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NYA STRALIS NP: ETT FULLT NATURGASUTBUD
Stralis NP erbjuder det enda kompletta utbudet av naturgasdrivna tunga lastbilar utformade och 
konstruerade för att kunna utföra i princip alla onroad- och lätta offroaduppdrag så som 
logistikuppgifter för byggsektorn. Med sin räckvidd på upp till 1 600 km och sin kraft, komfort, 
kraftöverföringsteknik och räckvidd lämpar den sig för både regionala körningar och fjärrtransporter.

EFFEKTIVITET UTAN KOMPROMISSER VID ALLA UPPDRAG
Stralis NP levererar utmärkt bränsleekonomi för alla uppdrag – från regionala medeldistanskörningar 
ända upp till internationella fjärrtransporter. Förutom en motor med enastående bränsleeffektivitet 
är den försedd med bränslebesparande lösningar så som EcoSwitch, den optimerade 
bakaxelutväxlingen, eco-däcken med lågt rullmotstånd samt körstilsbedömningen DSE (Driving 
Style Evaluation). De avancerade lösningarna för ökad effektivitet och säkerhet omfattar IVECOs 
prediktiva system HI-CRUISE som styr körassistansfunktioner så som farthållare, växling och  
Eco-Roll genom integrering av körparametrar med toppmodern GPS-kartteknik. För att garantera 
vagnparkschefer och förare bästa möjliga upplevelse och prestanda har tre skräddarsydda tjänster 
utvecklats i samarbete med MICHELIN SOLUTIONS.

OBEGRÄNSAD HÅLLBARHET
IVECO har länge trott på naturgas och biometan som framtidens hållbara bränsle. Stralis NP är 
resultatet av de senaste 20 årens banbrytande arbete inom naturgastekniker som gjort lastbilen till 
den absoluta marknads- och teknikledaren inom nyttofordon som drivs med detta hållbara bränsle. 
IVECOs ansträngningar för att främja naturgasen inom transportsektorn har gjort att dess 
omfattande nätverk av specialiserade återförsäljare kan serva kundernas naturgasdrivna lastbilar på 
vägarna runtom i Europa.

INNEHÅLL

NYA  NP



5

NYA STRALIS NP: DEN RENA LASTBILEN  
UTAN BEGRÄNSNINGAR
Revolutionen inom hållbara transporter som ger dig en konkurrensfördel på alla dina onroad- och lätta offroaduppdrag: Stralis NP 
ger dig alla de fördelar det innebär att kunna erbjuda kunderna äkta ”gröna” transporter i kombination med klassens bästa prestanda 
och totala ägandekostnad (TCO).

FÖR VÅR PLANET
Med sin rena kraft antar Stralis NP den utmaning som 
godstransporter innebär i fråga om växthusgaser och 
föroreningar. Den maximerar de miljömässiga fördelarna hos 
naturgas och biometan, som är det miljövänligaste bränsle för 
förbränningsmotorer och den mest utvecklade lösning för 
hållbara transporter som finns att tillgå i dag.
Stralis NP levererar obegränsad hållbarhet med:
• Bättre luftkvalitet: 60 % mindre NOx  

och 99 % färre partiklar
• Minskar klimatförändringarna: 95 %-ig  

CO2-reducering med biometan
• Mindre buller : under 71 dB i Piek-testet för lastbilar
• Inga diesel- eller bensinbaserade bränslen

FÖR DINA FÖRARE
Lastbilschaufförerna är logistikföretagens mest värdefulla 
tillgång. De förtjänar en lastbil med överlägsen prestanda och 
förstklassig komfort. Stralis NP har allt det som snabbt gör den 
till vagnparkens mest populära bil: nästan helt buller- och 
vibrationsfritt inne i hytten, snabba och intelligenta 
automatiserade växellådor, perfekt körergonomi samt exklusiv 
infotainment-utrustning.
Tack vare motorns exceptionella bränsleeffektivitet, låg 
bränsleförbrukning med hjälp av ECO-läget och DSE-
funktionen (Driving Style Evaluation) samt stor 
bränsletankskapacitet har Stralis NP en räckvidd på upp  
till 1 600 km. Och när de väl måste stanna för att tanka 
kommer dina förare att uppskatta att denna procedur är så 
ren och snabb – och säker, tack vare motorns startspärr. 
Stralis NP är även utrustad med systemet DAS (Driver 
Attention Support) som ständigt övervakar förarens 
uppmärksamhetsnivå och varnar om den skulle sjunka.
Den tysta, rena och tekniskt avancerade Stralis NP är som 
gjord för att bli ditt företags flaggskepp. En lastbil som dina 
förare kommer att köra med stolthet.

FÖR DITT FÖRETAG
Med hjälp av Stralis NP kan du framtidssäkra ditt hållbara 
företag och trygga en kontinuerlig tillväxt.
Din lönsamhet gynnas av att du får den bästa totala 
ägandekostnaden (TCO) tack vare den lägsta 
bränsleförbrukningen någonsin, det lägre priset på naturgas 
samt de låga underhållskostnaderna för Stralis NP.
Vi har utökat serviceintervallen till 90 000 km – branschens 
längsta för fordon som endast drivs med gas! Detta håller inte 
bara dina driftskostnader nere; din lastbil kommer också att 
tillbringa mindre tid på verkstad för service och i stället mer 
tid på vägarna i din tjänst.
Stralis NP erbjuder dessutom ett flertal unika tjänster 
utvecklade i samarbete med MICHELIN SOLUTIONS som 
hjälper dig att driva ditt företag effektivt och lönsamt: här ingår 
val av färdväg, förarutbildning och dagliga kontroller.
Med Stralis NP kan du erbjuda verkligt hållbara och 
konkurrenskraftiga logistiktjänster som gör att ditt företag 
höjer sig över mängden.
Med allt från standard- och låghöjdsdragbilar till ett brett urval 
av chassin – bland annat modeller för växelflakssystem – 
erbjuder Stralis NP marknadens bredaste sortiment. Är du 
redo att växla upp med naturgas och stärka din hållbarhet?
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REN KRAFT FÖR OBEGRÄNSAD HÅLLBARHET

HÅLLBARHET FÖR VÅR PLANET
Med Stralis NP går ekonomi och ekologi hand i hand.

Naturgasen är det mest framgångsrika alternativa bränslet sedan dieseln vann kampen över bensinen.
Det är inte en lösning under utveckling – den finns redan: en väl beprövad teknik som IVECO lanserade 1996 och vars tillförlitlighet 
bevisas av de tiotusentals bussar och gasdrivna IVECO-lastbilar som kör omkring på Europas vägar.
Stralis NP är den första gasdrivna lastbil någonsin som kombinerar effekt, räckvidd, körkomfort och hållbarhet som 
uppfyller kraven för internationella transporter och som därmed erbjuder miljömedvetna transportföretag en dubbel fördel:
• Lägre buller och utsläpp
•  Och mindre CO2 som bidrar till att minska transportbranschens kolavtryck genom att sänka CO2-utsläppen med så mycket  

som 95 % vid användning av komprimerad eller flytande biometan

HÅLLBARHET FÖR DITT FÖRETAG
Naturens kraft är på väg att inta marknaden med storm.

Detta är möjligt tack vare kombinationen av följande faktorer :
• Upp till 15 % lägre bränsleförbrukning än motsvarande diesellastbilar
• Ingen användning av gasolja
• Underhållsfritt och AdBlue®-fritt efterbehandlingssystem
• Långa serviceintervall på 90 000 km
Besparingarna kan ökas ytterligare genom IVECOs nya, exklusiva bränslerådgivning.
För din långsiktiga bränsleekonomi erbjuder Stralis NP avancerade telematiklösningar som gör att du på ett exakt sätt kan följa 
bränsleförbrukningen i vagnparken, men även övervaka förarnas prestationer och förbättra dem vid behov.
Via vår kundportal får du tillgång till dessa data samt även till däcktrycken på fordon med TPMS-systemet för däcktrycksövervakning 
(Tyre Pressure Monitoring System). Kostnadsfri femårsservice medföljer alla Stralis NP-lastbilar.
TCO2 Driving hjälper dig att förbättra dina förares prestationer genom kurser i bränsleekonomisk körning som även omfattar  
en praktisk modul som lär ut säker och effektiv tankning av LNG-lastbilar.

Stralis NP står för en revolution i transportsektorn: för första gången gör ett alternativbränslefordon det möjligt  
att förbättra både hållbarheten och avkastningen på investeringen – med en TCO som är upp till 9 % lägre än  
för diesellastbilar.
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ÖVERSIKT ÖVER NYA STRALIS NP
UNDER YTAN

NY HI-TRONIX-VÄXELLÅDA: 12 STEG

NY BRYGGA

FLEXIBEL LAYOUT FÖR CNG- OCH LNG-TANKAR

HI-MUX

NYA HÅLLARE FÖR LNG-TANKAR MED LÅG VIKT

BAKAXEL MED LÅG FRIKTION

DET INTEGRERADE  
KÖRSYSTEMET HI-CRUISE

SILENT MODE: 71 DECIBEL

ECO-LÄGE
DSE (DRIVING STYLE EVALUATION)

NYA LED-LYKTOR BAK
SYSTEM FÖR DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING (TPMS)

SENASTE GENERATIONENS ”A”-MÄRKTA ECO-DÄCK

KONFIGURATION MED DUBBLA LNG-TANKAR 
FÖR EN RÄCKVIDD PÅ UPP TILL 1 600 km

3 800 mm AXELAVSTÅND MED 100 % TILLGÄNGLIGHET 
FÖR LNG-TANKAR FÖR ENASTÅENDE RÄCKVIDD

ADR 2017-KOMPATIBILITET (FL + AT)

CURSOR 13 PÅ UPP TILL 460 hk

2,5 m BRED HI-WAY-HYTT
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KLASSENS BÄSTA EFFEKT
NY CURSOR 13 NATURAL POWER-MOTOR
Den nya Cursor 13 Euro VI-motorn är speciellt framtagen för internationella fjärrtransporter. Med 12,9 liters slagvolym, förbättrad 
förbränningsprocess och optimerad vikt levererar den bästa bränsleeffektivitet även på mycket långa körningar. Den nya generationens 
gasinjektorer, bränslerör och kolvar är konstruerade för att ge högsta effekt och vridmoment.

REN PRESTANDA
Cursor 13 NP bjuder på samma effekt och vridmoment som de Euro VI-dieselmotorer som används i dag för både nationella  
och internationella transporter. Den slår därmed det tidigare rekordet som innehades av Cursor 9 NP med:
• 18 % mer vridmoment
• 15 % mer effekt
• Och klassens bästa effekt/vikt-förhållande

Den nya funktionen ”silent mode 71 dB(A)” gör denna motor perfekt för körning i städer och nattliga leveranser.

DE LÄNGSTA SERVICEINTERVALLEN
Intervallen för oljebyte, som har utökats ytterligare till 90 000 km, är branschens längsta. De specifika gaskomponenterna  
har modifierats så att underhållskostnaderna har minimerats.

CURSOR 9 NATURAL POWER-MOTOR

MOTORNS PRESTANDA
• 40 % energieffektivitet från maximalt vridmoment  

till maximala effektpunkter
• 2 000 Nm på ett brett 500 v/min-band  

– Växlingsbegränsning på kuperade vägar  
– Kraftfulla re-accelerationer

• 460 hk på ett 300 v/min-band  
– Lätt att hålla topphastigheten i alla lutningar

– 60 % NOx  
i förhållande till Euro VI

– 99 % 
PARTIKLAR  
i förhållande till Euro VI

– 80 % CH4  
i förhållande till Euro VI

3-VÄGSKATALYSATOR: ETT LÄTT OCH ENKELT 
EFTERBEHANDLINGSSYSTEM
INGEN ADBLUE®

INGET UNDERHÅLL
INGET PARTIKELFILTER
INGEN REGENERERING MED STILLASTÅENDE FORDON

MAXIMAL EFFEKT 400 hk  MAXIMALT VRIDMOMENT 1 700 Nm

N2

NOX

CO

HC

CO2

H2O

FPT-MOTOR

MAXIMAL EFFEKT MAXIMALT VRIDMOMENT

Värden
Vid v/min Värden

[Nm] Vid v/min
[hk] [kW]

CURSOR 8

270 200 2 000 1 100 1 100 ÷ 1 735

300 221 2 000 1 200 1 200 ÷ 1 760

330 243 2 000 1 300 1 200 ÷ 1 785

CURSOR 9 400 294 2 000 1 700 1 200 ÷ 1 575

CURSOR 13 460 338 1 900 2 000 1 100 ÷ 1 600
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IVECO Cursor 13 NP-motorn skyddas av två patent: det första, för vilket patentskyddet är under behandling, är FPT Industrial 
egenutvecklade knackningskontroll som gör det möjligt att öka prestationen, som möjliggör största bränslekompatibilitet och som 
skyddar motorn och trevägskatalysatorn mot feltändning. Det andra patentet är FPT Industrial egenutvecklade reaktiva 
luftflödesstyrningssystem, en ny styrlogik för stökiometriskt förhållande som tillämpas vid växling. På så vis garanteras ett kontinuerligt 
utgående vridmoment vid AMT-växling som ger maximal prestanda och oerhört snabb växling. FPT Industrial har ansökt  
om patentregistrering för detta system.
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NY HI-TRONIX-VÄXELLÅDA
DEN MEST AVANCERADE AUTOMATISERADE VÄXELLÅDAN  
I EN GASLASTBIL NÅGONSIN
Stralis NP 460 hk är utrustad med den nya HI-TRONIX-växellådan. Denna nya generationens 12-stegade automatiserade växellåda 
med elektronisk koppling erbjuder den mest avancerade tekniken i sin kategori:
• Moduluppbyggt, lättservat koncept
• 99,7 % effektivitet
• Exceptionell slitstyrka
• Klassens bästa växelspridning (16.7)
• Och klassens bästa effekt/vikt-förhållande
• Reducerade bullerutsläpp
Jämfört med föregående modell förbättrar HI-TRONIX samtliga prestandaindikatorer : den sänker växlingstiden med 10 %, den är 
konstruerad för nästan dubbelt så många växlingar som den förra generationens automatiserade växellåda och växellådans 
oljebytesintervall har utökats till upp till 600 000 kilometer (vid fjärrtrafik).
HI-TRONIX erbjuder även extra funktioner så som gungning för att återfå väggreppet på halt underlag, 4 backväxlar samt ett nytt 
utbud av kraftuttag.

DET INTEGRERADE KÖRSYSTEMET HI-CRUISE
En körstil med dubbla fördelar: bra för både förare och vagnparksägare.

Tillsammans med HI-TRONIX-växellådan introducerar Stralis även det integrerade körsystemet HI-CRUISE som omfattar GPS-
baserade system så som prediktiv farthållare och växling för att ytterligare förbättra Eco-Roll-funktionen.
Genom att växellådan och GPS-systemet samverkar möjliggörs en förebyggande körstrategi som perfekt matchar topografi och 
växlingssekvens.
Nya HI-CRUISE integrerar även EcoSwitch-parametrar så som farthållarens inställda hastighet, vilket begränsar bränsleförbrukningen 
men tillåter inaktivering av funktionen i nödfall.

I kombination med EcoSwitch är HI-CRUISE en effektiv körassistent med 
betydande fördelar :
• Hastighet och växling styrs av en algoritm med ”elektronisk horisont” 

som använder sig av avancerade, bränslebesparande strategier
• Missbruk förhindras genom hastighetsbegränsare, inaktivering  

av kick-down och elektroniskt styrt val av växlingstidpunkt
• Utmärkt körkomfort

HI-CRUISE har fininställts för kraven vid verkliga uppdrag för att 
tillgodose allas behov:
• Förarna uppskattar HI-CRUISE för att det är smidigt, underlättar deras 

arbete samt gör att de kan koncentrera sig på säkerheten  
i stället för rutinuppgifter

• Vagnparkscheferna värdesätter HI-CRUISE mycket eftersom det ger 
stora bränslebesparingar (och större långsiktig driftsäkerhet) med 
förare som inte har så mycket erfarenhet
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PICTURE TO BE UPDATED

KLASSENS BÄSTA RÄCKVIDD
HUNDRATALS TANKKOMBINATIONER SOM PASSAR  
ALLA UPPDRAG
Stralis NP bjuder på ett omfattande urval av tankkombinationer : korta tankar, långa tankar, höger- eller vänstermontering, LNG-  
och CNG-kombinationer ... Tack vare de praktiskt taget ändlösa möjligheterna kan din lastbil skräddarsys så att den passar för just 
ditt uppdrag.

GOTT OM PLATS FÖR MONTERING AV KOMPONENTERNA
LNG-tankarna för standarddragbilar finns i fyra storlekar så att det utrymme frigörs på chassiramen som ditt uppdrag kräver.
1.  Två LNG-tankar i fullstorlek som möjliggör två till tre förarbyten mellan tankningarna
2.  Samma utrymme lämnas fritt på båda sidorna på CNG-modellen. Samma utrymme lämnas fritt på båda sidorna  

på CNG-modellen
3.  De små tankarna som kan monteras till höger eller vänster på chassiramen ger ännu fler möjligheter till kundanpassning genom 

att frigöra 1 meter där komponenter som exempelvis luftkompressorer kan monteras
4.  Tanken på vänstersidan kan utelämnas för att ge plats åt större komponenter eller om fordonet ska användas  

för viktkänsliga uppdrag

Stralis NP bjuder på största möjliga flexibilitet och öppnar upp för i princip obegränsade möjligheter att bygga upp en lastbil  
som lever upp exakt till dina behov.

KONSTRUKTIONSMÄSSIG FLEXIBILITET
Tankkombinationer med endast LNG, endast CNG och LNG + CNG i många olika storlekar och former : du kan välja den tank- och 
chassilayout som exakt matchar de krav som ditt uppdrag ställer.

4x2-DRAGBIL DUBBLA LNG-TANKAR  
UPP TILL 1 600 km

4x2-DRAGBIL CNG + LNG 
UPP TILL 280 + 800 km

4x2-DRAGBIL CNG  
UPP TILL 570 km

LÅGHÖJDSDRAGBIL DUBBLA LNG-TANKAR  
UPP TILL 1 150 km

4x2-DRAGBIL ENKEL LNG-TANK  
UPP TILL 800 km

CHASSIN CNG  
UPP TILL 1 000 km med 3 paket

41

UPP TILL 1 600 km UPP TILL 800 km

3

UPP TILL 1 150 km

1 000 mm

2

UPP TILL 1 400 km

500 mm

2 000 mmliter liter
liter

liter liter

liter
liter
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Granskning av förarbeteende och fordonsprestanda för djupgående analys

Bästa förbättringsmöjlighet: TRÖGHET Viktigaste bränslebesparande faktor: ACCELERATION

  Medel

VECKA

CO2 
UTSLÄPP PER VECKA

1,5 TON/VECKA

VECKA

DSE-RESULTAT FÖR BRÄNSLEBESPARING
FÖRARENS UTVECKLING PER VECKA

BRÄNSLEBE-
SPARING

7,7
VÄXLING 8,6

FÖRUTSEENDE KÖRNING 8,6

  Bäst   Medel   Sämst

VECKA

BRÄNSLEFÖRBRUKNING
VAGNPARKENS GENOMSNITT PER VECKA

25,5 kg/100 km

  Bäst   Medel   Sämst

4
5

6

7

8

9

10

5 6 7 4
5

6

7

8

9

10

5 6 7 4
5

6

7

8

9

10

5 6 7

SMART-RAPPORT PÅ KUNDPORTALEN:
Insamling på distans från DSE-data utifrån förarens och fordonets nyckeltal. Du får veckorapporter som även innehåller användbara 
tips och rekommendationer som hjälper dig att förbättra nyckeltalen och öka kostnadsbesparingarna. Med DSE kan du hålla koll på 
bränslekostnaderna och koldioxidavtrycket för varje fordon i din vagnpark, upptäcka möjligheter till ytterligare förbättringar och 
övervaka dina förares kontinuerliga praktiska körstilsträning.
För fordon med TPMS-system för däcktrycksövervakning (Tyre Pressure Monitoring System) visar smart-rapporterna om något 
däck har för lågt eller för högt däcktryck.

ÖKAD BRÄNSLEEFFEKTIVITET MED VÄRDESKAPANDE 
FUNKTIONER FÖR VAGNPARKSCHEFEN

ECO-LÄGE:
Detta läge omfattar två funktioner som kan hjälpa dig att 
optimera fordonets bränsleeffektivitet och miljöprestanda:
•  EcoSwitch främjar en bränsleeffektiv körstil genom att 

begränsa maxhastigheten till 85 km/h och blockera kick-
down-funktionen. EcoSwitch kan omprogrammeras för att 
passa kundens behov och spärrfunktionen kan inaktiveras  
i nödfall

• EcoFleet-funktionen, som finns på alla HI-TRONIX-modeller, 
är utformad för vagnparker och är särskilt användbar vid 
stor rotation av förare. Den förhindrar halvautomatisk 
användning av växellådan, optimerar växlingarna och minskar 
riskerna för misstag från förarens sida. Funktionen tillåter att 
föraren väljer växel vid start eller under ett begränsat 
tidsintervall – till exempel vid omkörning

Stralis NP är utformad och konstruerad för ytterst krävande långkörningar och lanserar nu tre innovativa digitala tjänster framtagna 
av MICHELIN SOLUTIONS i syfte att hjälpa förare och vagnparkschefer att få ut mesta möjliga av detta nya fordon och underlätta 
integreringen av det i vagnparken.
Vid köp av Stralis NP får du 18 månaders kostnadsfri tillgång till ett exklusivt servicepaket utvecklat av MICHELIN SOLUTIONS. 
MyBestRoute, MyTraining och MyInspection är värdefulla applikationer utformade för att ge dig de bästa verktygen för din 
energiomställning. Genom att optimera färdvägarna, förarnas utbildning och de dagliga inspektionerna av fordonet kommer de att 
göra din verksamhet effektivare dag efter dag.

TCO-ORIENTERAD VAGNPARKSSTYRNING  
MED MICHELIN SOLUTIONS

DRIVING STYLE EVALUATION (DSE):
Detta exklusiva system gör det möjligt för dig att övervaka 
körprestationer, bränsleförbrukning och CO2-utsläpp för  
din vagnpark.
Det fungerar dessutom som en professionell instruktör vid din 
förares sida som ger praktisk vägledning med färre olyckor, lägre 
bränsleförbrukning och minskade CO2-utsläpp som följd liksom 
sänkta underhållskostnader tack vare mindre slitage på 
förbrukningskomponenter hos bromsar, växellåda och däck.

DRIVER ATTENTION SUPPORT (DAS):
Detta system kontrollerar förarens uppmärksamhetsnivå 
genom att analysera rattrörelserna och motverkar att föraren 
blir trött och sömnig.
Om dåsighet hos föraren registreras uppmanas föraren att 
stanna och ta en paus genom en ljudsignal och ett meddelande 
på skärmen.

MY BEST ROUTE
Denna högkvalitativa webbapplikation beräknar de bästa färdvägarna för de 
diesel- eller gasdrivna Stralis-lastbilarna i din vagnpark genom att ta hänsyn till 
många olika faktorer som påverkar din TCO och vagnparkens effektivitet: till 
exempel bränslekostnad, vägtullar, förarkostnad, bränslepris på tankstationer längs 
vägen, körtid, trafik, last samt din Stralis specifikationer.
MyBestRoute för Stralis NP gör att du på ett par minuter inte bara kan välja den bästa 
färdvägen utan även den bästa lastbilen för alla transportuppdrag i Europa. Den gör att du 
kan fastställa ett exakt pris för en transporttjänst längs en färdväg som aldrig använts tidigare. 
Fördelarna:
•  För dig: lägre TCO; högre fordonsproduktivitet; säker kostnadsuppskattning när 

du ska lämna offert på en transport; uppdatering i realtid av nätet av CNG- & 
LNG-stationer

•  För din förare: tillit till planeringen av färdvägen utifrån fordonets räckvidd  
och nätet av tankstationer

MY TRAINING
MyTraining är en applikation som hjälper dig att hantera utbildningen av dina 
förare i fråga om både bränsleekonomi och säkerhet.
Fördelarna:
•  För dig: förbättrad förarprestation när det gäller bränsleförbrukning, säkerhet 

och tankning; ger en översikt över förarnas utbildning
•  För din förare: tydligt och schemalagt utbildningsprogram; tillit till tekniken; 

säkerhet

MY INSPECTION
MyInspection ger förarna förslag på åtgärder att utföra på morgonen innan 
körningen påbörjas samt när de ska lämna lastbilen vid dagens slut. För att 
underlätta kommunikationen kan förarna även skicka bilder till dig på eventuella 
defekter de upptäcker när de är ute på en körning.
Fördelarna: 
•  För dig: effektiv kontroll av fordonets underhåll, juridiskt bevis på 

överensstämmelse med säkerhetsstandarder ; minskade service- och 
reparationskostnader tack vare korrekta dagliga underhållsåtgärder

•  För din förare: enkelt att rapportera defekter ; bevis på korrekta dagliga 
underhållsåtgärder ; säkerhet
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VÄLJ DEN BÄSTA HYTTEN FÖR DITT UPPDRAG

ANMÄRKNING
Måtten kan variera mellan olika modeller.
(1) Sovplatsmått (övre sovplats som tillval):
Active Space: längd på undre sovplats 2 060 mm, bredd 800 mm (680 mm bakom 
förarstolen), längd på övre sovplats 1 940 mm, bredd 770 mm.

1

74

6

5

32

Stralis NP erbjuder sovhytten HI-WAY som utformats för långkörningar med föraren i centrum. Förarna åtnjuter samma komfort 
och säkerhet på de längre motorvägskörningarna som på de kortare regionala uppdragen eller körningarna i stadstrafik då de 
hämtar och lämnar last på byggarbetsplatser.
Hytterna AT (Active Time) och AD (Active Day) finns på naturgasversionen Cursor 8.

BILDBESKRIVNING

1 LÄNGD
2 GOLV TILL TAK, GOLVUTRYMME
3 GOLV TILL TAK, HYTTENS MITT
4 GOLVHÖJD, HYTTENS MITT
5 ANTAL SOVPLATSER
6 FOTSTEG
7 UTVÄNDIGT FÖRVARINGSUTRYMME

1 2 3 4 5 6 7

Tak Bredd 
(mm)

Längd  
(mm)

Golv till tak, 
golvutrymme  

(mm)

Golv till tak, 
hyttens mitt  

(mm)

Golvhöjd,  
hyttens mitt  

(mm)
Sovplatser(1) Fotsteg

Utvändigt 
förvarings-
utrymme

AD
Active Day kort hytt  
för stadskörningar

Lågt 2 280 1 660 1 570 1 210 360 0 3 0

AT
Active Time sovhytt  

för regionala körningar

Lågt

2 280 2 100

1 570 1 210

360

1

3 2

Medelhögt 2 240 1 880 1/2

HI-WAY
Sovhytt för långkörningar

Lågt

2 460 2 215

1 820 1 590

230

1

3 2/4

Högt 2 310 2 080 1/2
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DRAGBILAR LÅGHÖJDSDRAGBILAR

4x2 6x2 C 4x2

STRALIS NP-MODELL

HYTT

AD
Active Day

AT
Active Time

HI-WAY

MOTOR / 
VÄXELLÅDA

Cursor 8 NP
330 hk  
Manuell

Cursor 9 NP 400 hk  
Automatiserad

Cursor 13 NP 460 hk  
Automatiserad HI-TRONIX

460 hk  
Automatiserad HI-TRONIX

460 hk  
Automatiserad HI-TRONIX

BRÄNSLESYSTEM 
OCH RÄCKVIDD

CNG Upp till 450 km Upp till 570 km

CNG + LNG Upp till 950 km Upp till 1 080 km

LNG Upp till 1 600 km Upp till 750 km Upp till 1 150 km

FJÄDRING Luft Full luft

CHASSIN

4x2 6x2 P 6x2 C

STRALIS NP-MODELL

HYTT

AD
Active Day

AT
Active Time

HI-WAY

MOTOR / 
VÄXELLÅDA

Cursor 8 NP
270 ÷ 330 hk

Manuell eller automatisk 
(Allison)

270 ÷ 330 hk
Manuell eller automatisk 

(Allison)

270 ÷ 330 hk
Manuell eller automatisk 

(Allison)

Cursor 13 NP 460 hp  
Automatiserad HI-TRONIX

460 hp  
Automatiserad HI-TRONIX

BRÄNSLESYSTEM 
OCH RÄCKVIDD

CNG AD-AT = > 200-800 km / HI-WAY = > 200-1 000 km 150 ÷ 400 km

CNG + LNG Upp till 1 100 km

LNG Upp till 1 600 km

FJÄDRING Luft eller full luft 
(distribution) Luft eller full luft (växelflak) Luft eller full luft 

(distribution) Luft eller full luft (växelflak) Full luft (distribution)

ETT KOMPLETT SORTIMENT  
SOM MÖTER ALLA BEHOV

NYA PERSONBILSLIKNANDE FUNKTIONER
Stralis inför nya personbilsliknande funktioner som ytterligare förbättrar funktionaliteten och användbarheten:
• LED-lampor
• Ett nytt fjärrstyrt centrallås med utvändig ljuskontroll
• Reglering av den invändiga belysningens ljusstyrka
• Automatisk aktivering av varningsljus vid plötslig hastighetsminskning/bromsning
Instrumentklustret har också fått en ny utformning genom utvecklingen av det nya elektriska och elektroniska systemet.
Bränsleförbrukningen visas i kg samt för varje LNG-tank. Som standard har även avancerad diagnostik införts för CNG-cylindrarna 
som gör det möjligt att hantera en cylinder som en reserv.
En snabbmeny för aktivering/inaktivering av vanliga funktioner kan visas via en knapp på ratten.

HI-MUX / NY CHASSILAYOUT
Den elektriska och elektroniska arkitekturen hos Stralis har fått en helt ny utformning och nya elektroniska enheter har 
utvecklats som kan hantera fler funktioner med resursoptimering så som övervakning av CNG-elektroventilerna för extra 
driftsäkerhet och självdiagnos.
Nya HI-MUX erbjuder förbättrad driftsäkerhet, större datahanteringskapacitet samt möjlighet att introducera 
personbilsliknande funktioner.
Dess arkitektur är modulbaserad, uppdelad i två för större flexibilitet och användbarhet och den är integrerad i en ny utformning 
med tryckluft och bränsle.
Slangar och kablar löper parallellt längs chassiramen på ett strukturerat och överskådligt sätt som underlättar service och reparationer, 
med längre drifttid som resultat.

TEKNIK OCH VÄRDE
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Du kan se IVECO Tillbehörs sortiment i dess 
helhet i tillbehörskatalogen – samt på internet på

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

IVECO TILLBEHÖR erbjuder en uppsjö av lösningar anpassade för ditt fordon som gör att du kan utföra dina uppdrag med 
mer stil, säkerhet och komfort. Ett enormt urval av produkter med detaljer som gör skillnad.

IVECO TILLBEHÖR

Alla möjligheter till kundanpassning nära 
till hands med gratisappen ”IVECO 
Tillbehör”.

Du kan ladda ned appen kostnadsfritt 
från App Store för att få exklusiv tillgång 
till extra bilder och information.

STÄNDIGT UPPKOPPLAD
Om du önskar ständig uppkoppling finns en 3G Wi-Fi-router 
som tillval som stödjer samtidig uppkoppling av upp till tio  
Wi-Fi-enheter.

MAXIMERA DIN SYNLIGHET
Ljusbalken är helt integrerad i hytten och framhäver dess form 
och ökar synligheten.
Möjlighet till full anpassning med vagnparkens logotyp för att 
göra företaget mer synligt.

INFÖR HI-TECH I HYTTEN
HI-VISION-systemet ger maximal underhållning med en 
kombination av innovation, teknik och lättanvändlighet.

PERFEKT ARBETSMILJÖ  
FÖR DIG
Serien med stolklädslar och mattor är designad för att möta 
alla behov. Välj de stolklädslar och mattor som lämpar sig bäst 
för din verksamhet.

Art.nr 500051772: Ljusbalk

Art.nr 500051107: HI-VISION 24 V

Art.nr 500050991: Router 3G Wi-Fi

Stolklädslar & mattor

SPECIALISTERNA PÅ NATURGASFORDON
Med över 23 000 sålda naturgasfordon sedan 1996 är IVECOs omfattande nät av serviceverkstäder Europas specialister på 
naturgasteknik. De hjälper dig att hålla din vagnpark i toppskick och ger support till dina fordon när de är ute på vägarna.
IVECOs servicenät har team av experter på CNG- och LNG-teknik som ser till att din vagnpark alltid fungerar effektivt.

Den absoluta målsättningen för ett nyttofordon är att det alltid ska befinna sig på vägarna. Det är en målsättning som vi delar 
och som styr vår servicepolicy. Alla IVECO-TJÄNSTER (från finansiering till underhåll, från assistans till reparation) hjälper till att öka 
drifttiden och företagets lönsamhet.

IVECO ORIGINALRESERVDELAR är den bästa garantin för att trygga 
Stralis NP:s värde över tid, skydda dig mot oplanerade driftstopp samt 
garantera säkerheten för människor och varor.
IVECO erbjuder det bredaste utbudet av nya och renoverade komponenter, 
servicesatser och telematiklösningar som lämpar sig för hela Stralis livslängd.
IVECO har ett nät av 7 reservdelslager runtom i Europa på totalt över  
330 000 m2 som hanterar 350 000 artikelnummer och som garanterar leverans 
dygnet runt.

IVECO CUSTOMER SERVICE

IVECO ASSISTANCE NON-STOP, 24 timmar om dygnet, 7 dagar  
i veckan. IVECO finns alltid till hands för att hålla din verksamhet rullande.
I händelse av fordonshaveri kan man nå IVECO Assistance Non-Stop på tre sätt:
• Genom att ringa ett gratisnummer
• Genom att använda lastbilens telematiksystem IVECONNECT
• Genom att använda mobilappen IVECO Non-Stop

IVECO CAPITAL, IVECO-koncernens finansieringsbolag, erbjuder 
specialanpassade lösningar för köp, hyra eller leasing av nyttofordon. 
Utökad garanti, service- och reparationsavtal samt olika typer av försäkringar  
kan också inkluderas i paketet.*
Samtliga finansieringslösningar är skräddarsydda efter kundens behov  
och gäller för alla typer av fordon – både nya och begagnade samt påbyggnader.
IVECO CAPITAL tillhandahåller professionell rådgivning för kunderna så att  
de kan välja den produkt som bäst passar deras verksamhets ekonomiska  
och skattemässiga behov.

Kontakta din IVECO-återförsäljare för mer information.

*Med förbehåll för kreditgodkännande. Erbjudanden och produkter kan variera från land till land 
beroende på de lokala skatte- och redovisningsreglerna.
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