
                                                                          
 
 
 

 
 
 
Rozmery (mm) – pre pneu 315/70R22,5
A Rázvor  3 800 

B Celková dľžka 6 256 

C Predný previs 1 410 

D Zadný previs 1 048 

E Celková šírka 2 550 

F Zadná časť kabíny od osi prednej nápravy 940 

K Celková výška zaťažené / nezaťažené 3 708 

L Výška rámu zaťažené / nezaťažené 938 

M Rozchod kolies prednej nápravy 2 049 

N Rozchod kolies zadnej nápravy 1818 

O Poloha točny EURO pred osou ZN  700 

    Štand. výška točnice v zaťaženom stave (190 integral) 1130 

P Svetlá výška ťahača 197 

    Maximálny predný polomer návesu 2 040 

    Minimálny zadný polomer návesu 2 040 

    Priemer otáčania obrysový 14 730 

 
Hmotnosti (kg) 
Celková hmotnosť vozidla (legislatívna / konštrukčná) 18 000 / 19 000  

Pohotovostná hmotnosť - základné prevedenie (600 L) 7 460 

Celková hmotnosť súpravy 44 000 *) 

 *) na želanie 48000/ 50 000 kg 

Povolené zaťaženie prednej nápravy 7 500 

Povolené zaťaženie z. nápravy (legislatívna / konštrukčná) 11 500 / 13 000 
 
 

 
Stralis Active Space ponúka kabínu s maximálnym objemom vnútorného priestoru kategórie XXL. Modulárny systém kabíny sa dokáže 
ideálne prispôsobiť požiadavkám vodiča, pričom mu umožňuje aktívny pobyt v kabíne počas jazdy, pri nočnom odpočinku a pri relaxácii 
počas prestávok. Vozidlo ponúka vysokú produktivitu vďaka vynikajúcej aerodynamike a účinnosti pohonu a predĺženým intervalom údržby. 
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Všetky uvedené dáta sú informatívne a nie sú záväzné. IVECO si vyhradzuje právo kedykoľvek ich 
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s programom stáleho vývoja výrobku 10.5.2011

 
 



 
 
 
MOTOR  CURSOR 10  

 

 

 

Radový preplňovaný vznetový 6-valec, turbodúchadlo s riadenou 
geometriou VGT, 4 ventily na valec, medzichladič, rozvod OHC s el. 
riadenými vstrekovacími jednotkami v hlave valcov, dekompresná 
motorová brzda ITB s výkonom riadeným turbodúchadlom. 
Elektromagnetická spojka ventilátora. Program pre úsporu paliva pri 
čiastočnom zaťažení i-ECO. Dlhodobá olejová náplň. Emisná norma EEV 
(lepšia ako Euro V). Katalyzátor (metóda SCR - použitie AdBlue). 
 
Technické údaje 
zdvihový objem 10 308 cm3 

vŕtanie a zdvih 125 x 140 mm 
výkon (CEE) 338 kW (460 k) pri 1560-2100 ot.min-1 
krútiaci moment (CEE) 2 100 Nm pri 1050–1550 ot.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 a indikáciou opotrebovania. Programy radenia - 
automatický eco, power s kick down, automatický s manuálnou korekciou, 
manuálny, brzdný, manévrovací, plazivý, korekcia rýchlosti radenia v 
kopci. Predvoľba režimov na palubnej doske, radenie páčkou pod 
volantom. Program radenie i-ECO. Program Ecoflleet na želanie. 
Dlhodobá olejová náplň. Možnosť montáže závislých pohonov. 
 
Prevod  

 
Prevodový pomer 

  1. 15,86 
12. 1,00 

 
SPOJKA 
Suchá, jednokotúčová 17" s 
tanierovou pružinou so 
servovládaním od prevodovky. 
 
RIADENIE 
Hydraulické s obežnými guličkami. 
Zámok riadenia. Nastaviteľný sklon 
a výška volantu. 
 
PREDNÁ NÁPRAVA 
Prierez dvojité "I". Náboje kolies s 
ložiskami "Set right" - zosilnená. 
 
ZADNÁ NÁPRAVA 
Tuhá s jednoduchým hypoidným 
prevodom, uloženie "Set right", 
uzávierka diferenciálu. 
Štandardný prevod 1 : 2,64 (opt. 
2,85). Spojovacie hriadele a 
náprava s dlhodobou náplňou. 
 
RÁM 
Profil rámu 302,4 x 80,0 x 6,7 mm 
 
KOLESÁ A PNEUMATIKY 
Vpredu jednoduchá montáž 
Vzadu dvojmontáž 
Štandardný rozmer  315/70 R 22,5 
Ráfiky : 22,5 x 9,00 
Pneumatiky so zníženým válivým 
odporom (na želanie iné). Monitor 
tlaku pneumatík (na želanie). 
 

ODPRUŽENIE NÁPRAV 
Odpruženie predné parabolickými 
perami, vzduchové odpruženie 
zadnej nápravy – 4 vaky + ECAS 
(+ 140 / -80 mm ). Indikácie 
zaťaženia náprav vodiči (a pre 
FMS). 
 
BRZDOVÝ SYSTÉM 
Kotúčové brzdy na 2 nápravách. 
EBS - integrované riadenie 
všetkých brzdových systémov s 
optimalizáciou brzdný výkon vs. 
opotrebenie. Dvojstupňová 
dekompresná motorová brzda 
ITB spojená s VGT. 
Adaptívne vzduchové a elektrické 
ovládanie bŕzd návesu - 
dvojhadicové. 
Vyhrievaný vysúšač vzduchu 
Hliníkové vzduchojemy. Hill 
holder. Program stability ESP na 
želanie. 
 
PALIVOVÁ NÁDRŽ 
600 l – hliníková s 
uzamykateľným uzáverom - 
štandard. 
Na želanie až 1200 l - bez 
držiaku náhradného kolesa. AB 
nádrž 55 l, na želanie 100 l. 
 
ELEKTRICKÝ SYSTÉM 
napätie 24V 
alternátor  28 V – 90 A 
štartér 5,5 kW  
batérie 2x 220Ah  

KABÍNA 
Konštrukcia z lisovanej ocele. 
Strecha z plastu. Bez motorového tunela - rovná 
podlaha s voľnou výškou pre stojaceho vodiča 
2080 mm. Odpruženie kabíny štvorbodové 4 ks 
vzduchových vakov. 
Hydraulické sklápanie - elektricky. 
Sedadlo vodiča vzduchom odpružené, 
nastaviteľné v 3 smeroch, vyhrievané, bedrová 
opierka, područka. 
Sedadlo spolujazdca (varianty): 

- sklopné sedadlo s bezp. pásom 
- vzd. odpružené + otočné 

Sedadlá s opierkami hlavy a bezpečnostnými 
pásmi. 
Hlavné prístroje: otáčkomer, tachograf, 
palivomer, teplomer chladiacej kvapaliny, 
ukazovateľ tlaku oleja a vzduchu. El. ovládanie 
okien. Nezávislé teplovzdušné kúrenie, 
klimatizácia. 
Prídavné hmlové a diaľkové svetlá. 1 lôžko – 
štandard, na želanie 2 lôžka, sklopný stolík v 
zadnej časti - alternatívny úložný priestor. 
Izotermický box, alternatívna chladnička. 
Tempomat, speed limiter nastaviteľný vodičom, 
speed limiter 2 programy normal / i-Eco. 
Palubný počítač v štandarde: 
- spotreba PHM v 3 režimoch vrátane 

okamžitej  
- stav brzdného obloženia 
- identifikácia závad 
- automatická kontrola osvetlenia 
- nastavenie servisného intervalu 
- jazyk - čeština 
Ovládanie pal. počítača z volantu, ovládanie 
autorádia z volantu a z lôžka. Zásuvka pre FMS. 
Blue & Me fleet (na želanie). 

 
Všetky uvedené dáta sú informatívne a nie sú záväzné. IVECO si vyhradzuje právo kedykoľvek ich zmeniť bez predchádzajúceho 
upozornenia v súlade s programom stáleho vývoja výrobku.        10.5.2011 
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