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E=MC
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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som optimista, a tak verím, že najhoršie máme za sebou. Prežili sme
ťažký rok a chcem sa vám poďakovať – všetkým našim zákazníkom
a partnerom – že aj v zložitom
období ste ostali pri našej značke.
Nielen v predaji, ale i v oblasti servisu. V uplynulom zložitom období sa
potvrdila stará pravda: Všetko zlé
je na niečo dobré. Počas krízy sa
preverili charaktery a v konečnom dôsledku je určite pozitívne, že
sme sa vyliečili zo snov a opäť sme oboma nohami na zemi. Znova
sme si začali vážiť každú korunu či EURO, dôkladne zvažujeme,
do čoho investovať a hlavne znova sa potvrdilo, aké dôležité je mať
spoľahlivých partnerov a priateľov.
Ukázalo sa, aké nevyhnutné je hľadať (a nájsť) rezervy. Aj
my pripravujeme zmeny, ktoré, dúfam, oceníte. V ponuke služieb
čoskoro pribudne viacero nových produktov, napríklad financovanie
cez Iveco CAPITAL; pracujeme na projekte, ktorý je zameraný nielen na predaj, ale aj na výkup jazdených vozidiel u všetkých našich
dealerov. Pokiaľ ide o inovácie vozidiel, po septembrovej svetovej
premiére na veľtrhu v Hannoveri čoskoro príde aj na český a slovenský trh model ECOStralis. Tento pilotný projekt prinesie ďalšie zníženie prevádzkových nákladov a po ňom budú nasledovať
ďalšie modifikované modelové rady, pri vývoji ktorých je hlavným
mottom efektívnosť.
Na margo hannoverskej výstavy IAA 2010, ktorej sa venujeme
v samostatnej reportáži, by som chcel poznamenať, že asi najdôležitejší bol optimistický duch evidentný vo všetkých expozíciách. Už
samotný fakt, že najvýznamnejšia výstava úžitkových vozidiel sa
konala v plnom rozsahu, signalizuje ústup hlbokej recesie. Dopravný priemysel sa znova začal pozerať do budúcnosti a hľadať cesty,
kadiaľ by sa mal uberať ďalší vývoj.
Pri písaní resumé za rokom 2010 si trocha pomôžem metaforami: Ak sme sa pred krízou podieľali na doručovaní dobrých
správ ako kľúčový dodávateľ vozidiel pre poštu, tak v zlých časoch
sme „hasili“ armádou špeciálov vyrobených pre požiarnikov. A teraz zabezpečujeme techniku, s ktorou naši zákazníci vozia chlebík
každodenný – na Slovensko príde 100 vozidiel na distribúciu pekárenských produktov. Život sa vracia do normálnych koľají.
Našťastie nielen prácou je človek živý. Blížia sa tie krásne
dni, počas ktorých treba vypnúť, oddychovať a aspoň čiastočne
vykompenzovať enormné pracovné nasadenie v uplynulých mesiacoch. Užite si Vianoce, venujte sa rodinám, lebo rodina je opora
a zázemie.
Verím, že rok 2011 nám prinesie rovnováhu v podnikaní a príjemné starosti namiesto stresujúcich situácií, ktoré sme doteraz
museli riešiť až príliš často. K tomu vám želám pevné zdravie
a veľa šťastia!
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Krok od neba

Dostanú sa všade
Autorizovaný dealer značky Iveco spoločnosť AUTO–IMPEX dodala 9 vozidiel
Daily 55S17 s pohonom 4x4 pre Železnice
Slovenskej republiky. V septembri si klient
prevzal poslednú várku týchto nových offroadov – osem z nich nahradí zastarané
pojazdné dielne na podvozkoch Praga V3S,
jedno bude slúžiť ako špeciálne meracie
vozidlo.
Na Slovensku sú to jedny z prvých vozidiel
tohto modelového radu s trojlitrovými štvorvalcovými motormi s výkonom 125 kW (170 k),
ktoré spĺňajú emisnú normu EEV (obzvlášť
ekologické vozidlo). Výnimočnú výkonnosť aj
v najťažšom teréne garantuje systém s centrálnou rozdeľovacou prevodovkou, ktorý
umožňuje stály pohon všetkých kolies, pričom
32 % krútiaceho momentu rozdeľuje na
prednú nápravu a 68 % dozadu. Šesťstupňová
prevodovka s rýchlobehom je spriahnutá
s centrálnou rozdeľovacou prevodovkou s dvoma redukčnými jednotkami, takže k dispo-

zícii je celkove 24 prevodových stupňov:
12 pre kombinovaný povrch a 12 do terénu. Ak si to situácia vyžaduje, možno zapnúť uzávierku medzinápravového diferenciálu a v extrémnych podmienkach aktivovať
diferenciály na prednej aj zadnej náprave.
Všetky vozidlá pre ŽSR majú rovnakú
celkovú hmotnosť 5,5 tony. Obe nápravy sú
tuhé, odpružené listovými pružinami a s jednomontážou kolies; „balónové“ pneumatiky
majú rozmer 255/100R16. Kabína meracieho
vozidla je klasická trojmiestna, pojazdné dielne
sú vybavené štvordverovou kabínou pre
pracovné tímy 6 + 1.
Nadstavby zo sendvičových panelov z laminátu a polyuretánovej hmoty dodala
firma AUTO–IMPEX. Pojazdné dielne
majú vzadu jednokrídlové dvere pre
prístup do nadstavby a na pravej strane sú
dvere do priestorov pre elektrocentrálu
a zváraciu súpravu s výťahom na uľahčenie
manipulácie s plynovými fľašami.

Taliansky herec a režisér Terence Hill,
populárny z komédií s Budom Spencerom
a v poslednom desaťročí aj z televízneho seriálu Don Matteo, sa v novom filme posadí za
volant vozidla Iveco LMV. V súčasnosti totiž
pracuje v Alta Val Pusteria v Južnom Tirolsku
na novom 12-dielnom televíznom seriáli „Un
passo dal cielo“ (Krok od neba), v ktorom
bude populárny benátsky herec hrať úlohu
veliteľa drevorubačov – trochu drsného osamelého muža, bývalého horolezca. Terenca
pri jeho dobrodružstvách v očarujúcej prírode
Dolomitov sprevádza civilná verzia vojenského off-roadu Iveco LMV. Tvorcovia seriálu sa
rozhodli pre tento model kvôli jeho vysokej
mobilite a vynikajúcemu výkonu v teréne –
dokáže prekonať stúpanie až 60 %, brodiť
hlbokú vodu a po ceste upaľovať rýchlosťou
130 km/h. Zhodou okolností LMV je v Dolomitoch doma – vyrába ho divízia Iveco Defence Vehicles, ktorá sídli v Bolzane a toto mesto
je známe ako brána do Južného Tirolska.

Vavríny z motocyklových Grand Prix
Po úspešnej minuloročnej
premiére sa Iveco opätovne
prezentovalo ako oficiálny
sponzor Veľkej ceny Austrálie na Phillip Islande, ktorá
sa konala 15. – 17. októbra.
Šestnáste preteky tohoročných majstrovstiev sveta (sériu tvorilo celkove 18 podujatí) mali oficiálny názov „Iveco Australian Motorcycle Grand Prix 2010”. Vďaka
sponzorskej dohode značka Iveco dominovala na celom pretekovom
okruhu a podujatie bolo tiež príležitosťou vystaviť v areáli autodrómu
niektoré modely z produkcie austrálskeho závodu Iveco.
„Iveco Australian Moto GP” boli jedny z najúžasnejších a najnapínavejších pretekov šampionátu predovšetkým pre Fiat Yamaha Team, vo farbách ktorého jazdili superhviezdy motocyklového neba Jorge Lorenzo a Valentino Rossi (skončili na 2., resp.
3. mieste). Aj záverečná bilancia ich sezóny je skvelá – J. Lorenzo sa
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stal novým majstrom sveta v triede MotoGP a V. Rossi skončil na
3. priečke tabuľky MS 2010. Je to veľká radosť aj pre Iveco, pretože
je oficiálnym sponzorom Fiat Yamaha Teamu.
Spoločnosť Iveco má tradične blízko k športu a zainteresovanosť
v kráľovskej triede MotoGP sa zrodila z komunikačnej stratégie
v tesnom prepojení s medzinárodnou identitou a neustálym hľadaním aktivít, ktoré odrážajú jej činorodosť i vitalitu. Navyše MotoGP,
podobne ako Formula 1 medzi automobilovými disciplínami, je vrcholom uplatnenia technologických inovácií v športovej oblasti a má
rovnakú novátorskú filozofiu, k akej sa hlási Iveco v dizajne a vo výrobe svojich produktov i pri službách ponúkaných zákazníkom.
Súčasný vývoj tejto spolupráce je tiež dôkazom, že Iveco chce, aby
sa jeho meno spájalo s výnimočnými partnermi v medzinárodnom
športe – tak ako so svetom rugby cez slávny novozélandský tím All
Blacks alebo s F1 v úlohe oficiálneho dodávateľa logistických vozidiel pre Ferrari. Tento nový spôsob komunikovania podporuje imidž
značky Iveco cez športové osobnosti a podujatia najvyššej úrovne.

Maxizákazka od Tesco.com
Spoločnosť Tesco.com, pobočka najväčšieho britského obchodného reťazca,
ktorá zabezpečuje nakupovanie cez internet, si objednala 795 ľahkých úžitkových
vozidiel Iveco.
Kontrakt bol podpísaný na 770 vanov Daily
35S11 so šesťstupňovou automatizovanou
prevodovkou AGile a na skúšku aj na 25
vozidiel EcoDaily na bio-metán (zo závodu
Iveco v talianskom meste Suzzara). Veľká
objednávka je zaujímavá i pre niekoľkých
britských výrobcov – nadstavby dodala
firma Solomon z Lancashiru, mraziace jed-
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žime. Systém AGile tiež analyzuje tlak na
pedál akcelerátora a prispôsobuje svoju
činnosť individuálnemu štýlu jazdy. Nové
Daily budú v prevádzke u väčšiny z vyše
300 pobočiek Tesco.com po celej Veľkej
Británii – pridali sa k flotile, ktorá denne dodáva nákupy do 70 000 domácností.
Každé vozidlo rozváža tovar 5 rokov, pričom ročne najazdí 40 000 km. Nadstavby
sú identické – boxy s troma oddeleniami,
z ktorých jedno je pre chladené a ďalšie
pre mrazené potraviny. Kontrolovanú
teplotu zabezpečujú systémy od GAH
alebo Hubbard. Vzhľadom k ľavostrannej
premávke v Británii aj skriňa má dvere na
ľavej strane – kvôli bezpečnému vykladaniu tovaru.

notky Hubbard a GAH zo Suffolku, telematickú výbavu nottinghamský Microlise.
Bioplyn, ktorý má najnižší obsah uhlíka
zo všetkých bežných komerčných palív,
bude zabezpečovať spoločnosť Gasrec
z Warwicku, ktorá ho produkuje zo skládok
vo svojom závode na spracovanie odpadu
v Surrey.
Najnovšie modely Daily AGile majú prepracovaný riadiaci softvér, ktorý vodičovi umožňuje podraďovať, ak chce využiť
maximálny účinok brzdenia motorom
a pritom ostáva v plne automatickom re-

Prvé vozidlá Genlyon na export

27. augusta sa v továrni SIH v meste Čonking uskutočnilo slávnostné odovzdanie vozového parku vozidiel do náročných podmienok
Genlyon vyrobených v Číne v rámci spoločného podniku SAIC
Iveco Hongyan spoločnosti Openasia Heavy Equipment, predajcu
značky Iveco vo Vietname.
Je to prvýkrát, čo spoločnosť Saic-Iveco Hongyan exportovala svoje produkty prostredníctvom celosvetovej distribučnej siete Iveco,

a ide o naplnenie stratégie spoločnosti Iveco exportovať produkty
vyrobené spoločnými podnikmi v Číne na medzinárodné trhy.
Komerčné vozidlá dodané do Vietnamu pokrývajú rozšírený rad 20
jednotiek Genlyon zahrnujúcich ťahače, vyklápacie vozidlá a domiešavače v rôznych konfiguráciách.
Všetky vozidlá sú vybavené šesťvalcovým motorom Cursor 9 common
rail s usporiadaním v rade s výkonom 340 až 380 k. Motor sa vyrába
lokálne v spoločnej továrni Iveco Saic-Fiat Powertrain Hongyan.
Po uvedení na trh v marci 2009 bolo vozidlo Genlyon ocenené
na Národnom olympijskom štadióne v Pekingu ako „Nákladné
vozidlo roku 2009“ v Číne. Toto vozidlo využíva európsku kvalitu a technologickú dokonalosť produktov Iveco, ktorá vozidlám
Genlyon umožnila na čínskom trhu strategický vstup do segmentu vozidiel do náročných podmienok. Vozidlo predstavuje výnimočne komplexný produkt vybudovaný na platforme Iveco Stralis
a zameraný tak, aby zákazníkom poskytol spoľahlivé špičkové komerčné vozidlo s vynikajúcim výkonom a významnú úsporu paliva
vo svojej triede.
Po odoslaní z mesta Čonking dorazia vozidlá do Hanoja a Hočiminovho Mesta v druhej polovici septembra. Promptný popredajný
servis a dostupnosť náhradných dielov budú zaručené špičkovými
zariadeniami predajcu značky Iveco vo Vietname.
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Ekonomicky
a ekologicky...
Najvýznamnejšia medzinárodná výstava pre dopravu, logistiku a mobilitu
IAA Hannover 2010 priniesla desiatky svetových, európskych i národných
premiér. Možno ešte dôležitejší ako novinky bol však mierny realistický
optimizmus, ktorý sa vracia do dopravného priemyslu.

N

a 63. ročníku hannoverskej Motor Show sa prezentovalo
1751 vystavovateľov zo 43 krajín a organizátori zaregistrovali 272 svetových premiér, čo znamená nový rekord.
Vybrali sme aj zopár ďalších čísiel, ktoré sa týkajú štruktúry vystavovateľov, ilustrujú totiž šírku záberu tohto odvetvia: Najväčšie
zastúpenie mali dodávatelia komponentov a technológií – až 55 %
(954 firiem), druhú najpočetnejšiu skupinu tvorilo 204 výrobcov
prípojných vozidiel a nadstavieb, nasledovalo 146 firiem z oblasti logistiky dopravy, 60 výrobcov vystavovalo autobusy, segment
nákladných vozidiel reprezentovalo 46 a ľahké úžitkové vozidlá 34
výrobcov.
Nosná myšlienka veľtrhu bola Úžitkové vozidlá: Efektívne, flexibilné, pripravené na budúcnosť. „Efektívne, pretože úžitkové vozidlá
dôsledne znižujú svoju spotrebu paliva – a využívajú alternatívne
zdroje energie. Flexibilné, pretože jedine úžitkové vozidlá dodávajú
tovar priamo pred dvere, čím dokazujú svoje výhody oproti iným
druhom dopravy. A pripravené na budúcnosť, pretože rastúcu nákladnú dopravu dokážeme v budúcnosti zvládnuť iba s úžitkovými
vozidlami,“ zdôraznil na tlačovej konferencii Matthias Wissmann,
prezident Nemeckého združenia automobilového priemyslu, ktoré
je organizátorom IAA.
Pochopiteľne, kríza ešte nie je minulosťou a keďže mimoriadne tvrdo zasiahla sektor úžitkových vozidiel, prinútila výrobcov
k reštrukturalizácii a reorganizácii projektov aj investícií v oblasti
výskumu, resp. vývoja. V tomto kontexte sa Iveco rozhodlo zamerať
svoje zdroje na priority – aby sa inovatívne technológie, ktoré boli
vyvinuté ešte pred ekonomickou recesiou, dostali do života a boli
k dispozícii všetkým jeho zákazníkom. Výsledkom sú produkty s hod-
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notným technologickým obsahom a za dostupnú sumu, pričom garantujú spoľahlivosť, vysokú úroveň výkonnosti, skvelú technológiu
a nepopierateľne výhodný pomer ceny/úžitkovej hodnoty. Množstvo
inovácií sa teraz stalo realitou, pričom spájajú dve hlavné charak-

Atraktívna štúdia Glider.

REPORTÁŽ
Tvorcov expozície inšpiroval Leonardo da Vinci.

ECODAILY Electric.

Eurocargo Hybrid usporí až 30% nafty.

najvýznamnejších invencií, z ktorých nejedna bola oveľa neskôr
v modernej dobe skutočne skonštruovaná.
V centre expozície bola svetoznáma kresba vitruviánskeho
muža, ktorou chcel Leonardo ukázať harmonickú dokonalosť ľudského tela presne zapadajúceho do dvoch absolútne pravidelných
geometrických tvarov: kružnice a štvorca. Stredová súmernosť
človeka je metaforou, ktorá vyjadruje paralelu so stratégiou spoločnosti Iveco, pre ktorú bol človek, teda zákazník, vždy v centre
pozornosti: Od návrhu produktu až po predaj, od podpory klientov
po definovanie špeciálnych finančných služieb.
Motto prezentácie Iveco znelo: „Priviezť inovácie do reality“.
Čiže pretransformovať novátorské prístupy do bežného života.
Niektoré technické inovácie z turínskej spoločnosti v posledných
rokoch už rozšírili ponuku sériovo vyrábaných produktov – najmä
v oblasti alternatívneho pohonu. Pred dvoma rokmi na minulej výstave IAA predstavilo Iveco zaujímavé futuristické a inovatívne návrhy. Aj dnes sú tieto nápady rovnako fascinujúce, lenže už ich vídať
vo firemných farbách významných zákazníkov, ktorí ich používajú
a pre ktorých denne jazdia, aby plnili rôzne pracovné úlohy.
Výroba, služby a moderné technológie boli tentoraz rozdelené
do troch sekcií: Mesto, stredné a dlhé vzdialenosti a off-road. Súčasne Iveco prezentovalo aj alternatívy – od sériového a paralelného
hybridného systému cez motory na zemný plyn až po elektrický
pohon.

Ohľaduplne k životnému prostrediu

teristické črty, ktoré inšpirovali Iveco v posledných rokoch: Nízke
prevádzkové náklady a ohľaduplnosť k životnému prostrediu.

Priviezť inovácie do reality
Tvorcov stánku Iveco v Hannoveri inšpiroval slávny taliansky
génius – vedec, vynálezca, maliar a sochár Leonardo da Vinci.
Viaceré jeho najznámejšie kresby boli verne zreprodukované – ilustrovali celú expozíciu a pripomínali pôvod niektorých

ECODAILY Electric malo výstavnú premiéru. Je to vozidlo na
čisto elektrický pohon, ktoré za jazdy neprodukuje nijaké emisie.
Poháňa ho trojfázový asynchrónny motor s reduktorom umiestneným v strede vozidla. Pre varianty 35S má nominálny výkon
30 kW a maximálny výkon 60 kW, pre modely 50C sú tieto hodnoty 40 kW, resp. 80 kW, nominálne napätie je 278 V. Kľúčovým
komponentom sú trakčné batérie ZEBRA pre trvalo vysoké výkony (Na/NiCl2), súčasťou výbavy vozidla je tiež systém rekuperácie energie počas fázy brzdenia. Akčný rádius naloženého
elektrického Daily v režime „Stop&Go“ dosahuje 90 až 130 km
(v závislosti od počtu batérií a členitosti trate). K dispozícii je ako
van, kombi alebo šasi s kabínou.
ECODAILY Natural Power. Iveco už roky venuje veľkú pozornosť motorom spaľujúcim zemný plyn, ktorý je ekonomicky
výhodnou a súčasne ekologickou alternatívou. Využívanie stlačeného plynu ako alternatívneho paliva pre vozidlá má v Taliansku dlhú
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Jednou z najvýznamnejších inovácií je ECOSTRALIS.

tradíciu, veď Iveco už v 80. rokoch minulého storočia ho zaradilo
medzi svoje prioritné aktivity v oblasti výskumu a vývoja. Turínsky
výrobca je európskym lídrom v konštrukcii a predaji tohto typu
vozidiel – truckov, dodávok a autobusov s rôznym uplatnením, ale
najmä pre používanie v mestách – ktoré sú dnes schopné jazdiť aj na
bio-metán, obnoviteľný zdroj energie s najlepšími vlastnosťami pokiaľ ide o minimalizovanie emisií CO2 . Navyše Iveco experimentuje
už aj s kombináciou dvoch plynov metán-vodík (30 %), ktorá prináša
ďalšiu redukciu produkovania CO2 . V Hannoveri bolo vystavené
ECODAILY 50C14DG Natural Power vo verzii šasi s kabínou pre
pracovné skupiny (6+1). Štandardný objem fliaš na plyn je 220 litrov,
s ktorými má akčný rádius zhruba 400 km a na „núdzový dojazd“ je
v rezerve 14-litrová benzínová nádrž.
Eurocargo Hybrid usporí až 30 % nafty v porovnaní s konvenčným riešením pohonu. Verzia s celkovou hmotnosťou 12 ton má
4-valcový motor Tector EEV s maximálnym výkonom 132 kW/180
k, okrem neho využíva elektrický motor-generátor (44 kW/60 k),
6-stupňovú automatickú prevodovku a lítium-iónové batérie s nominálnou kapacitou 1,9 kWh. Tento pohonný reťazec umožňuje
rozbiehanie vozidla v elektrickom pracovnom móde a automatické
naštartovanie vznetového motora v závislosti od požiadavky na
výkon, aktivovanie elektromotora pri akcelerovaní a stúpaní, má
funkciu stop&štart a tiež systém rekuperovania energie, ktorá vzniká pri brzdení. Nosnosť Eurocarga s hybridným pohonom je menšia
iba o 200 kg v porovnaní s dieselovým modelom.
ECOSTRALIS. Po úspešnom rade ECODAILY, ktorý uviedol výrobca na trh vlani, sa v Hannoveri vo svetovej premiére predstavil
ECOSTRALIS. Táto novinka je najvýznamnejším príspevkom spoločnosti Iveco k trvale udržateľnej mobilite, pretože vozidlo kombinuje vyspelú technológiu s ohľaduplnosťou k životnému prostrediu,
produktívnosťou a efektívnosťou. Nový rad ECOSTRALIS bol dôkladne optimalizovaný, vylepšenia sa týkajú motorov, pohonného
reťazca, aerodynamiky, elektronických systémov. Je jasným kandidátom byť najefektívnejším a ekologicky najprijateľnejším vo svojej
kategórii. Uznávaná autorizovaná nemecká technická skúšobňa TÜV
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Teleskopický 32-metrový
rebrík na podvozku
Eurocarga 160E30.

potvrdila novému najťažšiemu modelu Iveco úsporu paliva 7,32 %.
Glider. Štúdia Glider (klzák) reprezentuje scenár, ako využiť pokrokové technológie pre zvýšenie produktivity dopravcov. Vznikol
v spolupráci dizajnérov Iveco a tímu z Centra Ricerche Fiat, ktorých
pri tvorbe aerodynamických kriviek ťahača budúcnosti inšpiroval

REPORTÁŽ
Daily 4x4 z expedície Overland 12.

Stralis 440S27T/P CNG.

plachtiaci orol ako vzor aerodynamickej dokonalosti a maximálnej
energetickej účinnosti. Glider podrobne predstavujeme na inom
mieste časopisu.
Návrat Leoncia. Aby expozícia bola naozaj kompletná, časť exponátov prezentovalo Iveco aj na vonkajšej ploche – celkove 8 vozidiel.
Medzi nimi sa vynímal hasičský špeciál s teleskopickým otočným
rebríkom, ktorý sa dá vysunúť do výšky 32 metrov z produkcie
Iveco Magirus, popredného výrobcu vozidiel a techniky pre požiarnikov. V tejto sekcii bol vystavený aj Stralis AD 260S27Y/FS CNG
so zaujímavou konfiguráciou 6x2x4 (jedna náprava poháňaná, dve
riadené a všetky tri odpružené vzduchom), vďaka čomu sa s ním
vynikajúco manévruje. Nádrže s plynom majú celkovú kapacitu 640
litrov CNG a motor je spriahnutý s prevodovkou ZF 16S1621 s Intarderom (integrovaný hydraulický retardér). Na stánku Frigoblocku, jednej z najväčších európskych firiem v sektore chladiarenských
nadstavieb, sa vynímal Stralis navrhnutý špeciálne pre mestskú
distribúciu tovarov s kontrolovanou teplotou. Model 440S27T/P
CNG je vybavený plynovými bombami s kapacitou 720 litrov a má
16-stupňovú prevodovku ZF 16S1621 s Intarderom.
Pozornosť návštevníkov iste prilákal i Leoncino. Toto vozidlo
strednej triedy postavené na čínskej platforme sa začne na budúci

Fiat Yamaha Team patrí
k prominentným partnerom.

rok predávať na zámorských trhoch. S Leoncinom sa do života
vracia meno slávneho nákladného automobilu, ktorý v rokoch 1950
– 1968 vyrábala fabrika Officine Meccaniche OM v Brescii (OM bol
neskôr jedným zo zakladateľov spoločnosti Iveco).
Popri palete produktov mali na stánku významné miesto prominentní zákazníci a partneri, ktorých Iveco sponzoruje – od Ferrari
cez Fiat Yamaha Team a Coca-Colu až po taliansku Civilnú obranu.
Úzka spolupráca so špičkovými spoločnosťami potvrdzuje, že Iveco
dokáže poskytnúť také modifikácie pre prepravu, aké najviac vyhovujú potrebám klientov.
Návštevníkom boli k dispozícii i moderné telematické riešenia a informácie o spoločnosti Iveco, vozidlách a balíkoch služieb
pre zákazníkov. Každý zamestnanec na stánku disponoval tabletom
iPad, aby pri komunikácii s hosťami mohol operatívne poskytovať
čo najkomplexnejšie informácie ◆
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ZÁKAZNÍK

Časť z novej 20-člennej flotily
vozidiel ECODaily 70C180.

Dvadsať rokov
praxe
Nitriansky INCAR rozbehol svoje aktivity
1. januára 1991. Veľmi skromne, s jedným
nákladným autom, ktoré šoféroval
majiteľ a riaditeľ firmy v jednej osobe.
Za dvadsať rokov sa spoločnosť INCAR
vo svojom segmente činnosti zaradila
medzi lídrov slovenských prepravcov.
V súčasnosti má vyše 300 zamestnancov
a pri rozvoze tovaru i ďalších aktivitách
prevádzkuje 245 vozidiel, z toho
tri štvrtiny značky Iveco.

O

Akú štruktúru má vozidlový park vašej firmy?
Je prispôsobený dvom typom dopravy, ktorú poskytujeme našim
zmluvným partnerom. Kamiónmi vozíme produkty od výrobcov
do svojich stredísk a zo stredísk rozvážame tovar odberateľom
distribučnými vozidlami strednej a ľahkej triedy.
V diaľkovej doprave nám jazdí 25 ťahačov s návesmi, z toho 20
z modelového radu Iveco Stralis, rok výroby 2007 a novšie. Naposledy sme kúpili 7 vozidiel už s motormi Euro 5 s výkonom 450
koní s kabínou Active Space. Zväčša ide o vnútroštátnu preprava,
no vozíme výrobky aj z Poľska a Českej republiky. Návesy používame dvojpodlahové s kapacitou 66 paliet. Jedna paleta mlieka má
700 kg, paleta jogurtu váži 250 – 300 kg. Naše kamióny najazdia
mesačne celkove 900 000 až milión kilometrov.
Strednú triedu distribučných vozidiel máme v súčasnosti zastúpenú rôznymi značkami, sú medzi nimi aj Eurocargá. Jednotlivé
strediská však používajú najmä podvozky Daily so skriňovými nadstavbami. Tých jazdí na Slovensku takmer 50, najviac v stredisku
Krupina a Nitra. Tieto vozidlá najazdia denne 200 – 300 km.

Skôr než sa budeme zhovárať o autách, predstavme čitateľom spoločnosť INCAR.
Zo začiatku sme boli zameraní na distribúciu mlieka a mliečnych
výrobkov. Neskôr sa aktivity rozšírili na cisternový zvoz mlieka
od poľnohospodárskych firiem, pribudla distribúcia chladených
a mrazených produktov a rôznych potravín i spotrebného tovaru.
Postupne sa firma INCAR vyprofilovala na obchodno-dopravnú
spoločnosť. Poskytujeme služby v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy vozidlami s izotermickými nadstavbami vybavenými chladiacimi a mraziacimi agregátmi. Okrem
toho podnikáme s vlastnými luxusnými autobusmi vo vnútroštátnej
aj medzinárodnej doprave.

Spoločnosť INCAR si ako prvá na Slovensku objednala
nové ECODaily s celkovou hmotnosťou 7 ton.
Od roku 2007 sme kúpili postupne 37 vozidiel Daily, najviac tento
rok – 20. Rozhodli sme sa pre novú najvyššiu triedu v tomto modelovom rade, teda šasi s kabínou 70C18; motor je Euro 4 s výkonom
176 k, prevodovka manuálne ovládaná 6-stupňová. Keďže vozíme
ťažký tovar a aj nadstavby majú väčšiu hmotnosť, potrebujeme
vozidlá s čo najväčšou nosnosťou. Sedemtonové Daily poskytujú
užitočnú hmotnosť podvozku 4,7 tony, čo nám vyhovuje. Okrem
toho sú ešte stále relatívne kompaktné a dobre sa s nimi manévruje
aj v stiesnených priestoroch. Všetky vozidlá z novej flotily majú
rázvor 4750 mm a dĺžku nadstavby 5,30 m. Obnova vozidlového
parku týmito modelmi má výhody aj z hľadiska efektívnosti prevádzky – nahradili sme nimi automobily vyšších kategórií a znížili sme

d začiatku to bol rodinný podnik, vlastne pokiaľ ide
o vedenie firmy a gro administratívnych pracovníkov,
rodinná firma je to dodnes, aj keď pred desiatimi
rokmi sa zmenila na „s.r.o.“ a šírka záberu je už v úplne iných
dimenziách. Viac sme sa dozvedeli v rozhovore majiteľom Ing.
Mariánom Ďurovkinom.
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ZÁKAZNÍK
Majiteľ firmy Ing. Marián
Ďurovkin (vľavo) a syn Marek.

spotrebu paliva. Pritom 7-tonové ECODaily je cenovo dostupné, má
porovnateľnú nosnosť s 9-tonovými vozidlami, ale je obratnejšie.
Špecializujete sa na rozvoz potravín s kontrolovanou teplotou, čím je špecifická vaša činnosť?
Zabezpečujeme distribúciu chladeného i nechladeného tovaru,
pričom spektrum je veľmi pestré. Sú to hlavne produkty mliekarenského priemyslu, ale vozíme i mäsové výrobky. Takže najfrekventovanejším typom nadstavby je izotermická skriňa. Používame
nadstavby Lamberet, chladiace zariadenia Carrier a zadné hydraulické čelá Dhollandia. Rozmery sú jednotné 5300 x 2100 x 2100 mm,
čiže objem 20 m3. Dovnútra sa zmestí 11 paliet.
A čo je ešte špecifické? Určite počet koncových odberateľov,
ktorých máme v súčasnosti okolo 3500 – zásobujeme predajne
takmer na celom Slovensku, od obchodných reťazcov až po malé

Nákladné automobily ako zamestnanie, rýchle autá ako hobby:
Marek Ďurovkin popri práci vo firme stihol tento rok pre INCAR
REVCO TEAM vyhrať titul majstra Slovenska na okruhoch
v triede do 2000 cm3 a prvý bol aj v rámci majstrovstiev zóny
strednej Európy. Na snímke je s Alfou Romeo 156 VTCC.

súkromné predajne. Medzi našich kľúčových zákazníkov spomedzi
zahraničných a domácich výrobcov patria Rajo, DANONE, Milex,
Euromilk, AgroTami, Senoble, Saga. Zároveň robíme distribúciu
z centrálnych skladov spoločnosti Veľkoobchodný družstevný podnik Levice a Logistické Centrum Stred Krupina, ktoré zásobujú
prevádzky v daných regiónoch. Pobočky spoločnosti má INCAR
v Nitre – tu je centrála, ďalej v Bratislave, Leviciach, Krupine,
v Žiline a Prešove. Distribučné sklady sú lokalizované prakticky
v každom regióne.
Vaše plány na najbližšie obdobie?
Pokiaľ ide o vozidlový park, tak ďalšia etapa obnovy je naplánovaná
na rok 2011. Končia sa nám lízingy, takže hodláme postupne nakúpiť
20-30 nových vozidiel v roku 2011. Je veľmi pravdepodobné, že medzi
nimi nebude chýbať značka Iveco ◆

Penam expanduje

Brnianska spoločnosť PENAM v blízkej budúcnosti výrazne rozšíri
počet vozidiel pôsobiacich v distribúcii svojich produktov na Slovensku. Významný zákazník autorizovaného dealera Agrotec Hustopeče

si objednal 97 vozidiel Iveco Daily, ktoré budú registrované v SR. Väčšinu kontraktu tvoria podvozky s celkovou hmotnosťou 5 t, 6 t alebo
6,5 tony (motory s výkonom 146, resp. 176 k, 6-stupňové manuálne
ovládané prevodovky). Objednávka zahŕňa aj 20 vanov s veľkoobjemovými skriňami (17 m3), ktoré majú 101-kilowattový motor (136 k)
a 5-stupňovú prevodovku. PENAM chce na Slovensku operovať
s unifikovaným vozidlovým parkom podobne ako to spravil v Českej republike. Vozidlá so skriňami s jednotnou firemnou úpravou
bude zaraďovať do prevádzky v jednotlivých slovenských distribučných strediskách v priebehu prvého polroka 2011. PENAM, a.s., je
druhou najväčšou pekárenskou spoločnosťou v Českej republike.
V jeho sortimente sú pekárenské, cukrárske a mlynárske produkty
s tradíciou už od roku 1992. Produkciu zabezpečuje 13 výrobných
jednotiek a 4 mlyny a má 39 predajní s názvom Pekařství U GOLEMA. Flotilou vlastných vozidiel zásobuje všetky nadnárodné reťazce
(Tesco Stores, Ahold, Billa, Globus, Kaufland, Lidl, Makro, Penny
Market, Spar) a svoje výrobky vyváža na Slovensko, do Poľska,
Estónska a Litvy ◆

11

SALÓN

Alfa Romeo Giulietta

Krásna Giulietta ako správna Talianka srší
emóciami a nikoho nenechá chladným.
Očarí vás elegantným zovňajškom,
výkonnými motormi a svojím menom
oživuje spomienky na slávnych predchodcov.

Južanské emócie v kompaktnom balení.

O

d Alfy Romeo sa očakávajú zvodné krivky i vyspelé technológie, ktoré majú predovšetkým jeden cieľ – vykúzliť
úsmev na tvári osoby sediacej za volantom. A toto nová
Giulietta spĺňa na 110 %.
Skrz-naskrz moderný dizajn je dielom Alfa Romeo Centro Stile.
Snahou autorov bolo vytvoriť športový automobil, ktorý poteší
náročného vodiča i na tých najnáročnejších cestách, ale zároveň
poskytne dostatok priestoru a vynikajúci komfort pri každodennom
cestovaní. Dizajn Giulietty nadväzuje na tvarové riešenie superšportového vozidla 8C Competizione. V prednej časti dominuje
typická maska chladiča v tvare trojuholníka, kým z profilu je zrejmý prepracovaný klinovitý tvar v štýle kupé s dynamickou líniou
okien a pretiahnutou, zvažujúcou sa strechou. Elegantné poňatie
zdôrazňujú kľučky zadných dverí opticky schované do strešných
častí stĺpikov C.
Expresívny vonkajší dizajn pokračuje v interiéri v podobe precízne spracovaných detailov a kvalitných materiálov. Zákazníci majú na
výber z niekoľkých stupňov výbavy a celý rad špeciálnych balíkov.
Všetky pohonné jednotky majú podľa očakávania vynikajúcu
dynamiku a mimoriadne nízku spotrebu paliva. V ponuke sú 3 zážihové motory 1.4 Turbo 120 k, 1.4 Turbo MultiAir 170 k a vrcholný
model Quadrifoglio Verde 1750 TBi 235 k, ktorý kombinuje prepĺňanie turbodúchadlom s priamym vstrekovaním benzínu (v praxi to
znamená zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 6,8 sekundy, najvyššiu rýchlosť 242 km/h a kombinovanú spotrebu 7,6 l/100 km). Aj vznetové
štvorvalce majú tri verzie: 1.6 JTDM-2 105 k, 2.0 JTDM-2 140 k a 2.0
JTDM-2 170 k. Všetky spĺňajú emisnú normu Euro 5, sú vybavené
systémom Start&Stop (s výnimkou Quadrifoglio Verde) a kombinujú sa so šesťstupňovou prevodovkou. Motory 1.4 MultiAir Turbo
a 2.0 JTDM si možno objednať aj s inovatívnou dvojspojkovou au-
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tomatizovanou prevodovkou Alfa TCT. Giulietta má úplne novú
kompaktnú platformu, plne nezávislé zavesenie všetkých kolies,
riadenie novej generácie s elektrickým posilňovačom a extrémne
tuhú karosériu bezpečnú z hľadiska krútenia. Okrem toho sa pri
konštrukcii kládol veľký dôraz na vzájomnú integráciu a prepojenie
jednotlivých systémov vozidla, aby bolo možné maximálne využívať
ich funkčný potenciál.
Každý vodič môže charakter jazdného prejavu Giulietty prispôsobiť svojmu vkusu prostredníctvom voliča režimu jazdy tzv.
„Alfa mozgu“ D.N.A. Tri módy Dynamic, Normal a All Weather
(do každého počasia) upravujú charakteristiku motora, prevodovky,
riadenia, elektronickej uzávierky diferenciálu Q2 a stabilizačného
systému VDC.
Koncern Fiat tradične kladie veľký dôraz na bezpečnosť, a tak
nová Alfa Romeo Giulietta je najbezpečnejším autom vo svojej
triede. Potvrdili to i nezávislé testy Euro NCAP, z ktorých si kompaktná kráska z Milána odniesla najvyššie päťhviezdičkové hodnotenie. Všetky modely sú štandardne vybavené 6 airbagmi, dvojitými
predpínačmi bezpečnostných pásov vpredu, špeciálnymi sedadlami
s účinnou ochranou proti poraneniu krčnej chrbtice pri náraze zozadu a celým radom ďalších prvkov aktívnej i pasívnej bezpečnosti.
Stabilizačný systém VDC zahŕňa okrem iného ASR, asistenta pre
rozjazd do kopca a funkciu preventívneho zvýšenia tlaku v brzdovej
sústave v prípade núdzovej situácie.
Krásna Talianka je naozaj dokonale vybavená všetkými zbraňami, ktoré z vás urobia najspokojnejšieho vodiča ◆

V ZRKADLE MÉDIÍ

Ekologická doprava
v historickom centre Viedne.

Viedenský valčík
Vlani v októbri na mníchovskom medzinárodnom veľtrhu elektrickej mobility eCarTec
dostalo ECODAILY Electric cenu najlepšieho elektrického úžitkového vozidla. Dnes
už je súčasťou produktového radu a zákazníci si ho môžu objednať ako každý iný model.
Tri a pol tonový van, ktorý pri jazde neprodukuje žiadne emisie, sme vyskúšali
vo viedenských uliciach.

A

si nebude nikto namietať, že centrum Viedne je typickým
prostredím, v akom by sa mali uplatniť vozidlá so 100-percentne čistou prevádzkou. Vďaka ochote rakúskeho
importéra vozidiel značky Iveco sme mali ECODaily Electric pol
dňa plne k dispozícii v uliciach mesta valčíka. A zhodou okolností
v piatkovej dopravnej špičke, takže mohlo ukázať, ako sa vyzná
v tlačenici. Ba čo viac, v sprievode pána Georga Hörgera, experta
na túto technológiu, to bol aj intenzívny kurz z elektrického pohonu
(a keďže je rodák z Viedne, ani raz sme sa v uliciach 1,7-miliónovej
metropoly nestratili).

ŽIADNE EMISIE A TICHÁ PREVÁDZKA
S takýmto nákladným vozidlom môžete jazdiť v centrách metropol
a miest vrátane zón s obmedzenou dopravou, ktorých je vo vyspelých európskych krajinách stále viac a budú sa neustále rozširovať.
EcoDaily Electric je klasifikované ako ZEV (Zero-Emission Vehicle
– vozidlo s nulovými emisiami), takže sa ho netýkajú ani obmedzenia
platné pre vozidlá so spaľovacími motormi.
Jazdiť s elektrickým Daily by sa i vám zrejme zapáčilo. Ovládanie
vozidla je ešte jednoduchšie, ako pri spaľovacích motoroch s automatickou prevodovkou. Radiaca páka, vlastne volič režimu jazdy, má len
tri pozície: Vpred, vzad a neutrál. Otočíte kľúčikom v spínacej skrinke
a iba tiché cvaknutie signalizuje, že už je „naštartované“. Šliapnete na
pedál akcelerácie a auto sa takmer nehlučne rozbehne...
Za volantom sme si rýchlo uvedomili dva zásadné rozdiely oproti
Daily so vznetovým motorom: Spevavý zvuk – presne taký, aký počuť
v trolejbuse a skvelú akceleráciu – elektromotor totiž poskytuje maximálny krútiaci moment (260 Nm) prakticky okamžite až do 2 000
otáčok min-1. Ak sme na červenú zastavili prví, prví sme aj vyrazili
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na zelenú, taký „odpich“ má ECODaily Electric. Keď stiahnete nohu
z „plynu“, pocítite, že spomaľovanie má priebeh akoby vozidlo brzdilo
motorom, no to sa práve zapol režim odľahčujúceho brzdenia. V počiatočnej fáze stlačenia brzdového pedála sa zdvojnásobuje brzdný výkon
generátora a súčasne nastupujú hydraulicky ovládané kotúčové brzdy
s podtlakovým posilňovačom a ABS. Energia vznikajúca pri brzdení sa
spätne akumuluje do batérií. Maximálnu rýchlosť 70 km/h sme v centre
Viedne radšej neskúšali, až neskôr, keď sme zašli na perifériu. Cestou
na vyhliadkový Kahlenberg sme si ešte stihli overiť, že aj serpentínami
do kopca ide pekne svižne (podľa technických údajov plne zaťažené
vozidlo dokáže prekonať stúpanie so sklonom až 16 %).

DOSTATOČNÝ AKČNÝ RÁDIUS
Najazdili sme 37,5 km s množstvom zastavení/rozbiehaní a v cieli
boli batéria nabité na 75 %. Akčný rádius na jedno nabitie batérií
uvádza výrobca v rozmedzí 90 až 130 km (v závislosti od počtu
batérií a náročnosti prevádzky). Na distribúciu tovaru či doručovanie zásielok v mestách to bohato stačí. A presne to sú oblasti
pôsobenia, pre ktoré sa vyvíjajú vany s nulovými emisiami. Objektívnou nevýhodou elektrických vozidiel je ich väčšia pohotovostná
hmotnosť. Iveco zredukovalo tento hendikep na akceptovateľných
300 kg – zhruba o toľko je ťažšie ECODaily Electric s dvoma batériami v porovnaní s dieselovou verziou. Druhou nevýhodou je
cena, ktorá je v súčasnosti pre bežného užívateľa vysoká. Preto
sa prvé flotily začínajú tvoriť zatiaľ len v rámci silných spoločností
s masívnym vozidlovým parkom, ktoré majú záujem podporovať
rozvoj alternatívnych pohonov (samozrejme, i prostriedky na vstupné investície). Spoločnosť Iveco navrhla a postavila prvé elektrické
Daily už v roku 1986. Súčasné ECODaily Electric má trakčný troj-

Na „tankovanie“ treba bežnú 32-ampérovú,
380-voltovú trojfázovú elektrickú zásuvku.

Displej na prístrojovej doske zobrazuje všetky
dôležité údaje: Stav nabitia, napätie, teplotu...

Dvojpedálové ovládanie.

fázový asynchrónny motor s reduktorom umiestneným v strede
vozidla. V testovanom modeli 35S bol elektromotor s nominálnym
výkonom 30 kW a maximálnym 60 kW, nominálne napätie je 278 V.
Zdrojom energie sú trakčné batérie ZEBRA Z5 pre trvale vysoké
výkony, ktoré majú výrobcom uvádzanú životnosť maximálne 1000

V ZRKADLE MÉDIÍ

Pod kapotou sú nabíjačky a batéria
pre pohon pomocných zariadení.

nabíjacích cyklov (1 cyklus = nabitie z 0 na 100 %). V porovnaní
s dieselovým pohonom dokáže ECODaily Electric pri optimálnych
prevádzkových podmienkach s jednou súpravou batérií usporiť až
10 000 € (pri odjazdení 120 000 km) ◆
Transport 12/2010

ECODAILY Electric

v livreji DHL
Na hannoverskom veľtrhu IAA absolvovalo ECODAILY Electric európsku výstavnú premiéru. Návštevníci veľtrhu ho videli vo farbách
významného zákazníka – Deutsche Post DHL. Počas novinárskeho
dňa 22. septembra na stánku turínskeho výrobcu si Thomas Zuber
(Deutsche Post DHL, na snímke vľavo) prevzal z rúk Franca Miniera
(Iveco) symbolický kľúč od 10 elektrických Daily, ktoré na budúci
rok budú zaradené do zásielkového servisu vo viacerých nemeckých mestách, napríklad v Berlíne, Bonne, Düsseldorfe a Hamburgu.
Vo flotile Deutsche Post DHL jazdí v súčasnosti okolo 2700 vozidiel, ktoré propagujú ochranu ovzdušia a redukovanie emisií CO2.
Sú medzi nimi napríklad modely s hybridným alebo elektrickým pohonom, na alternatívne palivá alebo dokonca aj s modifikovaným
elektronickým manažmentom motora, resp. aerodynamickými úpravami. Čoskoro k nim pribudnú prvé 3,5-tonové elektrické vozidlá
v Európe, ktoré vyvinulo Iveco na báze svojho tradičného radu Daily.
Ich prevádzka v službách Deutsche Post DHL prispeje k ďalšiemu
vývoju elektrického pohonu pre využitie v logistike. V rámci strednodobej perspektívy elektrickej alternatívy je jedným z hlavných
cieľov znížiť cenu tohto typu pohonu, špeciálne v kategórii veľkých
vanov a umožniť ich ekonomickú životaschopnosť. Vo vozidlovom
parku Deutsche Post DHL budú ECODAILY Electric testované
v reálnych podmienkach každodennej distribúcie balíkov. Sú veľmi
vhodné do mesta a režimu jazdy s častým zastavovaním a rozbiehaním, akčný rádius 90 km na jedno nabitie je dostatočný a batérie sa
vždy cez noc nabijú v depe Deutsche Post DHL alebo distribučných
základniach ◆
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Vertis – eso
pre Latinskú Ameriku
Koncom októbra sa v Salvador de Bahia
(Brazília) predstavil nový nákladný
automobil strednej triedy Vertis,
ktorým Iveco doplnilo svoju ponuku
produktov pre latinskoamerický trh.

V

ozidlo je vybavené modernou, mimoriadne spoľahlivou
a ekologickou pohonnou jednotkou, ktorá má nízku spotrebu, a výnimočne konkurenčné sú aj celkové prevádzkové
náklady. Z estetického hľadiska prináša veľmi zaujímavý dizajn kabíny s výraznými pozdĺžnymi otvormi pre prístup vzduchu v maske
a veľkým logom uprostred.
Vertis dostal nový common-railový motor NEF4 z produkcie
Fiat Powertrain Technologies v Sete Lagoas. Ide o najmodernejší motor tejto triedy, čo je základný kameň úspornej prevádzky
a nízkej úrovne emisií. Z konštrukčného hľadiska je pripravený plniť
predpisy Euro 5.
Vozidlo s prevodovkou ZF, prednou nápravou Dana, resp. zadnou
Meritor a brzdami Master/Knorr má 9-tonovú a 13-tonovú verziu.
Nový brazílsky produkt vyvinuli na platforme z joint-venture spoločnosti Iveco v Číne s využitím vyspelých európskych technológií,
pritom však podiel domácich zdrojov je až 85 % (v priebehu vývoja
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Iveco uprednostnilo dodávateľov komponentov, ktorí sú už etablovaní
na brazílskom trhu). Z toho sa odvíja stratégia ponúknuť nový model
s bezkonkurenčnou zárukou v tomto segmente: Prvý rok platí kompletná garancia na celé vozidlo plus ďalší rok na pohonný reťazec.
Výrobca si sľubuje od novinky ohromný komerčný úspech – ešte
pred oficiálnym uvedením na trh dostal objednávky na takmer celú
tohtoročnú produkciu. Vozidlo má očividne potenciál stať sa v Brazílii lídrom medzi modelmi pre mestskú a medzimestskú distribúciu.

Strategická Brazília
Vďaka Vertisu vstúpilo Iveco s moderným produktom do strednej triedy, ktorá reprezentuje zhruba 20 % celkového predaja na
brazílskom trhu nákladných vozidiel. Odteraz ponúka kompletné
spektrum produktov – vyrába i predáva špičkové vozidlá pre každý
trhový segment v Brazílii.
Južná Amerika, a hlavne Brazília, je pre Iveco jedným zo štyroch
pilierov strategického plánu na obdobie 2010 – 2014. Skompletizovanie palety produktov pre Latinskú Americu patrí ku kľúčovým
úlohám v rámci priorít spoločnosti s cieľom dosiahnuť do roku 2014
dvojcifernú rentabilnosť. Vertis reprezentuje – ruka v ruke s rozvojom distribučnej siete a stúpajúcim podielom na trhu – maximálne
výhodný spôsob, ako reagovať na súčasnú priaznivú ekonomickú
situáciu v Brazílii ◆

TECHNIKA

Jedno z ôsmich vozidiel,
ktoré sú už
v prevádzke.
.

20 ton PRE POHODU
na palube
Catering pre lietadlo
Airbus A380 spoločnosti
Lufthansa zabezpečujú
vozidlá Iveco Eurocargo
vybavené špeciálnymi
vysokozdvižnými
kontajnermi.

P

rv, ako najväčšie dopravné lietadlo
na svete Airbus A380 nemeckej
spoločnosti Lufthansa vzlietne, na
jeho palubu treba dodať jedlo i nápoje až pre
526 cestujúcich – do 50 minút. Zásobovacia dcérska spoločnosť Lufthansy na to pre
každý let používa päť špeciálnych cateringových vozidiel s flexibilnou výškou vykladania
tovaru na podvozkoch Iveco Eurocargo.
Od konca augusta využíva Lufthansa
na interkontinentálnych linkách tri lietadlá
typu A380. Toto nové obrovské poschodové
„superjumbo“ kladie na personál a techniku
v každom ohľade doteraz nepoznané nároky.
Napríklad aj plocha potrebná na odstavenie
lietadla s rozmermi 80 x 80 metrov je väčšia,
ako pri iných osobných lietadlách. A pretože
na letiskách je miesto extrémne drahá položka, zriaďujú sa „parkovacie boxy“ čo najbližšie
pri sebe. Pre cateringovú firmu to znamená,
že potrebuje obratné vozidlá, ktoré aj v stiesnených podmienkach svižne naložia, odvezú
a vyložia potrebné množstvo nákladu.
Gigantický Airbus obsluhuje pätica vozidiel: Tri zásobujú hlavnú (prostrednú) pa-

lubu, ktorá je u Lufthansy naprojektovaná
ako ekonomická trieda a dva vysokozdvižné
nakladače dodávajú zásoby na hornú palubu
s ôsmimi sedadlami v prvej triede a 98 miestami v biznis triede. (Na spodnej palube sú
priestory pre prepravovaný tovar a batožinu, ako aj spálne pre posádku.) „Nakladacie
dvere“ pre hlavnú palubu sú vo výške 4,44 m,
teda podobne ako na iných lietadlách. Pri
vykladaní zásob na hornú palubu musia však
vozidlá „dočiahnuť“ do výšky 8,20 m, čo nie
je u žiadneho iného lietadla.
Firma LSG Sky Chefs stavia v cateringu
prevažne na podvozky od Iveca. Na letisku
vo Frankfurte – ale aj v celom Nemecku – je
okolo 70 % zásobovacích vozidiel od turínskeho výrobcu. Okrem skvelej spolupráce,
ktorá trvá desaťročia, zohráva veľkú rolu
aj spoľahlivosť modelov z produkcie tohto
európskeho koncernu. Najstaršie cateringové vozidlá Iveco, ktoré sú vo Frankfurte
doteraz v nepretržitej prevádzke, boli zakúpené už v roku 1985! Od začiatku 90. rokov
minulého storočia je Iveco Cargo základom
flotíl vo väčšine pobočiek firmy LSG Sky
Chefs v Európe.
Najnovšia objednávka obsahovala 17
podvozkov typu Eurocargo 160 E 25 /P
6x2x4 (prípustná celková hmotnosť 22 t,
motory s výkonom 185 kW/251 k) s riadenou prvou aj treťou nápravou a pneumaticky odpruženými zadnými nápravami.
Automatizovaná šesťstupňová prevodovka
Eurotronic 6AS800 s plazivým módom jazdy

a špeciálnym ovládaním spojky uľahčujú vodičom ovládanie vozidla a umožňuje veľmi
precízne manévrovanie, resp. približovanie
sa k lietadlám s presnosťou na centimetre.
Všetky tieto vozidlá sa používajú na zásobovanie hornej paluby lietadla A380 – a to
bol dôvod na zvýšenie hmotnosti o šesť ton.
Pretože: Každé cateringové vozidlo, ktoré
používa firma LSG Sky Chefs na zásobovanie
lietadiel A380, môže odviezť až štyri tony potravín a nápojov. Ďalším zaťažením podvozka
je zdvíhacie zariadenie a kontajner. Navyše
pre vykladanie vo výške 8,20 m treba väčšie
zdvíhacie nožnice, silnejšie podpery a väčšie
množstvo náplne do hydraulického systému
než pri verziách pre „normálne“ výšky. Tam
stačí celková hmotnosť 16 000 kg, ktorú majú
dvojnápravové vozidlá. Veľká obratnosť Eurocarga s vlečenou poslednou nápravou rozhodla o tom, že dostalo prednosť pred inými,
väčšími modelmi.
Zo 17 objednaných trojnápravových
podvozkov Eurocargo s nadstavbou od severoírskeho výrobcu Mallaghana je už osem
v prevádzke. ◆

17

DIZAJN

Iveco Glider:

Realita budúcnosti

Na nedávnom hannoverskom veľtrhu
úžitkových vozidiel predstavilo Iveco svoj
pohľad na „realitu budúcnosti“. Glider
(klzák) je interpretáciou produktivity,
v ktorej dominujú dva aspekty: Energetická
účinnosť a byť pripravený na budúcnosť.

Š

túdia Glider je výsledkom spolupráce dizajnérov spoločnosti Iveco a tímu z Centra Ricerche Fiat. Pri tvorbe hladkých kriviek ťahača budúcnosti ich inšpiroval plachtiaci
orol ako vzor aerodynamickej dokonalosti a maximálnej energetickej účinnosti.

Metamorfózy
Orol, vetroň a Iveco Glider... čo majú spoločné? Kráľ vtákov je
jedným z najdokonalejších lietajúcich tvorov živočíšnej ríše – stelesňuje bezchybnú kombináciu veľkého výkonu a vysokej energetickej
účinnosti. Kĺzavý let orla inšpiroval človeka pri konštrukcii vetroňa,
ktorý dokáže lietať bez motora alebo iného zdroja energie, ale využíva stúpajúce vzdušné prúdy a vynikajúcu aerodynamiku. A Glider?
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Prístrojový panel je pripevnený
k stĺpiku volantu.
Ten zasa vyjadruje snahu Iveca o maximálnu produktívnosť vozidiel
v diaľkovej kamiónovej doprave.

Maximálna účinnosť
Čo najväčšiu energetickú efektívnosť štúdie dosiahli jej autori štyrmi krokmi: 1. výroba obnoviteľnej energie na palube, 2. regenerácia

DIZAJN

ktoré pre potreby paluby generujú obnoviteľnú energiu (2 kWh),
či vonkajšie aj vnútorné osvetlenie technológiou LED.
Línie kabíny, vlastne celého vozidla, sú koncipované tak, aby vonkajšia aerodynamika maximálne prispievala k hladkému obtekaniu
vozidla vzduchom. Do mozaiky úprav tohto typu patrí aj minimalizovanie medzery medzi ťahačom a návesom, aby turbulencie vzduchu
vznikajúce za jazdy boli čo najmenšie. Nízke valivé odpory pneumatík kontroluje automatický systém dohusťovania, ktorý prispôsobuje tlak vzduchu aktuálnym podmienkam na ceste. Takto sa dajú
valivé odpory znížiť o 15 %.

Pripravený na budúcnosť
Pracovisko vodiča s 15-palcovým
displejom komputera.

Interiér je prekonfigurovaný, aby sa ešte väčšmi podieľal na efektívnosti diaľkovej dopravy. V centre pozornosti vývojového tímu boli
tri hlavné okruhy činnosti vodiča: JAZDA – pri ktorej ergonómia
znamená bezpečnosť, KANCELÁRIA – vodič má k dispozícii technológie, ktoré podporujú maximálnu produktívnosť, a DOMOV
– príbytok, kde vládne pohodlie a pohoda.
Pozrime sa podrobnejšie na jednotlivé funkcie. Prístrojový panel
je pripevnený k stĺpiku riadenia, takže pri nastavovaní volantu sa
hýbe súčasne s ním, aby boli údaje perfektne čitateľné v každej
pozícii. Tvorí prirodzenú a intuitívnu styčnú plochu s cieľom poskytnúť viac informácií, ale s menším zaťažovaním pozornosti šoféra.
Navyše umožňuje úpravy podľa potrieb vodiča a pracovného nasadenia vozidla. Na multifunkčnom volante sú spínače rôznych funkcií,
napríklad aj smerových svetiel.

VŠETKO PRE KOMFORT VODIČA
Účinné i efektné
aerodynamické línie.

energie, 3. extrémne vysoká energetická účinnosť, 4. zredukovanie
valivých odporov. V prírode je samozrejmosťou racionálne využívanie energie a minimalizácia plytvania. Inšpirovaní týmto princípom výskumníci do detailov doladili systémy umožňujúce využívať
kinetickú energiu vznikajúcu pri brzdení, ktorá by sa inak strácala
vo forme tepla, a tiež tepelnú energiu motora – aj tá uniká cez výfukové plyny a chladiče. Prvý zo systémov známy pod názvom KERS
(Kinetic Energy Recovery System – systém obnovy kinetickej energie) umožňuje získať späť dostatok energie na elektrický pohon
všetkých prídavných zariadení, ako je klimatizácia, kompresor, čerpadlá. Využitie tejto kinetickej energie sa prejaví na zredukovaní
spotreby paliva o 5 %.

Menší odpor vzduchu aj pneumatík
Termodynamické zákony neumožňujú, aby spaľovací motor všetko
teplo vznikajúce pri horení premenil na kinetickú energiu – časť
sa stráca v atmosfére (cez výfukové plyny a chladič). Štúdia Glider
však využíva aj tento zdroj energie a teplo výfukových plynov premieňa na elektrinu prostredníctvom systému založenom na Rankinovom cykle, čo je v podstate kompaktný a účinný parný stroj.
Rekuperácia tepla pomáha znížiť spotrebu pri jazde po diaľnici
až o 10 %. Nadbytočná elektrická energia sa ukladá v špeciálnej
jednotke a môže sa využiť ako zdroj energie keď vozidlo stojí.
Jednoducho celý manažment prevádzky vozidla je nastavený na
zníženie energetických strát. Príkladom inovatívneho poňatia sú
i fotovoltaické panely na streche kabíny pokrývajúce plochu 2 m 2 ,

Základný prvok intuitívneho prepojenia človeka s vozidlom reprezentuje inteligentná ovládacia jednotka SCU (Smart Control Unit)
s 15-palcovým displejom, ktorý sa dá rôzne konfigurovať aj premiestňovať. Pri nastavení DRIVE je umiestnený v strede palubnej
dosky a možno ho otočiť smerom k vodičovi, pri funkcii OFFICE sa
presunie na stranu spolujazdca a plní úlohu multifunkčného počítača
s dotykovou obrazovkou, pričom je zasadený do kontextu komfortnej „kancelárie“ vybavenej skrinkou so stolíkom a pracovnou
plochou. V režime HOME je displej na zadnej stene a mení sa na sofistikovaný ovládací panel, ktorý pomáha automatizovať obydlie.
Vyspelá klimatizácia zabezpečuje, aby sa vodič cítil komfortne či
už ide o teplotu, vlhkosť vzduchu alebo vôňu. V spolupráci s Rieter
Automotive vznikla priedušná zadná stena, aby si užívateľ ani neuvedomil prúdenie vzduchu v malom priestore kabíny. Domáci kútik
zahŕňa kuchynku s multifunkčným boxom, v ktorom sa dá uskladniť
i pripraviť jedlo a tiež umyť riad. To všetko samozrejme vďaka
sofistikovaným riešeniam (vysoko účinné vákuové eliminovanie pachov, ultrazvuková technológia). Priestor v zadnej časti môže byť
upravený na spanie, fitness, pozeranie filmu alebo čítanie. Sedadlá
sú konceptom v koncepte, hľadaním objektu novej generácie, v ktorom sa ergonómia snúbi s možnosťou meniť parametre, so štýlom
a funkčnosťou a sú tiež štúdiou materiálov, ktoré si trvale udržia
svoje vlastnosti. Komplex high-tech prvkov v interiéri kompletizuje
sofistikované osvetlenie a 3D audio-systém využívajúci namiesto reproduktorov plošné elektrostatické panely. Osvetlenie kabíny a bodové svetlá sú postavené na najnovšej technológii LED, čo zmenšuje
energetickú náročnosť, zlepšuje výkonnosť a predlžuje životnosť.
Počas odpočinku si vodič môže zvoliť napríklad aj farbu osvetlenia,
aká najlepšie vyhovuje jeho momentálnej nálade. Bodové svetlá zase
pomáhajú pri čítaní, varení, resp. pri všetkých činnostiach, ktoré si
vyžadujú koncentrované osvetlenie ◆
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RETRO

Veterán
ako z výkladu
Autorizovaný dealer vozidiel TOYOTA,
IVECO a FIAT Professional AT a.s. Žilina
má niečo, čo inde len tak nenájdete:
Vlastnoručne zreštaurovaný valník
s plachtou Magirus-Deutz z roku 1963!
Takýto bonbónik si Iveco News
nemohli nechať ujsť.

T

ento príbeh by sa pokojne mohol volať Zmenáreň – kompletná premena od hlavy až po päty. Alebo reportáž o tom,
ako sa zo zanedbaného robotníckeho samaritána stal atraktívny senior v špičkovej kondičke.

Magirus-Deutz za šesť tisíc
Spoločnosť Iveco vznikla ako nadnárodná spoločnosť v novembri 1974.
Je teda ešte stále relatívne mladá a ak chceme nájsť skutočných veteránov – predkov dnešných modelov Iveco, musíme sa vrátiť k stromu
rodokmeňa: FIAT, LANCIA, OM, UNIC a samozrejme nemecký MAGIRUS, jeden z kľúčových partnerov, ktorý vstúpil do spoločného podniku.
A práve po tejto vetve sa začalo pátranie nadšencov z AT Žilina. Jedným
z nich je Ing. Juraj Žerjava, vedúci strediska, ktorý nám priblížil celý projekt: „Bol to nápad riaditeľa firmy Ing. Jozefa Poláčka, ktorý sa už roky
venuje historickým vozidlám a postupne si zadovážil viacero veteránov
značky Toyota, najmä Toyota Land Cruiser. Myšlienka zreštaurovať nákladný automobil, ktorý má priamu spojitosť s vozidlami Iveco, bola
však niečím novým a inšpirujúcim. Hľadali sme na webových stránkach
inzeráty, v ktorých ponúkali vozidlá tohto typu, no stále to nebolo ono.
Ale v októbri 2006 sme dostali dobrý tip od Róberta Baumgartnera,
vtedajšieho šéfa kancelárie IVECO. Podľa údajov na internete vozidlo
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slúžilo pre Robotnícky samaritánsky zväz (Arbeiter-Samariter-Bund,
nezávislá organizácia poskytujúca pomoc v zdravotnej a sociálnej oblasti)
v nemeckom meste Augsburg. Klasický valník s plachtou, ale s korbou
upravenou na prepravu osôb a so štyrmi skladacími poľnými ležadlami.
Bol funkčný, dokonca mal aj platný technický preukaz. Chceli za neho
5900 eur. Koncom novembra 2006 už stál na dvore našej firmy.“

Zábava na tri roky
Auto, ktoré 5. júna 1963 vyrobila spoločnosť Klockner-H-Deutz
v Ulme, rozobrali do poslednej skrutky. Všetky dielce vyčistili, čo
bolo treba vymeniť, vymenili – napodiv podarilo sa zohnať originálne náhradné dielce, niektoré komponenty stačilo opraviť. Dá sa
povedať, že aj po rekonštrukcii je na 99 % všetko pôvodné. S generálkou motora nebol problém – žiadna elektronika, nijaké fígle. Ale
rekonštrukcia šasi, to bola samostatná kapitola. Verili by ste, že ešte
aj v 60. rokoch minulého storočia sa pri stavbe pomocného rámu
používalo drevo? To, čo by bolo zložité tvarovať z ocele, vyrobili
z masívnych dubových dosiek – prakticky celá korba vrátane nosníkov a priečnikov je drevená, akurát najnamáhanejšie sekcie spevnili oceľovými „vinklami“ a spojkami. Drevo je ľahšie a nehrdzavie.
Pravda, keď sa do neho zahryzne hniloba, to tiež nie je žiadna výhra.
Preto napokon definitívne zvíťazilo železo, resp. jeho ušľachtilá
sestra oceľ. Pikantné na tom je, že pri oprave tejto časti nákladného
auta nepotrebovali automechanika, ale stolára. Ten staré dielce

RETRO
Vidlicový šesťvalec Deutz má výkon 110 kW.

Výbava kabíny bola strohá, ale „budíkov“ už bolo veľa.

Pomocný rám a prakticky celá nadstavba je z dreva.

Výškové nastavovanie sedadla vodiča.

Základné technické údaje:
Typ a verzia: Magirus Deutz Merkur 150A.
Motor Deutz vzduchom chladený vidlicový 6-valcový
so zdvihovým objemom 9500 cm3.
Maximálny výkon 110 kW/147 k pri 2300 ot/min.
Nesynchronizovaná prevodovka 5-stupňová + spiatočka.
Vonkajšie rozmery 7400 x 2500 x 3200 mm (d x š x v).
Pohotovostná hmotnosť 5100 kg.
Celková hmotnosť 10 000 kg.
Brzdy bubnové, riadenie bez posilňovača.
Maximálna rýchlosť na 5. prevodovom stupni 74 km/h.
Retro pred rekonštrukciou.

pekne obkreslil a „vystrúhal“ nové. Juraj Žerjava: „Aj kabína mala
drevené časti – do tej sa pustil špecialista na takúto prácu, ktorého
sme našli na Orave. Samozrejme, demontovanú sme ju tam museli
zaviezť. Ani zohnať plachtu na korbu v štýle originálnej – podobnú,
ako mali Pragy V3S – nebolo celkom ľahké...“
Takže niečo trvalo dlhšie, niečo kratšie. Tempo práce však záviselo
hlavne od voľného času Štefana Vodilku a Miroslava Kramaru – dvoch
mechanikov z AT, ktorí sa na projekt renovácie dali nahovoriť. A keď sme
sa s nimi rozprávali, ešte aj teraz so zanietením popisovali zaujímavosti
z renovácie a bolo zrejmé, ako sú hrdí, že sa na nej mohli podieľať.

Zdravé telo, zdravé srdce
V januári 2010 – po troch rokoch práce – bolo auto hotové. Vyzerá
ako nové, má riadne evidenčné číslo a je zdravé, ako keby práve

zišlo z výrobného pásu. Samozrejme, jeho parametre sa nedajú porovnávať s dnešnými nákladnými vozidlami. No pokiaľ ide o výbavu,
Magirus-Deutz z roku 1963 má v princípe všeličo z toho, čím sa
pýši súčasná technika. Napríklad pripojiteľný pohon predných kolies
alebo výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča.
Jasné, že sme sa nechali previezť aspoň v uliciach priemyselnej zóny, kde sídli autorizovaný dealer vozidiel AT. Potlačili
sme túžbu sedieť za volantom, i keď galantná ponuku zaznela.
Nemali sme však svedomie počítať zuby prevodovke pri nevydarených dvojitých vyšliapavaniach spojky... Ale už len sedieť
v kabíne takéhoto krásneho exemplára je zážitok, ktorý vnímate
doslova všetkými zmyslami. A človek sa mimovoľne usmieva,
pretože história na kolesách vždy bude mať svoje nenapodobiteľné kúzlo ◆
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Trakker sa osvedčil aj v ťažkých
fínskych podmienkach.

Pri výnimočných profesiách je hodno
zamyslieť sa nad charakterom ľudí,
ktorí neobvyklú prácu robia a nad
prostriedkami, ktorými nezvyčajné
podmienky dokážu prekonávať. Zimná
údržba ciest je nepochybne neobvyklá
práca a vyžaduje si odolných chlapov
aj odolnú techniku. Pozrime sa na vozidlá
Iveco Trakker, ktoré sú ich partnerom.

O

dolnosť Trakkerov vyplýva z ich pôvodného určenia na
ťažké stavebné práce. Základom je rám schopný znášať
preťaženie a pritom dostatočne ľahký kvôli čo najväčšej nosnosti. Robustnosť je daná tiež odliatkami alebo výkovkami
náprav, ktorým nejaký ten úder neublíži a ktoré držia priamy smer
jazdy výmoľ-nevýmoľ.
Skutočný chlap je vždy pripravený a to aj v zime, keď je mráz
-20 stupňov. Trakker, ktorého nechajú vonku, si nezávislým kúrením
zohreje motor, rozmrazí sklá kabíny, potom ohreje naftu v nádrži
a je pripravený vyraziť tmou a zimou, aby odhrnul sneh z vozoviek
v dedinách ďaleko od strediska údržby. O to, aby šofér trafil, sa
stará prídavné elektrické rozmrazovanie skla spolu s prídavnými
svetlami zapojenými do konektora na streche. Iba odvážny chlap
sa nebojí ísť bielou tmou, keď netuší, či ešte má pod sebou asfalt.
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Zimná údržba ciest,
ľudia a vozidlá
Preto musí byť Trakker schopný prejsť zasneženú priekopu, vrátiť sa z poľa na vozovku a pokračovať v práci. Preto má aj pohon
predných kolies, aby sa predok dokázal prehrabať na pevný podklad
a správne navrhnuté zaťaženie všetkých náprav tak, aby sa neprepadol v teréne. Tam, kde pevný podklad chýba, vozidlo si pomôže
medzinápravovými uzávierkami. K stabilite jazdy výrazne prispievajú ľahké tuhé nápravy s kolesami, ktoré smerujú vždy kolmo na
vozovku kvôli optimálnemu záberu.
Trakker s tuhými nápravami ponúka v minulosti nepredstaviteľnú výdrž pneumatík a je tak správnym partnerom pre chlapov,
čo vydržia makať dlhé hodiny bez odpočinku. Ťažnej sily má každý
Trakker prebytok. Podobne ako každý buldozér tiež musí na kopec
vyviezť nielen vlastnú hmotnosť, ale pritom premiestniť aj tony
snehu. Na to slúžia motory Cursor s veľkým krútiacim momentom
od nízkych otáčok a mnohostupňové prevodovky. Trakker dokáže
pomôcť vytiahnuť zapadnutú nákladnú súpravu, no musí sa tiež
vedieť deväťdesiatkou ponáhľať so soľou k vzdialenej poľadovici.
Pri vyslobodzovaní často prídu k slovu všetky nápravové uzávierky
a predný i zadný hák.

ROZVAHA A rýchle reakcie
Postreh šoféra na kľukatých zasnežených cestách je nevyhnutný,
aby udržal vozidlo v potrebnom smere a zamedzil kolízii s protiidúcimi. Pritom mu neustále pomáha 25-30 % výkonu motora
na riadenej náprave, ktorá tak reaguje rýchlejšie. Vodičovi na
nečakanej poľadovici okamžite pomôže tiež ASR pôsobiaci na

Dva Trakkery odhrnú
celú šírku diaľnice.

hrievané zrkadielka s elektrickým nastavovaním. Dielce montované
po obvode podvozka musia počítať s drobnými kolíziami s okolím,
a preto sú robustnejšie, než by bolo nutné pri bežnej prevádzke.

Postačiť si s málom
Správny šofér má tiež správny smäd. Zásoba tekutiny po dokončení
kolobehu v tele môže spôsobiť šoférovi ťažkosti, alebo ho prinúti
zastaviť. Naopak Trakker sa pri nedostatku močoviny, ktorej si vozí
okolo 50 l, necíti dobre a protestuje, ale nemusí zastavovať.
Obsluha posýpacieho vozidla musí byť skromná a vydržať rannú
šichtu s desiatou a termoskou z domu. U Trakkera sa skromnosť
prejavuje tým, že motor dokáže súčasne poháňať vozidlo, hydrauliku pluhu i posýpacej nadstavby vo všetkých situáciách, a tak obmedzuje spotrebu paliva. Vďaka storočiu vývoja vznetového motora
dokáže Cursor premeniť viac ako 40 % energie paliva na mechanickú prácu. Ešte dôležitejšia je skromnosť v spotrebe materiálu
na údržbu, ktorá sa robí raz za rok a rýchla kontrola po pol roku.
O malých nárokoch hovoria iba 4 tukom mazané miesta podvozka.

PROFIL

všetky nápravy a korigujúci chýbajúcu trakciu kolies, ktoré sú
v tom momente na ľade. Postreh vozidla sa prejaví aj pri otáčaní
v hlbokom snehu alebo blate, kde ASR vykonáva omnoho lepšiu
prácu než klasické uzávierky. Rozdelenie výkonu vozidla na viac
náprav zásadne pomôže pri jazde po ľade. Tam každá pneumatika
potrebuje čo najpresnejší prídel ťažnej sily vozidla a centrálne
diferenciály Trakkera to zabezpečia.
Šofér nákladiaka predtým musel mať dosť sily na prácu s volantom a riadiacou pákou. Trakker toto eliminoval presným servoriadením a prevodovkami s plne pneumatickým radením, ale výdrž
mužov za volantom aj tak zostane nutnosťou.
Rozvaha a predvídavosť sú dôležité vlastnosti každého vodiča,
u šoféra pluhu s posýpačom však musia byť spojené s pudom sebazáchovy. Pri prejazde závejmi pomôže prebytok sily motora skoro
od voľnobehu – vďaka dokonalému systému prepĺňania. Ak odhad
situácie nevyšiel, nastupujú výkonné brzdy riadené poslednou generáciou ABS, potom silný oceľový nárazník, kabína s vlepeným
vrstveným čelným sklom, bezpečnostné samonavíjacie pásy a premyslený priestor v kabíne, ktorý zostane na prežitie. Možnosť prejsť bez prekážok k opačným dverám môže byť potom výhodou.
Šofér posýpacieho vozidla musí mať prehľad o zavadzajúcich autách, ktoré ho predbiehajú. Na to slúžia spodné okienka vo dverách,
okná v zadnej stene kabíny pre výhľad šikmo dozadu a početné vy-

VŽDY VO FORME
Ak je zanedbaná údržba šoféra, môže sa to prejaviť smradom.
Ak je zanedbané čistenie a voskovanie vozidla, ktoré sa pri práci
pokryje slaným bahnom, čuch to nerozozná, ale prejaví sa to koróziou aj toho najlepšieho laku – a mydlo to nevyrieši.
Ťažké povolanie šoféra posýpacieho vozidla je spojené s veľkou
zodpovednosťou. Nehody áut v zimných podmienkach neubúdajú
a nečakané ľadové platne na cestách môžu prekvapiť, zraniť a zabiť.
Pre ochranu aj svojich šoférov montujú správy ciest do vozidiel zimnej údržby satelitné sledovače, z ktorých sa do dispečingu prenášajú
informácie o kvalite vykonaného posypu. Túto informáciu možno
rozšíriť o všetky vozidlové dáta Trakkera a umožniť tak napríklad
zhromažďovanie údajov pre školenie vodičov o úspornejšej jazde.

ohľaduplný voči prírode
Zodpovednosť k prírode rieši riadiaci počítač posýpacej nadstavby
tak, že dávkuje posypový materiál podľa potreby a rosí ho soľankou, aby zostal na vozovke. Trakker rieši zodpovednosť k prírode
precíznym utesnením proti unikaniu olejov a dôsledným spracovávaním výfukových plynov v katalyzátore SCR. Zásluhou toho sú
škodlivé emisie vo výfukových plynoch Trakkera 3-krát nižšie než
pri vozidlách zimnej údržby z konca minulého storočia.

spoľahlivým profesionálom
Všetci, čo v zime ráno štartujeme na cesty, sa spoliehame na pracovníkov zimnej údržby, ktorí si privstali a vyrazili už pred nami.
Spoľahlivosť Trakkera ako posýpacieho vozidla je daná veľmi konzervatívnym prístupom v jeho konštrukcii a používaním osvedčených, preverených systémov a komponentov. Všetky mechanické
spoje podvozka sa robia na robotizovaných a mechanizovaných pracoviskách so zberom dát o každej montážnej operácii. Všetky spoje
pneumatickej sústavy sú od prvotriednych dodávateľov, všetky
elektrické konektory podvozka sú rovnakého typu, ako sa používa
v leteckom priemysle. Pri profesionálnej údržbe dokáže detailná
diagnostika odhaliť fyzickú kondíciu vozidla lepšie ako lekár a môže
vyliečiť začínajúcu anomáliu predtým, ako dôjde k poruche. Trakker musí vydržať slúžiť v dobrej kondícii aj 20 rokov.
Tešme sa, že túto zimu budú častejšie situácie, keď odvážni profesionáli na svojich silných Trakkeroch namiesto tradičného hromženia šoférov získajú zaslúženú úctu ◆
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V.O.R.
Projekt skrátenia času opravy
Každý, kto si kupuje vozidlo IVECO, kupuje ho s tým, že
ide o dopravný prostriedok určený na tvorbu zisku, a teda
musí byť neustále v činnosti – na ceste. Preto je efektívna
asistencia, dostupná v krátkom čase, nevyhnutnosťou.

P

rojekt V.O.R. je jednou z aktivít v rámci
procesu skvalitňovania servisu IVECO,
ktorú oddelenie Customer service
(Služby zákazníkom) vyvinulo so všetkými dostupnými nástrojmi – od školenia po rozvoj
siete, od diagnostiky po servis cez telefón.
Hlavným cieľom všetkých zainteresovaných zložiek je zamerať sa na chvíľu, keď
dostaneme správu o nepojazdnom vozidle
(„Vehicle Off Road“ = V.O.R.). Znamená to,
že zákazník má problém a vtedy musíme plne
skoncentrovať svoju pozornosť. Poďme sa
pozrieť bližšie na tento projekt:
Vytvorili sme systém hlásenia porúch v reálnom čase (V.O.R. log), aby sme mali celkový
prehľad o všetkých vozidlách mimo prevádzky po dobu 24 hodín a viac. Takto môže byť
celá spoločnosť v pohotovosti (vrátane našich výrobných závodov), aby poskytla pomoc

•

v akýchkoľvek závažných prípadoch. Dosiahli
sme tým prvý dôležitý cieľ – schopnosť zistiť
mieru nespokojnosti našich zákazníkov pomocou objektívneho čísla: Doby vozidla mimo
prevádzky. Na trhoch, kde je tento systém
plne implementovaný, sa nám už podarilo znížiť čas prestoja a dnes je 77 % z nepojazdných
vozidiel späť na ceste za menej ako 12 hodín.
Následne ako druhý krok sme boli schopní identifikovať nepojazdné vozidlá v sieti
za menej ako 4 hodiny od ich kontaktu so
servisom. Prvýkrát sa to podarilo na trhu vo
Veľkej Británii a zaznamenali sme tak ďalšie
zlepšenie servisu a vnímanie zákazníka.
Na konci roku 2009 sa robil medzi jednotlivými značkami prieskum, ktorý bol zameraný na najdôležitejšie servisné parametre (od
individuálnych zručností až po odporúčania
pre konkrétny servis) a ktorý zaradil IVECO

•

do najvyššej kategórie v 10 z celkove 15 sledovaných oblastí. Pochopiteľne schopnosť byť
rýchlejší pri oprave vozidla pomáha posilniť
u našich zákazníkov povedomie o profesionálnom servise.
Inými slovami postavili sme pevný základ,
ktorý teraz budeme ďalej zlepšovať špecifickými službami pre našich zákazníkov.
Čo je kľúčom k úspechu tohto plánu,
ktorý bude uvedený na našich trhoch začiatkom roka 2011? Je to samozrejme naša servisná sieť, starostlivé dodržiavanie štandardov
a dobrá dostupnosť náhradných dielcov.
A čo to v skutočnosti znamená? Naše
servisy v súčasnom ekonomickom kontexte
disponujú nasledujúcimi nástrojmi:
garantujú „Non-Stop Assistance“ 24 hodín
každý deň,
sú vybavené dostatočným množstvom
diagnostických prístrojov, ktoré umožňujú
vykonávať viac servisných zásahov súčasne,
na rozdiel od lacných neznačkových servisov sú naši servisní technici špičkovo vyškolení,
ich sklad náhradných dielcov zahŕňa všetky
dôležité komponenty aj na diaľkové kamióny
i autobusy a nielen najčastejšie vymieňané
súčiastky pre miestnych zákazníkov,
sú schopní poskytnúť dodatočný servis na
prívesy i návesy vďaka produktom Bullder
a dohodám s miestnymi výrobcami nadstavieb
alebo vedia zabezpečiť napríklad výmeny pneumatík a kolies či asistenciu pre niektoré špecifické systémy v skriňových nadstavbách.
Jedným zo zásadným krokov k zlepšeniu
v našej servisnej stratégii je zamerať sa na
kľúčový cieľ, ktorým je „spolupráca so zákazníkmi“. Chceme, aby nás naši zákazníci (a tiež
zákazníci konkurencie) vnímali ako značku,
ktorá ponúka svetu dopravy
nielen vynikajúce produkty,
ale aj najlepší servis na európskych cestách.

•
•
•
•

•

•
•

Nová tvár v Customer service

C

laudio Matà sa stal od 1. septembra
2010 novým Customer Service manažérom Iveco Czech Republic. Je
zodpovedný za predaj náhradných dielcov
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divízie Truck a Bus a za servis Truck v Českej
a Slovenskej republike.
Claudio je pôvodom Talian a má 37 rokov.
Po dosiahnutí inžinierskeho titulu v Turíne pokračoval v štúdiu v Paríži, kde získal doktorát
s titulom PhD. Svoju profesionálnu kariéru
začal roku 1998 v ropnom výskumnom centre v Paríži. V roku 2001 vstúpil do Fiat Group
a pracoval v Case New Holland v Basildone blízko Londýna. V roku 2003 prešiel do oddelenia
popredajných služieb (Customer Service) Iveco
Germany v Mníchove, kde sa zaoberal problematikou záruk a plánovanej údržby (PMC

– Planned Maintenance Contracts). Po dvoch
rokoch Claudio prestúpil do centrály v Turíne,
kde vykonával rovnakú prácu, ale ako koordinátor pre všetky trhy spoločnosti IVECO. V roku
2007 sa vrátil do Mníchova a zastával pozíciu
manažéra technických služieb pre nemecký trh.
Claudio je systémovo orientovaný a stále presvedčený, že počítače môžu pomáhať ľuďom,
ak sa správne používajú. Prispel k implementácii
systému SAP pre Customer service v oblasti
riadenia záruk a PMC na európskej úrovni a tiež
k aplikovaniu mnohých ďalších subsystémov na
nemeckom trhu ◆

IVECODAYS: Skvelé ceny ORIGINÁLNYCH

náhradných dielcov
A

SERVIS

ž do 31. decembra 2010 je pre vás pripravený celý rad výnimočných zliav náhradných dielcov Origin 100 % Iveco,
jediných komponentov, ktoré vám ponúkajú záruku
100-percentnej kvality.
Jedine originálne náhradné dielce garantujú dlhodobú životnosť
vášho vozidla Iveco a poskytnú vám bezpečnosť aj spoľahlivosť,
ktorú potrebujete.
V rámci jesennej kampane IVECODAYS vám v sieti IVECO
ponúkame brzdové doštičky a kotúče, indikátory opotrebovania
bŕzd, spojky, filtre, štartéry motora, alternátory, rozvodové remene, výfukové systémy, tlmiče, stúpačky, zrkadielka, vstrekovače,
reflektory, žiarovky, lišty stieračov, poťahy sedadiel a ďalšie dielce
so zľavou až 30 % ◆

KAMPAŇ: Buďte pripravení na zimu

s príslušenstvom

S

poločnosť IVECO
pre vás na začiatok
zimy pripravila špeciálnu kampaň na príslušenstvo zo širokej kolekcie
IVECO Shop s atraktívnymi
zľavami až 74 %.
V rámci tejto akcie nájdete za vynikajúce ceny takmer
100 položiek, medzi ktorými
sú napríklad prídavné reflektory a svetelné rampy, sady
žiaroviek, kávovary, núdzové
štartéry, baterky, prídavné
kúrenia, termohrnčeky, koberčeky, poťahy sedačiek
a prikrývky, prahové lišty, snehové reťaze, lišty na stierače
a ďalší tovar. Táto akcia platí
do 31. decembra 2010.
Pre bližšie informácie
kontaktujte vášho najbližšieho autorizovaného predajcu
siete IVECO ◆
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EXTRA

Dragon2 vo verzii 8x8.

Špeciál pre letiská
Na júnovom veľtrhu pre
požiarnu ochranu, civilnú
obranu a bezpečnosť
Interschutz 2010 mal
premiéru hasičský špeciál
Dragon2 z produkcie
Iveco Magirus.

N

a celom svete pribúdajú nové letiská, zásluhou globalizácie a moderného štýlu využívania voľného času
letecké spoločnosti na celom svete prepravia
každý deň milióny pasažierov... Paralelne s tým
sú medzinárodné bezpečnostné predpisy v leteckej doprave čoraz prísnejšie a používané
technológie stále výkonnejšie a dokonalejšie.
Významnou zložkou v rámci bezpečnostných
systémov sú pochopiteľne letiskové hasičské
zbory so špeciálnou technikou.
Nedávnou reprezentačnou prehliadkou
súčasných trendov v tomto odvetví priemyslu bol špecializovaný veľtrhu Interschutz
2010 v Lipsku, ktorý je zameraný na techniku,
technológie, výstroj a výzbroj pre požiarnikov,
záchranárov, civilnú obranu a bezpečnosť. Špičkový výrobca technológií pre hasičov Iveco Magirus v rámci svojich noviniek predstavil i nový
modelový rad pre letiská Dragon2 (Drak),
ktorý jasne udáva azimut ďalšieho vývoja
v tomto segmente: Vysokovýkonné, robustné
a striktne funkčné/praktické koncepty vozidiel
bez futuristických dizajnérskych riešení.
Dragon2 má verzie 6x6 a 8x8, ktoré vychádzajú z princípu „všetko z jedného zdroja“,
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takže ich poháňajú motory Iveco najnovšej
generácie. S týmito motormi 40-tonový kolos
dosiahne maximálnu rýchlosť vyše 135 km/h,
pričom pri plnej záťaži a za jazdy dokáže hasiť
vodným delom ovládaným cez monitor. Kabína
kompletne spĺňa požiadavku maximálnej účinnosti zásahu s minimálnou posádkou. Podľa
špecifikácie zákazníka poskytuje priestor pre
3-, 4- alebo 6-členný tím, sedadlo vodiča môže
byť vľavo, vpravo i uprostred.
Vzhľadom na svoje technické parametre
Dragon2 patrí do triedy obrov v kategórii zásahových vozidiel: Pod karosériou má cisternu
na vodu s objemom 17 000 litrov, 2040-litrovú nádrž na penu, zásobu 500 kg práškového
hasiaceho média a 120 kg CO2 . Ale popri sile,
robustnosti i pozoruhodnej výkonnosti ho
charakterizujú aj elegantné tvary a prepracovaná povrchová úprava. Jednoducho po kaž-

dej stránke je stavaný pre výnimočné výkony
na letiskách po celom svete ◆
Technické parametre Dragon2 8x8
Vonkajšie rozmery: Dĺžka 12 800 mm,
šírka 3000 mm, výška 3800 mm,
rázvor 4050/5050 mm.
Šasi: štvornápravové Iveco Magirus.
Dva motory Euro 5 umiestnené
za zadnou nápravou poskytujú výkon
823 kW/1120 k. Prevodovka
je automatická Allison s retardérom,
brzdy kotúčové. Výkon čerpadiel
pri štandardnom tlaku 10 bar
je 10 000 l/min, pri vysokom tlaku
40 bar 250 l/min.
Celková hmotnosť vozidla: 44 000 kg.
Vozidlo akceleruje z pokoja na 80 km/h
za 25 sekúnd a dosiahne maximálnu
rýchlosť vyše 135 km/h.

Motory sú umiestnené vzadu.
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Predajná a servisná sieť IVECO
ŽILINA

TRENČÍN

KOŠICE

ROŽŇAVA
ZVOLEN

TRNAVA
SENEC

SPIŠSKÁ
NOVÁ VES

BANSKÁ
BYSTRICA

BÁNOVCE
NAD BEBRAVOU

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

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

www.iveco.sk

