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NOVÉ

NOVÉ DAILY VO VÁS PREBUDÍ SUPERHRDINU!
VÝHODNÉ: máte skvelú možnosť získať Daily prostredníctvom ﬁnancovania so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 2,99 % p. a.*
VÝKONNÉ: nový motor s výkonom až 205 koní
EKOLOGICKÉ: vyhovuje normám Euro 5 alebo EEV
KOMFORTNÉ: vzduchové odpruženie kolies a pohodlné prostredie kabíny
PRIESTORNÉ: objem viac ako 17 m3
SILNÉ: C proﬁl pozdĺžnika rámu
PRISPÔSOBIVÉ: viac ako 7 000 variantov
www.iveco.com
* Zvýhodnená úroková sadzba platí pre Iveco Daily podvozky a vany v prípade ﬁnancovania formou ﬁnančného leasingu na dobu 36 mesiacov.
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skôr než dáme bodku za rokom
2011, dovoľte mi spraviť stručné
resumé. Aký bol? Vo väčšine európskych krajín sme svedkami zvýšeného dopytu po doprave. Aj keď sa
tento trend líši od krajiny ku krajine,
malo to pozitívny efekt aj na naše,
na export orientované krajiny. Pre
výrobcov nákladných a úžitkových
vozidiel – a som presvedčený, že aj
pre ich prevádzkovateľov – bol rok 2011 určite lepší, než ten predošlý. Pochopiteľne ma teší, že sme toto oživenie pocítili v oboch krajinách, za ktoré som zodpovedný. Hoci v čase redakčnej uzávierky
som ešte nemohol mať k dispozícii čísla za december, priebežné
české štatistiky hovoria o náraste predaja vo všetkých segmentoch.
Na Slovensku trh rástol ešte razantnejšie. Najviac – bezmála až
o 70 % v ČR a o 90 % v SR v porovnaní s rokom 2010 – stúpol odbyt ťažkých vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 16 ton. Gros tohto
prírastku tvoria ťahače, a teda zvýšený dopyt po medzinárodnej
doprave. Značka Iveco si v rámci týchto trendov vylepšila trhové podiely vo všetkých segmentoch. Modelový rad Daily sa tradične drží
medzi špičkou vo svojej triede, hoci v tomto segmente je čoraz silnejšia konkurencia. V strednom segmente je na Slovensku Eurocargo
suverénne najpredávanejšie, ale aj v Česku skončí na prvom mieste.
V ťažkej kategórii si Stralis drží svoju vlaňajšiu pozíciu, a snažili sme
sa zvýšiť konkurencieschopnosť našej vlajkovej lode. Vzhľadom
na pozitívne ohlasy z médií, ako aj od prvých zákazníkov vozidiel
EcoStralis, očakávame ešte lepšie výsledky v roku 2012. Mnohé
testy v reálnych podmienkach dokazujú zákazníkom a novinárom
výhody modelu, ktoré sa prejavujú najmä nízkou spotrebou paliva.
Viac informácií nájdete v januárovom vydaní magazínu Trucker.
Koncom septembra sme na veľkej medzinárodnej prezentácii
uviedli do života nový model Daily. Teší nás pozitívny ohlas novinky
celej Európe – počet objednávok z európskych trhov v októbri dosiahol číslo 11 000. Predaj sa rozbieha aj v oboch našich regiónoch.
Novému Daily, ktoré už stihlo získať viaceré ocenenia, sa podrobne venujeme na ďalších stranách Iveco News.
Týmto rokom sme rozšírili ponuku Iveco o kompletnú finančnú
službu Iveco Capital, ktorá uspokojí aj tých najnáročnejších zákazníkov. Podobná služba bude v najbližšej dobe k dispozícii aj v SR.
A ešte dve aktuality: Stralis Days, akcia na náhradné dielce
a prehliadky zdarma v autorizovaných servisoch Iveco, potrvá až
do 31. januára 2012. V pokrytí Slovenska autorizovanými dílermi
pribudlo predajné a servisné stredisko vo Zvolene a od decembra
otvorili v Prešove značkový servis a predaj špecializovaný na Daily.
V rámci hodnotenia uplynulého roka sa samozrejme chcem
poďakovať našim zákazníkom, že značke Iveco zachovali priazeň.
Všetkým mojim kolegom, obchodným partnerom, dílerom a pracovníkom servisov, zasa ďakujem za serióznu prácu, ktorú odvádzajú a ktorá je základným kameňom imidžu našich vozidiel.
Prajem vám všetkým krásne sviatky, šťastné chvíle a pohodu
v kruhu svojich najbližších. A, samozrejme, úspešný rok 2012!
Sergio Biancheri
Country Manager Iveco pre SR a ČR
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kaleidoskop

Úspešný
nástup novinky

Silný a odolný Kingkan
V čínskom meste Čengdu (Sečuánska
provincia) oficiálne predstavili nový ťažký
truck z produkcie spoločného podniku
SAIC-Iveco Hongyan Commercial Vehicle
Co. (SIH). Prezentovali ho ako bezpečné,
komfortné, silné a odolné vozidlo s veľkým
užitočným zaťažením, pričom tieto hlavné
charakteristické črty vyjadruje jeho meno
Kingkan zložené z anglického slova „king“ vo
význame vodca a čínskeho „Kan“ (zviera z čínskej legendy reprezentujúce nesmiernu silu).
Pri slávnostnom uvedení novinky v budove

miestnej opery, ktoré sledovalo okolo 600
hostí, bol prítomný Xiong Weiming, generálny
riaditeľ SIH, Xiao Guopu, viceprezident SAIC
a Franco Ciranni, senior viceprezident pre
medzinárodné operácie spoločnosti Iveco.
Kingkan je evolúciou klasických produktov
SIH s využitím inovatívnych technológií. Prešiel
sériou tvrdých testov a výsledkom je robustný,
dynamický, moderný truck s veľmi dobrým
pomerom výkonu a ceny. Príslušnosť k rodine
Iveco je zrejmá z novej kabíny s typickou
maskou chladiča v tvare V.

Freccia a ľahké taktické vozidlo Lince, ktoré
už slúži v talianskej armáde, aj v ozbrojených
silách ďalších deviatich európskych krajín.
Technologická vyspelosť Iveco Defence Vehicles je dobre známa v obrannom priemysle.
Rastúce uznanie na medzinárodnej úrovni si
špecialista na vojenské vozidlá získal v posledných rokoch zásluhou schopnosti kombinovať
vynikajúcu mobilitu s najmodernejšími riešeniami ochrany posádky. Dobré renomé Iveco
Defence Vehicles viedlo k dohode o spolupráci so spoločnosťou BAE
Systems, svetovým lídrom v sektore obrany a globálnej bezpečnosti
– s cieľom zúčastniť sa dôležitého výberového konania v USA. Aby
splnili vypísané požiadavky, skombinujú svoje technologické znalosti
a vytvoria vozidlo vyhovujúce potrebám americkej námornej pechoty,
ktoré bude mať výnimočnú univerzálnosť využitia, vynikajúcu pohyblivosť, schopnosť účinne operovať v ťažko priechodnom teréne alebo
pri vyloďovaní jednotiek a poskytne posádke maximálnu ochranu voči
mínam a výbušninám.

Spolupráca medzi Iveco
a BAE Systems
Iveco, člen skupiny Fiat Industrial, sa spolu s BAE Systems zúčastní
výberového konania na dodanie 600 špeciálnych vojenských vozidiel
pre prestížneho zákazníka – americkú námornú pechotu. Obojživelný
obrnený transportér, s ktorým sa obaja partneri budú prezentovať
v tendri, má celkovú hmotnosť 27 ton a prepraví 12 vojakov. Vychádza z typu Superav 8x8 predstaveného talianskej armáde v roku 2010.
Projekt realizuje Iveco Defence Vehicles, divízia špecializovaná na výrobu a predaj vozidiel určených na obranné účely a pre civilnú obranu.
Sídli v Bolzane, kde sa vyrába nové obrnené vozidlo strednej triedy
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Od uvedenia nového modelu Iveco Daily na
medzinárodnú scénu uplynul ešte iba mesiac
a počet objednávok z európskych trhov už dosiahol číslo 11 000. Mimoriadne úspešný nástup
novinky zaznamenali v Nemecku, Taliansku
a vo Francúzsku, pričom najväčší záujem je zatiaľ
o verzie šasi s kabínou. Tieto výsledky potvrdzujú, že medzi profesionálmi v oblasti
transportu sa Daily teší veľkej popularite.
Inovované Daily pozitívne hodnotí nielen verejnosť a odborná tlač. Významný je tiež fakt,
že európska jury Warner Bros vyhodnotila
Iveco ako „spoločnosť s najlepšou značkou“
a potvrdila mu licenciu na používanie svetoznámeho loga Supermana v reklamnej kampani na
nový produkt. Nastupujúca generácia ľahkého
úžitkového vozidla značky Iveco prináša novú
formu aj obsah. Reaguje tým na požiadavky,
medzi ktorými dominuje dôraz na excelentnú výkonnosť a zredukovanie spotreby paliva
i emisií CO2. Spoľahlivý pracant pripravený
splniť všetky logistické potreby každodennej
práce v sektore ľahkej nákladnej dopravy aj
v preprave osôb.
V mestských centrách, medzimestskej
doprave, ale tiež v off-roadových aplikáciách nové Daily potvrdzuje charakteristiky
a hodnoty, ktoré sú súčasťou jeho DNA:
„Silný a profesionálny“. Znova dokazuje, že
je konkrétnou odpoveďou pre každého, kto
hľadá kombináciu technologických inovácií
a udržateľnej mobility bez obmedzenia výkonu, sily a spoľahlivosti.

Všestranná konfigurácia
kaleidoskop

Vysokozdvižné plošiny sa spravidla montujú
na šasi s kabínou. Výnimkou z pravidla je
univerzálny van DAILY vybavený pracovnou
plošinou VERSALIFT ET-32-LE, ktorý postavili vo firme EverLift Slovakia. Ide o slovenský prototyp s takouto konfiguráciou
– ideálne pre elektrikárov či technické služby na opravy alebo údržbu verejného osvetlenia, svetelnej signalizácie na križovatkách,
portálov mýtnych jednotiek, ošetrovanie
stromov a pod. Rovnako sa hodí i pre bežné práce vo výškach – opravy striech, fasád
a na rôzne montážne práce. Evidentnou výhodou je, že nákladný priestor sa dá využiť
ako pojazdná dielňa.
Výrobcom plošiny je dánska firma TIME International A/S. Parametre: Pracovná výška
11,80 m, dosah 7,60 m, otáčanie 360°, maximálna nosnosť koša 200 kg (2 osoby + 40
kg). Nízkonapäťová izolácia do 1 kV, štart/
stop motora vozidla z pracovného koša,
počítadlo motohodín. Elektrické núdzové
čerpadlo pre všetky pohyby, hliníkové vnútorné rameno pre optimálnu stabilitu, proporcionálne ovládanie všetkých pohybov.
Káble a hadice sú vedené vo vnútri ramien.
Vzadu je pevná nástupná plošina na uloženie koša v prepravnej polohe so zaistením
v guľovom lôžku. Umiestenie koša na plošine umožňuje obsluhe otvoriť zadné dvere
zvnútra a nastúpiť do koša priamo z nástupnej plošiny. Platí to aj opačne – pri vystúpení z koša sa dajú otvoriť zadné dvere
a vstúpiť priamo do nákladného priestoru.

Celková hmotnosť vanu s pracovnou plošinou je 3,5 t. Prototyp postavili na báze
Iveco Daily 35S11V so 78-kilowattovým
motorom a skriňou s objemom 12 m3.

Prvé ocenenia pre Daily
Len dva mesiace po
svojej medzinárodnej premiére získalo
nové Iveco Daily dve
významné ocenenia:
V Nemecku dostalo
„Európsku cenu za
trvalo udržateľný rozvoj v doprave“ (na snímke) a v Španielsku „Európsku dopravnú cenu“ (Premius Europa del Transporte) za inovácie.
V Nemecku získalo cenu nové Daily Electric, ktoré je výsledkom
snáh a investícií spoločnosti Iveco do oblasti vývoja a výskumu.
Nové Daily Electric predstavuje budúcnosť prepravy v mestských
oblastiach: Je klasifikované ako vozidlo s nulovými emisiami (ZEV,
Zero-Emission Vehicle), vďaka čomu jeho pohyb po meste nie je
obmedzený limitmi platnými pre vozidlá so spaľovacími motormi, a je
ideálnym riešením pre prácu v meste, napríklad distribúciu tovarov,
kuriérske služby alebo verejnú dopravu.

Spoločnosť Iveco svoje prvé Daily poháňané elektrinou vyvinula
v roku 1986. Rad elektrických verzií sa odvtedy rozšíril a dnes zahŕňa
aj dodávky a mestské autobusy. Spoľahlivosť nového Daily Electric
garantujú vysokonapäťové elektronické systémy, sieť CAN a batérie
na báze NaNiCl (sodík-nikel-chloridové). Elektrinou poháňané vozidlo
bez emisií vzniklo, vyrába sa a predáva sa priamo v spoločnosti Iveco.
Porota európskej dopravnej ceny Premios Europa del Transporte, ktorú vyhlasuje odborný časopis „Transporte Profesional“
a španielska konfederácia nákladnej dopravy CETM, ocenila Iveco nielen za technologické inovácie, predstavené v novom Daily
s cieľom zvýšiť komfort jazdy, aktívnu a pasívnu bezpečnosť vozidla, ale aj za efektívnosť prevádzky. Cenu tento rok už po siedmy raz odovzdávali asociáciám, firmám, inštitúciám, organizáciám
a jednotlivcom, ktorých práca a jednotlivé projekty prispeli k rozvoju nákladnej dopravy v Španielsku i celej Európe. Podujatia, ktoré
sa konalo v Madride, sa zúčastnilo viac ako 300 hostí zo všetkých
oblastí dopravy a logistiky.
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Nové Daily:

Univerzálny šampión

Koncom septembra Iveco predstavilo ďalší
stupeň evolúcie modelu, ktorý je už 33
rokov obľúbeným partnerom profesionálov
v doprave. Dôkazom popularity radu Daily
je viac než 2 milióny predaných vozidiel
s týmto menom. Tajomstvo úspechu tkvie
v schopnosti priebežne sa vyvíjať – či už
ide o formu alebo obsah, aby produkt
neustále poskytoval zákazníkom inovatívne
riešenia. Nové Daily opäť posúva latku vo
svojom segmente vyššie. Znova poskytne
podnikateľom a remeselníkom ideálny
pracovný nástroj, pretože v sebe spája
výkon, variabilnosť, bezpečnosť, komfort
a ohľaduplnosť k životnému prostrediu.

I

veco Daily, líder vo svojej triede, pokračuje v úspešnom ťažení, ktoré trvá viac než tri desaťročia. Univerzálny, odolný
a spoľahlivý robotník dostal ešte výkonnejšie motory, ktoré
charakterizuje úsporná prevádzka a ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Nový je však i vonkajší dizajn s vylepšenou aerodynamikou
a optimálnym prúdením vzduchu k chladičom a výmenníkom tepla.
Zdokonalená ergonómia v kabíne znamená pre vodiča viac pohodlia pri práci. Nové sú plasty palubnej dosky i materiály použité na
čalúnenie sedadiel. Vývoj, pochopiteľne, neobišiel systémy aktívnej
a pasívnej bezpečnosti: Ďalšia generácia elektronického stabilizač-
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Nosným motívom marketingovej kampane na nové Iveco
Daily je štylizované S, ktoré nosil na hrudi svetoznámy filmový hrdina Superman. Symbolizuje vlastnosti, aké má i najnovší
produkt z Turína: silu, spoľahlivosť, veľkorysosť, nezdolnosť.
A podobne ako Superman dokáže zvládnuť aj tie najťažšie
úlohy. Na fotografii je vidieť, že už počas medzinárodnej prezentácie nového modelu mali testovacie vozidlá jasné identifikačné znaky ◆

predstavujeme

ného programu ESP9 má rozšírený repertoár funkcií a desmodromický kľúč chráni vozidlo i náklad pred zlodejmi.
Čo sa nezmenilo, je schopnosť Daily popasovať sa aj s tými najnáročnejšími pracovnými podmienkami, pretože tradične vychádza
z koncepcie nákladného vozidla. Rovnako úplná – podobne ako
u predchodcu – zostala aj paleta verzií, ktorá obsahuje vany, šasi s kabínou a dvojitou kabínou, kombi, minibusy... s celkovou hmotnosťou
od 3,2 do 7,0 t. Daily je pripravené splniť naozaj každú požiadavku.

Najucelenejší produktový rad vo svojej triede

Furgony ponúkajú objem skrine od 7 do 17,2 m3.

Pre podvozky je na výber karosovateľná dĺžka 3 až 6,2 m.

Nové Daily zostáva verné svojej tradícii a chce ponúknuť svojim zákazníkom vozidlá vhodné pre všetky druhy dopravy. Je „superprispôsobivé“ a ponúka viac než 7000 možných kombinácií podvozkov,
motorov a karosárskych modifikácií:
verzia pre dopravu tovaru, cestujúcich a podvozky určené na dostavbu;
6 celkových hmotností v rozsahu 3,2 až 7 ton;
maximálne zaťaženie prednej nápravy 1500 až 2500 kg a 1900 až
5350 kg na zadnú nápravu;
užitočné zaťaženie (vrátane vodiča) do 4700 kg a ťahanie prívesov
do 3500 kg;
3 rázvory, 4 dĺžky a 3 vnútorné výšky pri vanoch;
8 objemov nákladných priestorov od 7 do 17,2 m3;
9 motorov vo výkonovom spektre 106 až 205 k s rekordnými krútiacimi momentmi dosahujúcimi až 470 Nm;
parabolické, semieliptické a pneumatické odpruženie zadnej nápravy;
7 rázvorov a karosovateľná dĺžka 3 až 6,2 m pre podvozky so štandardnou kabínou/dvojkabínou;
18 farieb laku;
takmer 30 položiek voliteľného príslušenstva.
S cieľom maximálne vychádzať zákazníkovi v ústrety pri výbere
konfigurácie zodpovedajúcej jeho potrebám sú všetky modely k dispozícii v troch rôznych stupňoch vybavenia – Daily, Daily Plus a Daily
Top, ktoré môžu byť doplnené individuálne voliteľnými položkami.
Takýto široký výber umožní každému zákazníkovi vytvoriť si nové
Daily podľa vlastných potrieb a šité na mieru.

˙
˙˙
˙
˙˙
˙
˙
˙
˙˙

Sila detailu
Vylepšiť vozidlo, ktoré tridsať rokov figuruje na čele segmentu, nie je
ľahká úloha. A tak dizajnéri dostali jasné inštrukcie: aplikovať celý rad
vylepšení a dodať vozidlu ešte modernejší vzhľad, no pritom zachovať
jeho charakteristické črty. To je dôvod, prečo štylisti koncentrovali
svoje úsilie na prednú časť kabíny a interiér. Podarilo sa. Na scénu
prichádza pracovné vozidlo s moderným, pôsobivým dizajnom a vylepšeným komfortom života na palube.
Zvonka je označenie modelu iba na dverách vodiča. Vany nesú
logo Iveco na ľavých zadných dverách a znak Daily vpravo. Verzie
šasi s kabínou majú logo značky na zadnom nárazníku. Novým dominujúcim prvkom v čelnej partii kabíny je pochrómovaný reliéf loga
IVECO na striebristom podklade. Toto estetické riešenie zvýrazňuje
značku, aby bola okamžite identifikovateľná, no paralelne dizajn celej
tejto sekcie štylisti podriadili potrebe vylepšiť účinnosť chladiacej
sústavy. Výsledkom nového riešenia čelnej masky je o 18 % zlepšený
tok čerstvého vzduchu k motoru, čo samozrejme pozitívne vplýva na
výkon i spotrebu paliva.
Aj nové nárazníky reflektujú vyváženosť estetického hľadiska
a funkčnosti: ich konštrukcia usmerňuje vzduch k chladičom. Okrem
toho v strednej časti nárazníka je praktický schodík, z ktorého sa dá

Dvojkabína sa hodí pre pracovné tímy.
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Podvozky sú vhodné pre akúkoľvek nadstavbu.

Deväťmiestne kombi.

Zvonka sú najmarkantnejšie zmeny na prednej časti kabíny.

čelné sklo čistiť úplne pohodlne. Všetky tieto úpravy znamenajú výhody pre zákazníkov: zredukovanú spotrebu paliva ako výsledok lepšieho
chladenia (účinnejší chladič a medzichladič), zlepšený koeficient aerodynamického odporu Cx a nižšiu hladinu hluku vďaka využitiu nového
zvukovo-izolačného materiálu pod kapotou motora.
Reflektory teraz zahŕňajú aj denné svetlá, ktoré sa zažnú automaticky bez toho, aby bolo treba rozsvietiť tlmené svetlá – aj to je
príspevok k zredukovaniu spotreby energie potrebnej na prevádzku
vozidla. Svetlá do hmly, zapustené v nárazníku, si možno objednať
(v kombinácii s ESP) aj s funkciou osvetlenia vnútornej strany zákruty
– v závislosti od uhla natočenia kolies a do rýchlosti 40 km/h. Je to
významný príspevok k bezpečnosti pri jazde za tmy.
Pozrime sa na pracovisko vodiča: Upravená deliaca stena medzi
kabínou a nákladným priestorom vo vanoch rozšírila možnosti nastavenia sedadla vodiča, čo spolu s výškovo nastaviteľným volantom
v rozsahu 45 mm znamená, že každý vodič si nájde optimálnu a bezpečnú pozíciu pri vedení vozidla. K zmenám v interiéri patria kvalitnejšie, na dotyk príjemnejšie plasty použité na prístrojovej doske,
nové čalúnenie a prehľadnejšia grafika prístrojov. Šoféri ocenia optimalizovanú pozíciu pedálov a zrevidované umiestnenie páky prevodovky, aby bolo viac priestoru pre pravé koleno a ľahšie sa prechádzalo
naprieč kabínou. Ďalšou novinkou je tzv. desmodromický typ kľúča
od dverí a zapaľovania, ktorý ponúka viac ako 10 000 kombinácií
a poskytuje lepšiu ochranu interiéru i nákladu pred zlodejmi. Môže
mať samostatné diaľkové ovládanie uzamykania/odomykania jednotlivých dverí kabíny a nákladného priestoru – podľa potreby.

Ponuku kompletizujú dva motory pre ťažkú prevádzku, ale obzvlášť
ohľaduplné k ovzdušiu (EEV): 3,0-litrový turbodiesel vo výkonových
modifikáciách 146 k, resp. 170 k a 3,0-litrový na CNG (140 k).
Motory so zdvihovým objemom 2,3 l majú implementovaný Multijet
II – najmodernejší systém vstrekovania Common-rail. Vstrekovače,
ktoré sú kľúčovým komponentom pre zníženie spotreby paliva a emisií,
sú opatrené novými aktivátormi a rozprašujú palivo do spaľovacieho
priestoru pri veľmi vysokom tlaku (1600 barov) v sekvenčných mikrovstrekoch (až 8 v priebehu jedného pracovného cyklu), ktoré riadi
elektronická riadiaca jednotka. Výsledkom je nízka hladina hluku motora, zníženie škodlivín vo výfukových plynoch a nízka spotreba paliva
pri všetkých pracovných režimoch motora. Kvôli väčšej účinnosti verzie
146 k konštruktéri prepracovali turbínu turbodúchadla s variabilnou
geometriou. Navyše je tu systém Štart/Stop, ktorý znižuje spotrebu
paliva a emisie až o 4 % (k dispozícii bude v roku 2012).
Vylepšený koncept systému EGR zabezpečuje efektívnejšiu recirkuláciu výfukových plynov po ochladení vo výmenníku tepla. Nižšia
teplota pri spaľovaní umožňuje zredukovať úroveň oxidov dusíka.
Nové je tiež zariadenie na úpravu výfukových plynov, ktoré pozostáva
z „predkatalyzačnej“ jednotky namontovanej za turbínou, z katalyzátora a filtra pevných častíc (štandardná súčasť všetkých dieselových
verzií). Nový komponent zaradený pred katalyzátor významne zlepšuje fungovanie filtra pevných častíc počas regenerácie.
Trojlitrové verzie: Výrobca vylepšil aj 3,0-litrové motory. K inováciám patria napríklad nové piezoelektrické vstrekovače, systém
recirkulácie výfukových plynov, ďalšia generácia turbíny s variabilnou
geometriou a komponenty na spracovanie emisií. Najväčšou novinkou
je 3,0-litrový motor s dvojstupňovým prepĺňaním s výkonom 205 k.
Jednoznačne najsilnejší štvorvalcový motor vo svojej triede, najlepší
pokiaľ ide o technológiu i výkonové parametre, ktoré dosahuje vďaka
úpravám dvojice turbodúchadiel. Prvé 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. Teplotu vzduchu prúdiaceho medzi dvoma
turbodúchadlami redukuje medzichladič, aby sa zlepšila účinnosť. Troj-

Twin Turbo pre špičkovú výkonnosť
Všetky ponúkané motory majú špičkový výkon a súčasne minimálnu
spotrebu paliva, zredukované emisie aj prevádzkové náklady. Reprezentujú potenciál, s ktorým Daily pokryje všetky požiadavky používateľov.
V komplexnom sortimente pohonných jednotiek pribudli dva úplne
nové motory: 2,3-litrový s výkonom 146 k (k dispozícii bude na budúci
rok) a 3,0-litrový 150-kilowattový turbodiesel (205 k). Takže teraz je
na výber 6 prepĺňaných vznetových motorov Euro 5: tri s objemom
2,3 litra (106 k, 126 k, 146 k) a tri 3,0-litrové (146 k, 170 k, 205 k).
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predstavujeme
Medzi voliteľnými prvkami nájde zákazník aj cúvacie senzory.

litrový motor má ďalšie dve výkonové modifikácie: 170 k (125 kW)
s maximálnym krútiacim momentom 400 Nm, s vysoko účinným turbodúchadlom s variabilnou geometriou bez medzichladiča, resp. 146 k
(107 kW) s krútiacim momentom 350 Nm, s turbodúchadlom s pevnou
geometriou a reguláciou plniaceho tlaku (waste-gate).
Natural Power: Zemný plyn má špecifické chemické zloženie,
takže pri horení produkuje veľmi málo emisií. Preto je ideálny pre
vozidlá operujúce primárne v mestskom prostredí. Motor Natural
Power s výkonom 136 k a krútiacim momentom 350 Nm je vybavený
technológiou znižujúcou emisie blízko hodnotám, ktoré bude vyžadovať norma Euro 6 až v roku 2014. Malá 14-litrová benzínová nádrž
umožňuje dojazd v „núdzovom režime“.

Presne a hladko
Manuálne 5-stupňové a 6-stupňové prevodovky, 6-stupňová automatizovaná prevodovka Agile a k tomu paleta rôznych stálych prevodov sú
významnou súčasťou optimálneho pohonného reťazca. Zdokonalenia
tejto konštrukčnej skupiny sa týkajú ovládania pedálov, výrazne ľahšieho preraďovania prevodových stupňov a zníženej hmotnosti prevodoviek. V ponuke pribudli dva nové typy: ľahká a efektívna 6-stupňová
prevodovka, ktorá optimalizuje výkon 2,3-litrových motorov a nová
6-stupňová prevodovka pre plné využitie potenciálu nového motora
s výkonom 205 k s krútiacim momentom 470 Nm. Obidve sú vybavené
dvojitým rýchlobehom kvôli maximálnemu zníženiu spotreby. Automatizovaná 6-stupňová prevodovka Agile™ je ideálna pre prácu v meste.
Spája prednosti klasickej automatickej prevodovky s účinnosťou mechanickej prevodovky. Automatizovaná prevodovka Agile™ si sama volí
optimálny prevodový stupeň v závislosti od charakteru trasy a zaťaženia
vozidla, takže odbremeňuje vodiča, znižuje spotrebu paliva (na rozdiel
od šoféra sa nikdy neunaví) a redukuje opotrebovanie komponentov.
Funguje v automatickom alebo sekvenčnom móde. Kombinovať sa dá
so všetkými motormi s výnimkou 150-kilowattového trojlitra.
Technologické riešenia od spoločností Iveco a FPT Industrial
vychádzajú z kritérií, ktoré sa ťažko zlučujú, ale napriek tomu sú
v novom Daily dokonale zosúladené: výkon, úsporná prevádzka, robustnosť a ohľaduplnosť voči životnému prostrediu. A tak verzie so

systémami Start&Stop, Gear Shift Indicator a s novou 6-stupňovou
prevodovkou dokážu znížiť spotrebu paliva až o 10 %.

Ohľaduplne k životnému prostrediu
Nové Daily s 2,3-litrovými motormi môže byť vybavené systémom
Start&Stop, ktorý vypína motor, keď vozidlo zastaví a vodič zaradí neutrál, automaticky opäť naštartuje po zaradení prevodového
stupňa. Funkcia Štart/Stop umožňuje dosiahnuť zníženie emisií CO2
o 9 g/km v kombinovanom cykle a až o 23 g/km v mestskej prevádzke.
Ďalší systém podporujúci vodiča je GSI (Gear Shift Indicator), ktorý
signalizuje, kedy je optimálne preradiť prevodový stupeň vzhľadom
k otáčkam motora – aj to je spôsob ako dosiahnuť nižšiu spotrebu
a menšie znečisťovanie ovzdušia. Nové turbodúchadlo s variabilnou
geometriou a nový vysoko účinný systém Twin Turbo sú kľúčom
k výkonu motora, ktorý patrí medzi najvyššie a najlepšie v tejto kategórii,
pritom aj emisie oxidu uhličitého sú pozoruhodne nízke. Prepracovaný
bol i chladiaci systém, takže teraz má maximálnu účinnosť a zabezpečuje
najlepší možný výkon motora aj pri vysokých vonkajších teplotách.

Bezpečnosť na palube – spoľahlivý spoločník
Samozrejme Iveco kladie veľký dôraz na bezpečnosť na cestách. Jeho
cieľom je ponúknuť profesionálnym dopravcom inovatívne bezpečnostné systémy, optimálnu ovládateľnosť vozidla za každých podmienok
a čo najlepší komfort pre život na palube. Daily je napríklad jedným
z prvých úžitkových vozidiel, ktoré bolo vybavené kotúčovými brzdami
a nezávislým odpružením predných kolies. Dnes má nové Daily ESP9,
najvyspelejší systém pre kontrolu stability vozidla, ktorý ešte vylepšuje
kvality predchádzajúceho modelu. Pripomeňme, že elektronický stabilizačný program je jeden z najdôležitejších systémov aktívnej bezpečnosti, nenahraditeľný hlavne pri jazde na povrchu so slabou priľnavosťou.
Jeho súčasťou je ABS9 (protiblokovací systém), EBD (elektronický
rozdeľovač brzdného účinku), ASR (systém regulácie prešmykovania
kolies), ktoré sa však dajú objednať i bez kombinácie s ESP. Vozidlo má
okrem toho MSR (riadenie brzdného účinku motora), HBA (hydraulický
posilňovač bŕzd zadných kolies), Hill Holder (systém uľahčujúci rozjazd
do kopca) a LAC (adaptívna regulácia brzdenia v závislosti od rozloženia
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Prístrojový panel dostal kompletne novú grafiku.

Preštylizované kruhové ovládače kúrenia, vetrania a klimatizácie.

Páka prevodovky má zmenenú polohu, čím sa podarilo získať
viac miesta a teraz sa ľahšie prechádza naprieč kabínou.

Zdokonalené vybavenie interiéru zohľadňuje nové potreby
zákazníkov, ktorí využívajú kabínu ako mobilnú kanceláriu.

nákladu). K tomuto vybaveniu pribúda niekoľko nových funkcií: TSM
(Trailer Sway Mitigation) zmierňuje rozkolísanie prívesu – zistí reakciu
a podľa toho prispôsobí algoritmus ESP; HRB (Hydraulic Rear Wheel
Boost) hydraulický posilňovač bŕzd zadných kolies – zrýchľuje účinnosť
brzdnej sily zadnej nápravy pri núdzovom brzdení; HFC (Hydraulic Brake
Fade Control) kompenzuje pokles účinku bŕzd; RMI&ROM (Roll Movement Intervention & Roll Over Mitigation) korekcia klopného momentu
a zníženie rizika prevrátenia – koriguje naklonenie vozidla pri medzných
manévroch.
Dvojokruhový hydraulický brzdový systém Daily má kotúčové
brzdy na všetkých kolesách, pričom brzdové strmene a priemer kotúčov sa líšia v závislosti od verzie a užitočného zaťaženia, aby vozidlá
vrátane plne naloženého 7-tonového modelu bezpečne brzdili vo
všetkých situáciách.

Starostlivosť o pohodu vidieť v celej kabíne nového Daily. Všetky línie v interiéri sú vyvážené a harmonicky zladené s vonkajším
dizajnom a spoločne vytvárajú príjemnú, presvetlenú atmosféru.
Spomenúť treba i zníženú hladinu vnútorného hluku, čo sa podarilo
dosiahnuť vďaka starostlivej práci konštruktérov najmä v motorovom
priestore, takže teraz je hlučnosť pri bežnej prevádzke (otáčky motora medzi 1600 a 2000 min-1) zredukovaná o 5 dB(A).
V novom Daily je evidentné vylepšenie komfortu pre vodiča
a spolujazdcov. Inovácia spočíva v možnosti upraviť si výšku volantu
a širšom rozsahu nastavovania sedadla vodiča (aj sklonu operadla)
vo vanoch. Prístrojová doska bola tiež modifikovaná – prepracovaná
grafika prístrojového panelu zlepšila čitateľnosť ukazovateľov. Páka
prevodovky má zmenenú polohu, čím sa podarilo získať viac miesta
a teraz sa ľahšie prechádza naprieč kabínou. Okrem toho v kapsách
dverí pribudol odkladací priestor na dve fľaše (0,5 l a 1,5 l).
Zdokonalené vybavenie interiéru zohľadňuje nové potreby zákazníkov, ktorí využívajú kabínu ako mobilnú kanceláriu. V rámci voliteľnej výbavy je k dispozícii stolík v zadnej strane operadla prostredného
sedadla, v ktorom je vytvorený aj priestor vhodný pre notebooky
alebo iPady; písacia podložka sa dá upevniť na volant.

Komfort a pohoda
Nové Daily nadväzuje na tradíciu vozidiel vyrábaných „pre ľudí“ – jeho
koncepcia a konštrukcia maximálne zohľadňujú potreby zákazníkov.
Zvolené riešenia zlepšujú komfort ovládania vozidla a poskytujú posádke potešenie z jazdy i zo života na palube.
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V kapsách dverí pribudol odkladací priestor na dve fľaše (0,5 l a 1,5 l).

Voliteľný komunikačný systém Blue&Me™.

Nové plasty sú atraktívnejšie na pohľad a príjemné na dotyk.

K dispozícii je aj odpružené sedadlo vodiča.

Komfort na palube nového Daily najviac ocení vodič za jazdy. Napokon, spoľahlivé jazdné vlastnosti a potrebná dynamika boli tomuto
modelu vždy vlastné. Podvozok odvodený z truckov, absolútna záruka pevnosti za akýchkoľvek okolností pri najrôznejších udalostiach
na ceste alebo s akýmkoľvek nákladom, predné kolesá s nezávislým

zavesením a tuhá zadná náprava z neho robia skvelé pracovné náradie, ktoré sa vyznačuje schopnosťou absorbovať nerovnosti cesty,
zachovať optimálne držanie stopy a presnosť riadenia ako aj stabilitu
na ceste i pri manévrovaní. Vozidlo sa ľahko a pohodlne ovláda aj
v úzkych uličkách ◆

Nové IVECO DAILY v skratke
Nové IVECO DAILY sa môže pýšiť zdokonalenými jazdnými vlastnosťami na ceste v sólo prevedení a v súprave s vlekom.
Bezpečnosť. V štandardnej výbave 9. generácia systému ESP so
stabilizáciou súpravy, adaptáciou na polohu nákladu a programom
proti prevráteniu. Štandardne ponúka známych brzdových asistentov,
asistenta rozjazdu do kopca, asistenta brzdenia motorom a ASR.
Komfort a ovládanie. Vylepšenia sa týkajú tiež ergonomiky ovládania vozidla a komfortu sedadiel. Výhľad cez veľké zrkadlá a cez
zadnú kameru uľahčuje manévrovanie pri vykladaní tovaru. Voliteľné
vzduchové odpruženie zjednodušuje manipuláciu s nákladom, vďaka
možnosti prispôsobenia výšky podlahy.
Parametre motora. Motory s výkonom až 205 k, vybavené novými
prevodovkami, kombinujú úsporu paliva a dodržiavanie ekologických

limitov Euro 5, rovnako ako EEV. Na špecifické prepravné úlohy vám
dodáva Iveco ten najlepší stály prevod.
Hmotnosť a nosnosť. Nárastu prepravných nárokov firiem vychádza výrobca v ústrety celkovou hmotnosťou vozidla až 7 ton
a nosnosťou až 4,2 t. Hmotnosť súpravy 7 až 10,5 t umožňuje vozidlám Daily nahradiť nákladné vozidlá stredných hmotností.
Zvýhodnená úroková sadzba. Pri príležitosti uvedenia na slovenský trh má zákazník skvelú možnosť získať Daily prostredníctvom
financovania so zvýhodnenou úrokovou mierou 2,99 % p. a. Zvýhodnená úroková sadzba platí pre Iveco Daily podvozky a vany v prípade
financovania formou finančného leasingu na dobu 36 mesiacov záväzne objednané do 31. 1. 2012.
Príďte si vyskúšať nové Daily priamo k dílerom a informujte
sa o možnostiach výhodného financovania.
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Zákazník

Na krídlach
albatrosa
Rodinná firma, v ktorej pracuje otec, mama,
syn aj dcéra. Začali podnikať roku 1993
v oblasti obchodu a služieb – skladovanie
tovaru, verejný colný sklad. Pred piatimi
rokmi rozbehli kontajnerovú dopravu, a hoci
boli v tomto fachu úplní začiatočníci, dnes je
ich flotila ťahačov Iveco Stralis plne vyťažená
a na nedostatok práce sa rozhodne nemôžu
sťažovať.

S

poločnosť Albatros-Group sídli v Mliečanoch, kúsok od Dunajskej Stredy. Vo vlastnom areáli zabezpečuje skladovanie
tovaru v krytých objektoch, na voľných priestranstvách disponuje plochou 4000 m2 a skladovacie veže s kapacitou 6500 ton sú k dispozícii pre zrnoviny alebo iný sypký materiál. Firma má tiež licenciu
na prevádzkovanie verejného colného skladu pre tovar zo zahraničia.
Táto činnosť je úzko nadviazaná na colno-špedičné služby i prepravu
tovaru k cieľovému odberateľovi. A to bola nosná téma, o ktorej sme
sa zhovárali s Ing. Ivanom Uherom, konateľom spoločnosti.
Čím je špecifický transport tovarov v kontajneroch a čo všetko sa takto prepravuje?
Prakticky všetko, pretože kontajnery sa dajú prispôsobiť typu prepravovaného tovaru. Môžu byť chladiarenské na transport potravín,
alebo zhora kryté iba plachtou na prepravu obilnín a podobne. Existujú tri štandardizované veľkosti – prepravujeme najmä 40-stopové
s dĺžkou 12,20 m, ktoré sa používajú v námornej doprave, ale vozíme aj
20-stopové, prípadne 45-stopové. Šírka je jednotná 2438 mm. Prázdny
prepravný kontajner má hmotnosť 5,5 tony a polovičný 3,5 t. K výhodám patrí, že v kontajneroch je tovar počas prepravy bezpečnejší
než v plachtovom návese. Pravda, minule sme mali medzi zákazkami
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Konateľ spoločnosti Ing. Ivan Uher.

kontajner plný notebookov v hodnote 700 000 eur a boli sme z toho
dosť nervózni... Špecifické na tomto type prepravy je i to, že prázdne
kontajnery treba vracať majiteľom. Najbližšie terminály sú v Bratislave, vo Viedni, prípadne v Budapešti. V krajnom prípade sa kontajner
vezie až do prístavu, kde sme ho naložili, a tomu treba prispôsobiť
našu logistiku, aby bolo vozidlo cestou domov vyťažené.
Koľko ton tovaru premiestnite za rok naprieč Európou
a koľko kilometrov najazdí vaša flotila?
Poviem vám to v počte kontajnerov – tých sme vlani prepravili zhruba
5500, každý s celkovou hmotnosťou medzi 19 a 24 t. Ale okrem nosného programu vozíme napríklad pre Samsung a žilinskú automobilku
Kia. V „uhorkovej sezóne“, teda v období, keď v Číne slávia nový rok,
nám sprostredkúvajú prepravy maďarské špedičné firmy – zabezpečujeme dopravu pre závody Nokia, Suzuki, Samsung v Maďarsku. Každé
naše vozidlo najazdí za mesiac 9000 až 10 000 kilometrov.
Je na Slovensku veľa zákazníkov, ktorí využívajú vaše služby
pravidelne?
Naši stáli zákazníci si objednávajú kontajnerovú prepravu tovaru
z Číny do Európy. Na preclievanie máme zaregistrovaných 550 – 600

ZÁKAZNÍK
Stralisy so skorším dátumom narodenia, ale stále
spoľahlivé.

Príprava na preclenie tovaru.

Štandardná súprava so 40-stopovým kontajnerom (12,20 m), ktorý má
objem 76 m 3 .

firiem, ktorým zabezpečujeme kompletné služby: Prevzatie kontajnera v prístave, dovoz, preclenie a vyloženie v cieli. Kontajnery nakladáme najčastejšie v Hamburgu a Bremerhavene, ale tiež v Koperi,
Rijeke a Terste.
Vieme, že vo vašej flotile vozidiel máte iba Stralisy. Aké verzie preferujete a aké máte skúsenosti s týmto modelom?
Áno, kupujeme iba Stralisy a výlučne ťahače návesov. Čo sa týka špecifikácií, tak motory majú výkon 430 alebo 450 k, manuálne prevodovky,
kabíny Active Time i Active Space a dvojité nádrže s celkovým objemom 1150, resp. 1200 litrov, pretože naše vozidlá jazdia dlhé štreky
– do Ríma, Neapolu, Katánie a do prístavov v severnom Nemecku. Keď sme rozbiehali tento biznis v nákladnej doprave, kúpili sme
v Auto-Impexe 10 nových vozidiel, potom aj jazdené, a postupne
sme rozšírili počet na 42. Najstaršie majú rok výroby 2003 a 2004,
no nikdy s nimi neboli problémy, dodnes jazdia absolútne bez porúch.
Ale vrátim sa o pár rokov späť: Rozbehli sme vnútroštátnu prepravu, lenže nastala kríza a prakticky zo dňa na deň sme prišli o väčšinu
zákazníkov. Problém bol o to vážnejší, že všetky ťahače sme mali na
lízing. Spustili sme kampaň na medzinárodnej špedícii a skúsili sme preraziť v kontajnerovej preprave, ktorú na Slovensku poskytuje iba jedna
konkurenčná firma. Bol to dobrý ťah, biznis sa znova pohol. Priebežne
sme dokupovali ďalšie ťahače, takže dnes ich máme celkove 57.
Aj vo vašom regióne je problém zohnať dostatok kvalitných
vodičov? Koľko má firma Albatros zamestnancov?
Máme deväťdesiat zamestnancov, z toho 60 vodičov. Zhruba dve
tretiny šoférov tvorí stabilizovaný a spoľahlivý tím, ale sú i takí, čo

Albatros-Group má vo svojom areáli aj vlastnú
čerpaciu stanicu.

sa tu dlho neohrejú. My máme imidž serióznej firmy, ktorá si plní
všetky záväzky, takže každý týždeň sa k nám hlási nejaký nový šofér.
S kvalitou je to však horšie, sú medzi nimi špekulanti, ktorí hľadajú
spôsob, ako si prilepšiť. Takže musíme robiť protiopatrenia. V rámci
pilotného programu Auto-Impexu cez GPS kontrolujeme pohyb
vozidiel aj spotrebu paliva. Súčasťou tohto programu je aj zvyšovanie efektívnosti prevádzky vozidiel, pričom sa nám potvrdilo, že
nastavenia obmedzovača rýchlosti na 85 km/h prináša úsporu paliva
– ťahače, ktoré jazdia v takomto režime, ušetria na identickej trase
2,5 l/100 km. Momentálne je priemerná spotreba našich vozidiel
31 litrov/100 km.
Neposielate svojich vodičov na školenia hospodárnej jazdy?
Ale áno, niektorí tento kurz už absolvovali – tiež v Auto-Impexe
– a spotreba na 100 kilometrov im klesla až o 5,5 litra. No máme profesionálov, čo dokážu na starších vozidlách jazdiť za 27 alebo 28 litrov.
Ako riešite údržbu a opravy takéhoto veľkého vozidlového
parku?
Pokiaľ ide o technické zázemie, sme relatívne sebestační. V areáli firmy máme vlastný servis, kde si robíme menšie i stredne veľké
opravy. Kúpili sme značkovú diagnostiku, sklad náhradných dielcov si
priebežne dopĺňame originálnymi komponentmi Iveco. Už máme aj
zariadenie na prezúvanie pneumatík.
Celkove môžem povedať, že s vozidlami sme spokojní. Sú spoľahlivé, pritom pomer ceny a úžitkovej hodnoty je veľmi priaznivý,
takže na budúci rok hodláme rozšíriť vozidlový park o ďalších 13
nových Stralisov ◆
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20 plodných rokov
VIZITKA

Spoločnosť AUTO-IMPEX, ktorá je jedným z najväčších predajcov automobilov
a poskytovateľov servisných služieb na Slovensku, oslávila svoje 20. narodeniny
na Slovakia Ringu.

P

ri príležitosti svojich okrúhlych narodenín oslávenec pozval
na autodróm pri Orechovej Potôni okolo 8000 hostí, pre
ktorých počas troch dní 6. – 8. 10. 2011 pripravil pozoruhodný program. Výnimočná bola expozície pod šírym nebom – dovedna
230 exemplárov osobných áut, ľahkých úžitkových vozidiel a truckov,
z nich 80 pripravených na skúšobné jazdy aj na pretekovom okruhu.
Paleta pokrývala široký sortiment áut, ktoré v súčasnosti AUTO-IMPEX predáva. Napríklad Nissany GT-R a 370 Z, off-roady Nissan,
nákladné vozidlá Iveco, autobusy Iveco Irisbus či požiarnické špeciály
Iveco Magirus. Súčasťou osláv bola slovenská premiéra svetového
auta roka 2011 elektrického Nissana Leaf a nového vanu Iveco Daily.
Dnes AUTO-IMPEX zastupuje štyri značky – vlani predal 850
Nissanov, 500 Fiatov, 610 vanov a truckov Iveco, 30 autobusov Irisbus
a významný bol aj objem predaja jazdených automobilov. Počas 20 rokov
svojej existencie odovzdal zákazníkom 17 000 osobných, úžitkových
i nákladných vozidiel a vo svojej databáze má viac než 28 000 klientov.

Retrospektíva
V roku 1991 traja Slováci a traja Nemci začali spoločne podnikať
v dovoze a predaji jazdených áut. Nebola to náhoda, že si najprv
urobili prieskum medzi slovenskými zákazníkmi, a až potom doviezli

prvé autá. Boli totiž presvedčení, že ak vyhovejú potrebám zákazníkov, musia byť úspešní. „História ukazuje, že už vtedy sme mysleli
nadčasovo a založili sme globálnu firmu,“ s úsmevom spomína na
začiatky jeden zo zakladateľov firmy a dnešný majiteľ Július Hron.
„Keď sme sa rozhodli dovážať nové autá, chceli sme začať značkou, ktorá má dobré meno vzhľadom na svoju kvalitu, má široký
sortiment zaujímavých modelov za rozumné ceny a poskytuje aj
dobrú záruku. Zhodli sme sa, že by to mala byť japonská značka,
ktorá ponúka off-roady. Tak priviezol AUTO-IMPEX na Slovensko
značku Nissan.“

Portfólio značiek rástlo
Po rozbehnutí firmy mal AUTO-IMPEX ambíciu rozšíriť predaj na
firemnú klientelu. Prví veľkoodberatelia potrebovali do vozidlového
parku nielen osobné a terénne autá, ale chceli pod jednou strechou
kúpiť aj úžitkové a nákladné vozidlá. Pokiaľ ide o nákladné vozidlá,
prednosť dostala značka Iveco, ktorá dlhodobo ponúka najširší sortiment a najlepší pomer kvality a ceny. Vzhľadom na širokú paletu
malých úžitkových vozidiel zvíťazila značka Fiat, ktorá stelesňovala
taliansky temperament kombinovaný s priaznivými prevádzkovými
nákladmi. „Náš sortiment sa razom rozšíril aj o autá z nižších tried,

Trnavské Autocentum
spoločnosti AUTO-IMPEX.
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Nielen predaj
Pamätníci AUTO-IMPEXu si spomenú aj na časy, keď sa dovážali
autá bez dovoznej prirážky a z predaja áut sa dalo slušne vyžiť.
Našťastie ani vtedy sa nezabudlo na budovanie servisných služieb,
ktoré dnes významne pomáhajú rastu firmy. Ako rástol predaj,
krok za krokom sa rozširovalo aj servisné zázemie. Motívom bola
predstava, že byť čo najbližšie k zákazníkovi bude vždy výhoda.
V Bratislave má dve strediská: Areál vo Vlčom hrdle sa špecializu-

História v kocke
1991	Vznik spoločnosti AUTO-IMPEX
1992	Podpis dílerskej zmluvy s Nissanom
– prvý na Slovensku
1993	Podpis dílerskej zmluvy s Ivecom
– prvý na Slovensku
1994	Otvorenie servisu nákladných vozidiel Iveco
v Bratislave – Vlčom hrdle
1995	Otvorenie novej predajne Nissan v Bratislave
na Trnavskom mýte
1998	Podpis dílerskej zmluvy s Alfou Romeo
2001	Podpis dílerskej zmluvy s Fiatom a otvorenie
autocentra pre osobné vozidlá na Rožňavskej ulici
v Bratislave
2002	Spustenie prevádzky lakovne a karosárne v areáli
Vlčie hrdlo
2003	Podpis dílerskej zmluvy s Irisbusom
2005	Podpis zmluvy na výhradný dovoz hasičskej techniky
Iveco Magirus
2008	Otvorenie komplexného areálu Autocentrum
AUTO-IMPEX v Trnave na predaj a servis osobných
a nákladných vozidiel
2009	Podpis dílerskej zmluvy na exkluzívny predaj
superšportových vozidiel Nissan GT-R
2010	Otvorenie servisu v Spišskej Novej Vsi a akvizícia
spoločnosti Autologistik

VIZITKA

ktoré historicky patrili na Slovensku medzi obľúbené. A tak sme sa
o odbyt neobávali,“ konštatoval Július Hron v jednom z rozhovorov.
AUTO-IMPEX sa tak zaradil medzi významných dodávateľov pre
fleetový predaj na Slovensku. Na niekoľko rokov ozdobila jeho sortiment aj značka Alfa Romeo. Pribudli autobusy značky Irisbus a firma sa
stala exkluzívnym predajcom požiarnej techniky značky Iveco Magirus.

Július Hron
je na predaj a servis nákladných áut, zatiaľ čo na Rožňavskej ulici
nájde zákazník predaj a servis osobných áut. Druhým mestom je
Trnava, kde poskytuje služby Autocentrum AUTO-IMPEXu, jedno
z najväčších a najmodernejších predajno-autoservisných stredísk
na Slovensku.
Hoci AUTO-IMPEX patril medzi firmy, ktoré začínali skromnejšie, nikdy mu nechýbala odvaha prekročiť prah „neznámeho“, keď
išlo o potreby klienta. Dnes zákazníci netúžia len po novom vozidle
a štandardnej starostlivosti v servise, ale potrebujú k spokojnosti
omnoho viac. To bol podnet k vzniku viacerých jedinečných služieb.

Filozofiou firmy je, že predajom auta sa vzťah k zákazníkovi nekončí, ale iba začína. Každé predané auto prináša so sebou aj záväzok, že predajca sa bude oň starať počas celej doby prevádzky. A tak
AUTO-IMPEX vyvinul svoj unikátny systém starostlivosti o zákazníka,
ktorý sprevádza každé predané auto.
K tradičnejším službám s veľkým potenciálom patria školenia pre
vodičov predovšetkým nákladných vozidiel, autobusov a požiarnej
techniky. Ich cieľom je odstrániť nesprávne návyky pri riadení motorového vozidla, čo so sebou automaticky prináša vyššiu bezpečnosť
a optimalizáciu spotreby.

Nielen predaj

Oslavy 20. narodenín na Slovakia Ringu.

Každá ekonomická turbulencia zmení správanie sa zákazníkov. „Pred
krízou k nám prichádzali ľudia, ktorí boli rozhodnutí kúpiť si nejaké
auto. Dnes prídu a často sa nevedia rozhodnúť. A my im musíme aktívne pomôcť, odhaliť ich potreby. Táto zmena musela zaktivizovať celý
náš manažment. Bez váhania som sa rozhodol, že popri svojej práci
konateľa firmy budem začas pracovať ako predajca. Na jednej strane
mi to umožnilo lepšie spoznať zmeny na trhu, na druhej strane nájsť
správnu motiváciu pre našich zamestnancov. Podľa pôvodného zámeru som chcel v predajni pracovať 3 mesiace, nakoniec som tam zostal
jeden a pol roka! Prinieslo to však svoje ovocie. Vlani sme zvýšili predaj nových i jazdených vozidiel (ktoré vykupujeme ako protihodnotu
pri kúpe nového) asi na 1700 kusov (osobné, nákladné, autobusy).
Kríza si vyžiadala aj reštrukturalizácie firmy: Pred ňou sme mali 60
percent výkonových a 40 percent nevýkonových pracovníkov, dnes
sa pomer výrazne zvýšil v prospech výkonných pracovníkov (80:20).
Produktivita práce sa stala omnoho významnejším kritériom ako pred
krízou,“ komentuje aktuálnu situáciu Július Hron. Najvýstižnejšie to
vyjadrujú čísla: Obrat za rok 2010 bol 65 mil. eur (predvlani 62 mil.
eur), pričom servis sa na tom podieľal sumou 12 až 13 mil. eur ◆
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Turínsky
automobilový
poklad
Po rekonštrukcii trvajúcej štyri roky a pod novým menom
19. marca 2011 otvorili „Museo Nazionale dell’Automobile
di Torino“. Celková investícia dosiahla výšku 33 miliónov eur,
pričom 22 miliónov bolo určených na reštauráciu budovy
a 11 miliónov na inováciu vnútorných priestorov múzea.

R

ok 2011 bol dôležitý tak pre Taliansko, ako aj pre samotné mesto
Turín, sídlo regiónu Piemont. Pred
150 rokmi si novozrodený taliansky štát určil
za hlavné mesto Turín, ktorý ním ostal až do
roku 1865. Pred 51 rokmi zasa vzniklo turínske Národné múzeum automobilov, ktoré sa
túto jar znova otvorilo naozaj všetkým – milovníkom áut, ale aj mladým ľuďom a deťom.
Táto výstava rozpráva celý „príbeh automobilu“ od začiatkov produkcie cez využívanie
auta ako masového dopravného prostriedku
až po fázu, keď sa stalo dôležitým symbolom
národných tradícií. Turín je dnes uznávaným
centrom talianskeho motorizmu, strediskom priemyslu, dizajnu, techniky, výskumu
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i výroby. Automobily tu nevnímajú ako fenomén len kvôli lokálnej produkcii, ale aj
ako kultúrny a spoločenský symbol – a to
podčiarkuje a vystihuje nový vzhľad múzea.
„Museo Nazionale dell’Automobile di Torino“ návštevníkom ponúka jednu
z najvzácnejších a najzaujímavejších zbierok
svojho druhu na celom svete. Na viac ako
19 000 m2 výstavného priestoru múzeum
prezentuje dejiny automobilizmu, ale i dobové kultúrne a spoločenské udalosti. Vezme
vás na cestu do histórie formou, aká doteraz
neexistovala.
Múzeum teda dostalo face-lift, no zmenil sa najmä jeho charakter a cieľ. Nešlo
len o architektonickú rekonštrukciu, ale aj

Pôsobivá flotila monopostov F1.

„Vnútornosti“ Fiatu 500.

a situácie stoja bok po boku s výtvormi dizajnéra. Realita a fikcia sa spájajú, aby sa
návštevníci mohli sústrediť na to, čo dobrého a zlého autá priniesli: Vášeň i nekritickosť, slávu a nebezpečenstvo, pozitívne
aj negatívne dopady na prírodu, dôsledky
zvýšenej mobility i kombinácie technológie
a umenia.“

Znovuzrodenie múzea
Plocha múzea sa v porovnaní s pôvodnými
rozmermi 11 000 m2 takmer zdvojnásobila. Vnútorné aj vonkajšie priestory spája
jedinečný synergický dizajn, kde sa všetky
časti navzájom dopĺňajú. Stvárnenie nového exteriéru dostal za úlohu Cino Zucchi,
architekt, ktorý okrem iného preštylizoval
sídlo Alfy Romeo v Miláne a roku 2009 dostal taliansku Zlatú medailu za architektúru.
Vnútorný priestor navrhol François Confino, švajčiarsko-francúzsky výtvarník, ktorý
v roku 1977 pripravil otváraciu výstavu
v parížskom Centre Pompidou a navrhol aj
turínske Národné múzeum filmu. Výstavné
priestory múzea prešli kompletnou premenou, podporenou dynamickým osvetlením
a viacerými projekciami filmov i dokumentov.

70 rokov histórie
Museo Nazionale dell’Automobile vzniklo
v Turíne v roku 1932 na základe myšlienky dvoch priekopníkov talianskeho motoristického diania – Cesara Goriu Gattiho
a Roberta Biscarettiho di Ruffia – a patrí
k najstarším múzeám automobilizmu na
svete. Carlo Biscaretti di Ruffia (Robertov
syn) svoje meno s múzeom prepojil navždy:
Bol tým, kto navrhol vytvoriť prvú zbierku
automobilov, tvrdo na nej pracoval a neúnavne hľadal miesto, kde by ju umiestnil.
V roku 1956 sa talianska Národná asociácia automobilového priemyslu A.N.F.I.A.
(Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche e Affini) a rodina Agnelliovcov po dohode s mestom Turín rozhodli,
že podporia stavbu múzea na ulici Unità
d‘Italia. Turínske múzeum automobilov bolo
oficiálne založené 22. februára 1957. Jeho
historická budova na ľavom brehu rieky
Po, neďaleko od fabriky Lingotto, vznikla
podľa návrhu architekta Amedea Albertiniho. Stavba, s ktorou sa začalo v apríli 1958
a skončilo na jeseň 1960, predstavuje
zriedkavý príklad modernej architektúry.
Múzeum oficiálne sprístupnili verejnosti
3. novembra 1960 a pomenovali ho podľa
prvého riaditeľa Carla Biscarettiho di Ruffia.

HISTÓRIA

o zmenu koncepcie – úlohou bolo umiestniť
zmodernizované múzeum s úžasným, dynamickým štýlom do talianskeho kultúrneho
prostredia.
Okrem zbierok je v areáli vyhradený
aj priestor na rôzne podujatia – konferenčné centrum, knižnica a dokumentačné
stredisko (archív), kníhkupectvo, kaviareň
a reštaurácia. „Vytvorili sme nové, moderné
expozície, ktoré autá prezentujú ako jedinečné objekty spoluvytvárané fantáziou ich
majiteľov. Pridali sme k tomu unikátny dizajn pódií a zvukové aj iné špeciálne efekty,
vďaka čomu je prehliadka múzea emocionálnym a interaktívnym zážitkom. Autá z vystavenej kolekcie „prichádzajú na pódium“
a sprostredkujú odraz veľkých kultúrnych
a spoločenských udalostí svojej doby,” hovorí riaditeľ múzea Gaffino Rossi.
„Zdá sa, že takzvaný automobilový fenomén je jedným z najpríznačnejších symbolov našej civilizácie,“ vysvetľuje dizajnér
výstavy François Confino. „Autá stelesňujú kultúru vo vyslovene antropologickom
zmysle. A múzeum automobily nielen vystavuje, ale návštevníkom aj rozpráva legendu
o autách. Príbeh, v ktorom reálne postavy

Putovanie časom

Zrekonštruované „Museo Nazionale dell’Automobile di Torino“.

Aerodynamika – špeciálna kapitola vo vývoji automobilu.

V tematicky členených expozíciách nájdete vyše 200 pôvodných automobilov 80
rôznych značiek, ktoré vznikli v období od
roku 1769 až do 1996. Sú tu autá vyrobené
v Taliansku, vo Francúzsku, Veľkej Británii,
v Nemecku, Holandsku, Španielsku, Poľsku
a v USA. Ide o vskutku plnohodnotné národné a medzinárodné múzeum s nezvyčajnou
a vzácnou kolekciou. Mimoriadne cenným
exponátom je napríklad vozidlo s prúdnicovou karosériou, ktoré skonštruoval Virginio
Bordino v roku 1854, prvý automobil Benz
z roku 1893, prvý Peugeot predstavený v Taliansku v roku 1892... Medzi skvosty patrí
samozrejme Fiat 4 HP, prvý automobil vyrobený v Turíne (1899) či Fiat 12/16 HP – prvý
model, ktorý spoločnosť predala do zahraničia, alebo Florentina z roku 1903 – jediný
zachovaný exemplár tejto značky... Mohli
by sme pokračovať vo výpočte automobilových skvostov, ale bude oveľa lepšie, ak si
pri návšteve Turína zaradíte do programu aj
„Museo Nazionale dell’Automobile di Torino“. Boli sme tam a verte, je to skutočne
perfektný zážitok ◆
Viac informácií nájdete na
www.museoauto.it
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VÝSTAVA

Vnútorná expozícia Iveco Irisbus
bola na ploche 1200 m2 .

Autobusové
randevú
V Kortrijku

V dňoch 21. – 26. októbra sa konala výstava Busworld
v belgickom Kortrijku, kde sa predstavila aj spoločnosť
Iveco Irisbus s celým radom nových produktov, služieb
a inovatívnych technológií.

K

ortrijk je malé belgické mesto, ale
každý druhý rok v októbri sa zmení
na centrum autobusového priemyslu. Atmosféra na výstavisku Xpo bola
optimistická: V deviatich halách na ploche
60 000 m2 bolo 340 vystavovateľov z 32
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štátov (vrátane 70 výrobcov autobusov
s mnohými významnými premiérami). Turniketmi prešlo 31 698 návštevníkov zo 118
krajín, a to nielen z Európy, ale aj z Číny,
Japonska, Indie a Južnej Ameriky. Referovať o výstave, ktorá má už 40-ročnú tradí-

ciu, prišlo 145 špecializovaných novinárov
z celého sveta.
Tohtoročný Busworld venoval zvláštnu
pozornosť produktom a výrobcom, ktorí
vytvárajú autobusovému priemyslu ekologický imidž. Téma trvale udržateľnej mobility
rezonovala aj na odborných seminároch či
tlačových konferenciách. Napokon aj slogan
tohto ročníka výstavy znel „Autokary a autobusy, udržateľná mobilita”.

DAILY TOURYS A DAILY WAY
Hlavnými témami v expozícii Irisbus Iveco
boli predovšetkým: Prezentácia kompletnej
palety produktov (minibusy, mestské, školské, medzimestské a turistické autobusy),
vozidlá ohľaduplné k životnému prostrediu
(Euro 5, EEV a hybridné technológie) a prístupnosť (väčšina vystavených vozidiel bola
nízkopodlažná alebo so špecifickým vybavením pre prepravu hendikepovaných osôb).
Návštevníci Busworldu si mohli prezrieť
celkom 14 autobusov Iveco Irisbus. Na krytej ploche s rozlohou 1200 m2 boli vystavené autokary Magelys Pro 12.20 m a Magelys
Pro 12.80 m (s prístupom pre vozíčkarov), turistický autobus Evadys H 12.80 m vybavený
simulátorom jazdy (REUNIR Group), medzimestský autobus Crossway 12 m (s prístupom
pre vozíčkarov) a Crossway LE 10.80 m (nová
kratšia dĺžka) a úplnou novinkou bol turistický minibus Daily Tourys 7.40 m. K zlepšeniu
kvality ovzdušia v mestách môže prispieť
Citelis Hybrid 12 m. Tento mestský autobus
so sériovým hybridným pohonom, ktorý využíva spaľovací motor poháňajúci elektrický
generátor, batérie na akumulovanie rekuperovanej energie aj pohon vozidla, má zredukované emisie až o 30 %.
Aby bol produktový rad Iveco Irisbus
kompletný, na vonkajšej ploche bolo vysta-

VÝSTAVA
Daily Tourys

Daily Way

Magelys Pro získal cenu za dizajn.

Zájazdový autobus Magelys Pro má nielen elegantný interiér, ale aj luxusné pracovisko vodiča.

vených ďalších 7 vozidiel: Turistické autobusy
Magelys HD 12.80 m a Magelys HDH 13.80 m,
Evadys H 12.80 m s prístupom pre vozíčkarov, školský autobus Recreo 12.80 m
s prípravou pre bezbariérové nastupovanie,
medzimestský autobus Crossway LE 12 m,
medzimestský minibus New Daily Way
7.40 m (nový model) a medzimestský midibus
Proway 8.45 m.
REUNIR, skupina 170 francúzskych spoločností z oblasti prepravy osôb, predstavila
na Busworlde špeciálne modifikovaný model

Iveco Irisbus Evadys H 12.80 m, ktorý je
riešený tak, aby pojal simulátor jazdy. Toto
vozidlo nazývané Cassiopée sa používa na výcvik 7000 zamestnancov REUNIR. Cassiopée
je ozajstným stelesnením ambiciózneho prístupu k prevencii nehôd, zvýšeniu bezpečnosti a jazde s nízkou spotrebou.

Styling & Design Award 2011
Za zmienku stojí aj úspech, ktorý si z výstavy odviezol model Magelys Pro – získal cenu
poroty za štýl a dizajn pre rok 2011. Podľa

vyjadrenia poroty, ktorá posudzovala vystavené exponáty, vyzerá zvonku Magelys Pro
ako klasický diaľkový autokar. Po vstupe do
vnútra však nastáva skutočný „wow efekt“
predovšetkým vďaka unikátnej konštrukcii strechy s veľkými presklenými oblúkmi
na bokoch, vďaka ktorým majú cestujúci
zo sedadiel panoramatický výhľad na svet.
Kombinácia týchto panelov s dokonalými
tvarmi batožinových košov a veľmi vysokým štandardom vypracovania si túto cenu
zaslúžila ◆
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Fiat Industrial
Village
Fiat Industrial Village je prvým viacúčelovým centrom
spoločnosti Fiat na svete. Vzniklo v talianskom Turíne
a bude slúžiť na predvádzanie a predaj produktov
značiek Iveco, New Holland a FTP Industrial.

C

entrum Fiat Industrial Village je zamerané na profesionálov v cestnej doprave a stavebníctve. Zákazníci tu budú
môcť využiť zručnosť i profesionálne skúsenosti predajcov
značiek Iveco, New Holland a Fiat Powertrain Industrial, a to pri
uzatváraní kontraktov, ako aj po kúpe vozidiel. V komplexe je tiež
samostatná sekcia vyčlenená na predvádzanie a predaj poľnohospodárskych strojov, resp. priemyselných motorov.
Počas návštevy Fiat Industrial Village (FIV) sa však môžete
vydať aj na informatívnu a pútavú prehliadku centra. Prejsť sa od
futuristického, priestranného showroomu až po relaxačnú zónu
a ihrisko, od obchodu s oblečením a doplnkami vo farbách priemyselných značiek Fiat až po viacúčelovú halu a výstavu veteránov, vďaka
ktorým návštevník nahliadne do histórie výrobcov združených vo Fiat
Group a zoznámi sa s ich najvýznamnejšími produktmi.
Okrem toho nové centrum Fiat Industrial Village (doslovný preklad „Priemyselná dedina Fiat“) vyjadruje vzťah spoločnosti Iveco
k mestu Turín: Úlohou FIV nie je len vzbudiť väčší záujem verejnosti o značky a produkty Fiat Industrial, ale postupne vytvoriť ďalšie
miesto, kde sa budú môcť stretávať obyvatelia talianskej automobilovej metropoly.

Priemyselné značky pod jednou strechou
Fiat Industrial Village vznikol vedľa turínskej fabriky značky FPT Industrial – na mieste, kde v roku 1975 stála centrála spoločnosti Iveco –
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a neďaleko od výrobného závodu New
Holland, Kobelco CM.
Centrum zaberá plochu viac ako 74 000 m2,
z ktorých 23 000 m2
je zastrešených, vrátane veľkého priestoru
na prezentáciu vozidiel a motorov (cca 8000 m2).
Vchádza sa zo Strada di Settimo 223 na ceste z Turína do Settimo Torinense, teda na severovýchodnom predmestí mesta – neďaleko Autoporto Pescarito a diaľničného obchvatu mesta.
Výstavná hala je rozdelená na sekcie venované jednotlivým produktom Fiat Industrial, nechýba stánok s informáciami o inováciách
a technológiách. Vystavené výrobky predvádzajú predajcovia značiek
Iveco, New Holland a FPT Industrial, aby pri nákupe niečoho tak komplexného, ako je úžitkové alebo priemyselné vozidlo, pomohli zákazníkom odbornými znalosťami a vysokou profesionalitou.
Fiat Industrial Village tiež zahŕňa oddelenia popredajných
a finančných služieb, ktoré klientom okamžite poskytnú odpovede
na otázky z týchto oblastí, vrátane prípravy servisných zmlúv a návrhov individuálnych riešení financovania. V komplexe sa nachádza
aj priestranný servis s vysoko kvalifikovanými technikmi.

PREDSTAVUJEME

Vo Fiat Industrial Village sa vozidlá dajú otestovať dokonca hneď
na mieste. Vedľa komplexu hál sa totiž nachádza skúšobná dráha
Iveco s dĺžkou 1,2 kilometra, ktorá je súčasťou centra, a sú na nej
vybudované napríklad aj umelé svahy so sklonom 30 až 60 stupňov.
Na vyhradenej ploche si záujemcovia zasa môžu vyskúšať rôzne
produkty značky New Holland, či už bagre alebo kolesové a šmykom
riadené nakladače.

Nielen vozidlá...

Produkty New Holland

Tvorcovia FIV poňali centrum naozaj komplexne. Jeho súčasťou
je viacúčelová sála so 450 sedadlami a najmodernejšou audiovizuálnou technikou aj obchod, ktorý ponúka produkty s logami značiek
– od oblečenia až po technické pomôcky. Je to odpoveď na rastúce požiadavky zákazníkov na individuálne úpravy vozidiel a doplnky
v súlade so značkou vozidla. Oddelenie s originálnymi náhradnými dielcami
zaručuje, že z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti bude vozidlo dlhodobo
v perfektnom stave.
Toto všetko prispieva k príjemnému prostrediu a priateľskej
atmosfére – bez ohľadu na to, či ste prišli za prácou alebo nie. Originálne miesto, kde sa radi zdržíte. A onedlho atraktívnosť „dediny
Fiat“ ešte zvýši reštaurácia s kaviarňou. Má ambície poskytovať
služby vysokej kvality, s medzinárodnou kuchyňou a vybraným
nábytkom so štýlovým dizajnom.

Okno do budúcnosti, korene v minulosti

Technika pre stavebníctvo

Skupina Fiat Industrial sa vytvorila len pred desiatimi mesiacmi, ale
korene má hlboko v minulosti, s pevným technickým know-how
a viac než sto rokmi skúseností. Značky CNH, Iveco a FPT Industrial majú spoločné historické a technologické dedičstvo spoločností, ktoré majú vo svojich odvetviach významnú tradíciu.
Práve preto v centre Fiat Industrial Village vznikol aj historický
showroom. Expozícia úžitkových vozidiel, ktoré chronologicky
predstavujú evolúciu produktov spoločnosti počnúc prvými rokmi
dvadsiateho storočia, sa rozprestiera na ploche približne 2000 m2 .
Najstarší z vystavených truckov je Fiat 15 Ter z roku 1913. Tento
nákladiak sa stal slávnym počas talianskej vojenskej expedície do
Afriky. Nachádzajú sa tu aj modely 507 z roku 1926, Fiat 615 a OM
Tigre. Čestné miesto je rezervované pre Leoncino z roku 1963,
truck so štvorvalcovým 3,8-litrový dieselovým motorom s priamym vstrekovaním a maximálnym výkonom 54 k pri 2100 ot./min.
Z modelov, ktoré boli vyrobené ku koncu 20. storočia, je tu Iveco
330.30, symbol expedícií Overland a Fiat 682, ktorý má výkon 140 k
pri 1800 ot./min a bol ukážkou maximálneho výkonu, aký bolo
v tých časoch možné dosiahnuť pri naftou poháňaných úžitkových
vozidlách tejto značky.

„Myslieť vo veľkom, myslieť priemyselne“

Veterán Fiat 15 Ter z roku 1913

Môže to vyzerať ako reklamný slogan. „Myslieť vo veľkom, myslieť
priemyselne“ je však princíp, ktorý inšpiroval dizajnérov a tvorcov
centra Fiat Industrial Village, najväčšieho komplexu venovaného
vozidlám a motorom z produkcie Fiat Industrial. Je to aj štartovací
bod na ceste k výnimočnosti, k spoločným hodnotám, v centre
ktorých je ľudstvo.
Myslieť priemyselne znamená zamerať sa na maximálnu kvalitu
materiálov, vybavenia a vedomostí v rámci neustáleho procesu výskumu a vývoja. Zastaraný priestor bývalého priemyselného areálu
sa premenil na najmodernejšie centrum, ale najmä na skutočné
laboratórium otvorené experimentovaniu s myšlienkami, procesmi
a novými možnosťami ◆
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Iveco
Driver Training

Iveco s uvedením nového efektívneho ťahača ECOSTRALIS automaticky poskytuje
k vozidlu aj školenie Iveco Driver Training. Špičková technológia v spojení s hospodárnym
štýlom jazdy prináša významné úspory.

V

ozidlo môže byť výborné, ale ak
šofér jazdí nesprávnym štýlom,
nebude mať optimálnu spotrebu.
Preto výrobcovia truckov ponúkajú svojim
zákazníkom špeciálne školenia vodičov zacielené na techniku hospodárnej jazdy. Princípy
a metodiky takéhoto typu tréningu sú zhruba rovnaké, i keď, prirodzene, každá značka
ich modifikuje pre svoje vozidlá. Spoločnosť
Iveco v Českej republike i na Slovensku robí
takéto kurzy v spolupráci s nezávislou firmou
Dekra Automobil. Prečo externý partner?
Skúsenosti od kolegov z Rakúska, Nemecka
ale i Anglicka ukázali, že zmluvná spolupráca
s renomovaným profesionálom z oblasti dopravného vzdelávania môže byť efektívnejšia, než si školiť a zamestnávať vlastný tím
inštruktorov. Tréning na takejto báze sa u nás
rozbehol na jar 2011 a po polroku je spätná
väzba od zákazníkov veľmi pozitívna.
Školenia hospodárnej jazdy Iveco Driver
Training trvá deň, osnova je vcelku jednoduchá: Po úvode a príprave na praktickú časť
vodič absolvuje prvú jazdu takým štýlom,
akým zvykne jazdiť. Inštruktor ho pozorne

22

sleduje, nič nekomentuje, no špeciálny prístroj
napojený na palubný počítač zaznamenáva
všetky potrebné údaje: Okamžitú spotrebu,
priemernú rýchlosť, čas jazdy, dĺžku prejdenej
trate, priemernú spotrebu... Trasa zvyčajne
meria okolo 30 km a vyberá sa členitý okruh
s technickými sekciami, ktorý vedie aj cez
obce a sú na ňom križovatky, aby sa čo najviac
odkryli rezervy šoférov v hospodárnej jazde.
Pri školení nezáleží na použitej súprave, je však
nutné, aby bola aspoň na 70 % zaťažená. Používa sa súprava zákazníka alebo predvádzací
ťahač s naloženým návesom.

viac nafty a súčasne sa životnosť pneumatiky zníži až o 30 %!“ hovorí Bc. Milan Janda,
inštruktor z Dekra Automobil. „Nie každý
vie, aký potenciál má kinetická energia a že
40-tonová súprava rozbehnutá na rýchlosť
80 km/h dokáže na rovnej ceste iba vlastnou
zotrvačnosťou prejsť až 3 kilometre, kým sa
celkom nezastaví...“ Dobré je poznať aspoň
základné princípy aerodynamiky a jej vplyv na
spotrebu truckov. Dôraz pri prezentácii sa
však kladie na dôkladné vysvetlenie filozofie
efektívneho štýlu jazdy, ktorý sa dá zhrnúť
do niekoľkých bodov: Jazdiť plynule a na čo
najvyšší prevodový stupeň (každé zbytočné

RÝCHLOKURZ Z FYZIKY
Po prvej jazde nasleduje prezentácia školiteľa zameraná na rozhodujúce faktory ovplyvňujúce spotrebu paliva nákladných vozidiel.
Frekventanti na názorných príkladoch vidia,
ktoré aspekty môžu využiť na zredukovanie
spotreby. „Je prekvapujúce, koľko profesionálnych vodičov podceňuje napríklad vplyv
správneho tlaku vzduchu v pneumatikách na
spotrebu. Pritom už pri podhustení na 80 %
predpísanej hodnoty vozidlo spotrebuje o 2 %

Štruktúr a celkov ých
nákladov na prevádzku
vozidla (príklad):
Variabilné náklady
(mzdy, mýto, servis, pneumatiky,
cestovné výdavky)
42 %
Fixné náklady (úver, nový náves,
nový ťahač, poistenie)
31 %
Náklady na palivo
27 %

SLUŽBY

5,5 l/100 km. Nie je ťažké si vypočítať, koľko
peňazí by v jednej pracovnej zmene ušetrili
„iba“ efektívnym štýlom jazdy. Okrem toho
v druhej jazde boli všetci traja vodiči v priemere o 3 minúty skôr v cieli. Opäť dajme slovo
expertovi z Dekra Automobil: „Aj skúsení
a výborne jazdiaci vodiči zvyknú oponovať
tým, že ak začnú jazdiť hospodárne, budú
pomalší. Majú totiž pocit, že keď dajú nohu
z plynu a nepočujú motor v zábere, idú pomaly. Sami sa však presvedčia, že to nie je tak,
pretože veľa získajú plynulosťou jazdy.“

Špeciálny prístroj zaznamenáva všetky
potrebné údaje.

TRÉNING ROBÍ MAJSTRA

akcelerovanie stojí peniaze), maximálne využívať kinetickú energiu rozbehnutej súpravy,
optimálne preraďovať prevodové stupne už
pred stúpaním, správne používať manuálny
režim automatizovanej prevodovky a predvídať situácie v premávke.
Následne tieto princípy vodič aplikuje
v druhej jazde. Teraz mu už inštruktor radí
a usmerňuje ho. Na záver tréningu spracuje
protokol a vyhodnotí obe jazdy i spotreby.
Spravidla všetci účastníci kurzu dosiahnu výraznú úsporu paliva a väčšinu z nich prekvapí aj fakt, že v druhom kole dosiahli vyššiu
priemernú rýchlosť – okruh prešli za kratší
čas. Konkrétny príklad: Pri školení na cestách
v okolí mesta Hustopeče, ktorého sa zúčastnili
traja vodiči a bol medzi nimi aj člen redakčného tímu Iveco News, prístroje zaznamenali
v druhej jazde úsporu od 6,7 do 12,4 %. To znamená zredukovanie spotreby v rozsahu 2,6 až

Vplyv tempa jazdy ťahača s návesom na spotrebu paliva a na celkový čas jazdy: Pri rýchlosti 90 km/h je
odpor vzduchu o 11,3 % väčší než pri
jazde rýchlosťou 85 km/h. Prejaví sa
to vyššou spotrebou o 2,4 %. Takže
rýchlejší kamión síce prejde 100 kilometrov o 3,8 minúty skôr (čo je v praxi
zanedbateľný rozdiel), ale spáli o nezanedbateľné množstvo nafty viac ◆

Zákazníkom sa odporúča, aby použili vlastné
vozidlá, pri ktorých je vodič zvyknutý na všetky
detaily ovládania. Spolu so svojím partnerským
dealerom sa však môžu dohodnúť, že na školenie využijú súpravu pripravenú pre Iveco Driver Training. Z pochopiteľných dôvodov klienti
preferujú prvú možnosť, pretože na svojich
truckoch v praxi ihneď vidia, aké rezervy majú
ich šoféri. Je celkom bežné, že vodiči, ktorí
absolvujú školenie hospodárnej jazdy, znížia
spotrebu o 5 až 12 %. A to sú úspory, ktoré
pocíti prevádzkovateľ vozidla okamžite.
Hospodárna jazda by mala byť jednou
z charakteristických zručností skutočného
profesionála. Samozrejme, základnou podmienkou úspechu je, že vodič musí chcieť
jazdiť efektívne, a teda akceptuje filozofiu
takéhoto štýlu a dôsledne ju aplikuje. Úžitok
je prinajmenšom trojaký: Šetrí vozidlo, životné prostredie a, samozrejme, peniaze.
Základné technické parametre ťahača ECOSTRALIS AS 440S46 T/P:
Celková dĺžka 6256 mm, šírka 2550 mm,
výška 3708 mm, rázvor 3800 mm. Motor
Cursor 10 EEV – radový vznetový 6-valec so
zdvihovým objemom 10 308 cm3 prepĺňaný
turbodúchadlom s variabilnou geometriou
turbíny. Maximálny výkon 338 kW (460 k) pri
otáčkach 1560 – 2100 min-1, najväčší krútiaci
moment 2100 Nm v rozsahu otáčok 1050
– 1550 min -1. Prevodovka 12AS 2330 TD:
12 elektronicky synchronizovaných stupňov
pre jazdu vpred a 2 pre jazdu vzad, dvojpedálové ovládanie vozidla – automaticky
ovládaná spojka s indikáciou prehriatia alebo
opotrebovania. Program iECO optimalizuje stratégiu preraďovania a výkon motora
v súlade s aktuálnou hmotnosťou vozidla
a zabezpečuje najlepšiu produktívnosť
v momentálnych prevádzkových podmienkach. Stály prevod 1:2,64. Pneumatiky Michelin X Energy Savergreen 315/70 R 22,5
so zníženým valivým odporom, systém monitorovania tlaku vzduchu v pneumatikách.
Pohotovostná hmotnosť vozidla je 7460 kg ◆

Súprava pripravená pre Iveco Driver
Training má celkovú hmotnosť 37,5 t.

Školenie prebiehalo v stredisku Iveco
Moravia Hustopeče.

ECOSTRALIS poskytuje vodičovi komfortné podmienky pre efektívnu prácu.
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SERVIS

IVECO
Customer Centre

V rámci komplexnej podpory svojich zákazníkov Iveco
ponúka aj nepretržitú asistenčnú službu (Assistence
Non-Stop). Tento servis zabezpečuje Iveco Customer
Centre – kdekoľvek v Európe, 7 dní v týždni, 24 hodín
denne, každý deň v roku.

N

epretržitá asistenčná služba patrí
ku kľúčovým prvkom v rámci servisu pre zákazníkov. Preto Iveco
neváhalo investovať nemalé prostriedky
do vybudovania profesionálneho zákazníckeho centra (Customer Centre) so sídlom
v Turíne. Je zriadené ako prvý kontakt pre
klientov v prípade nepredvídaných problémov alebo pri poruche vozidla. Ak zákazník
potrebuje na ceste pomoc, stačí jediný telefonický hovor do zákazníckeho centra Iveco.
Dispečeri v kontaktnom stredisku ovládajú
niekoľko jazykov a sú vyškolení v oblasti vozidiel Iveco aj v poskytovaní podpory zákazníkom. Na telefonickom non-stop servise sa
dohovoríte napríklad po anglicky, taliansky,
francúzsky, nemecky, španielsky, portugalsky, holandsky, ale aj po slovensky a po česky
či poľsky.
Takže ak sa na cestách v zahraničí ocitnete v problémoch, obráťte sa na profesionálov, ktorí budú s vami hovoriť rovnakým
jazykom a zabezpečia pomoc. Postup je jednoduchý: 1. Zavolajte bezplatnú linku 00800
48326000, 2. Uveďte svoje údaje, údaje o vozidle a mieste, kde sa nachádzate, 3. Opíšte
poruchu. V 24-hodinovej trojzmennej prevádzke pracuje okolo 100 operátorov. Tento
multinárodnostný tím garantuje promptnú
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reakciu a rýchle riešenie problému prostredníctvom servisného strediska Iveco, ktoré je
najbližšie k vám a najlepšie sa hodí pre váš
typ vozidla.
Niekoľko praktických rád na urýchlenie
celého procesu: Skôr než zavoláte Assistence
Non-Stop, presvedčte sa, či máte poruke dokumentáciu k vozidlu a pripravte si čo najviac
informácií o lokalite, v ktorej sa nachádzate.
Pri komunikácii s operátorom poskytnite
maximum potrebných údajov. Čo najpodrobnejšie popíšte charakter poruchy. Na konci
rozhovoru dostanete číslo praktiky/zákazky.
Customer Centre priebežne informuje
zákazníka o priebehu opravy až do dokončenia prác (bez ohľadu na to, či ide o malý
zásah priamo na ceste, alebo o odtiahnutie
a spojazdnenie vozidla v najbližšom servise),
aby boli prestoje vozidla zredukované na minimum.

NON-STOP V 25 KRAJINÁCH
Non-stop asistenčná služba, ktorú zabezpečuje centrálne kontaktné stredisko a európska sieť Iveco, je dostupná v 25 krajinách
Európy. Zaradenie vozidiel do systému je
bezplatné a prebieha automaticky pri ich
registrácii. Asistenčná služba je k dispozícii
počas celej životnosti vozidla. Do systému

môžu byť zahrnuté aj nákladné vozidlá inej
značky, ak zákazník má vo svojom autoparku
aspoň jedno Iveco.

POMOC NIELEN PRI PORUCHE
Systém nepretržitej asistenčnej služby nie je
obmedzený len na cestné poruchy. Používateľ ho môže využívať aj v prípade nehôd, porúch prípojného vozidla, nedostatku paliva,
poškodených pneumatík a iných problémov,
na ktoré sa nevzťahuje záruka. Pochopiteľne, za tieto služby bude prevádzkovateľ platiť
podľa cenníka, ktorý je dostupný a pravidelne
aktualizovaný.
Telefónne číslo na nepretržitú asistenčnú službu Iveco je jednotné pre všetky
európske trhy, za hovor sa neplatí a číslo si
možno veľmi ľahko zapamätať: predvoľba
800, po nej číslice, ktoré na klávesnici mobilu korešpondujú s písmenami v slove IVECO
a napokon tri nuly (0800 48326 000). Slovenskí operátori mobilných sietí žiaľ nepodporujú zelené čísla 0800, a preto musia
ich používatelia voliť alternatívne číslo 0039
011 2740866 (cena telefonátu je určená na základe tarifu operátora vašej telefónnej siete).
Preto ako alternatívu odporúčame využiť
pevné linky (napr. na čerpacích staniciach)
a vytočiť bezplatné zelené číslo ◆

STRALIS DAYS

P

SERVIS

odobne ako v uplynulých rokoch
aj túto jeseň prináša IVECO v Čechách a na Slovensku obľúbenú akciu, tentoraz s názvom STRALIS
DAYS, ktorá je zameraná výhradne na
ťažký modelový rad a navyše je spojená so servisnou prehliadkou zdarma.
V ponuke nájdete výnimočné zľavy
náhradných dielcov Origin 100 % Iveco,
jediných komponentov, ktoré vám garantujú záruku 100-percentnej kvality. Iba
originálne náhradné dielce vám zabezpečia
dlhodobú životnosť vášho vozidla Iveco
a poskytnú vám bezpečnosť i spoľahlivosť,
ktorú potrebujete.
V rámci kampane získate filtre, batérie,
brzdové kotúče, remene, stierače, brzdové
doštičky a tlmiče so zľavou až 50 %. Navyše dostanete zadarmo nasledujúcich
šesť kontrol – kontrola nabitia akumulátora, kontrolu motora, chladiaceho okruhu,
výkonu turbodúchadla, elektrickej kabeláže
a ak treba, tak i aktualizovanie softvéru.
Ponuka platí až do 31. januára 2012.
Navštívte najbližší autorizovaný servis
IVECO ◆

IVECO DAILY EASY SERVICE – Rýchla oprava

za skvelú cenu
S

poločnosť IVECO prišla v novembri 2011 s ojedinelou ponukou pre
všetky vozidlá DAILY staršie ako
štyri roky.
V rámci IVECO DAILY EASY SERVICE
nájdete ucelené akčné balíčky údržby vášho
vozidla DAILY v oblasti motora, bŕzd
a tlmičov so zľavami 50 – 60 %. Cieľom
tejto kampane je ponúknuť zákazníkom
najvyššiu kvalitu v podobe originálnych
náhradných dielcov, práce našich profesionálnych mechanikov a rýchleho servisu bez
zbytočných prestojov, aby ste mali k dispozícii spoľahlivý pracovný nástroj po celý
rok. To všetko za najlepšiu možnú cenu na
trhu. Akcia platí až do konca marca
2012!
Pre bližšie informácie kontaktujte
vášho najbližšieho autorizovaného predajcu IVECO ◆
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EXTRA

Smer Dakar 2012
Iveco a FPT Industrial sa zúčastnia najprestížnejšieho
motoristického dobrodružstva na svete: V rámci spolupráce
s holandským tímom De Rooy poskytujú na Dakar 2012
vozidlá, náhradné dielce a motory. Dobrodružstvo štartuje
1. januára z Mar del Plata (Argentína), do cieľa v Lime,
hlavnom meste Peru, dorazia maratónci o 2 týždne neskôr.

S

účasťou prípravy tímu Petronas De
Rooy Iveco bol štart dvoch vozidiel na
októbrovom rely v Maroku. Napriek
tomu, že išlo viac o doladenie techniky než
o výsledok v súťaži, Miki Biasion a Gerard De
Rooy osadili prvé dve miesta v kategórii truckov, resp. 5. a 6. priečku v celkovom poradí.
Holandský tím nasadí na Dakar 2012 štyri
špeciálne upravené kamióny Iveco Trakker
4x4 s motormi Cursor 13 z produkcie FPT
Industrial (výkon vyše 670 kW/900 k). Piatym

Prototyp na báze modelu Stratos.

Trakker 4x4 tímu Petronas De Rooy Iveco.
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truckom vo farbách tímu Petronas De Rooy
Iveco je prototyp Strator „Made in Holland“.
Postavili ho na šasi Iveco, ale hnacie ústrojenstvo a kabína vychádza z modelového radu
Powerstar, ktorý Iveco vyrába a predáva v Austrálii. Pilotmi „ostrých“ súťažných vozidiel sú
Miki Biasion (majster sveta rely v rokoch 1988
a 1989, víťaz Dakaru 1999), Gerard de Rooy
a Hans Stacey (víťaz Dakaru 2007). Ďalšie štyri
Trakkery budú na Dakare plniť úlohu asistenčných vozidiel.
Trakker, ktorý je považovaný za najlepší vo
svojej triede pre každodennú prácu, ale i na tie
najnáročnejšie úlohy, vyvinuli pre nasadenie vo
všetkých klimatických podmienkach a na všetkých typoch povrchu – od prašných ciest až
po extrémne ťažký terén. Pritom poskytuje
komfort a maximálnu bezpečnosť i produktivitu. Na Dakare 2012 bude mať Iveco neoceniteľnú príležitosť preveriť si potenciál svojho
produktu v akcii, aká nemá obdobu. Každé
jedno vozidlo musí prejsť množstvom extrémnych situácií a vydržať výnimočné namáhanie –
je to perfektná šanca preukázať vysokú mieru
spoľahlivosti a výkonnosti.
Tentoraz organizátori Dakaru natiahli trať
až do Peru – z historického pohľadu to bude už
27. štát, ktorým povedie trasa najťažšieho motoristického maratónu na svete. Na Nový rok

odštartujú vozidlá z letoviska Mar del Plata,
ktoré je 400 kilometrov južne od Buenos Aires
a po dvoch týždňoch 15. januára 2012 tí šťastnejší uvidia cieľ v peruánskom hlavnom meste
Lima. Trať meria 8400 kilometrov, slávnostný
štart a 5 etáp sa odohrá na území Argentíny.
Účastníci vyrazia smerom k Andám a na ceste
ich čakajú pampy, piesok i skalnaté kaňony.
Usporiadatelia zaradili medzi špeciálne skúšky
len málo sekcií, ktoré sa jazdili v uplynulých
ročníkoch. Cez Chile vedie ďalších 5 etáp a itinerár nasmeruje maratóncov aj do srdca púšte
Atacama, kde navigačné schopnosti sú rovnako dôležité ako technika jazdy medzi dunami.
V tejto časti Dakaru bude aj jeden oddychový
deň. Štyri záverečné etapy sú v Peru.
V polovici októbra usporiadatelia uzavreli registráciu – všetky kategórie vozidiel boli
„vypredané“, pričom hlavne záujem motocyklistov takmer o stovku prevyšoval maximálnu
kvótu, ktorú si stanovili organizátori. Prihlásených je 220 motocyklov, 170 automobilov
a 75 kamiónov. Na konci novembra odovzdali
posádky svoje vozidlá v prístave Le Havre, odkiaľ ich loďou prepravili do Južnej Ameriky.
Dakar je súčasťou medzinárodnej komunikačnej stratégie spoločnosti Iveco, ktorá je
spätá aj s aktivitami vo svete športu. Príkladom
je nedávne partnerstvo so slávnym rugbyovým
tímom All Blacks alebo súčasná spolupráca
s MotoGP, najprestížnejšími pretekmi motocyklových majstrovstiev sveta, kde Iveco je dodávateľ kamiónov a úžitkových vozidiel, či rola
oficiálneho dodávateľa vozidiel pretekovému
tímu Ferrari. To všetko iba potvrdzuje odhodlanie spoločnosti Iveco spájať svoje meno
s lídrami na medzinárodnej športovej scéne ◆
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Predajná a servisná sieť IVECO
ŽILINA
PREŠOV
TRENČÍN
BANSKÁ
BYSTRICA

BÁNOVCE
NAD BEBRAVOU

KOŠICE

ROŽŇAVA
ZVOLEN

TRNAVA
SENEC

SPIŠSKÁ
NOVÁ VES

NITRA

Legenda:

BRATISLAVA

Predaj a servis celý rad
Predaj a servis Daily
Servis celý rad
Servis Daily

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

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

Prešov

Doprava a mechanizácia,
a.s. Prešov

Strojnícka 9
080 06 Prešov

+421 910 911 995
+421 903 308 338

www.dam.sk

predaj.iveco@dam.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

ZVOLEN

KUHO-mix SK
spol. s r. o.

Lučenecká cesta 1335/21
960 01 Zvolen

+421 45 540 24 36

ŽILINA

AT a.s.

Dlhá 84
010 01 Žilina

+421 41 706 54 00

jan.klacik@kuhomix.sk
www.atza.sk

www.iveco.sk

iveco@atza.sk

