
TILLBEHÖRSKATALOG

NYA



Du kan även hitta hela IVECO Accesories-
utbudet i onlinekatalogen via följande länk: 

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

Ladda ner det gratis från App Store  
att få exklusiv tillgång till extra bilder  
och information.

Upptäck det kompletta IVECO 
Accesories-utbudet med 
gratisappen “Iveco Accesories”.
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Den NYA STRALIS representerar den senaste utvecklingen i kategorin tunga lastbilar. 
Detta uppnås enom att erbjuda ett paket av produkter och skräddarsydda funktioner 
med fokus på den faktiska transportnäringens produktivitet och lönsamhet.

Numera en TCO2 CHAMPION, tack vare dess låga förbrukning, låga utsläpp och låga totala 
ägandekostnad. NYA STRALIS har genomgått en fullständig omarbetning av drivlinan, från 
motor till däck. Dess elektriska/elektroniska arkitektur är helt nyutvecklad. Den nya  
växellådan, nya bakaxeln och nya bakre fjädringen som används är “bäst i klass”.

I linje med de förbättrade fordonsfunktionerna erbjuder IVECO Accessories en ny generation av 
tillbehör som utvecklats speciellt för din NYA STRALIS för att ge de bästa förutsättningarna för 
ditt dagliga arbete och körupplevelse.

Baserat på din personlighet kan du bygga din unika NYA STRALIS genom välja att förbättra 
fordonets stil med ett brett utbud av högkvalitativa kromade detaljer. Du kan även förbättra 
fordonets synlighet med ett särskilt lysdiodspaket. Aktiv och passiv extra säkerhet och 
säkerhetssystem hjälper dig att skydda din NYA STRALIS och dess last på ett bättre  
sätt, medan högteknologiska tillbehör verkligen ger dig framtiden ombord. Sist men inte 
minst kan du skräddarsy komforten på din NYA STRALIS med ett omfattande utbud  
av tillbehör, utarbetade för att göra ditt liv ombord så produktiv och bekvämt som möjligt.

IVECO Accessories: ett oändligt produktval. Detaljer som gör skillnaden. 
Anslut dig till den nya generationen. Kör som en mästare.
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STIL 

 INSTÄLLNING 

Anpassa din bil med exklusiva detaljer som framhäver dess speciella karaktär och stil. 

Alla våra kromade delar är tillverkade av polerat rostfritt 304 stål av hög kvalitet. Ingen sågning eller borrning krävs,  
alla tillbehör är enkla att installera med förapplicerad 3M fordonstejp.
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STYLING KIT 

Material: högglansigt polerat rostfritt stål.

Satsen innehåller:  
•	2 Backspegelkåpor
•	2 Dörrhandtag
•	1 Övre grilldekor
•	8 Sidoventildekorer

PN BESKRIvNING

500051771 Styling kit

bACKSPeGeLKåPOR DöRRHANDTAG SIDOveNTILDeKOReR

övRe GRILLDeKOR

GÖR DIN NYA STRALIS UNIK
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 KROMADE LOGOTYPER OCH DEKORLISTER 

Material: rostfritt stål.

Satsen innehåller:
•	1 IVECO-logotyp
•	4 Dekorlister

PN BESKRIvNING

500051780 Kromade logotyper och dekorlister 

 KROMADE GRILLAR 

Material: rostfritt stål

Satsen innehåller 6 delar som ska monteras på kylarens 
ursprungliga rutnät.

PN BESKRIvNING

500051777 Kromade grillar

 KROMAD LUFTDEFLEKTOR PÅ SIDAN 

Material: rostfritt stål.

PN BESKRIvNING

500051778 Kromad	luftdeflektor	på	sidan

STIL 
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 KROMADE TRAPPSTEG 

Material: rostfritt stål.

Satsen innehåller 6 stycken trappsteg.

PN BESKRIvNING

500051781 Kromade trappsteg

 KROMAD TRAPPSTEGSDEKOR 

Material: plätering av rostfritt stål med laserskuren STRALIS-
logotyp.

PN BESKRIvNING

500025722 Kromad trappstegsdekor

 KROMADE KJOLKÅPOR 

Material: rostfritt stål.

Satsen innehåller 2 stycken kjolkåpor.

PN BESKRIvNING

500051784 Kromad kjoltäckning på hjulbasen 3650

500051785 Kromad kjoltäckning på hjulbasen 3800

GÖR DIN NYA STRALIS UNIK
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 SPEGELÖvERDRAG 

Lätta plastkåpor av AbS, som matchar färgen på fordonet 
samt skyddar speglarna och förhöjer designen.  
Satsen inkluderar fyra delar (2 huvudspegelkåpor och 2 
vidvinkelspegelkåpor).

PN BESKRIvNING

500025719 Kromad 

500050249 Orange

500050251 Alpin vit

500050253 Maranello röd

500050257 Svart

500050259 Istanbul blå

500050476 Vit

 LOCK TILL HJULMUTTRAR 

•	UtformadE för att ge maximalt skydd för dina hjulmuttrar
•	Diameter 32 tum - förpackning med 10 stycken

PN BESKRIvNING

500050997 Kromat stål med himmelsblå detaljer

500051794 Kromat stål 

500050281 Plast kromad

500050250 Plast orange

500050252 Plast alpin vit

500050254 Plast Maranello röd

500050479 Plastic vit

500050258 Plastic svart

500050260 Plast Istanbul blå

STIL 

 LOCK TILL HJULMUTTRAR 

•	UtformadE för att ge maximalt skydd för ditt hjulnav
•	Diameter 22,5”- 10 hål

PN BESKRIvNING

500025725 1 Främre huvkåpa av rostfritt stål

500025726 1 Bakre huvkåpa av rostfritt stål

500051782 1 Främre huvkåpa av rostfritt stål

500051783 1 Bakre huvkåpa av rostfritt stål
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 DECOSTICKER 

De snygga dekalerna är garanterat vattentäta och UV-resistenta och förhöjer fordonets karaktär.

PN BESKRIvNING

500050288 Marks orange 

500050528 Marks grå

500050529 Marks röd

 SIDOFORMPLÅTAR 

Sidoformplåtar är en kombination av design och 
funktionalitet. De förbättrar fordonets utseende och 
reducerar förbrukningen.  

PN BESKRIvNING

500051131 2 sidoformplåtar hjulbas 3650 - urea 50 liter

500051132 2 sidoformplåtar hjulbas 3800 - urea 50 liter

500511134 2 sidoformplåtar hjulbas 3650 - urea 100 liter

500051135 2 sidoformplåtar hjulbas 3800 - urea 100 liter

PN BESKRIvNING

500050289 Siluett blå

500050530 Siluett grå

500050538 Siluett vit

PN BESKRIvNING

500050290 Kontur grå

500050531 Kontur svart

500050532 Kontur blå

PN BESKRIvNING

500050291 Dubbel grå

500050534 Dubbel röd

500050533 Dubbel orange

PN BESKRIvNING

500050292 Horisont röd

500050535 Horisont grå

500050536 Horisont orange

PN BESKRIvNING

500050537 Flow orange

500050293 Flow grå

MARKS SILueTT

KONTuR DubbeL

HORISONT FLOw

GÖR DIN NYA STRALIS UNIK
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SYNBARHET

 LJUSRAMP 

Ljusrampen är utformad på NYA STRALIS-hytten för att öka fordonssäkerheten och ge en perfekt sikt över vägen på långt 
avstånd.

Satsen innehåller:
•	LED-stapel
•	Bakgrundsbelyst	märke	för	fordonsflottan:	möjlighet	att	applicera	
 STRALIS-logotypen eller en anpassad logotyp
•	Klistermärke med STRALIS-logotypen
•	Funktioner : lysdiodfält till helljus

Opt 79454: förberedd installation för lysdiodspanel och  
bakgrundsbelysning	med	fordonsflottans	märke	med	en	 
styrenhet i hytten. 

PN BESKRIvNING

500051772 Ljusramp

PN BESKRIvNING

500051787 Instegslister

 INSTEGSLISTER 

Lysdiod som lyser med STRALIS-logotypen.

Material:	rostfritt	stål,	borstad	yta,	glidbehandlad	profil.

Satsen innehåller 2 stycken.

Se din lokala lagstiftning när det gäller ljusinstallation.
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 STÖTFÅNGARE 

Speciellt formad för att betona konstruktionen på 
fordonets front och ge den ett robust utseende.

överlägsna stötfångare: 

Diameter 60 mm, med stöd för ytterligare fyra lampor.

undre stötfångare: 

Diameter 50 mm, med stöd för två extra ljus.

Opt. 79454: förberedd installation för LED-lampor.
PN BESKRIvNING

500051769 Övre stötfångare med spoiler av 
elektropolerat rostfritt stål

500051795 Övre stötfångare av svart rostfritt stål

 DÖRRINNERBELYSNING 

Lysdioden tänds med IVECO-logotypen.

Satsen innehåller 2 stycken.

PN BESKRIvNING

500051788 Dörrinnerbelysning

PN BESKRIvNING

500051773 Undre stötfångare med spoiler av 
elektropolerat rostfritt stål

500051774 Stötfångare med spoiler av elektropolerat 
rostfritt stål 

500051775 Undre stötfångare av svart rostfritt stål

500051776 Stötfångare av rostfritt stål med svart spoiler 

PN BESKRIvNING

500050661
Extraljus med fulla lysdioder, 700 lm, 
med 7-tums diameter, svart kåpa/kromad 
surround

500050662
Extraljus med fulla lysdioder, 700 lm, 
med 9-tums diameter, svart kåpa/kromad 
surround

500050663
Extraljus med fulla lysdioder, 1200 lm, 
med 9-tums diameter, svart kåpa/kromad 
surround

500050664
Extraljus med fulla lysdioder, 1200 lm,  
med 9-tums diameter, kromad kåpa/kromad 
surround

ATT SE OCH ATT SYNAS
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SÄKERHET

 BAKRE DISPLAYSATS, 5,6-TUMS SKÄRM 

Satsen innehåller:
•	Professionell vattentät inbyggd kamera IP69K, med en  
 betraktningsvinkel på 120°
•	TFT LCD med 5,6-tums färgskärm, 4:3-format, med två 
 extra kameraingångar, 12/24 V, 18 meters kabel

PN BESKRIvNING

500050706 Bakre displaysats med 5,6-tums skärm

 BAKRE DISPLAYSATS, 7-TUMS SKÄRM 

Satsen innehåller:
•	Professionell vattentät inbyggd kamera IP69K, med en 
 betraktningsvinkel på 120°
•	TFT LCD 7-tums färgskärm, 16:9-format, med två extra 
 kameraingångar, 12/24 V, 18 meters kabel

PN BESKRIvNING

500050705 Bakre displaysats med 7-tums skärm

 FRÄMRE/BAKRE DISPLAYSATS,  
 5,6-TUMS SKÄRM 

Satsen innehåller:
•	Professionell vattentät inbyggd kamera IP69K, med en 
 betraktningsvinkel på 120°
•	TFT LCD 5,6-tum färgskärm, 4:3-format, med två extra 
 kameraingångar, 12/24 V
•	Färgmikrokamera med prismalinser för att tillåta främe 
 visning med en vinkel på 30°, kabel 18 meter

PN BESKRIvNING

500050707 Främre/bakre displaysats, 5,6-tums skärm
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 UPPvÄRMD BACKKAMERA FÖR IvECONNECT  

Satsen innehåller:
•	Professionellt uppvärmd och vattentät kamera IP69K, med 
 en betraktningsvinkel på 170°. Automatisk aktivering för  
 avimning och avfrostning
•	Plug and play-kontaktdon, kablar

PN BESKRIvNING

500051791 Uppvärmd backkamera för Iveconnect

 KASSASKÅP 

Kassaskåpet är dolt under sängen i hytten för att hålla dina 
värdesaker säkra.

Material: rostfritt stål och utrustad med Euroinox låssystem  
av rostfritt stål.

Tjocklek: 1,5 mm.

PN BESKRIvNING

500050216 Kassaskåp

 DÄCKTRYCKS ÖvERvAKNINGSSYSTEM 

TPMS håller alltid däckens temperatur och tryckstatus under 
kontroll.
Satsen innehåller:

•	6 Ventilhattsensorer 
•	Display L56* W118* H20 mm
•	1 Repetitör
•	7 Dammskyddsöverdrag
egenskaper:

•	Tryckområde: 0-12 Bar / 0-174 PSI
•	Syn- och ljudvarning
•	Självtest för varje start
•	 Intelligent viloläge för energibesparing

PN BESKRIvNING

500051793 Däcktryckets övervakningssystem

ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT VARA SÄKER



14

SÄKERHET

 BRÄNSLESÄKERHET OCH  
 SÄKERHETSANORDNING 

Bränslesäkerhetsanordningar löser eventuella säkerhetsproblem 
för bränsletransporter för att garantera både ditt bränsle och 
säkra vinsterna. 

PN BESKRIvNING

500050869 Aluminiumtank som kan impregneras

500050870 Aluminiumtank med säkerhetsstandard

500050871 Aluminiumtank med säkerhetsstandard  
för styva föremål

 SIGNALHORN 

Ett omisskännligt ljud. Detta kraftfulla elektropneumatiska 
signalhorn är det bästa sättet att göra dig hörd när det behövs. 
Signalhornet är tillverkat i rostfritt stål med signalhorn och fås 
med hög och låg ton med 24-volts magnetventil.

PN BESKRIvNING

500025950 Signalhorn med tryckluft

PN BESKRIvNING

500025949 Tryckluftshorn med spoilers

 HÅLLARE FÖR STEGE 

Steghållaren är tillverkad av rostfritt stål, vilket medför att du 
mycket enkelt kan lasta och lossa din stege, med maximal 
hastighet och säkerhet.

PN BESKRIvNING

500051779 Hållare för stege
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 TOOL BOXES 

Lådorna som tillverkas av polerad, matt eller blominpräglat	rostfritt	stål,	har	Europlex-lås	av	plast.	De	passar	perfekt	till	de	flesta	
typer av fordon tack vare stora möjligheter till personlig anpassning.

PN BESKRIvNING

500050200 Låda av matt rostfritt stål 500x350x400 mm - 
1,2 mm tjock

500050201 Låda av matt rostfritt stål 600x400x470 mm - 
1,2 mm tjock

500050202 Låda av matt rostfritt stål 500x350x400 mm - 
1,5 mm tjock

PN BESKRIvNING

500050204
Ovalt handtvättkärl av rostfritt stål med 
inpräglad blomma 285x245x400 mm -  
1 mm tjock - 25 liter

PN BESKRIvNING

500050205 Ovalt handtvättkärl av rostfritt stål med inpräglad 
blomma - 170x370x400 mm - 25 liter

PN BESKRIvNING

500050206 Metallbehållare av rostfritt stål med 
inpräglad blomma - 10 liter

PN BESKRIvNING

500050211 Låda av polerat rostfritt stål 800x500x500 mm

500050212 Låda av polerat rostfritt stål 1000x500x500 mm

PN BESKRIvNING

500050213 Låda av rostfritt stål med inpräglad blomma 
800x500x500 mm

500050214 Låda av rostfritt stål med inpräglad blomma 
1000x500x500 mm

PN BESKRIvNING

500050577 Hölje av termoplast 400x350x400 mm

500050578 Hölje av termoplast 500x350x400 mm

500050579 Hölje av termoplast 600x450x470 mm

500050580 Hölje av termoplast 700x450x470 mm

500050581 Hölje av termoplast 800x450x470 mm

500050582 Hölje av termoplast 1000x500x470 mm

500050583 Hölje av termoplast 1000x500x650 mm

PN BESKRIvNING

500050208 Transpallet med låda av rostfritt stål

ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT VARA SÄKER
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SÄKERHET 

PN BESKRIvNING

500051796 Varningssats och första hjälpen-kit

 vARNINGSSATS OCH FÖRSTA HJÄLPEN-KIT 

Satsen innehåller:
•	Svart kuvertväska med IVECO screentryck
•	Varningsväst
•	Kompakt Euro mikrotriangel
•	Ficklampa med 19 vita lysdioder med hög ljusstyrka, halkfritt  
 grepp och 3 batterier som ingår
•	Första	hjälpen-sats	certifierad	DIN13164
•	Sats med glödlampa och säkring

PN BESKRIvNING

500025749 Batteriladdare

 BATTERILADDARE 

En kraftfull 24 V batteriladdare som kan leverera 14 A för att 
ladda batteriserier på upp till 300 Ah och upprätthålla 
räknarnas laster upp till 500 Ah.

PN BESKRIvNING

500051469 GPS Locator

 GPS LOCATOR 

GPS Locator Mario är en nästa generations satellitskyddssystem. Det låter dig att lokalisera fordonet genom en app  
som visar positionen direkt i telefonen eller datorskärmen.

Specifikationer:
•	 Internetplats: gör att du kan kontrollera rutterna som körts, få rapporter om de kilometrar som tillryggalagts, det bränslet som  
 förbrukats, eventuella hastighetsgränser som har överskridits samt låter dig kontrollera stopp- och körtiderna
•	SAT-larm:	vid	stöld	skickas	ett	meddelande	med	den	geografiska	platsen

PN BESKRIvNING

500051797 Mobisat A.T.L.A.S.

 MOBISAT A.T.L.A.S. 

(Advanced Telematics Location Automotive System)

A.T.L.A.S. är “plug & play”. Tack vare ODB-II-standard kan den lätt anslutas direkt till ObD-porten på fordonet.

egenskaper:
•	Satellitskydd som alltid är aktivt (upptäcker stöld autonomt) 
•	DTS detektion (felkoder) för fjärrdiagnostik av fordonselektroniken
•	Realtidsspårning genom Greenbox (Mobisat gratis mobil- och webbapplikation)
•	Virtuell vägmätare (mätning av GPS-avståndet varje sekund)
•	Miljövänlig körning (upptäcker hård kurvtagning, hårda accelerationer samt hårda inbromsningar)
•	Fordonskollisionsdetektering

A.T.L.A.S. behöver ett SIM-kort (medföljer inte).
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 FÄRDSKRIvARE 

Elektroniskt instrument med funktionella egenskaper, säkerhet och precision med betydande framsteg i fråga om:
•	Trafiksäkerhet
•	Regelefterlevnad 
•	Förbättring av förarnas arbetsförhållanden 
•	Enkel hantering för transportföretag

PN BESKRIvNING

500050540 DLK PRO TIS COMPACT

DLK PRO TIS COMPACT

Med den här enheten är det möjligt att ladda ner data  
från vilken modell av digital färdskrivare som helst.  
Enheten har också en yttre slits för snabb nedladdning av 
förarkort.

 Det går att ladda ner följande:
•	Förarkort
•	Massminne 
•	Särskilda uppgifter  

Specifikationer:
•	Litiumbatteri
•	Pekskärm
•	Utbyggbart minne
•	 Inbyggd kortläsare
•	 Intern klocka synkroniserad med DTCO
•	USB för PC-anslutning

Manage up to 5 vehicles and 10 drivers.

PN BESKRIvNING

500050979 SMARTLINK

 SMARTLINK 

DTCO SmartLink är det snabbaste och enklaste sättet att 
kommunicera med digitala färdskrivare, med hjälp av populära 
och moderna smartphones med operativsystemet Android.

Det är en Bluetooth-dongel som appliceras av förarna på det främre 
gränssnittet för DTCO, från vilken den tar effekten. 

Efter aktivering av kommunikationen med din smartphone, 
öppna appen (gratis) för att få tillgång till ett antal användbara 
funktioner för föraren. 

DLK PRO DOwNLOADKeY

Med den här enheten är det möjligt att ladda ner data 
från alla typer av digitala färdskrivare. Enheten är 
utrustad med en integrerad chipkortläsare för snabb 
nedladdning av förarkor ten.

Det går att ladda ner följande:
•	Förarkort
•	Massminne 
•	Särskilda uppgifter  

egenskaper:
•	Litiumbatteri
•	Pekskärm
•	Utbyggbart minne
•	 Inbyggd kortläsare
•	 Intern klocka synkroniserad med DTCO
•	USB för PC-anslutning

“Nedladdningsverktygen” kräver inte installation av programvara 
på datorn.

PN BESKRIvNING

5000502452 DLK PRO DOWNLOADKEY

ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT VARA SÄKER
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HI-TECH 

PN BESKRIvNING

500051107 Hi-Vision 24V 

 HI-vISION 24v 

Hi-vision ljud- och videosystem som kombinerar 
innovation, teknik och användarvänlighet, vilket skapar 
en idealisk miljö för avkopplingstunder.

Satsen innehåller:
•	1 Förstärkare
•	1 Subwoofer 
•	4 Högtalare
•	1 DVD / USB / SD / VM071
•	1 Digital decoder
•	1 Monitor 19”

PN BESKRIvNING

500051104 Professionellt mobiltelefonsystem

 PROFESSIONELLT MOBILTELEFONSYSTEM 

Teknisk beskrivning:
•	Ensamt system med SIM-kortläsare
•	Löstagbar handenhet 
•	Möjlighet att ansluta en andra handenhet
•	 Ingen strålning i kupén
•	Automatisk omställning till Radio mute
•	Driftlägen kan ställas in individuellt
•	Dämpning av eko och störningar av DSP
•	Dataöverföring via GSM, GPRS, EDGE, UMTS och SMS
•	Möjlghet att ta emot och visa SMS
•	 Integrerad GPS-modul (tillval)

 HI-SOUND 24v 

Ett ljudsystem utformat för att du ska kunna njuta ännu mer av kvalitet under den tid du tillbringar i fordonet.

Satsen innehåller:

•	1 Förstärkare
•	1 Subwoofer 
•	4 Högtalare

PN BESKRIvNING

500050629 Hi-Sound 24V 
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PN BESKRIvNING

500050991 3G WI-FI router

 3G WI-FI ROUTER 

Anordning för 3G-anslutning i rörelse, via SIM-kortet.

egenskaper:
•	Upp till 10 Wi-Fi-enheter kan anslutas samtidigt
•	 Internt jonbatteri 1800 mAh med 10 timmars körsträcka,  
 återladdningsbart via USB
•	Skåra för mikro-SD-kort för minneskort upp till 32 GB för  
	 mediadelningsfunktionen	för	att	dela	ljud-	och	videofiler

PN BESKRIvNING

500051519 Bärbar Navigator Travel Pilot 7”  
TRUCK LMU EU

 BÄRBAR NAvIGATOR TRAvEL PILOT 7”  
 TRUCK LMU EU 

•	7-tums högupplöst pekskärm
•	Mått: 188x114x12 mm
•	TomTom™ Europa-kartor för 43 länder, däribland Ryssland,  
 med gratis uppgradering utan tidsbegränsning
•	Bluetooth® Handsfree med samtidig navigering och samtal
•	Automatisk ljus-/videoingång för backningskameran
•	Ljudutgång
•	 Integrerat	miljötrafikljussystem
•	Dedikerad programvara för lastbilar : genom att ställa in 
 dimensioner såsom fordonets vikt och den typ av material  
 som ska transporteras, kommer systemet att beräkna den 
 bästa möjliga vägen med hänsyn till vägarnas bredd,  
 tunnlarnas höjd och broarnas viktgränser för tunga fordon
•	36-månaders garanti från inköpsdatumet av slutanvändaren

 IvECO DAB “PLUS” RADIO 

•	Löstagbar frontplatta med LCD-display
•	Främre SD-kort och USB-port
•	Bluetooth®

•	CD/MP3/WMA-spelare
•	4 kanaler x 40 W MAX
•	 iPod-anslutning

PN BESKRIvNING

500050803 IVECO DAB “PLUS” radio

KÖR IN I FRAMTIDEN
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KOMFORT

 BILKLÄDSLAR 

Sortimentet med stolsskydd har designats för att uppfylla alla behov och skapa en arbetsmiljö som är skräddarsydd för din 
personliga stil.

PReMIuM LINe

Svart konstläder med mikroperforerat huvudstöd, anpassat 
med IVECOs broderade logotyp.

PN BESKRIvNING

500051798 Förarsäte standard

500051799 Förarsäte med hög komfort

500051800 Passagerarsäte

500051801 Madrassöverdrag

500051802 Kudde

500051803 Gardiner

eCO LINe

Teknologiskt svart typ - sidodel av svart läder, ryggstöd av 
jersey med broderad IVECO-logotyp.

PN BESKRIvNING

500051806 Förarsäte standard

500051807 Förarsäte med hög komfort

500051808 Passagerarsäte

500051809 Madrassöverdrag

500051810 Kudde

500051811 Gardiner
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RACING LINe

Svart “Tecnosilk”-tyg, elektriskt fastsvetsad mittpanel, orangea inlägg 
av	mikrofibrer	och	anpassning	med	IVECOs	broderade	logotyp.

PN BESKRIvNING

500051814 Förarsäte standard

500051815 Förarsäte med hög komfort

500051816 Passagerarsäte

500051817 Madrassöverdrag

500051818 Kudde

500051819 Gardiner

eLeGANCe LINe 

Grått	 tyg	 av	 mikrofibrer	 med	 gråa	 sömmar	 och	 personlig	
anpassning med IVECOs broderade logotyp.

PN BESKRIvNING

500051820 Förarsäte standard

500051821 Förarsäte med hög komfort

500051822 Passagerarsäte

500051823 Madrassöverdrag

500051824 Kudde

500051825 Gardiner

SAFARI LINe 

Brunt	 tyg	av	mikrofibrer	med	bruna	 sömmar	och	personlig	
anpassning med IVECOs broderade logotyp.

PN BESKRIvNING

500051828 Förarsäte standard

500051829 Förarsäte med hög komfort

500051830 Passagerarsäte

500051831 Madrassöverdrag

500051832 Kudde

500051833 Gardiner

 HOPFÄLLBARA BORDET 

Det hopfällbara bordet med en mugghållare av ABS-plast får 
plats i handskfacket i NYA STRALIS.

Dimensioner : 39x30 cm.

PN BESKRIvNING

500051792 Hopfällbara bordet

DIN PERFEKTA ARBETSMILJÖ
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KOMFORT

 MATTOR Av HELTÄCKNINGSMATTA 

Ör att matcha fordonsklädseln har mattorna anpassats med en vävd STRALIS-logotyp och färgade kanter.

Dubbelinfästningssystemet garanterar att de stannar på plats för att undvika potentiellt farliga situationer.

 GUMMIMATTA 

För att skydda hyttinteriören. Syrafast, tvättbar och 
motståndskraftig mot formändring. Med upphöjd kant för att 
förhindra att smuts spills.

PN BESKRIvNING

500025223  Gummimatta

PN BESKRIvNING

500051804 Sats med golvmattor till förare och passagerare

500051805 Mattzon natt

PReMIuM-SeRIeN (utan STRALIS-loggan)1

PN BESKRIvNING

500051812 Sats med golvmattor till förare och passagerare

500051813 Mattzon natt

eCO-SeRIeN (utan STRALIS-loggan)2

PN BESKRIvNING

500050275 Sats med golvmattor till förare och passagerare

500050276 Mattzon night

RACING-SeRIeN3

PN BESKRIvNING

500051826 Sats med golvmattor till förare och passagerare

500051827 Mattzon natt

eLeGANCe-SeRIeN4

PN BESKRIvNING

500051834 Sats med golvmattor till förare och passagerare

500051835 Mattzon natt

SAFARI-SeRIeN5



23

 ESPRESSOMASKIN 

Den fylliga aromen av härligt Lavazza-kaffe alltid till hands.
Endast 8 cm i diameter, uppvärmning på bara två minuter. 
espressomaskinen brygger en kopp åt gången. Observera 
att du efter varje bryggning måste fylla på med vatten.

PN BESKRIvNING

500050319 Lavazza kaffemaskin

500050322 Dock

500050626 Kablage

 KLIMATANLÄGGNING FÖR PARKERADE  
 FORDON 

Nya luftkonditioneringen Fresco 3000 är IVECOs svar på hur 
man uppnår maximal termisk komfort i hyttens 
sovområde i industriella fordon, både under stopp på 
natten eller dagen, med den absolut bästa tillgängliga 
kyleffekten	som	finns	tillgänglig	(950	W-3245	BTU	/tim.).

Den fungerar tyst och rent med motorn avstängd, sänker 
temperaturen och minskar luftfuktigheten på det sätt som 
endast riktigt bra luftkonditioneringar kan, för att lämna 
takluckan fri.

vikten har nu minskat tack vare användningen av en enda 
Danfoss BD350GH kompressor, och de två tillgängliga 
versionerna innebär att Fresco 3000 kan installeras i vilken 
typ	 av	 hytt	 som	 helst	 utan	 att	 behöva	 använda	 specifika	
installationssatser.

PN BESKRIvNING

500050400
 500050401 Fresco RT

500025706 Fresco TOP

500025707 Fresco TILLBAKA

 LUFTFLÄKT 

Luftfläktens	 sats	 för	 hyttinteriör	 med	 en	 innovativ	 och	
ergonomisk design.
Satsen innehåller: 
•	Luftfläkt	i	blå	metallic
•	Universalanslutning för installation under sätet, spiral

PN BESKRIvNING

500050999 Luftfläkt

DIN PERFEKTA ARBETSMILJÖ
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