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Iveco Eurocargo VI – perfekt för alla situationer  
 
Iveco kan presentera nya Eurocargo som nu är optimerad för Euro VI. 
 
Malmö, 3 december, 2013 
 
Europas favorit i medium-segmentet kombinerar banbrytande innovationer med överlägsen kraft och 
optimal bränsleekonomi tack vare den exklusiva HI-eSCR-tekniken, patenterad av FPT Industrial.  
 
Det innovativa systemet för efterbehandling reducerar kväveoxiderna ( NOx) med över 95% utan att 
ändra förbränningsprocessen och utan att det behövs ett extra kylsystem och utan att påverka dess 
struktur. 
 
De nya Tector 5- och 7-motorerna med Euro VI är de enda i segmentet som kan erbjuda HI-eSCR-
teknik och därmed positionera sig på toppen av sin kategori  tack vare att motorerna levererar höga 
och jämna resultat.  
 
Den nya serien av fordon omfattar tre nya Tector 5-modeller: 160, 190 och 210 hk och fyra Tector 7-
modeller: 220, 250, 280 och 320 hk.  
 
Motorvolymen på Tector 5 respektive Tector 7, fyra och sex cylindrar, har ökats för att uppnå optimal 
flexibilitet för olika tillämpningar. 
Motoreffekten på Tector 5, med en cylindervolym på 4,5-liter, har ökat med 13% till 210 hk . Tector 7-
motorns prestanda, med en 6,7-litersmotor, har förbättrats med 7% till 320 hk. 
 
Det nya Eurocargo-serien har också förbättras med en ny Eurotronic automatiserad ZF-växellåda 
med 12 växlar, tillgänglig för såväl den 6-cylindriga Tector 7, som för trailermodellen. 
 
Nya Eurocargo med Euro VI-motorn kan beställas nu för leverans under första kvartalet 2014. 
 
 
Iveco 
 
Iveco, ett CNH Industrial-företag, utvecklar, konstruerar, tillverkar och marknadsför ett brett spektrum av 
lätta, medeltunga och tunga yrkesfordon, entreprenadfordon, bussar för stads- och linjetrafik samt 
specialfordon för brandbekämpning, terränguppgifter, militär och civilförsvar. 
 

Iveco har över 26 000 anställda och produktionsföretag i 11 länder över hela världen och tillämpar den 
senaste teknologin. Utöver Europa finns Iveco i Kina, Afrika, Australien, Oceanien och Latinamerika. 
Omkring 5 000 försäljningskontor och serviceverkstäder i över 160 länder garanterar teknisk support 
överallt på jorden där en Iveco-lastbil är i arbete. 
 
För ytterligare information om Iveco besök: www.iveco.com 
För ytterligare information om CNH Industrial besök: www.cnhindustrial.com  
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För mer information kontakta: 
Jan-Åke Carlsson 
jan-aake.carlsson@iveco.com 
nordic-press@iveco.com 
Telefon: 0702-63 09 50 
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