneumatickým odpružením a nezávislým za-
vesením predných kolies. Vynikajúca stabilita 
na ceste, dokonalé udržanie smeru, obme-
dzenie nakláňania – to sú hlavné prednosti 
vzduchového odpruženia, ktoré cestujúcim 
poskytuje najväčší komfort. 

Podobne ako Magelys hD a Magelys 
hDh aj Magelys Pro sa vyrába v závode v An-
nonay, kde jeho pevnú oceľovú konštrukciu 
z jedného kusu ošetria kataforézou, ktorá je 
proti korózii a dôležitou zárukou dlhodobej 
životnosti  ◆

Ergomické a mäkké sedadlá
majú polohovateľné operadlá.
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Filozofiou skupiny AgroTEC je poskytovať komplexné služby 
v regiónoch, v ktorých pôsobí, aby sa zákazníci mohli naplno 
sústrediť na svoje podnikanie a boli v ňom úspešní. S tým 

súvisí aj systematické hľadanie nových trhov. Pritom nejde len o úžit-
kové a osobné vozidlá. V rámci holdingu AgrofErT (združuje vyše 
230 subjektov zo sektoru chémie, poľnohospodárstva a pozemnej 
techniky), ktorého je AgroTEC a.s., členom, sa obchodné aktivity 
týkajú aj poľnohospodárskych mechanizmov a stavebných strojov. 
z tohto širšieho hľadiska nitra reprezentuje významnú lokalitu. 

kapitálový vstup od spoločnosti AgroTEC do BMC je súčasťou 
stratégie posilňovania aktivít skupiny na Slovensku. koncom uplynu-
lého roka sa začali rokovania s majiteľmi BMC ohľadom odkúpenia 
obchodných podielov a transakcia sa zrealizovala v januári 2011. 

náVrAT nA SCÉnU
nie je tajomstvom, že pôvodná spoločnosť BMC sa ocitla v problé-
moch, ktorých hlavným zdrojom bola investícia do výstavby novej haly 
s cieľom spustiť vlastnú výrobu nadstavieb. Tento projekt sa veľmi ne-
vydaril, pretože nadstavbár musí byť nezávislý – nebýva zvykom, aby si 
zákazníci iných objednávali nadstavbu u dealera konkurenčnej značky. 

Takže v roku 2009 bola stavba síce hotová, ale produkcia nadstavieb 
prakticky stála. firma nemala cash-flow, nedokázala platiť objednané 
autá ani komponenty, dostala sa do dlhov a napokon nebola schopná 
platiť svoje záväzky. „My sme dlhy vyrovnali a dealer iveco sa v novej 
konfigurácii vracia na scénu. nová budova a priľahlá časť areálu bola 
uvedená do prevádzky túto jar. Aby sme zmiernili negatívny ekonomický 
dopad, produkciu nadstavieb sme prenechali renomovanej firme Para-
gan z hraníc na Morave, ktorá je u nás v prenajatých priestoroch. Je to 
výhodné riešenie pre oboch partnerov, pričom nadstavby na vozidlá pre 
našich zákazníkov sa budú vyrábať prednostne. Ale ak mám hodnotiť 
prevzatie spoločnosti BMC komplexne, budovy nie sú rozhodujúce, tie 
si napokon môžete postaviť aj sami. kľúčové pre nás je portfólio zákaz-
níkov a schopný, stabilizovaný tím profesionálov,“ vysvetľuje niektoré 
podstatné súvislosti ing. Martin rada, generálny riaditeľ a podpredseda 
predstavenstva AgroTEC groUP. 
 
rozŠÍrEná PALETA AkTiVÍT
nové činnosti si vyžiadajú zmeny v štruktúre pracovísk. Pôvodná bu-
dova s priestormi servisu bude vyhradená pre predaj a servis vozidiel 
iveco a predaj vozidiel Suzuki. Do novej haly sa presunie servis osobných 

BMC PokrAČUJE 
So SiLnýM PArTnEroM 
Vlastníkom nitrianskej firmy BMC s.r.o. je od 19. januára 2011 akciová spoločnosť 
AgroTEC. Dlhoročný autorizovaný dealer vozidiel iveco sa týmto krokom stal 
súčasťou silnej skupiny a upevňuje si svoju pozíciu na trhu.
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Nitriansky dealer začal znova systematicky 
objednávať nové vozidlá i náhradné diely.
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a ľahkých úžitkových automobilov. značku Suzuki si BMC ponechá, ak 
dokáže rozvíjať kontrakt. Určite pribudne servis vozidiel Škoda, ktoré 
sú v rámci skupiny preferovanou značkou a tiež autorizovaný servis špe-
cializovaný na úžitkové vozidlá z produkcie fiat Professional. Popritom 
bude v nových priestoroch zázemie pre predaj a servis poľnohospodár-
skych a stavebných strojov. okrem toho vedenie spoločnosti plánuje 
vytvoriť v BMC nitra aj centrálny sklad náhradných dielov pre všetky 
činnosti. Podobný, ako je pre Českú republiku v hustopečiach. Agro-
TEC totiž zastupuje značky new holland Agriculture, new holland 
Construction, CifA, iVECo, Škoda, kia, Suzuki, Amazone, kUhn, 
Berthoud, CASE Construction a CASE Agriculture.

zAChyTiť rAST TrhU
V minulosti bývalo nitrianske BMC tradične druhým najúspeš-
nejším dealerom značky iveco na Slovensku a malo schopných 

predajcov. Tento potenciál má aj dnes –  Agrotec ho hodlá vyu-
žiť a vrátiť sa na pôvodnú pozíciu. Už sa rozbehli aktivity aj sme-
rom k bývalým zákazníkom s cieľom zachytiť rast slovenského 
trhu nákladných vozidiel. 

Tomáš Pokorný, nový riaditeľ spoločnosti BMC: „Výsledky 
sa nedostavia okamžite, ale prvé signály pozitívneho vývoja vo 
firme už evidujeme. za prvých päť mesiacov 2011 predalo BMC 
viac vozidiel ako za celý minulý rok a ďalšie kontrakty sú roz-
pracované, nové zákazky môže priniesť i aktívne oslovovanie 
partnerov skupiny AgrofErT. Pozitívny ohlas mala jarná ser-
visná akcia, na ktorú prišlo okolo 200 ľudí i májové stretnutie 
s ViP zákazníkmi.“

V súvislosti s novými aktivitami sa počíta aj s rozširovaním 
počtu zamestnancov. V čase našej návštevy v polovici júna ich bolo 
53, z nich 21 pracovalo v servisnej a 11 v obchodnej časti  ◆

BMC PokrAČUJE 
So SiLnýM PArTnEroM 

Nová hala má rozlohu  14 718 m2.

VIP deň pre zákazníkov IVECO
V priestoroch vynovenej firmy BMC sa 3. mája 2011 konal ViP deň pre 
zákazníkov iVECo. Vzhľadom k tomu, že na Slovensku práve prebiehali 
majstrovstvá sveta v hokeji, hlavnou myšlienkou akcie bolo „nielen 
hokejový štadión na Slovensku je v novom šate, ale aj firma BMC. Stali sme 
sa členom skupiny AgroTEC.“ každý, kto prišiel na hokejový zápas do 
BMC, dostal slovenský dres a píšťalku na povzbudzovanie. Pred stretnutím 
Slovensko – rusko si zákazníci mohli preveriť svoje zručnosti v šoférovaní 
v neďalekom kameňolome. Jazdilo sa na „štvorkolkách“ Suzuki, kia, Škoda 
aj na nákladných vozidlách iVECo a mnohí si vyskúšali i jazdu s traktoromi 
CASE ih. Všetky tieto značky patria do portfólia skupiny AgroTEC. 
Svojich fanúšikov si našlo tiež „airsoftové“ strieľanie, ktoré prebiehalo 
pod vedením skúsených odborníkov. Večer sa už všetci tešili na hokejový 
zápas, ktorý sa premietal na veľkoplošnej LED obrazovke s rozmermi  
3 x 4 m. Atmosféra bola skvelá aj napriek konečnému výsledku Slovensko 

versus rusko 3:4. A tak hoci výsledok hokeja nedopadol podľa našich 
očakávaní, organizátori z BMC boli radi, že sa stretli a zabavili so svojimi 
zákazníkmi a partnermi na takejto neformálnej akcii, kde sme sa mohli lep-
šie spoznať pri rozhovoroch v uvoľnenej atmosfére mimo kancelárií  ◆
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origináLnA 
CESTA k EUro Vi

N ové motory, vybavené technológiou „SCr only“ (vý-
hradne SCr) od fPT industrial, sa budú vyznačovať op-
timalizovaným systémom spaľovania a takým systémom 

následnej úpravy výfukových plynov, aby si vozidlá iveco zachovali 
špičkovú efektívnosť prevádzky a boli ešte ohľaduplnejšie k život-
nému prostrediu. kľúčom k emisnej norme Euro Vi je patentovaná 

technológia, s ktorou sa podarilo dosiahnuť veľmi vysokú účinnosť 
premeny nox (viac než 95 % oproti 80 – 85 % u najväčších kon-
kurentov).

 Alfredo Altavilla, generálny riaditeľ iveco, uviedol: „Boli sme prví, 
ktorí oznámili stratégiu svojej technológie motorov Euro Vi už v apríli 
2010 na stretnutí Dňa analytikov a investorov v Turíne. Vtedy som 
povedal, že splníme normy Euro Vi bez recirkulácie výfukových ply-
nov (Egr). Egr ako technológia má svoje miesto v odvetví dopravy. 
Lenže pre ťažké nákladné vozidlá, ktoré počas svojej životnosti môžu 
najazdiť výrazne viac než milión kilometrov, je správnym technickým 
riešením technológia znižujúca spotrebu paliva a ďalšie prevádzkové 
náklady na minimum. následná úprava výfukových plynov ‚SCr only‘ 
od fPT industrial spĺňa tento dôležitý aspekt. Je jasné, že vozidlá Euro 
Vi budú drahšie; technológia má svoju cenu a hodnotu. Ak nás o to 
naši zákazníci požiadajú, predstavíme vhodne vybavené vozidlá.“

TEChnoLÓgiA „SCr onLy“
Vzhľadom na všeobecne platný názor, že emisie nox a PM sa na 
vyžadované hodnoty nedajú zredukovať v spaľovacom priestore, 
ponúka iveco svojim zákazníkom systém riadenia selektívnej kataly-
tickej redukcie, ktorý umožňuje dosiahnuť bezprecedentné zníženie 
emisií pri zachovaní účinnosti spaľovacieho procesu. Výsledkom je 

Spoločnosti iveco a fPT industrial 
v máji 2011 oznámili, že sú pripravené 
splniť budúcu emisnú normu Euro Vi 
prostredníctvom unikátnej technológie 
SCr. originálne riešenie bude uplatnené 
na dvoch nových typových radoch 
motorov Cursor a Tector  
pre nákladné vozidlá a autobusy.
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technológia „SCr only“ pre motory vozidiel strednej a ťažkej trie-
dy. Technológia následnej úpravy „SCr only“ je unikátna v tom, 
že pri jej aplikovaní možno dodržať extrémne prísne limity nox 
v duchu normy Euro Vi pomocou systému katalytickej redukcie – 
bez toho, aby do systému znižovania emisií bolo potrebné zaradiť aj 
recirkuláciu výfukových plynov.

Tento vysoko účinný systému SCr sa podarilo zrealizovať hlavne 
vďaka dôslednému a precíznemu riadeniu dávkovania AdBlue a tepel-
ných podmienok v celom procese. Systém „SCr only“ využíva novú 
generáciu hardvéru následnej úpravy, ktorá je výsledkom intenzívnych 
výskumných aktivít fPT industrial chránených celým radom význam-
ných patentovaných riešení: 
■  Modelovanie prúdenia tekutín pomocou počítačov na optimalizo-

vanie vstrekovania AdBlue do katalyzátora SCr. 
■  Logika ovládania, ktorá zabezpečuje presné a rýchle dávkovanie 

AdBlue v súlade s prichádzajúcimi informáciami o aktuálnych emi-
siách nox. 

■  Technológia presného merania množstva amoniaku a nox snímač-
mi výfukových plynov umožňujúca adaptívne dávkovanie AdBlue, 
aby sa dosiahla čo najdlhšia životnosť katalyzátora SCr. 

■  Technológia izolovaného rúrkového turbulentného zmiešavača, 
ktorá umožňuje homogénnu hydrolýzu syntetickej močoviny a jej 
dokonalejšie zmiešanie s výfukovými plynmi. To vedie k zvýšeniu 
účinnosti katalyzátora SCr.

Táto kombinácia patentov umožňuje znížiť emisie nox o viac ako 
95 % a za určitých podmienok takmer o 100 %.

PrVoTriEDnA hoSPoDárnoSť
zásluhou nepretržitého technického vývoja motorov Tector a Cursor 
si vozidlá iveco Euro Vi udržali prvotriednu spotrebu paliva. kľúčom 
k optimalizácii spaľovania je maximálne efektívne prepĺňanie a vysoké 
vstrekovacie tlaky. na dosiahnutie týchto cieľov boli urobené dôležité 
zmeny v konštrukcii bloku motora a hlavy valcov – kvôli väčšej tuhosti, 
zvýšeniu prietoku chladiacej kvapaliny a zväčšeniu zdvihového objemu. 

oba motory Tector a Cursor dostali najnovšiu generáciu viacbo-
dového vstrekovania paliva systémom Common rail s maximálnym 
pracovným tlakom až 2200 bar. nová je aj elektronická riadiaca jed-
notka motora i systému následnej úpravy výfukových plynov, ktorá 
optimalizuje a plne integruje riadenie motora, ako aj funkcií SCr a DPf 
(filter pevných častíc). Pre motory Cursor, ktoré využívajú turbodú-
chadlo s variabilnou geometriou (VgT), bolo zavedené elektronické 
ovládanie – optimalizuje odozvu na zaťaženie pri nízkych otáčkach  
a zvyšuje výkon motorovej brzdy. okrem toho budú všetky motory 
vybavené výfukovou brzdou s klapkovým ventilom s cieľom podporiť 
pasívnu regeneráciu DPf a zvýšiť výkon motorovej brzdy až o 30 %  
v porovnaní so súčasnými motormi Euro V.

Pre menší dopad na životné prostredie boli motory Tector a Cur-
sor vybavené odvzdušňovacími systémami uzatvorených okruhov už na 
úrovni Euro iV/V a táto funkcia je zachovaná aj pre verzie Euro Vi. Aby 
sa predišlo olejovej hmle prenášanej v plynoch z kľukovej skrine motora, 
konštruktéri aplikovali vysokovýkonné systémy odlučovania oleja, ktoré 
znižujú na absolútne minimum spaľovanie oleja s následnou kontamináciou 
DPf. Pri motoroch Cursor sa využíva oleofóbne odstredivé odlučovanie 
oleja, zatiaľ čo Tector má veľmi výkonný filter a koalescentný typ konden-
zátora plynov z kľukovej skrine (je integrovaný do veka ventilov).

Pomocou optimalizovaného spaľovacieho procesu sa hladina emi-
sií častíc (sadzí) natoľko zredukovala, že nútená regenerácia DPf nie je 
nutná, čo je dôležitý aspekt týkajúci sa využitia paliva a intervalov pra-
videlnej údržby. A pretože motor „dýcha“ len čistý filtrovaný vzduch 
namiesto recirkulovaných výfukových plynov, jeho opotrebúvanie je 
na veľmi nízkej úrovni, teda ostali zachované i dlhé intervaly výmeny 
oleja (až 150 000 km). To tiež prináša výhody z hľadiska prevádzkových 
nákladov a zredukovania prestojov kvôli nutnej pravidelnej údržbe.

SySTÉM náSLEDnEJ ÚPrAVy
Jedným zo základných aspektov spaľovania motorovej nafty je emi-
sia oxidov dusíka a pevných častíc, pričom je veľmi ťažké odstrániť 
ich naraz v spaľovacom priestore. Motorová nafta neobsahuje ani 
dusík ani kyslík a tvorbu nox spôsobujú chemické zmeny vzduchu  
v spaľovacom priestore pri vysokých tlakoch a teplotách počas spa-
ľovacieho procesu. Techniky redukovania nox priamo v spaľovacom 
priestore motora zahrňujú opatrenia na zníženie maximálnych teplôt 
horenia a tlakov vo valcoch, ktoré paradoxne zvyšujú tvorbu častíc 
a znižujú účinnosť spaľovania – následkom je väčšia spotreba paliva. 
Ak je nutná následná úprava výfukových plynov, je nevyhnutné, aby 
systém spaľovania fungoval tak intenzívne, ako je to len možné a aby 
sa zbytočne neriešili kompromisy v spaľovaní. V spoločnosti iveco  
a fPT industrial sa rozhodli zvýšiť účinnosť spaľovania, čo prinieslo 
zredukovanie emisií častíc (PM) na absolútne minimum, aj keď zákoni-
te vzrástli hodnoty emisií nox. Technológia „SCr only“ vo výfuko-
vom systéme však umožňuje následné zníženie nox na požadovanú 
úroveň. Prípadné emisie PM sú ďalej zredukované na potrebnú úroveň 
pomocou plnoprietokového filtra pevných častíc, ktorého kontinuálnu 
regeneráciu zabezpečuje veľký podiel nox a vysoká teplota výfu-
kových plynov. nútená regenerácia filtra PM nebude za normálnych 
okolností nutná.

ide o novú generáciu kompaktného SCr systému následnej úpravy 
výfukových plynov so všetkými integrovanými komponentmi s cieľom 
optimalizovať zástavbu do vozidla a minimalizovať hmotnosť kompo-
nentov. nová jednotka obsahuje DoC (oxidačný katalyzátor), DPf 
(filter pevných častíc), SCr katalyzátor a CUC (clean-up catalyst). 
Všetky tieto časti sú extrémne kompaktné, pritom dosahujú špičkovú 
účinnosť pri premene škodlivín. V tej istej jednotke je integrované  
i zariadenie na vstrekovanie AdBlue a tiež všetky snímače výfukových 
plynov, ktorých informácie sú nevyhnutné pre riadenie vysoko efek-
tívneho znižovania emisií. Celistvá, plne uzatvorená štruktúra nebráni 
pri montáži nadstavieb ani v prístupe k častiam podvozka pri servise 
a údržbe vozidla. 

konštrukcia kompaktnej jednotky s riadenou turbulenciou a opti-
malizovaným tepelným tokom zaručuje dokonalé premiešanie AdBlue 
s výfukovými plynmi a hydrolýzu močoviny pred vstupom do SCr 
katalyzátora. Vďaka optimálnemu rozmiestneniu snímačov výfuko-
vých plynov sa dosiahlo rýchle a presné monitorovanie prebiehajúcich 
chemických reakcií, a teda maximálne možné zníženie splodín. 

Viac informácií nájdete na www.iveco.sk  ◆
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Ambiciózne poslanie Elements ne-
spočíva v jednoduchom preme-
novaní niečoho, čo už existuje, ale 

v dosiahnutí skutočnej revolúcie v ponuke 
asistenčných programov iveco pre zákazníka 
(rozšírené záruky a PMC kontrakty).

 Ciele stanovené tímom Customer servi-
ce v Turíne pre projekt Elements boli v pod-
state tri:
■  pod jednou európskou značkou definovať 

servisné programy, ktoré bude iveco po-
núkať na rôznych trhoch; 

■  priniesť maximálne modifikovateľnú 
a pružnú ponuku so zreteľom na potreby 
zákazníkov; 

■  položiť základy obchodného nástroja, ktorý 
znamená významnú podporu pre predaj 
vozidiel a nový spôsob ako získať vernosť 
zákazníkov vďaka vynikajúcej ponuke.

Pri týchto predpokladoch Elements pred-
stavuje novú filozofiu v poskytovaní servisu. 
napríklad na základe požiadavky zákazníka 
sa navolí preddefinovaný počet zásahov AnS 
alebo počet spojkových sád – aby to koreš-
pondovalo s potrebami klienta pri špecifickom 
nasadení vozidla. inými slovami: Po selekcii zá-
kladnej ponuky sa vybrané úkony prispôsobia 
na mieru a to všetko za najlepšiu cenu. 

okrem toho Elements ponúka garantova-
né opravy vykonávané kompetentne a profe-
sionálne prostredníctvom oficiálnej servisnej 
siete iveco, ktorá exkluzívne používa vyspelé 
diagnostické zariadenia iveco a najlepšie ma-

teriály certifikované logom origin 100% iveco.
Takéto zaobchádzanie s vozidlom udržuje 
jeho hodnotu po celú dobu životnosti. Ak sa 
robí pravidelná a profesionálna údržba, efek-
tívne narastá aj zostatková hodnota vozidla 
– na tom sa zhodujú dealeri/servisy i veľkí zá-
kazníci. Jednoducho Elements je odpoveďou 
iveco na tieto potreby zákazníkov.  

ProPAgáCiA
Marketing iveco Customer service sa rozho-
dol propagovať projekt Elements spôsobom 
„komunikácie zmeny“ a nasledovať tak príklad 
programu náhradných dielcov origin 100 %  
iveco.

okrem oficiálnej brožúrky boli vytvore-
né nové samolepky a štandardné materiály 
pre  predajcov. Pre koncových zákazníkov sa 
vytlačili letáky, ktoré poskytujú detailný pre-
hľad o výhodách Elements a sú k dispozícii 
u všetkých dealerov.

VýrAznÉ Logo
Dve pneumatiky, ktoré sa spoločne otáčajú 
po nekonečnej dráhe, evokujú myšlienku ne-
ustáleho pohybu. Dva súdržne spolupracujú-
ce kruhy zasa znamenajú ideálne partnerstvo 
medzi spoločnosťou iveco a užívateľmi jeho 
produktov, v ktorom sa  navzájom dopĺňajú 
potreby a ponuka servisu.

Aj slogan „Long life vehicles“ zdôrazňuje 
trvácnosť riešení ponúkaných v rámci Ele-
ments, čo je viac, než zamerať sa iba na jednu 
konkrétnu opravu. Cieľom je poskytnúť pocit 
istoty, a nie nečakané prekvapenia.

krok VPrED
Pre český a slovenský trh implementovanie 
programu Elements predstavuje niečo viac 
ako pre ostatné krajiny: Bola to príležitosť 
nielen prehodnotiť grafický vzhľad, ale najmä 
obsah ponuky servisu iveco. Dosiahol sa tým 
jednotný európsky štandard, ktorý zákazní-
kom priniesol maximum transparentnosti, no 
zároveň sa zjednodušil celý proces pre predaj-
cov a servisy.

Teraz aj český alebo slovenský zákazník 
dostane napríklad v nemecku rovnakú úro-
veň servisu ako nemecký zákazník a už nebudú 
existovať žiadne rozdiely v krytí záruk.

Cena za PMC či za Predĺženú záruku bude 
ihneď k dispozícii pre najbežnejšie modely/kon-
figurácie/najazdené kilometre a na podpísanie 
kontraktu stačí vyplniť iba jeden formulár  ◆
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Časy sa menia rovnako ako potreby zákazníkov a tomu 
musia firmy prispôsobiť nielen svoje výrobky, ale i spôsob, 
akým ich ponúkajú, aby vyhoveli novým požiadavkám. 
Úspech značky závisí na jej schopnosti rozpoznať nové 
trendy vo veľmi náročnom trhovom prostredí.

PonUkA UŠiTá nA MiErU PrE  

CELÚ EUrÓPU

Claudio matà,
Customer service manager CZ & sK
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S poločnosť iVECo prichádza pre 
druhý polrok 2011 s jedinečnou po-
nukou pre všetky vozidlá radu 

DAILY staršie ako 4 roky.
V rámci tejto ponuky nájdete ucelené 

akčné balíčky údržby vášho vozidla DAiLy 
v oblasti motora, bŕzd, tlmičov a kli-
matizácie. Cieľom týchto balíčkov je 
ponúknuť zákazníkom najvyššiu kvalitu 
v podobe originálnych náhradných dielov, 
práce našich profesionálnych mechanikov 
a tiež minimálny prestoj vozidla bez nut-
nosti predchádzajúceho objednania sa na 
servis. To všetko za najlepšiu možnú cenu 
na trhu. 

na získanie podrobnejších informá-
cií kontaktujte váš najbližší autorizovaný 
iVECo servis  ◆

iVECo oPrAVÍ VáŠ PrÍVES AJ náVES. UŽ ViAC Ako

700 DiELoV BULLDEr

iVECo DAiLy Chrono SErViS. rýChLA oPrAVA

zA SkVELÚ CEnU

S poločnosť iVECo zahájila vlani v Slovenskej republike úplne 
nový program s obchodným názvom BULLDEr , čím vstú-
pila na náš trh do segmentu náhradných dielov na prí-

vesy a návesy.  

BULLDEr vychádza z najsilnejších hodnôt spoločnosti iVECo: 

• rovnaká kvalita v porovnaní s originálnymi náhradnými dielmi 

• jediná návšteva servisu zo strany zákazníka 

• vynikajúce logistické služby 
od zahájenia projektu sa počiatočný sortiment zvýšil takmer tri-

krát a teraz je vám k dispozícii viac ako 700 dielov na prívesy a ná- 
vesy z kategórie bŕzd, tlmičov, vzduchových pružín, osvetlenia, 
blatníkov a zásterky. navštívte najbližší autorizovaný servis iVECo. 
o vašu súpravu sa teraz postarajú profesionáli pod jednou strechou  ◆
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AkTiViTy V MoTogP 
na všetky európske okruhy, ktoré sú zaradené do série 
majstrovstiev sveta motocyklov triedy MotogP, bude 
obytný náves Valentina rossiho prepravovať diaľkový 
ťahač iveco Stralis.

Motocyklovej hviezde odovzdal vo-
zidlo Marco Monacelli, riaditeľ 
spoločnosti iveco pre komunikáciu 

a reklamu. neformálna ceremónia prebeh-
la priamo na pretekovom okruhu v Estoril, 
kde sa o tri dni neskôr v nedeľu 1. mája ko-
nala grand Prix Portugalska. Čierny Stralis  

AS440S50T/P Euro 5 s kabínou Active Spa- 
ce má motor Cursor 13 s výkonom 373 kW/ 
500 k prepĺňaný turbodúchadlom s variabil-
nou geometriou a 12-stupňovú automatizo-
vanú prevodovku Eurotronic.

nový Stralis dodaný Valentinovi rossimu 
však zďaleka nie je jediné iveco ťažkého ka-

libru v kolotoči motocyklových MS. konvoj 
15 vozidiel z tohto modelového radu a tiež 
kvarteto vanov ECoDaily používa spoloč-
nosť Dorna Sports (manažuje MotogP) na 
presun výbavy a zariadení v rámci série pre-
tekov. Ďalších 7 Stralisov a 2 ECoDaily je vo 
farbách tímu yamaha, v ktorom jazdí obhajca 
titulu Jorge Lorenzo a Ben Spies, najúspešnej-
ší nováčik minulej sezóny. 

iVECo TT ASSEn
keďže popularita pretekov MotogP stále 
rastie, popri Veľkej cene Austrálie na Phillip 
islande turínsky výrobca úžitkových vozidiel 
spojil svoje meno aj s pretekmi v Assene 
(holandsko). Prestížny holandský pretekový 
okruh s bohatou históriou vstúpil do svojej 
81. sezóny a v nedeľu 25. júna sa na ňom odo-
hralo siedme podujatie tohtoročných MotogP 
pod názvom iVECo TT Assen 2011. Panely 
so značkou iveco boli rozmiestnené pozdĺž 
najsledovanejších úsekov trate a okrem toho 
samostatné logo ECoDaily umiestnili organi-
zátori v dvoch zákrutách, na cieľovej rovinke 
a na moste nad štartovým roštom. V zname-
ní značky iveco sa upravilo aj pódium, resp. 
priestor pre dekorovanie víťazov a poskyto-
vanie rozhovorov. navyše vo vonkajšom areáli 
bola expozícia s vystavenými vozidlami iveco.

Toto nové sponzorstvo potvrdzuje spä-
tosť značky s vrcholným motocyklovým 
športom  ◆

Marco Monacelli a Valentino rossi.
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PrEDAJNá A sErVIsNá sIEť IVECO

Obec Firma Adresa Telefón Internet E-mail

BánoVCE nAD 
BEBrAVoU

SPArEX SLoVAkiA 
PLUS spol. s r.o.

Trenčianska cesta 1873
957 01 Bánovce nad Bebravou +421 38 760 59 83 www.sparexslovakiaplus.sk iveco@sparexslovakiaplus.sk

BAnSká 
BySTriCA kUrTA spol. s r.o. Partizánska cesta 89

974 01 Banská Bystrica +421 48 414 41 11 www.kurta.sk kurta@kurta.sk

BrATiSLAVA AUTo-iMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68
821 07 Bratislava 214

0800 700 500
+421 2 402 57 100 www.auto-impex.sk auto-impex@auto-impex.sk

koŠiCE PEMA SLoVAkiA  
spol. s r.o.

Pri prachárni 20
040 01 košice +421 55 787 11 56 www.pema-sk.sk servis@pema-sk.sk

koŠiCE TEMPUS-TrAnS s.r.o. rastislavova 110
040 01 košice +421 55 622 26 19 www.iveco.tempus.sk predaj@tempustrans.sk

NITRA BMC spol. s r.o. zlatomoravecká cesta
949 01 nitra +421 37 692 68 15 www.bmcnitra.sk obchod@bmcnitra.sk

roŽŇAVA TEMPUS-TrAnS s.r.o. Šafáriková 91
048 80 rožňava +421 58 777 4322 www.iveco.tempus.sk rv@tempustrans.sk

SEnEC D.i.L.A.n. Servis, s.r.o. Diaľničná cesta 11
903 01 Senec +421 24 598 11 23 www.dilan.sk servis@ivecodilan.sk

SPiŠSká noVá VES TEMPUS-TrAnS s.r.o. Duklianska 47
052 01 Spišská nová Ves +421 53 4173 131 www.iveco.tempus.sk snv@tempustrans.sk

TrEnČÍn EUroTiP s.r.o. J. Derku 785
911 01 Trenčín +421 32 744 60 59 www.eurotip.sk jzatko@eurotip.sk

TrnAVA AUTo-iMPEX spol. s r.o. Trstínska cesta 28
917 01 Trnava +421 33 324 23 11 www.auto-impex.sk recepcia-tt@auto-impex.sk

zVoLEn TrUCkCEnTEr 
zVoLEn spol. s r.o.

hronská 5
960 02 zvolen +421 45 524 35 11 www.truckcenter.sk golian@truckcenter.sk

ŽiLinA AT a.s. Dlhá 84
010 01 Žilina +421 41 706 54 00 www.atza.sk iveco@atza.sk

KOŠICE

BrATIsLAVA

NITRA

ZVOLEN

ŽILINA

TrENčÍN

rOŽŇAVA

sPIŠsKá
NOVÁ VESBANsKá 

BYsTrICABáNOVCE 
NAD BEBrAVOU

Legenda:
Predaj a servis celý rad

Predaj a servis Daily

Servis celý rad

Servis Daily

TRNAVA

www.iveco.sk

SENEC


