PERFECT
CROSSING

NA CESTY AJ DO TERÉNU
Stralis X-WAY dvíha latku v oblasti prepravných úloh v ľahkom teréne najvyšším užitočným
zaťažením vo svojom segmente. Spája to najlepšie z technológií spoločnosti IVECO v oblasti
úspory paliva a bezpečnosti s legendárnou terénnou robustnosťou svojich najodolnejších
vozidiel a prináša vysokú produktivitu s nízkymi celkovými prevádzkovými nákladmi.
Rad vozidiel Stralis X-WAY je do posledného detailu založený na modulárnom koncepte: Počnúc
výberom zo širokej ponuky najrôznejších základných konfigurácií vozidla, ktoré je možné prispôsobiť
konkrétnym prepravným úlohám, až po širokú ponuku komponentov voliteľnej výbavy, funkcií
a nastavení. Výsledkom je vysoká flexibilita.
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PERFEKTNÝ NA CESTÁCH AJ V TERÉNE

NAJLEPŠIE TECHNOLÓGIE IVECO NA CESTY

LEGENDÁRNA ROBUSTNOSŤ IVECO V TERÉNE

V rade Stralis X-WAY spája IVECO to najlepšie a najpokrokovejšie pre plnenie prepravných úloh na cestách: od najlepšej prevodovky
vo svojej triede a novej elektrickej a elektronickej architektúry HI-MUX po špecifické funkcie navrhnuté na zlepšenie úspory paliva
a udržateľnosti.
Tie zahŕňajú najmodernejšie systémy, ako je funkcia HI-CRUISE, ktorá integruje niekoľko funkcií: Eco-roll, funkciu prediktívneho radenia
prevodových stupňov a funkciu prediktívneho tempomatu. Na zníženie spotreby paliva je k dispozícii aj inteligentné pomocné
príslušenstvo a inteligentné EGR, ktoré zlepšuje účinnosť spaľovania.

Vozidlá Stralis X-WAY sú skonštruované na dosahovanie vysokých užitočných zaťažení: Ich podvozky konštrukčne vychádzajú
z podvozkov vozidiel radu Trakker, ktoré sa stali synonymom robustnosti. Nízka pohotovostná hmotnosť vozidla – iba 9 ton
pre podvozok 8 x 4 vo verzii Super Loader pre domiešavač betónu znamená, že vozidlo má najlepšie užitočné zaťaženie na trhu
vo svojej triede.

Overené technológie znižovania spotreby paliva, ktoré sú použité v rade Stralis X-WAY, preukázateľne znižujú spotrebu paliva
nových vozidiel Stralis XP až o 11,2 %, čo potvrdil aj úrad TÜV SÜD, ktorý je jednou z popredných organizácií na svete poskytujúcich
technické služby.

Vozidlo Stralis X-WAY si poradí aj s jazdami mimo ciest vďaka prvkom, ako je nový systém HI-TRACTION, ktorý v prípade potreby
zaisťuje hydraulický pohon predných kolies, čím výrazne zlepšuje priechodnosť a rozbeh vozidla v teréne.

Vozidlá Stralis X-WAY alternatívne ponúkajú aj komfort kabín AS, ktoré boli navrhnuté pre vodičov vozidiel Stralis XP určených
na diaľkovú dopravu.
4
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VYROBENÝ S OHĽADOM NA PRODUKTIVITU
STRALIS X-WAY: VYSOKÉ VÝKONY, NÍZKE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY A SPOĽAHLIVOSŤ V JEDNOM
Vozidlá Stralis X-WAY dosahujú najlepšie užitočne zaťaženia vďaka nízkej pohotovostnej hmotnosti a súčasne výnimočnej robustnosti
ich podvozkov.
Konštrukčná vyspelosť a moderné technológie vozidiel Stralis X-WAY umožňujú optimalizovať prevádzkové náklady a spolu s nízkymi
nákladmi na údržbu prispievajú k dosiahnutiu nízkych celkových nákladov na vlastníctvo (TCO).
Na mieru vašim požiadavkám: modulárna koncepcia radu Stralis X-WAY umožňuje postaviť vozidlá, ktoré najlepšie vyhovujú
vašim potrebám.

KABÍNY PRE KAŽDÚ ÚLOHU: DENNÁ A DVE SPACIE S NÍZKOU A S VYSOKOU STRECHOU

MOTORY PRE VŠETKY POTREBY: CURSOR 9, CURSOR 11 A CURSOR 13

CESTNÉ AJ TERÉNNE
HOMOLOGIZÁCIE

NOVÉ PREVODOVKY HI-TRONIX: 12-STUPŇOVÁ A 16-STUPŇOVÁ
VARIANTY VÝŠKY PODVOZKU
VOZIDLA ON, ON+ A OFF
SYSTÉM HI-SCR NA DODATOČNÚ ÚPRAVU VÝFUKOVÝCH PLYNOV
NOVÉ PREDNÉ NÁPRAVY
NOVÝ ELEKTRICKÝ A ELEKTRONICKÝ SYSTÉM HI-MUX

RÁM PODVOZKU S HRÚBKOU PRIEREZU 7,7 mm

RÁM S KONŠTANTNOU VÝŠKOU PROFILU AJ V MIESTE ZADNÉHO PREVISU

NOVÉ ZADNÉ NÁPRAVY S JEDNODUCHOU REDUKCIOU
ALEBO S DVOJITOU REDUKCIOU

SMART PRÍSLUŠENSTVO MOTORA PRE
ÚSPORU PALIVA NA CESTÁCH
BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH: ELEKTRONICKÝ BRZDOVÝ
SYSTÉM (EBS), PROGRAM ELEKTRONICKEJ STABILIZÁCIE (ESP),
SYSTÉM ZDOKONALENÉHO NÚDZOVÉHO BRZDENIA (AEBS)
A SYSTÉM VÝSTRAHY PRI VYBOČENÍ Z JAZDNÉHO PRUHU (LDWS)

NOVÉ PREDNÉ A ZADNÉ ZAVESENIE NÁPRAV

KOTÚČOVÉ BRZDY NA VŠETKÝCH NÁPRAVÁCH
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ÚPLNÁ PRISPÔSOBIVOSŤ:
NA MIERU PRE VAŠE POTREBY
Rad vozidiel Stralis X-WAY ponúka maximálnu flexibilitu výberom ťahačov alebo podvozkov s rôznym počtom, usporiadaním a
zavesením náprav, s 3 nastaveniami výšky predných nárazníkov, s motormi 3 zdvihových objemov rôznych výkonov, s 3 typovými
radmi prevodoviek, s cestnými aj terénnymi homologizáciami a ešte oveľa viac.

SYSTÉMY NA ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI JAZDY
A NA ÚSPORU PALIVA
• Systémy EBS, ESP, AEBS, LDWS
• HI-CRUISE predvídavé radenie
s adaptívnym tempomatom a ECO-Roll
• Inteligentné príslušenstvo motorov, inteligentné EGR
a funkcia obmedzenia behu motora pri parkovaní

PONUKA MOTOROV A KABÍN
• 3 zdvihové objemy motorov s 9 hodnotami
výkonov a točivých momentov
• Denná alebo dve spacie kabíny s nízkou alebo
s vysokou strechou
• Plastové alebo oceľové predné nárazníky

PONUKA PREVODOVIEK

HYDROSTATICKÝ POHON HI-TRACTION

• Nové 12 a 16-stupňové automatizované
prevodovky HI-TRONIX
• 16-stupňové manuálne ovládané prevodovky ZF
• 6-stupňové automatické prevodovky Allison

• Pohon predných kolies len v prípade potreby
• Úspora paliva v porovnaní s trvalým pohonom
• Lepšia priechodnosť a rozbeh v teréne

MODULÁRNA KONCEPCIA S VÝBEROM NÁPRAV
A ICH ZAVESENIA

PONUKA POMOCNÝCH POHONOV (PTO)

• Poháňané nápravy s jednoduchou alebo s dvojitou redukciou
• Kotúčové brzdy na všetkých kolesách
• Zavesenie zadných náprav na listových perách alebo
na vzduchových pružinách

• Široká ponuka PTO z prevodoviek
• PTO z motora nezávislé od spojky
s vypínaním alebo bez vypínania
• Nové sendvičové PTO nezávislé od spojky
s točivým momentom až 2 450 Nm

ZOSTAVTE SVOJ STRALIS X-WAY NA MIERU VAŠIM POTREBÁM
Môžete si vybrať z troch nastavení: ON, ON+ a OFF v závislosti od požiadaviek na svetlú výšku vozidla a priechodnosť v teréne.

3 NASTAVENIA VOZIDLA PRE JAZDY PO CESTÁCH AJ DO ĽAHKÉHO TERÉNU
NASTAVENIE ON
• Homologizácia cestného vozidla kategórie N3
• Výška podvozkov Stralis a robustnosť podvozkov Trakker pre vysoké výkony na cestách
• Jednoduchý vstup do kabíny ako u cestných vozidiel Stralis
NASTAVENIE ON+
• Homologizácia cestného vozidla kategórie N3
• Väčší nájazdový uhol a svetlá výška pod prednou nápravou pre dojazd na staveniská
• Lepšia ochrana nárazníka a robustnejší podvozok vhodný aj pre komunálne vozidlá
NASTAVENIE OFF
• Homologizácia terénneho vozidla kategórie N3G
• Nájazdový uhol (> 25°), trojdielny oceľový nárazník a výška podvozku ako Trakker
• Nižšie prevádzkové náklady, než u výlučne terénnych vozidiel
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SKONŠTRUOVANÝ NA ÚSPORU PALIVA
Vozidlá Stralis X-WAY majú v ponuke tie najlepšie funkcie a moderné zariadenia na znižovanie spotreby paliva.

Novo prepracované hnacie ústrojenstvo vozidiel Stralis X-WAY zabezpečuje vysoké výkony a zároveň úspornú prevádzku.
Jeho účinnosť overil úrad TÜV SÜD, jedna z popredných organizácii poskytujúcich technické služby na svete, ktorá vykonala test
spotreby paliva nového vozidla Stralis XP s výsledkom zniženia spotreby paliva o 11,2 % v porovnaní s predchodcami.

VYSOKOÚČINNÉ MOTORY
Vozidlá Stralis X-WAY sú vybavené motormi FPT Cursor s 3 rôznymi zdvihovými objemami a s 9 rôznymi úrovniami výkonov a točivých
momentov, ktoré sú vhodné pre najrôznejšie aplikácie.
Motory Cursor dosahujú vysoké litrové výkony, čo prináša výhody, ako napríklad:
• Najlepšie užitočné zaťaženie vďaka ľahkému motoru Cursor 9, ktorý dosahuje výkon až 400 koní a točivý moment 1 700 Nm.
• Najlepší pomer točivého momentu a hmotnosti motorov Cursor 11

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA HI-CRUISE
Využíva GPS na funkciu prediktívneho (predvídavého)
tempomatu, na predvídavé ovládanie zmien prevodových
stupňov a na predvídavé používanie funkcie Eco-roll.

INTELIGENTNÉ PRÍSLUŠENSTVO MOTORA
Komponenty inteligentného príslušenstva motora
zabraňujú plytvaniu energiou, keď sa ich prevádzka
nevyžaduje:

Je to efektívny pomocník vodiča, ktorý poskytuje výrazné výhody:

• kompresor s elektronicky ovládanou spojkou
• rekuperačný alternátor s inteligentným nabíjaním
akumulátorových batérií
• čerpadlo posilňovača riadenia s variabilným prietokom

• pokročilé stratégie ovládania rýchlosti vozidla a voľby
prevodových stupňov na dosiahnutie úspory paliva
• prevenciu proti nesprávnemu používaniu elektronickým
ovládaním prevodovky a spojky
• Vynikajúci komfort jazdy a zníženie únavy vodiča

STRALIS X-WAY EURO VI
Motor FPT

CURSOR 9
(6 valcov)

CURSOR 11
(6 valcov)

CURSOR 13
(6 valcov)

Zdvihový objem
(v litroch)

Maximálny výkon
koní/kW pri ot./min.

Maximálny krútiaci moment
Nm pri ot./min.

310/228 pri 1 675 – 2 200

1 300 pri 1 100 – 1 675

330/243 pri 1 655 – 2 200

1 400 pri 1 100 – 1 655

360/265 pri 1 530 – 2 200

1 650 pri 1 200 – 1 530

400/294 pri 1 655 – 2 200

1 700 pri 1 200 – 1 655

420/309 pri 1 475 – 1 900

2 000 pri 870 – 1 475

460/338 pri 1 500 – 1 900

2 150 pri 925 – 1 500

480/353 pri 1 465 – 1 900

2 300 pri 970 – 1 465

510/375 pri 1 560 – 1 900

2 300 pri 900 – 1 560

570/420 pri 1 605 – 1 900

2 500 pri 1 000 – 1 605

8,7

11,1

12,9

Cursor 9

Cursor 11

Technológia
znižovania emisií

Emisná
norma

HI-SCR

Euro VI/C

HI-SCR

Euro VI/C

HI-SCR

Euro VI/C

Cursor 13

HI-SCR SYSTÉM DODATOČNEJ ÚPRAVY
VÝFUKOVÝCH PLYNOV
Náš patentovaný systém HI-SCR je jednoducho najlepší selektívny systém katalytickej
redukcie na trhu a jediný, ktorý dosahuje až 97 % úroveň odstraňovania oxidov dusíka.
To znamená, že normy Euro VI dosahuje bez systému EGR.
HI-SCR ZVYŠUJE BEZPEČNOSŤ
• Najvhodnejšie riešenie pre rozvoz tovarov, zber odpadu, prepravu horľavých látok (ADR)
vrátane nakládky a vykládky v prostredí citlivom na teplotu výfukových plynov
HI-SCR ZVYŠUJE UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE
• Kompaktná, ľahká technológia s vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou
• Nevyžaduje žiadne prídavné komponenty na motore ani väčší chladiaci systém
HI-SCR ZVYŠUJE PREVÁDZKYSCHOPNOSŤ
• Najdlhšie intervaly údržby na trhu
HI-SCR ZLEPŠUJE ÚČINNOSŤ SPAĽOVANIA PALIVA
• Bez prestojov z dôvodu vykonania nútenej regenerácie DPF
• Výrazná úspora paliva v diaľkovej doprave
10

VÝHODY HI-SCR
ZNÍŽENIE OXIDOV DUSÍKA O 97 %

SMART EGR
Tento inteligentný systém EGR je spolu s inteligentným
príslušenstvom motorov v ponuke pre motory s výkonom
480 k a 570 k. V kombinácii so systémom HI-SCR a inteligentným
príslušenstvom motorov umožňuje ďalšie zníženie spotreby
paliva vozidiel, ktoré sú určené najmä pre diaľkovú dopravu.

BEZ NÚTENEJ
REGENERÁCIE DPF
BEZ NEGATÍVNEHO VPLYVU
NA CHLADIACI SYSTÉM
DLHÉ INTERVALY ÚDRŽBY
ÚČINNOSŤ SPAĽOVANIA

++

ÚSPORA PALIVA

++

OBMEDZENIE BEHU MOTORA PRI PARKOVANÍ
Táto nová funkcia obmedzuje čas behu motora na voľnobeh
pri parkovaní.
Systém automaticky vypne motor bežiaci na voľnobeh pri
parkovaní po dosiahnutí nastaveného času.
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VYBERTE SI KABÍNU PRE SVOJU ÚLOHU

Vozidlá Stralis X-WAY sú v ponuke s kabínami: AD (Active Day) - krátke kabíny s nízkou strechou pre jazdy v mestách alebo na
staveniská, AT (Active Time) - spacie kabíny s nízkou alebo s vysokou strechou pre regionálnu dopravu a AS (Active Space) spacie kabíny s nízkou alebo s vysokou strechou, ktoré boli navrhnuté pre vozidlá Stralis XP určené na diaľkovú dopravu. Kabíny vozidiel
Stralis X-WAY poskytujú vodičom príjemné pracovné prostredie pre jazdy na dlhšie aj kratšie vzdialenosti.

1
Krátka kabína AD – Active Day Strecha

Šírka
(mm)

Celková výška
(mm)

2
Dĺžka
(mm)

2

LEGENDA
1 CELKOVÁ VÝŠKA NEZAŤAŽENÉHO VOZIDLA
2 DĹŽKA KABÍNY
3 VÝŠKA OD PODLAHY PO STROP NAD PRIESTOROM PRE NOHY
4 VÝŠKA OD PODLAHY PO STROP V STREDE KABÍNY
5 VÝŠKA PODLAHY NAD MOTOROM

4

3

6

8

7

2 280

6

7

8

Lôžka(1)

Nástupné
schodíky

Vonkajšie
úložné
priestory

3 130

1 660

1 570

1 210

1 570

1 210

360

0

3

0

3

2

3

2 (4)

3 130

Nastavenie vozidla ON

6 POČET LÔŽOK
7 POČET NÁSTUPNÝCH SCHODÍKOV DO KABÍNY

Nastavenie vozidla OFF

8 POČET ÚLOŽNÝCH PRIESTOROV PRÍSTUPNÝCH ZVONKA

Nastavenie vozidla ON

3 060
Nízka

3 130
2 280

Vysoká

3 130
3 640

2 100

3 710

Nastavenie vozidla OFF

POZNÁMKA
Rozmery uvedené v tabuľke môžu líšiť v závislosti od modelu vozidla.
(1) Rozmery lôžka (horné lôžko ako voliteľná výbava):
Active Time: dĺžka spodného lôžka 2 100 mm, šírka 630 mm (za sedadlom vodiča 550 mm),
dĺžka horného lôžka 1 900 mm, šírka 680 mm.
Active Space: dĺžka spodného lôžka 2 060 mm, šírka 750 mm (za sedadlom vodiča 630 mm),
dĺžka horného lôžka 1 940 mm, šírka 770 mm.

5

Spacia kabína AT – Active Time

Nastavenie vozidla ON+

5

4

3 060
Nízka

Nastavenie vozidla OFF

Nastavenie vozidla ON+

1

12

Nastavenie vozidla ON
Nastavenie vozidla ON+

3

Výška od
Výška od
Výška podlahy
podlahy po
podlahy po strop
nad motorom
strop nad
v strede kabíny
(mm)
priestorom
(mm)
pre nohy (mm)

1
360

2 240

1 880

1 820

1 590

1 (2)

3 710

Spacia kabína AS – Active Space
Nastavenie vozidla ON
Nastavenie vozidla ON+
Nastavenie vozidla ON
Nastavenie vozidla ON+

3 390

Nízka
2 460
Vysoká

3 460
3 880
3 950

2 215

1
230

2 310

2 080

1 (2)
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STRALIS X-WAY NA MIERU PRE KAŽDÚ ÚLOHU
Rad vozidiel Stralis X-WAY bol vytvorený v duchu prístupu orientovaného na úlohu, ktorý vám umožňuje prispôsobiť
si konfiguráciu vášho vozidla tak, aby presne zodpovedala vašim požiadavkám. Výsledkom širokej ponuky základných konfigurácií,
komponentov, systémov, funkcií a ďalšej voliteľnej výbavy a každého konštrukčného detailu je vozidlo s robustným podvozkom,
ktoré je možné zostaviť na mieru pre plnenie rozsiahlej škály úloh, ktoré vykoná bezchybne.

VOZIDLÁ X-WAY AKO:
DOMIEŠAVAČE BETÓNU
VYKLÁPAČE
NAKLADAČE KONTAJNEROV
ŽERIAVY S VALNÍKMI
ŤAHAČE VYKLÁPACÍCH NÁVESOV
VOZIDLÁ NA PREPRAVU DREVA
VOZIDLÁ NA ČISTENIE KANALIZÁCIÍ
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16 - 17
18 - 19
20 - 21
22 - 23
24 - 25
26 - 27
28 - 29
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PODVOZOK 8X4 PRE DOMIEŠAVAČ
S POHOTOVOSTNOU HMOTNOSŤOU LEN 9 TON
Stralis X-WAY posúva hranice, čo sa týka jeho výnimočne nízkej pohotovostnej hmotnosti. Podvozky Stralis X-WAY vo verzii
Super Loader (SL), určenej pre domiešavače, poskytujú najlepšie užitočné zaťaženie na trhu vo svojej kategórii: Podvozok
Stralis X-WAY 8x4 SL vybavený úsporným 9-litrovým motorom s výkonom až 400 koní má pohotovostnú hmotnosť iba 9 ton, čím
umožňuje prepravu najväčšieho množstva betónu po cestách na staveniská a dosiahnutie vysoko ekonomickej prevádzky aj vďaka nižším
nákladom na spotrebované palivo.

VÝFUK
Zvislá výfuková rúra za kabínou pre
čistejší vzduch okolo vozidla alebo
hmotnostne
úsporné
štandardné
vyústenie výfuku dole.

DOMIEŠAVAČE BETÓNU
PREDNÉ A ZADNÉ KOTÚČOVÉ BRZDY

EBS a kotúčové brzdy na všetkých kolesách pre vyššiu
bezpečnosť a nižšie náklady na údržbu.

VERZIA
SUPER LOADER

Super Loader sú podvozky Stralis X-WAY 8x4
a 6x4 určené pre domiešavače. Majú
optimalizované pohotovostné hmotnosti,
do 9 000 kg vo verzii 8x4 SL, čo je najlepšia
hodnota na trhu. Verzie SL môžu byť vybavené
9-litrovými motormi s výkonom až 400 koní
(294 kW) a krútiacim momentom 1 700 Nm.

VÝBORNÝ VÝHĽAD
Okrem spätných zrkadiel umožňujú výborný výhľad
z kabíny dozadu okná v zadnej stene kabíny Active Day.

SPRÁVNA KABÍNA
Vďaka nižšej hmotnosti, rozmerom a výhľadu z
kabíny je Active Day najvhodnejšou voľbou kabíny
pre domiešavače. Kabína s nízkou strechou tiež
umožňuje na podvozky Stralis X-WAY montáž
betónovej pumpy so sklopnou časťou nad kabínou.
Úplnú ponuku kabín si pozrite na strane 13.

VÝKONNÝ A ÚSPORNÝ MOTOR
6-valcové motory Cursor s objem 9 litrov
a 11 litrov sú výkonné a zároveň úsporné.
Úplnú ponuku motorov si pozrite na strane 10.

PREDNÉ NÁPRAVY

Vozidlá X-WAY môžu byť vybavené prednými nápravami so
zaťažením až 9 ton. Podvozky pre domiešavače môžu byť
vybavené jednolistovými parabolickými perami (úspora
hmotnosti u 8x4 až 60 kg).

POMOCNÝ POHON (PTO) Z MOTORA
Pre domiešavače sú vhodné od spojky nezávislé PTO z motora bez
vypínania. Pre betónové pumpy sú vhodné od spojky nezávislé nové
sendvičové PTO s točivým momentom až 2 450 Nm.
Úplnú ponuku pomocných pohonov (PTO) si pozrite na strane 33.

AUTOMATIZOVANÁ PREVODOVKA
Automatizované prevodovky ZF najnovšej generácie umožňujú pohodlnú
a bezpečnú jazdu aj na kratšie vzdialenosti, v hustej premávke aj na staveniskách,
znižujú spotrebu paliva a náklady na údržbu.
Úplnú ponuku prevodoviek si pozrite na strane 33.
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POHON PREDNÝCH KOLIES HI-TRACTION

RÁFIKY KOLIES Z ĽAHKÝCH ZLIATIN

Voľba prídavného hydrostatického pohonu predných kolies
HI-TRACTION zvyšuje priechodnosť a rozbeh vozidiel
v teréne. V porovnaní s vozidlami s trvale poháňanou
prednou nápravou sú vozidlá s HI-TRACTION ľahšie, majú
nižšiu spotrebu paliva a menší polomer zatáčania.

Použitie ráfikov kolies z ľahkých zliatin umožňuje znížiť
pohotovostnú hmotnosť vozidla, napríklad podvozkov 8x4
až o 165 kg (v závislosti od počtu kolies).

PODVOZOK

Robustné rámy podvozkov vozidiel Stralis X-WAY majú
hlavné nosníky s konštantnou výškou profilu a s prierezom
hrúbky 7,7 mm. Podvozky Stralis X-WAY môžu byť
vybavené poháňanými nápravami s jednoduchou alebo
s dvojitou redukciou so zavesením na parabolických
perách alebo na vzduchových pružinách.

VÝBORNÁ MANÉVROVATEĽNOSŤ
Veľké uhly natočenia predných kolies a účinné servoriadenie
vozidiel Stralis X-WAY pre výbornú manévrovateľnosť vrátane
menších polomerov otáčania.
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VYKLÁPAČE

VYKLÁPAČE NA MIERU
Podvozky Stralis X-WAY pre vyklápače na mieru: Základom ponuky sú modely optimalizované pre dosiahnutie najväčšej
užitočnej hmotnosti a najnižšej spotreby paliva pri jazdení po cestách na kratšie vzdialenosti, s väčšou svetlosťou pod
prednou nápravou a s väčším predným nájazdovým uhlom. Podvozky môžu byť vybavené zadnými nápravami s väčšou svetlosťou
a tiež zavesením zadných náprav na vzduchových pružinách, ako aj systémom HI-TRACTION. Rôzne usporiadania podvozkov s
rôznymi rázvormi, rôzne motory s rôznymi výkonmi a s rôznymi prevodovkami. Na výber sú aj spacie kabíny v rôznych variantoch.

KABÍNA
Vyberte si krátku kabínu Active Day alebo
spaciu kabínu Active Time.
Úplnú ponuku kabín si pozrite na strane 13.

POMOCNÝ POHON (PTO)
Pre vyklápače sú vhodné PTO z prevodovky. Vozidlá Stralis X-WAY majú
v ponuke PTO z prevodoviek s rôznými prevodovými pomermi
a s rôznymi točivými momentmi.
Úplnú ponuku pomocných pohonov (PTO) si pozrite na strane 33.

MOTOR
V ponuke vozidiel Stralis X-WAY sú
6-valcové motory Cursor troch zdvihových
objemov s 9 najväčšími výkonmi od 310
do 570 koní.

UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE

Podvozky Stralis X-WAY poskytujú najlepšie
užitočné zaťaženie na trhu vo svojej kategórii.
Palivové nádrže, vzduchojemy alebo ráfiky kolies
z ľahkých zliatín a plastové nádrže AdBlue prispievajú
k zníženiu pohotovostnej hmotnosti vozidiel.

DĹŽKA NADSTAVBY

NASTAVENIE VOZIDLA

Pre rôzne dĺžky nadstavieb sú podvozky
Stralis X-WAY v ponuke s rázvormi od 3 120 mm
do 6 700 mm s rôznymi dĺžkami zadných previsov.

Vozidlá Stralis X-WAY sú v ponuke
s troma nastaveniami: ON, ON+
alebo OFF. Vyberte si nastavenie
vozidla, ktoré najlepšie vyhovuje
vašim špecifickým požiadavkám.
Viac informácií si môžete pozrieť
na strane 8.

USPORIADANIE NÁPRAV
Podvozky Stralis X-WAY sú na výber s usporiadaním
4x2, 6x2, 8x2, 6x4 a 8x4.
Úplnú ponuku si pozrite na strane 30 – 31.

PREDNÉ NÁPRAVY
Vozidlá X-WAY môžu byť vybavené
prednými nápravami so zaťažením až 9 ton.
Úplnú ponuku predných náprav si pozrite
na strane 32.
POHÁŇANÉ NÁPRAVY

ZAVESENIE ZADNÝCH NÁPRAV

Možnosť výberu poháňaných náprav s jednoduchou
redukciou pre úsporu hmotnosti a paliva alebo
náprav s dvojitou redukciou pre väčšiu svetlú výšku.
Úplnú ponuku zadných náprav si pozrite na strane 32.

V ponuke vozidiel Stralis X-WAY je zavesenie
zadných náprav na parabolických listových perách
alebo na vzduchových pružinách.

BEZPEČNÉ NASTUPOVANIE DO KABÍNY
Protišmykové vyhotovanie schodíkov a dobre
umiestnené držadlá v kabíne poskytujú bezpečné
nastupovanie a vystupovanie. Spodný schodík
má elastické zavesenie na ochranu pred poškodením
pri jazdách v teréne.

PREVODOVKA
Vozidlá Stralis X-WAY môžu byť vybavené automatizovanými
prevodovkami ZF najnovšej generácie alebo osvedčenými
16-stupňovými manuálne ovládanými prevodovkami ZF.
Úplnú ponuku prevodoviek si pozrite na strane 33.
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HI-TRACTION

Prídavný hydrostatický pohon predných kolies
HI-TRACTION zlepšuje priechodnosť a
rozbeh vozidiel v teréne, pričom zachováva
manévrovateľnosť potrebnú na staveniskách
a ekonomiku prevádzky pri jazdení po cestách.

PREDNÉ A ZADNÉ KOTÚČOVÉ BRZDY
EBS a kotúčové brzdy na všetkých kolesách pre vyššiu
bezpečnosť a nižšie náklady na údržbu.
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NAKLADAČE KONTAJNEROV

HÁKOVÉ A RAMENOVÉ NAKLADAČE URČENÉ
NA PREPRAVU KONTAJNEROV VŠETKÝCH VEĽKOSTÍ
Základom ponuky podvozkov Stralis X-WAY určených pre nakladače kontajnerov sú modely 6x2 a 4x2, ktoré maximalizujú užitočné
zaťaženie, majú kompaktné rozmery a výnimočnú manévrovateľnosť. Rozsiahla škála konfigurácií a voliteľnej výbavy umožňuje
prispôsobiť podvozky potrebám zákazníkov: Vozidlá môžu mať zlepšenú priechodnosť a trakciu v teréne, alebo môžu byť
vhodné na ťahanie prívesov a diaľkovú prepravu kontajnerov.

VÝBORNÝ VÝHĽAD

RÔZNE DĹŽKY KONTAJNEROV

MOTOR

Pre rôzne dĺžky a hmotnosti kontajnerov
sú podvozky Stralis X-WAY v ponuke s 2, 3 alebo
4 nápravami s rôznymi rázvormi.

6-valcové motory Cursor s objem 9 litrov a 11 litrov
sú výkonné a zároveň úsporné. Úplnú ponuku motorov
si pozrite na strane 10.

Okrem spätných zrkadiel umožňujú výborný výhľad
z kabíny dozadu okná v zadnej stene kabíny
Active Day alebo Active Time.

VÝFUK

KABÍNA

Zvislá výfuková rúra za kabínou pre čistejší
vzduch okolo vozidla alebo hmotnostne
úsporné štandardné vyústenie výfuku dole.

Kabíny na výber: Active Day - krátka s nízkou strechou;
Active Time - spacia s nízkou alebo s vysokou strechou;
Active Space - široká spacia s vysokou alebo s nízkou
strechou.
Ďalšie podrobnosti si pozrite na strane 13.

DĹŽKA NADSTAVBY
Pre rôzne dĺžky nadstavieb sú podvozky
Stralis X-WAY v ponuke s rázvormi od 3 120 mm
do 6 700 mm s rôznymi dĺžkami zadných previsov.

ZADNÉ ZDRUŽENÉ
LED SVETLÁ

PREDNÉ A ZADNÉ
KOTÚČOVÉ BRZDY

USPORIADANIE PODVOZKOV
Podvozky Stralis X-WAY sú na výber
s usporiadaním 4x2, 6x2, 8x2, 6x4 a 8x4.

VYSOKÁ MANÉVROVATEĽNOSŤ

Tretia riadená zdvíhacia náprava podvozkov 6x2
zlepšuje manévrovateľnosť a znižuje spotrebu paliva.
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NASTAVENIE VOZIDLA
Vozidlá Stralis X-WAY sú v ponuke s troma
nastaveniami: ON, ON+ alebo OFF. Vyberte si
nastavenie vozidla, ktoré najlepšie vyhovuje vašim
špecifickým požiadavkám.

POMOCNÝ POHON (PTO)
Pre nakladače sú vhodné PTO z prevodovky. Vozidlá Stralis
X-WAY majú v ponuke PTO z prevodoviek s rôznými
prevodovými pomermi a s rôznymi točivými momentmi.
Úplnú ponuku pomocných pohonov (PTO) si pozrite
na strane 33.

POHÁŇANÉ NÁPRAVY
Možnosť výberu poháňaných náprav
s jednoduchou redukciou pre úsporu
hmotnosti a paliva alebo náprav
s dvojitou redukciou pre väčšiu
svetlú výšku.

HI-TRACTION

EBS a kotúčové brzdy na všetkých
kolesách pre vyššiu bezpečnosť
a nižšie náklady na údržbu.

Prídavný hydrostatický pohon predných kolies
HI-TRACTION zlepšuje priechodnosť a rozbeh
vozidiel v teréne, pričom zachováva ekonomiku
prevádzky pri jazdení po cestách a manévrovateľnosť
potrebnú na staveniskách a v mestách.

PREVODOVKA
Vozidlá Stralis X-WAY sú v ponuke s automatizovanými prevodovkami ZF najnovšej generácie
aj s osvedčenými 16-stupňovými manuálne ovládanými prevodovkami ZF.
Úplnú ponuku motorov si pozrite na strane 33.
21

ŽERIAVY S VALNÍKMI

ŽERIAV, S KTORÝM ZDVIHNETE VAŠE PODNIKANIE
Na podvozky vozidiel Stralis X-WAY je možné nainštalovať hydraulické žeriavy rôznych veľkostí. Vďaka robustným rámom
podvozkov s konštantnou výškou profilu po celej dĺžke rámu, nie je problém žeriav umiestniť ani v mieste zadného previsu. Podľa
veľkosti žeriava, požadovanej užitočnej hmotnosti a dĺžky nadstavby sú na výber podvozky s usporiadaním 4x2, 6x2, 8x2, 6x4, 8x4
a s rôznymi rázvormi a s rôznymi dĺžkami rámov podvozkov v mieste zadného previsu.

VÝHĽAD Z KABÍNY

Výborný výhľad z kabíny pre bezpečné
manévrovanie na staveniskách.

KABÍNA
Kabíny na výber: Active Day - krátka s nízkou
strechou; Active Time - spacia s nízkou alebo s
vysokou strechou; Active Space - široká spacia
s vysokou alebo s nízkou strechou.
Úplnú ponuku kabín si pozrite na strane 13.

ROBUSTNÝ PODVOZOK

Rámy podvozkov vozidiel Stralis X-WAY
majú hlavné nosníky s prierezom hrúbky
7,7 mm s konštantnou výškou profilu,
čo umožňuje montáž hydraulických
žeriavov aj v mieste zadného previsu.

VÝFUK
Zvislá výfuková rúra za kabínou pre čistejší vzduch
okolo vozidla alebo hmotnostne úsporné
štandardné vyústenie výfuku dole.

MOTOR
V ponuke vozidiel Stralis X-WAY sú 6-valcové
motory Cursor troch zdvihových objemov s 9
najväčšími výkonmi od 310 do 570 koní.
Úplnú ponuku motorov si pozrite na strane 10.

USPORIADANIE PODVOZKOV

PREDNÉ A ZADNÉ
KOTÚČOVÉ BRZDY

Podvozky Stralis X-WAY sú na výber
s usporiadaním 4x2, 6x2, 8x2, 6x4 a 8x4 a s
rôznymi rázvormi a zadnými prevismi pre
rôzne veľkosti nadstavieb.
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EBS a kotúčové brzdy na všetkých kolesách pre
vyššiu bezpečnosť a nižšie náklady na údržbu.

POHÁŇANÉ NÁPRAVY

PREVODOVKA

Možnosť výberu poháňaných náprav s jednoduchou
redukciou pre úsporu hmotnosti a paliva alebo náprav
s dvojitou redukciou pre väčšiu svetlú výšku.

Vozidlá Stralis X-WAY sú v ponuke s automatizovanými prevodovkami ZF
najnovšej generácie aj s osvedčenými 16-stupňovými manuálne ovládanými
prevodovkami ZF.
Úplnú ponuku prevodoviek si pozrite na strane 33.

POMOCNÝ POHON (PTO)

HI-TRACTION

Pre žeriavy sú vhodné PTO z prevodovky. Vozidlá Stralis X-WAY
majú v ponuke PTO z prevodoviek s rôznými prevodovými
pomermi a s rôznymi točivými momentmi.
Úplnú ponuku pomocných pohonov (PTO) si pozrite na strane 33.

Prídavný hydrostatický pohon predných kolies HI-TRACTION zlepšuje
priechodnosť a rozbeh vozidiel v teréne, pričom zachováva manévrovateľnosť
potrebnú na staveniskách a ekonomiku prevádzky pri jazdení po cestách.
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ŤAHAČE VYKLÁPACÍCH NÁVESOV

S NÁVESOM AŽ NA STAVENISKO
Ťahače Stralis X-WAY spájajú vysokú prepravnú výkonnosť, úspornú a bezpečnú prevádzku a pohodlie vodiča
s robustnosťou podvozkov určených pre stavebníctvo. Ťahače návesov 4x2 aj 6x4 môžu byť vybavené prídavným
hydrostatickým pohonom predných kolies HI-TRACTION a tiež nápravami s väčšou svetlosťou na prekonanie „posledného kilometra“
pri jazde na stavenisko.

POHODLNÁ KABÍNA

Ťahače Stralis X-WAY sú v ponuke s kabínami: Active Day - krátka s nízkou strechou;
Active Time - spacia s nízkou alebo s vysokou strechou; Active Space - široká spacia s nízkou
alebo s vysokou strechou pre diaľkovú dopravu. Úplnú ponuku kabín si pozrite na strane 13.
ROBUSTNÝ PODVOZOK
Robustné rámy podvozkov vozidiel Stralis X-WAY
majú hlavné nosníky s prierezom hrúbky 7,7 mm.
TOČNICA
Ťahače Stralis X-WAY majú v ponuke široký výber
točníc s rôznymi výškami a od rôznych výrobcov.

BEZPEČNOSŤ
O bezpečnosť sa starajú systémy
EBS, ESP, AEBS a LDWS.

POMOCNÝ POHON (PTO)
Pre vyklápače sú vhodné PTO
z prevodovky. Vozidlá Stralis X-WAY
majú v ponuke PTO z prevodoviek
s rôznými prevodovými pomermi
a s rôznymi točivými momentmi.
Úplnú ponuku pomocných pohonov
(PTO) si pozrite na strane 33.

ZAVESENIE ZADNEJ NÁPRAVY
Ťahače Stralis X-WAY 4x2 a 6x4 so
vzduchovým zavesením poháňaných náprav
pre jazdný komfort a pre jednoduché
a rýchle pripojenie a odpojenie návesov.

PREDNÉ A ZADNÉ KOTÚČOVÉ BRZDY
Kotúčové brzdy na všetkých kolesách pre vyššiu
bezpečnosť a nižšie náklady na údržbu.

POHÁŇANÉ NÁPRAVY
Možnosť výberu poháňaných náprav s jednoduchou
redukciou pre úsporu hmotnosti a paliva alebo náprav
s dvojitou redukciou pre väčšiu svetlú výšku.

PREVODOVKA
Vozidlá Stralis X-WAY môžu byť vybavené automatizovanými
prevodovkami ZF najnovšej generácie alebo osvedčenými
16-stupňovými manuálne ovládanými prevodovkami ZF.
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VÝKONNÉ A ÚSPORNÉ MOTORY

Ťahače Stralis X-WAY sú v ponuke so 6-valcovými
motormi Cursor 11 s najväčšími výkonmi 420,
460 a 480 koní a Cursor 13 s najväčšími výkonmi
510 a 570 koní.
Ďalšie podrobnosti si pozrite na stranách 10 a 11.

HI-TRACTION

Hydrostatický pohon predných kolies HI-TRACTION je ľahší ako pohon
všetkých kolies a poskytuje trakciu, ktorú potrebujete, vďaka čomu
je Stralis X-WAY výborný aj pri ľahších úlohách na staveniskách.
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VOZIDLÁ NA PREPRAVU DREVA

SILA PRI PREPRAVE DREVA
Modulárna koncepcia umožňuje vozidlá Stralis X-WAY optimalizovať pre splnenie rozdielnych požiadaviek, ktoré sú kladené na vozidlá
určené na prepravu dreva: Na jednej strane sa jedná o prepravu dreva na dlhšie vzdialenosti v jazdnej súprave s prioritou
vysokého prepravného výkonu a čo najnižšej spotreby paliva. Na druhej strane sa jedná o prepravu dreva na kratšie vzdialenosti
s prioritou čo najlepšej priechodnosti v teréne a vysokej manévrovateľnosti pri nakládke.

DĹŽKY NADSTAVIEB

Podvozky Stralis X-WAY sú na výber
s usporiadaním 4x2, 6x2, 8x2, 6x4, 8x4 a s
rôznymi rázvormi a zadnými prevismi pre rôzne
veľkosti nadstavieb.

KABÍNA
Kabíny na výber: Active Day - krátka s nízkou strechou;
Active Time - spacia s nízkou alebo s vysokou strechou;
Active Space - široká spacia s vysokou alebo s nízkou strechou.
Úplnú ponuku kabín si pozrite na strane 13.

VÝKONNÝ MOTOR

ROBUSTNÝ PODVOZOK

V ponuke vozidiel Stralis X-WAY sú 6-valcové
motory Cursor troch zdvihových objemov
s 9 najväčšími výkonmi od 310 do 570 koní.
Úplnú ponuku motorov si pozrite na strane 10.

Robustné rámy podvozkov vozidiel Stralis
X-WAY majú hlavné nosníky s konštantnou
výškou profilu a s prierezom hrúbky 7,7 mm.
Rázvory až 6 700 mm umožňujú inštalovanie
nadstavieb potrebnej dĺžky.

ZADNÁ RIADENÁ NÁPRAVA

NASTAVENIA VOZIDLA

Výber z troch nastavení (ON, ON+ alebo OFF)
umožňuje
prispôsobiť
vozidlo
čo
najlepšie
prepravným úlohám.
Viac informácií si môžete pozrieť na strane 8.

HI-TRACTION

POMOCNÝ POHON (PTO)

Prídavný hydrostatický pohon predných kolies
HI-TRACTION zlepšuje priechodnosť a rozbeh
vozidiel v teréne, pričom zachováva ekonomiku
prevádzky pri jazdení po cestách a manévrovateľnosť
potrebnú pri nakladaní a vykladaní.

Vozidlá Stralis X-WAY majú v ponuke PTO z prevodoviek
s rôznými prevodovými pomermi a s rôznymi točivými
momentmi. Úplnú ponuku pomocných pohonov (PTO)
si pozrite na strane 33.

POHÁŇANÁ NÁPRAVA
Možnosť výberu poháňaných náprav s jednoduchou
redukciou pre úsporu hmotnosti a paliva alebo náprav
s dvojitou redukciou pre väčšiu svetlú výšku.
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Podvozky 6x2 sú vybavené riadenou treťou
nápravou so zdvíhaním, ktorá zmenšuje
polomer
otáčania
a
zlepšuje
manévrovateľnosť pri nakladaní a vykladaní.

ZAVESENIE ZADNÝCH NÁPRAV
V ponuke vozidiel Stralis X-WAY je zavesenie
zadných náprav na parabolických listových perách
alebo na vzduchových pružinách.
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VYSOKÝ VÝKON V KAŽDEJ SITUÁCII
Podvozky Stralis X-WAY sú vďaka ich robustným rámom vhodné na inštalovanie cisternových nadstavieb, vrátane možnosti
vyhotovania podľa ADR s typovým schválením (CoC) ako typ AT alebo FL, AT. Okrem toho, vďaka novému sendvičovému
PTO s točivým momentom až 2 450 Nm, sú podvozky Stralis X-WAY vhodné na inštalovanie nadstavieb určených
na čistenie kanalizácií.

VÝFUK

VOZIDLÁ NA ČISTENIE KANALIZÁCIÍ

Zvislá výfuková rúra za kabínou pre
čistejší vzduch okolo vozidla alebo
hmotnostne úsporné štandardné
vyústenie výfuku dole.

KABÍNA

Kabíny na výber: Active Day - krátka s nízkou
strechou; Active Time - spacia s nízkou alebo
s vysokou strechou; Active Space - široká spacia
s vysokou alebo s nízkou strechou.
Úplnú ponuku kabín si pozrite na strane 13.

UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE
Podvozky Stralis X-WAY poskytujú najlepšie užitočné
zaťaženie na trhu vo svojej kategórii.

USPORIADANIE PODVOZKOV

Podvozky Stralis X-WAY sú na výber s usporiadaním
4x2, 6x2, 8x2, 6x4 a 8x4 pre rôzne veľkosti nadstavieb.

ROBUSTNÝ PODVOZOK
Rámy podvozkov vozidiel Stralis X-WAY majú
hlavné nosníky s prierezom hrúbky 7,7 mm
s konštantnou výškou profilu po celej dĺžke.

MOTOR
V ponuke vozidiel Stralis X-WAY sú 6-valcové
motory Cursor troch zdvihových objemov
s 9 najväčšími výkonmi od 310 do 570 koní.
Úplnú ponuku motorov si pozrite na strane 10.

PREDNÉ A ZADNÉ
KOTÚČOVÉ BRZDY

ZAVESENIE ZADNÝCH NÁPRAV
V ponuke vozidiel Stralis X-WAY je zavesenie
zadných náprav na parabolických listových perách
alebo na vzduchových pružinách.

EBS a kotúčové brzdy pre vyššiu bezpečnosť
a nižšie náklady na údržbu.

POHÁŇANÉ NÁPRAVY
Možnosť
výberu
poháňaných
náprav
s jednoduchou redukciou pre úsporu
hmotnosti a paliva alebo náprav s dvojitou
redukciou pre väčšiu svetlú výšku.

NASTAVENIE VOZIDLA

POMOCNÝ POHON (PTO)

Vozidlá Stralis X-WAY majú v ponuke niekoľko PTO z prevodoviek
a niekoľko PTO nezávislých od spojky: Z motora (4 na výber)
alebo nové sendvičové PTO (3 na výber) s točivým momentom
až 2 450 Nm.
Úplnú ponuku pomocných pohonov (PTO) si pozrite na strane 33.

PREVODOVKA
Vozidlá Stralis X-WAY sú v ponuke s automatizovanými prevodovkami ZF najnovšej
generácie aj s osvedčenými 16-stupňovými manuálne ovládanými prevodovkami ZF.
Úplnú ponuku prevodoviek si pozrite na strane 33.
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PREDNÁ NÁPRAVA
Vozidlá X-WAY môžu byť vybavené prednými nápravami
so zaťažením až 9 ton.
Úplnú ponuku predných náprav si pozrite na strane 32.

Vozidlá Stralis X-WAY sú v ponuke s troma
nastaveniami: ON, ON+ alebo OFF. Vyberte
si nastavenie vozidla, ktoré najlepšie vyhovuje vašim
špecifickým požiadavkám.
Ďalšie podrobnosti si pozrite na strane 8.

HI-TRACTION
Prídavný hydrostatický pohon predných kolies HI-TRACTION zlepšuje
priechodnosť a rozbeh vozidiel v teréne, pričom zachováva
manévrovateľnosť potrebnú v mestách a ekonomiku prevádzky
pri jazdení po cestách.
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VYBERTE SI MODEL STRALIS X-WAY,
KTORÝ POTREBUJETE
ŤAHAČE

PODVOZKY

4x2

6x4

6x4

MODEL STRALIS X-WAY

MODEL STRALIS X-WAY

Active Day

KABÍNA

Active Day

KABÍNA

Active Time

Active Space

Cursor 11

Automatizovaná/manuálna

Cursor 13

NASTAVENIE
VOZIDLA

ON, ON+ alebo
OFF

ZADNÁ NÁPRAVA
A JEJ ZAVESENIE

SR alebo HR

BRZDY

Predné/zadné

Active Time

Active Space

Cursor 9

MOTOR/
PREVODOVKA

8x4 (2+2) / 8x4 (1+3)

MOTOR/
PREVODOVKA

Automatizovaná/manuálna

Automatizovaná/manuálna
ON

ON+
/

OFF

ON

/

ON+

ON

ON+
/

Parabolické perá alebo vzduchové

ON

OFF
/

ON+
/

Parabolické perá alebo vzduchové

Kotúčové/kotúčové

Kotúčové/kotúčové

Automatizovaná/manuálna/Allison

Automatizovaná/manuálna

Automatizovaná/manuálna

Automatizovaná/manuálna

Cursor 13

Automatizovaná/manuálna

/

Cursor 9
Cursor 11

NASTAVENIE
VOZIDLA

ON, ON+ alebo
OFF

ZADNÁ NÁPRAVA
A JEJ ZAVESENIE

SR alebo HR

BRZDY

Predné/zadné

Automatizovaná/manuálna
ON

ON+
/

OFF

ON

/

Parabolické perá alebo vzduchové

KABÍNA

Kotúčové/kotúčové

Kotúčové/kotúčové

Automatizovaná/manuálna/Allison

Automatizovaná/manuálna/Allison
Automatizovaná/manuálna

Cursor 13

30

ZADNÁ NÁPRAVA
A JEJ ZAVESENIE

SR alebo HR

BRZDY

Predné/zadné

8x2x6 (1+3)

Active Time

Active Space

Cursor 11

ON, ON+ alebo
OFF

Parabolické perá alebo vzduchové

Active Day

Active Space

NASTAVENIE
VOZIDLA

ON+
/

MODEL STRALIS X-WAY

Active Time

Cursor 9

ON

OFF
/

PODVOZKY

Active Day

MOTOR/
PREVODOVKA

ON+
/

8x2x6 (2+2)

6x2

MODEL STRALIS X-WAY

KABÍNA

ON

/

PODVOZKY
4x2

ON+

Automatizovaná/manuálna

MOTOR/
PREVODOVKA

ON+
/

OFF

Parabolické perá alebo vzduchové

Kotúčové/kotúčové

ON

/

Vzduchové

Kotúčové/kotúčové

Automatizovaná/manuálna

Automatizovaná/manuálna

Automatizovaná/manuálna

Automatizovaná/manuálna

Cursor 13

Automatizovaná/manuálna
ON

Cursor 9
Cursor 11

NASTAVENIE
VOZIDLA

ON, ON+ alebo
OFF

ZADNÁ NÁPRAVA
A JEJ ZAVESENIE

SR alebo HR

BRZDY

Predné/zadné

Automatizovaná/manuálna

Automatizovaná/manuálna

ON

ON

Vzduchové

Vzduchové

Kotúčové/kotúčové

Kotúčové/kotúčové
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PRISPÔSOBTE SVOJE VOZIDLO STRALIS X-WAY
Modulárna koncepcia radu vozidiel Stralis X-WAY, ktoré sa vyznačujú nízkou pohotovostnou hmotnosťou a zároveň konštrukčnou
pevnosťou, umožňuje vozidlá veľmi dobre prispôsobiť špecifickým požiadavkám širokej škály aplikácií. Rad vozidiel Stralis X-WAY
ponúka na výber ťahače a podvozky s rôznym počtom a usporiadaním náprav, ktoré je možné výberom zo širokej ponuky funkcií
a komponentov ďalej prispôsobiť na efektívne plnenie konkrétnych prepravných úloh.

PODVOZKY
Robustné rámy podvozkov vozidiel Stralis X-WAY majú hlavné nosníky s konštantným výškou profilu a s prierezom hrúbky 7,7 mm.
Dvoj, troj a štvornápravové podvozky sú k dispozícii s rázvormi od 3 120 mm po 6 700 mm a s rôznymi dĺžkami zadných previsov,
čo umožňuje montáž rôznych nadstavieb. Predné nápravy sú zavesené na listových perách a zadné nápravy môžu byť zavesené na
listových perách alebo na vzduchových pružinách.
PREVODOVKY

PREDNÉ NÁRAZNÍKY
Možnosť výberu najvhodnejšej kombinácie nastavenia vozidla a predného nárazníka pre plnenie konkrétnych prepravných úloh: od plastového
nárazníka s nízkym nájazdovým uhlom pre jazdy po cestách až po oceľový nárazník s veľkým nájazdovým uhlom pre jazdy v teréne.
NÁRAZNÍK

Nastavenie
VOZIDLA

Ochrana
proti podbehnutiu
vpredu (FUP)

Plastový

ON / ON+

ÁNO

Plastový vo farbe kabíny

ON / ON+

Kabína Active Day/kabína Active Time
Pohľad spredu

Kabína Active Space

Pohľad zboku

Pohľad spredu

Pohľad zboku

ÁNO

Všetky modely vozidiel Stralis X-WAY môžu byť vybavené automatizovanými prevodovkami HI-TRONIX, ktoré ponúkajú pokročilé
funkcie pre jazdenie v teréne, ako je „Rocking Mode“ pre rozkolísanie vozidla pri uviaznutí alebo režim manévrovania pre lepšie
ovládanie vozidla pri pomalej jazde. Prídavný hydrostatický pohon predných kolies HI-TRACTION je k dispozícii len v kombinácii
s prevodovkami HI-TRONIX.
AUTOMATIZOVANÁ
HI-TRONIX

ON / ON+

ÁNO

Prevodovka
OverDrive/DirectDrive

Maximálny vstupný
krútiaci moment
(Nm)

Počet prevodových stupňov
Dopredu

Dozadu

Suchá hmotnosť
(v kg)

ZF 12 TX 2620 TD

SR

DirectDrive

2 600

265

ZF 12 TX 2610 TO

HR

OverDrive

2 600

253

ZF 12 TX 2420 TD

SR

DirectDrive

2 400

265

ZF 12 TX 2410 TO

HR

OverDrive

2 400

253

ZF 12 TX 2210 TO/TD

HR – SR

OD/DD

2 200

ZF 12 TX 2010 TO/TD

HR – SR

OD/DD

2 000

ZF 12 TX 1810 TO/TD

HR – SR

OD/DD

1 800

SR

DirectDrive

1 400

253

ZF 16 TX 2640 TO/TD

HR – SR

OD/DD

2 600

290

ZF 16 TX 2440 TO/TD

HR – SR

OD/DD

2 400

ZF 12 TX 1410 TD
Oceľový

Zadná náprava

12
2 (4)

253
253
253

16

290

MANUÁLNA
ECOSPLIT
Oceľový

OFF

NIE

ZF 16 S 2520 TO

HR – SR

OverDrive

2 500

ZF 16 S 2320 TD

SR

DirectDrive

2 350

HR – SR

OD/DD

2 200

ZF 16 S 2220 TO/TD

PREDNÉ NÁPRAVY
Nové predné nápravy majú prípustné zaťaženie až 9 ton, umožňujú vyššie brzdné výkony, majú bezúdržbové náboje kolies a sú
pripravené pre nový hydrostatický pohon HI-TRACTION.
Nastavenie
vozidla

Pokles nápravy
(mm)

5890-ON

ON

142

5890-OFF

ON+ / OFF

72

2x 5890-ON

ON

142

2x 5890-OFF

ON+ / OFF

72

JEDNA NÁPRAVA

Maximálna technická
hmotnosť
(v tonách)

Brzdy

Max. brzdný moment
(kNm)

Servisný
interval

9

Kotúčové

30

Na celú životnosť

2x9

Kotúčové

30

Na celú životnosť

DVE NÁPRAVY

Typ

Maximálna technická
hmotnosť
(v tonách)

MS17X-EVO(1)

SR-Solo

13

MS13-17X(2)

SR-Solo

13

MT23-150/D

SR-T

2 x 11,5(3)

Brzdy

Max. brzdný moment
(kNm)

Typ
oleja

Množstvo
oleja
(v litroch)

Syntetický

12,5

18,2
Kotúčové

18,2
25

OverDrive

1 850

284

SR

DirectDrive

1 700

278

SR – HR

OverDrive

1 491

AUTOMATICKÁ
ALLISON
ALLISON
S3200

POMOCNÝ POHON
Z MOTORA

13

452146/ADB

HR-TL

2 x 10,5

452191/ADB

HR-TM

2 x 11,5(3)

POZNÁMKA
(1) Pre prevodové pomery ≤ 3,36.
(2) Pre prevodové pomery ≥ 3,70.
(3) Bez možnosti preťaženia.
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Kotúčové

25

Syntetický

24,5
37

Spojenie

Prevodový pomer
1,12 / 1,14

Krútiaci moment
(Nm)

Otáčanie

800

Proti motoru

Nezavislý

Príruba

1,02 / 1,26 / 1,56

Od 1 602 do 2 450

Ako motor

Nezavislý

Príruba

1,29

900

Ako motor

NH/1b – NH/1c

1,00

1 000

Ako motor

NH/4b – NH/4c

0,90 / 1,28

430

0,91 / 1,09 / 1,28 / 1,58 / 1,59 / 2,35

Od 400 do 720

1,23 / 1,48 / 1,91 / 2,19

Od 470 do 870

(0,91-1,28) / (1,09-1,59) / (1,23-1,85) / (1,48-2,35)

Od 400 do 720

0,60

660

1,14 / 1,195

Nevypínateľný

POMOCNÝ POHON
MULTIPOWER

N221/10b – N221/10c
Až 375 000 km

Nezávislý/závislý
od spojky

SENDVIČOVÝ
POMOCNÝ POHON

POMOCNÝ POHON
Z PREVODOVKY(2-3)

16

243

Čerpadlo/príruba

NTX/10b – NTX/10c
HR-Solo

1

Nezavislý

Až 375 000 km

HR
451391/ADB

6

POMOCNÉ POHONY (PTO)
Stralis X-WAY ponúka široký výber výstupných pohonov z prevodoviek, ako aj výstupných pohonov nezávislých od spojky,
bez vypínania aj s vypínaním(1).

Nevypínateľný

33,5

306

HR

Servisný
interval

11

2

ZF 16 S 1620 TD

Nevypínateľný

SR

306
16

ZF 16 S 1820 TO

Vypínateľný

ZADNÉ NÁPRAVY
Vďaka modulárnej koncepcii možnosť výberu náprav s jednoduchou redukciou (SR) pre úsporu paliva na cestách alebo s dvojitou
redukciou / s redukciami v nábojoch kolies (HR) s väčšou svetlou výškou na zlepšenie priechodnosti v teréne.

306

Závislý

Čerpadlo/príruba

NTX/10c+bR
PTO pre S3200

Čerpadlo

Proti motoru

POZNÁMKY
(1) V prípadoch prevodoviek s intardérom alebo vozidiel s HI-TRACTION je nutné overiť kompatibilitu PTO.
(2) Celkový prevodový pomer výstupného pohonu je výsledkom vlastného prevodového pomeru PTO a faktora rýchlosti prevodovky vo vozidle.
(3) Vypínateľné pomocné pohony.
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PRÍSLUŠENSTVO IVECO

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM IVECO

PRISPÔSOBTE SI STRALIS X-WAY POTREBÁM SVOJHO PODNIKANIA

Konečným cieľom úžitkového vozidla je byť vždy na ceste a v prevádzke. Je to cieľ, ktorý zdieľame a ktorý je základom našej
politiky služieb. Všetky SLUŽBY spoločnosti IVECO (od financovania po údržbu, od asistencie po opravu) sú koncipované tak,
aby zvýšili prevádzkyschopnosť a podporili ziskovosť podnikania.

Prispôsobte si Stralis X-WAY výberom zo širokej ponuky vysokokvalitného príslušenstva vyvinutého na zlepšenie viditeľnosti, pohodlia,
bezpečnosti a ziskovosti vášho vozidla. Detaily, ktoré robia rozdiel.

VIDITEĽNOSŤ

ZISKOVOSŤ

Svetelná lišta je úplne začlenená do strechy kabíny a je možné ju
úplné prispôsobiť názvom prepravnej spoločnosti.
V ponuke originálneho príslušenstva IVECO je aj prídavné
osvetlenie a zvláštne výstražné svetlá oranžovej farby (majáky).

Na zníženie celkových nákladov ponúka IVECO príslušenstvo
na zabránenie odčerpávania paliva. Príslušenstvo vyrobené z
hliníka zabraňuje krádežiam nafty, je bezúdržbové, umožňuje
rýchle doplnenie paliva a jednoducho sa inštaluje.

IVECO CAPITAL sú vlastné finančné služby značky IVECO a ponúkajú celý rad
služieb financovania, lízingu, pôžičiek a doplnkových služieb pre úžitkové vozidlá.
Balíček môže obsahovať predĺženú záruku, údržbu a opravy a rôzne typy poistenia.
Všetky finančné riešenia sú prispôsobené potrebám zákazníkov
a vzťahujú sa na nové i použité vozidlá aj na ich nadstavby.
IVECO CAPITAL poskytuje zákazníkom profesionálne poradenstvo pri výbere
produktu, ktorý najlepšie zodpovedá finančným a daňovým požiadavkám
ich podnikania.
Viac informácií vám poskytne autorizovaný obchodný zástupca IVECO.
*Podlieha schváleniu úveru. Ponuky a produkty sa môžu líšiť v jednotlivých krajinách v závislosti od
miestnych daňových a účtových predpisov.

IVECO ASSISTANCE NON-STOP je zákazníkom k dispozícii 24 hodín denne
a 7 dní v týždni.
V prípade poruchy vozidla je IVECO Assistance Non-Stop dostupná
troma spôsobmi:
• volaním na bezplatné telefónne číslo
• použitím systému IVECONNECT (v kabíne vozidla)
• použitím aplikácie IVECO Non-Stop pre inteligentné telefóny
Aplikáciu IVECO Non-Stop nemusíte použiť len v prípade poruchy vozidla,
môžete ju používať tiež pre objednávanie pravidelnej údržby vozidla.

IVECO GENUINE PARTS ponúka všetky potrebné náhradné dielce, servisné
súpravy, komponenty a príslušenstvo na vykonávanie údržby a opráv vozidiel Stralis
X-WAY počas celej ich životnosti.

BEZPEČNOSŤ

POHODLIE

Vyberte si z ponuky príslušenstva na zvýšenie bezpečnosti
jazdy, napríklad kamerový systém na bezpečné manévrovanie
pri cúvaní.

Poťahy na sedadlá a koberčeky z príslušenstva IVECO sú
vynikajúco začlenené do štýlu interiéru kabíny.
Výber materiálov je vhodný pre všetky prepravné úlohy.

Kompletná ponuka príslušenstva IVECO je
zobrazená v katalógu príslušenstva a on-line
na webovej stránke
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php
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Používanie originálnych náhradných dielcov IVECO je najlepšou zárukou zachovania
hodnoty vozidiel IVECO aj po čase, spoľahlivej prevádzky bez zbytočných
neplánovaných prestojov.

Všetky možnosti prispôsobenia
poruke vďaka bezplatnej aplikácii
IVECO Accessories.

Aplikáciu si môžete prevziať bezplatne z
App Store, aby ste získali exkluzívny
prístup k extra obrázkom a informáciám.

IVECO PARTS prevádzkuje sieť 7 skladov dielov v celej Európe,
ktoré zaberajú viac ako 330 000 m2, operujú s 350 000 rôznymi číslami náhradných
dielcov a zaručujú nonstop vybavovanie objednávok a distribúciu.

IVECO FAN SHOP
IVECO FAN SHOP ponúka vo všetkých obchodných zastúpeniach pracovné
oblečenie a oblečenie na voľný čas, tašky, modely a rôzne darčekové predmety.
Pozrite si katalóg na webovej stránke www.ivecofanshop.com.
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INFORMÁCIE A ZOBRAZENIA UVEDENÉ V TOMTO KATALÓGU NIE SÚ ZÁVÄZNÉ. IVECO SI VYHRADZUJE PRÁVO VYKONAŤ ZMENY KEDYKOĽVEK BEZ OZNÁMENIA Z AKÝCHKOĽVEK OBCHODNÝCH ALEBO VÝROBNÝCH DÔVODOV.
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