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har alltid en varit en referenspunkt och en föregångare i branschen 
för sin vinnande kombination av teknik, pålitlighet och mångsidighet, 
i dag är den nya eurocargon elegantare, hållbarare, effektivare och mer 
hanterbar än någonsin.

en perfekt arbetspartner och en vän till alla, eurocargo är perfekt för 
staden: den respekterar miljön, vägarna och människorna på samma sätt, 
även på överfulla gator och upptagna tunnelbanor.

och om du vill personifiera ditt fordon och verkligen göra den till din 
egen erbjuder IVeco Tillbehör en produktlinje som är särskilt utformad 
för att öka estetiken, bekvämligheten, säkerheten och teknologin för din 

eurocargo.

ValeT är dITT. njuT aV dITT arbeTe.
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sPegelskYdd
lättviktiga abs-plastskydd, som matchar fordonet, skyddar speglarna och stärker utformningen. 

kitet innehåller 4 delar (2 skydd huvudspegel, 2 skydd vidvinkelspegel).

ESTETIK & AERODYNAMIK
e T T  e l e g a n T  V a l

AN AllmäN beskrivNiNg

500050996 blå himmel

500050253 Maranello röd

500050476 Vit

500050257 svart

500050259 Istanbul blå

500025719 krompläterad



aerodYManIskT kIT för korT förarhYTT, Med lågT Tak
Tillåter minskad bränsleförbrukning

Minimal höjdjustering: 580 mm, maximal 880 mm

bredd: med monterade sidospoilers, kitet täcker ramar som är bredare än 2200 mm

kitet består av:

_ Takspoilers 

_ sidospoilers

_ fästkonsoller.

sPoIler
orginal Iveco spoiler, justerbar, robust och lätt tack vare användning av strukturella band och 

interna ribbor med harts. snabb och lätt att installera, det är en perfekt lösning för att minska 

bränsleförbrukningen.

hjulMuTTerskYdd
utformad för att ge maximalt skydd för dina hjulmuttrar.

AN AllmäN beskrivNiNg

500050997 hjulmutterskydd i kromat stål med blåa himmelsdetaljer, 32 mm diameter. kitet innehåller 10 delar

2994360 kromskydd i plast till hjulmutter - diameter 27” - förpackning med 16 delar

500050281 kromskydd i plast till hjulmutter - diameter 32” - förpackning med 10 delar

AN AllmäN beskrivNiNg

500025954 aerodymaniskt kit för kort förarhytt, med lågt tak

2994518 spoiler



fronTskYdd för högT Tak
särskilt formad för att betona designen på fordonets framsida och ge det ett robust utseende.

_ Material: rostfritt stål

_ diameter : 60 mm

Plats för upp till ytterligare 4 strålkastare (ingår inte).

solskYdd
_ Material: Plexiglas

_ Tjocklek: 6 mm

Minskar effekten på solens strålar och hjälper till att förhindra att is bildas på glaset under vintern.

ESTETIK & AERODYNAMIK

AN AllmäN beskrivNiNg

2994526 frontskydd för högt tak

504067744 solskydd medelhögt tak

504061726 solskydd lågt tak

1904366 deflektorer

deflekTorer
gjorda i metakrylat, reflektorer reducerar aerodynamiskt motstånd och turbulens utan att påverka 

sikten.



SäKERhET
g ö r  P l a T s  f ö r  s k Y d d

bakåTsIkT

sId
oVY 

höger-VänsTer
lägre fronTVY

ProfessIonella säkerheTssYsTeM
de reverserande säkerhetssystemen är perfekta för att ge förararen bättre sikt under körning, 
för ökad säkerhet. IVecos professionella produkter kännetecknas av komponenter av hög 
kvalitet och utmärkt känsla för detaljer. Varje produkt är utformad för att ge maximal pålitlighet 
under normala och tunga användningsförhållanden.
sex kompletta lösningar finns tillgängliga, med TfT lcd färgskärmar och vattentäta kameror 
med överlägset damm- och vattenskydd.

3-dels kIT för sIdosIkT, besTår aV
_ Professionell vattentät kamera ca-33 IP69k/10g för bakåtsikt, med bildvisning på 120°, med 6 

infraröda led-lampor

_ färg mikro-kamera med prismalinser som tillåter frontal visning med en vinkel på 30°

_ färg mikro-kamera cM-5180, 1/3” cMos sensor, hel 180° vinkel med internt chip för reducering 

av förvrängning

_ cM-708 TfT lcd 7.0 “ färgskärm, 16:9 format, med 2 ingångar + aV-anslutningar för 3 kameror, 

fjärrkontroll, 12/24V

_ 18 m kabel för backkamera, 4m kabel för den främre kameran och 5m kabel för sidokameran.

AN AllmäN beskrivNiNg

500050702 3-dels kit för sidosikt, består av

AN AllmäN beskrivNiNg

500050703 360° sikt-kit, består av

360° sIkT-kIT, besTår aV 
_ 4 professionella ca-180 helbild IP67 vattentäta 

kameror, med en bildvinkel på 180°

_ Manöverlåda för bearbetning av de 4 bilderna 

i realtid

_ Professionell digital cWM-703 TfT lcd 7” 

   färgskärm, 16:9 format, för 360° vy av fordonet

_ fjärrstyrd joystick för att manuellt växla mellan 

   visade bilder

_ 1x18 m kabel för backkamera, 1x 5 m kabel för 

främre kamera, 2x 10 m kabel för sidokameror.
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SäKERhET

bakåTsIkT

sId
oVY 

höger-VänsTer
lägre fronTVY

koMPleTT bakåTsIkTs-kIT, 5.6” skärM
_ Professionellt inbyggd vattentät kamera ca-33 IP69k/10g, med en bildvinkel på 120°, och 6 

infraröda led-lampor

_ cM-562 TfT lcd 5.6 “ färgskärm, 4:3 format, med ytterligare 2 kameraingångar, 12/24V

_ 18 m kabel.

3-dels kIT för sIdosIkT + dVr + sensorer, besTår aV
_ Professionell vattentät ca-33 IP69k/10g kamera för bakåtsikt, med bildvinkel på 120°, med 6 

infraröda led-lampor

_ färg mikro-kamera cM-5180, 1/3” cMos sensor, hel 180° vinkel med internt chip för 

reducering av förvrängning

_ dVr-220 digital videobandspelare från vindrutan med främre kamera, 16gb kort, simultan 

inspelning fram/sida

_ cM-708 TfT lcd 7.0 “ färgskärm, 16:9 format, med 2 ingångar + aV-anslutning för 3 kameror, 

fjärrkontroll, 12/24V

_ 4 närhetssensorer på sidan (1m/2m bort), anslutna med en enda kabel

_ 1x18 m kabel för backkamera, 1x 2 m kabel för den främre kameran, 1x5 m kablar för 

kamerorna på sidan.

AN AllmäN beskrivNiNg

500050739 3-dels kit för sidosikt + dVr + sensorer

koMPleTT fraM/bakåTsIkTs-kIT, 5.6” skärM
_ Professionellt inbyggd vattentät kamera ca-33 IP69k/10g, med en bildvinkel på 120°, och 6 

infraröda led-lampor

_ cM-562 TfT lcd 5.6 “ färgskärm, 4:3 format, med ytterligare 2 kameraingångar, 12/24V

_ Mikro-kamera i färg med prismalins som tillåter en frontal visning med en vinkel på 30°

_ 18 m kabel för backkameran och 4m kabel för den främre kameran.

koMPleTT bakåTsIkTs-kIT, 7.0” skärM
_ Professionellt inbyggd vattentät kamera ca-33 IP69k/10g, med en bildvinkel på 120°, och 6 

infraröda led-lampor

_ cM-708 TfT lcd 7.0 “ färgskärm, 16:9 format, med ytterligare 2 kameraingångar, 12/24V

_ 18 m kabel.

AN AllmäN beskrivNiNg

500050706 komplett bakåtsikts-kit, 5.6” skärm

500050705 komplett bakåtsikts-kit, 7.0” skärm

500050707 komplett fram/bakåtsikts-kit, 5.6” skärm
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full led exTraljus
full led extraljus ger ökat synfält under alla förhållanden, med en mycket låg strömförbrukning 

och lång hållbarhet. lamporna är vattentäta och resistenta mot korrosion.

AN AllmäN beskrivNiNg

500050662 full led extraljus 700 lm, diameter 9'', svart kropp/kromring

500050663 full led extraljus, 1200 lm, med 9” diameter parkeringsljus, svart skydd/kromad inneslutning

500050664 full led extraljus, 1200 lm, med 9” diameter parkeringsljus, svart skydd/kromad inneslutning

sIgnalhorn
ett omisskännligt ljud. dessa kraftfulla elektropneumatiska signalhorn är det bästa sättet att göra 

dig själv hörd när det behövs.

PneuMaTIskT sIgnalhorn I rosTfrITT sTål
komplett med: främre skydd och 24 V elektrokompressor.

signalhornet kan användas på fordon som inte är utrustade med tryckluftssystem.

TrYcklufTshorn för långTradare 
komplett med 24V magnetventil

kraftfullt ljud med signalhorn för höga och låga toner

arbetar med 4-20 atmosfärtryck

Passar till alla lastbilar med tryckluft.

AN AllmäN beskrivNiNg

2993750 Pneumatiskt signalhorn i rostfritt stål

500025950 Tryckluftshorn för långtradare
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anTI-sTöldsYsTeM och TelefonuPPrIngare
anti-stöldsystem och telefonuppringare: volymetriskt perimeter-larmsystem, med sMs-varning 

och telefonsamtal på mobiltelefonen. systemet skyddar motorrummet (där sirenen finns), 

förarhytten och bagageutrymmet. allmänna egenskaper :

_ centrallås

_ Inbyggda volymetriska ultraljudssensorer 

_ gsM uppringare med motorlås

_ skicka sMs till upp till 10 telefonnummer i händelse av larm

_ samtalsvarning på mobilen

_ Perimeterskydd

_ anti-startskydd

_ blinkande indikatorer på triggning/avaktivering av larm.

AN AllmäN beskrivNiNg

500050478 anti-stöldsystem och telefonuppringare

fjärrsTYrda Moduler för dörröPPnIng/-sTängnIng
huvudfunktioner :

_ 2 fjärrkontroller

_ 6-trådars centrallåskontroll

_ blinkers kommando för indikatorsignal

_ negativ utgång för modultillbehör

_ led-status.

AN AllmäN beskrivNiNg

500050593 fjärrstyrda moduler för dörröppning/-stängning

nödsaTs och försTa hjälPen 
kitet innehåller :

_ svart väska med Iveco-tryck

_ Varselväst

_ kompakt euro mikro triangel

_ ficklampa med 19 vita led-lampor med hög ljusstyrka, med halkfritt grepp och 3 batterier ingår

_ förbandslåda certifierad enligt dIn13164

_ lamp- och säkringsset.

AN AllmäN beskrivNiNg

500050998 nödsats och första hjälpen

SäKERhET
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VerkTYgslåda aV sTål
gjord av polerat, matt eller rostfritt stål, lådorna har europlexspärrar i plast. de passar perfekt i 

de flesta fordonstyper tack vare det breda utbudet av anpassningar.

AN AllmäN beskrivNiNg

500050200 Matt låda i rostfritt stål 500x350x400 - 1.2 mm tjock

500050201 Matt låda i rostfritt stål 600x400x470 - 1.2 mm tjock

500050202 Matt låda i rostfritt stål 500x350x400 - 1.5 mm tjock

AN AllmäN beskrivNiNg

500050213 Polerad låda i rostfritt stål 800x500x500 mm

500050214 Polerad låda i rostfritt stål 1000x500x500 mm

AN AllmäN beskrivNiNg

500050204 oval blompräglad burk för handtvätt i rostfritt stål 285x245x400 mm - 1 mm tjock - 25l 

AN AllmäN beskrivNiNg

500050205 oval blompräglad burk för handtvätt i rostfritt stål - 170x370x400 mm - 25l 

AN AllmäN beskrivNiNg

500050206 blompräglad burk i rostfritt stål - 10l

AN AllmäN beskrivNiNg

500050211 Polerad låda i rostfritt stål 800x500x500 mm

500050212 Polerad låda i rostfritt stål 1000x500x500 mm
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VerkTYgslåda aV PolYeTYlen
den består av polyetylen med medelhög densitet och är försett med ett exklusivt stängningssystem 

med dubbel aktivering och en ny magnetisk anordning “M.l.d.” som förhindrar att den öppnas 

oavsiktligt. den levereras med nyckel och dammskyddshätta.

AN AllmäN beskrivNiNg

500050577 fodral i termoplast 400x350x400 mm

500050578 fodral i termoplast 500x350x400 mm

500050579 fodral i termoplast 600x450x470 mm

500050580 fodral i termoplast 700x450x470 mm

500050581 fodral i termoplast 800x450x470 mm

500050582 fodral i termoplast 1000x450x470 mm

500050583 fodral i termoplast 1000x500x650 mm

SäKERhET
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PreMIuM lIne blå hIMMel
andningsbart mikrofibertyg anpassat med Iveco logotyp 

och blåa insatser i PVc.

AN AllmäN beskrivNiNg

500051141 förarsäte standard (utan armstöd)

500051145 förarsäte standard (med armstöd)

500051149 förarsäte- hög komfort på sätet- tillv. 2916

500051153 Passagerarsäte

500051158 Tvillingsäte

500051159 Tvillingsäte med bricka

KOMfORT
b e k V ä M a r e  r e s a

bIlklädsel
den nya serien bilklädslar från Iveco för den nya Iveco eurocargo är utformad för att uppfylla alla 

behov och ha en skräddarsydd miljö för dina personliga behov.

eco lIne
skräddarsytt konstläder med Iveco logotyp.

AN AllmäN beskrivNiNg

500051140 förarsäte standard (utan armstöd)

500051144 förarsäte standard (med armstöd)

500051148 förarsäte- hög komfort på sätet- tillv. 2916

500051152 Passagerarsäte

500051156 Tvillingsäte

500051157 Tvillingsäte med bricka
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KOMfORT

TYgMaTTor
utformade för att matcha bilklädselns omfång, de är anpassningsbara med broderad logotyp 

och färgade kanter. det dubbla fästsystemet garanterar perfekt vidhäftning för att förebygga 

potentiella risksituationer.

AN AllmäN beskrivNiNg

500050696 blå himmel

500050695 röd flamma

500051014 Mörkgrå

guMMIMaTTor
för att skydda förarhyttens interiör. syrabeständig, tvättbar och ändrar inte form. Med ett uppvikt 

hörn för att undvika smutsutsläpp.

AN AllmäN beskrivNiNg

500025927 gummimattor
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lufTfläkT
luftfläkt-kit för förarhyttens interiör med innovativ och ergonomisk design. kitet innehåller 

luftfläkt i blå metallic, universell anslutning för installering under sätet, spiral.

AN AllmäN beskrivNiNg

500050999 luftfläkt

laVaZZa kaffeMaskIn
den fullständiga doften av lavazza kaffets härliga arom inom räckhåll. endast 8 cm i diameter, 

uppvärmning på bara två minuter. brygger en kopp kaffe åt gången. efter varje bryggning, måste 

du fylla på med vatten.

AN AllmäN beskrivNiNg

500050319 lavazza kaffemaskin

500050322 lavazza dockningsstation

500051103 lavazza kablar

lufTkondITIonerIngar
IVecos tillbehörsserie av komponenter till luftkonditioneringar är typgodkända enligt 

originalutrustningens specifikationer, och garanterar samma prestandanivåer.

sTaTIonär lufTkondITIonerIng för fordon
den arbetar tyst och rent när motorn är avstängd, sänker temperaturen och reducerar fukt, 

lämnar takluckan fri.  Vikten har nu reducerats tack vare användning av en enda danfoss bd350gh 

kompressor. konditioneringen kräver ett batteri på minst 180ah.

AN AllmäN beskrivNiNg

500025912 kit med valeo evaporator

500043634 kit med denso evaporator

AN AllmäN beskrivNiNg

500025706 Topparkering luftkonditionering

500025707 backparkering luftkonditionering

15



Telematics solution set-up

drIVerlInc och drIVerlInc + /TeleMaTIk
effekTIV - InTuITIV - robusT
om din nya eurocargo redan är utrustad med Iveco telematiklåda (tillval 77904), kan du förbättra 

flottförvaltningens managementtjänster genom att installera Iveco driverlinc ombord.

Iveco med driverlinc kombinerar expertisen på de marknadsledande lösningarna för 

flottförvaltningen med total integrering av den bästa datorn ombord på marknaden.

Tack vare fleetVisor™ - ger Telematik portaler, driverlinc den bästa flottförvaltningen och 

prestandaförbättringar för föraren som:

_ förarcoach – gör dina förare till experter på bränsleeffektivitet och säker körning tack vare 

tips i realtid

_ arbetsflöde/jobb-beställningar - ger dina förare detaljerade aktiviteter och övervakar deras 

status

_ körtid – informerar dina förare om maximal laglig tid på vägen tack vare länken till färdskrivaren.

besParIngar
_ upp till 8% på bensin (och relaterade co2 emissioner) med förarcoach

_ 2% av driftkostnaderna tack vare fjärrstyrda nedladdningar av färdskrivaren

_ upp till 80% på räkningarna för mobiltelefon och dataroaming vid användning av driverlinc 

och fleetVisor™

_ upp till 50% sänkning av speditör

_ effektivare användning av körtid.

DriverliNC: 1024x600 7 tums skärm - gPs/gnss-spårning i realtid - 1gb raM och 16gb minne - Micro-sd-plats för upp till 32gb - g-sensor
kompass - gyrokompass - operativsystem för android - TomTom trucknavigering, hd trafikinformation, gratis uppdateringar av kartor på livstid.

DriverliNC + AllA DriverliNC fuNktioNer + 3g anslutning - närfältskommunikation (nfc) - led-lit 5 Megapixel kamera.

2 TeleMaTIkabonneMang fInns TIllgänglIga
_ sIlVer-abonnemang: bara IvecoTelematics lådan är obligatorisk

_ gold-abonnemang driverlinc eller driverlinc+ är nödvändiga tillsammans med Iveco Telematiklåda.

silver: Placering - hantering av körtid - geo fäktning - rapporter om bränslekonsumtion - förar kPI.
tillvAl: fjärrstyrd nedladdningstjänst för färdskrivare - frekvent placering.

golD: Alla silver funktioner + Meddelande - körinfo på skärm - hantering av arbetsflöde.
tillvAl: fjärrstyrd nedladdningstjänst för färdskrivare - frekvent placering - förarcoach.

Med driverlinc+, kan du förbättra ditt arbetsflöde än mer tack vare kameran som ingår, 

som tillåter signaturfångst och bilder och dokumenthantering, för att fullborda arbetsflödets 

information.

driverlinc och driverlinc+, tillsammans med Iveco telematiklåda, ger flottans bästa management-

tjänster som finns tillgängliga på marknaden i dag.

AN AllmäN beskrivNiNg

500051569 driverlinc för nya eurocargo MY 2015 med telematiklåda (tillval 77904) redan installerad

500051582 driverlinc+ för ny eurocargo MY 2015 för ny eurocargo MY 2015 med telematiklåda (tillval 77904) redan installerad

5801977902

Installationskit är obligatoriskt om fordonet inte är utrustat med tillval 779065801967665

5801981626

TELEMATIK
a l l T I d  a n s l u T e n ,  ä V e n  o M b o r d
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hI-TECh
f r a M T I d e n  o M b o r d

hållare för sMarTPhones och surfPlaTTor
hållare för instrumentpanelen utformad för eurocargo med stöd för smartphone (upp till 6’’) 

och surfplattor (upp till 10’’).

AN AllmäN beskrivNiNg

500051106 hållare för smartphones och surfplattor

AN AllmäN beskrivNiNg

500050737 bärbar navigator resepilot 7” lastbil lmu eu

bärbar naVIgaTor resePIloT 7” lasTbIl lMu eu
Tekniska egenskaper :

_ 7” högupplöst pekskärm

_ dimensioner : 175x109x15 mm

_ TomTom europakartor för 43 länder, inklusive ryssland med gratis uppgraderingar på livstid

_ bluetooth® handsfree med samtidig navigering och samtal

_ automatisk ljud-/videoingång för backkamera

_ ljudutgång

_ Integrerad eko-trafikljussystem

_ dedikerad programvara för lastbil: genom att ställa in dimensionerna, vikten och materialtypen 

som ska transporteras, kommer den att räkna ut den bästa rutten och den tar hänsyn till 

vägarnas bredd, tunnlarnas höjd och broarnas viktgränser för tunga fordon

_ 36 månaders garanti från slutanvändarens inköpsdatum.
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hI-TECh

3g WI-fI rouTer
enhet för 3g-anslutning under rörelse, via sIM-kort. egenskaper :

_ upp till 10 Wi-fi enheter kan anslutas samtidigt

_ Internt Ion-batteri 1800mah med 10 timmars autonomi, uppladdningsbart med usb

_ Plats för Micro sd för minneskort upp till 32gb för mediadelningsfunktion för att dela ljud/

videofiler.

AN AllmäN beskrivNiNg

500050991 3g Wi-fi router

ProfessIonellT bIlTelefonssYsTeM
Teknisk beskrivning.

_ ensamt system med sIM-kortsläsare

_ avtagbart handset

_ Möjlighet att ansluta ett andra handset

_ Ingen strålning i kupén

_ automatisk omkoppling för att dämpa radion

_ driftlägen kan ställas in manuellt

_ ekodämpning och störningar av dsP

_ dataöverföring via gsM, gPrs, edge, uMTs & sMs

_ Ta emot sMs och skärmanläggning

_ Integrerad gPs-modul (tillval).

AN AllmäN beskrivNiNg

500051104 Professionellt biltelefonssystem,



IVeco dab “Plus” radIo
_ löstagbar frontplatta med lcd-skärm

_ främre sd-kort och usb-port

_ bluetooth®

_ cd/MP3/WMa spelare

_ 4 kanaler × 40W Max.

blauPunkT ToronTo bT radIo
Tekniska egenskaper :

_ usb-läsare / au x-In / sdhc, sd, MMc / cd

_ kompatibel med iPod, iPhone

_ bluetooth® med integrerad mikrofon och nedladdning kontakter

_ ström: 4x50 W.

blauPunkT deTroIT radIo
Tekniska egenskaper :

_ usb-läsarer / au x-In / cd-da, cd-r, cd-rW, MP3 och WMa playback format

_ bluetooth® hands-free funktioner med inbyggd mikrofon (hfP) och ljud-streaming (a2dP)

_ Maximal effekt 4x45W

_ strömförsörjning 24V.

*    sPännIngsredukTIon: kräVs för dab-radIo (an 500050803) - koppla in och spela matningsledningar med 12-24V spänningsreduktion.

**   YTTerlIgare usb för enheTens daTa - Infälld usb-kontakt (kabelns längd 80cm).

AN AllmäN beskrivNiNg

500050803 Iveco dab “plus” radio

500051108 spänningsreduktion: krävs för dab-radio (pn 500050803) *

500050625 blaupunkt detroit radio

500050547 blaupunkt toronto bt radio

500051105 Ytterligare usb för enhetens data **
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