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DRIVE THE NEW WAY

IVECO T-WAY en zorlu koşullarda en zorlu görevler için istediginiz araçtır. 
Dayanıklılık, güvenilirlik ve konforun mükemmel birleşimiyle, gereksinimlerinizi 
karşılamak ve verimlilik, yük kapasitesi ve emniyet konusunda tüm beklentilerinizi 
karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Şasisinin ve bileşenlerinin efsanevi dayanıklılığıyla zorlu arazi görevlerini pazarın 
önde gelen 40 tonluk GVW’si ile yerine getirmek için üretildi. HI-TRACTION, 
ileri mühendislik ve teknolojik çözümlerle, en çetin arazi uygulamaları ve zorlu 
ortamlarda tutarlı bir şekilde yüksek performans saglamak için güvenilir.

IVECO T-WAY, ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış yeni kabin ile sürücünün biniş 
deneyimini yeni bir seviyeye yükseltiyor. Son derece konforlu ve güvenli bir 
ortam saglamak için yeni IVECO T-WAY çeşidinin en gelişmiş özelliklerini 
bütünleştirmektedir. Gelişmiş baglanabilirlik sürücünün hayatını daha 
kolaylaştırmak ve aracın çalışma süresini en yükseğe çıkarmak için geliştirilmiş 
birçok hizmeti sunmaktadır.

İnşaat ortamındaki en güvenilir ve verimli agır iş kamyonu olan IVECO T-WAY 
gerçekten durdurulamazdır ve en çetin zorlukların üstesinden gelir.
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DAYANIKLILIK VE GÜVENİLİRLİK

Yeni arka akslar ve tandem akslar için yeni tasarım hava süspansiyonu en zorlu koşullarda test edildi.
Çeşitli parçaların tekrar tasarımı 500 kg’a kadar istiap haddi optimizasyonuna katkıda bulunarak IVECO T-WAY’in yük kapasitesini 
arttırmaktadır.

IVECO T-WAY, en çetin zorluklara ve ortamlarda güvenilirlik ve dayanıklılığı garantilemek için geliştirildi ve imal edildi.  
10 mm kalınlıkta olan profili olan yüksek dayanımlı çelik şasisinin efsanevi dayanıklılığı süspansiyon sisteminin yüksek 
dayanımıyla birleşmesi en zor koşullarda mükemmel performansa katkıda buluyor.
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YENİ İŞLEVSEL TASARIM
Kabin, görünürlüğü geliştiren, tozdan koruyan ve çok daha fazla özelliklerle sürücünün günlük işlerini kolaylaştırmak 
için işlevsellik üzerinde odaklanılarak tamamen tekrar tasarlanmıştır. Yeni tasarım ayrıca bakım ve onarım işlemlerini 
basitleştirerek parça değiştirmeyi kolaylaştırmaktadır. Şasi düzeni, üst yapıcıların özelleştirmesini kolaylaştırmak için 
baştan sonra tekrar incelenmiştir.

HI-TRONIX OTOMATİK DİŞLİ  
KUTUSU MEVCUT

EKSİKSİZ PTO SUNUŞ

YENİ ÖN AKSLAR VE DİSK FRENLERLE  
GELİŞMİŞ FREN PERFORMANSI

İYİLEŞTİRİLMİŞ AYNA TASARIMI

ÖN IZGARA TASARIMI

SABİT ARKA ŞASİ BÖLÜMÜ

PWD İÇİN DİSK FRENLE  
ARKA AKS GÖBEK REDÜKSİYONU

10 mm ŞASİ KALINLIĞIYLA  
YÜKSEK ŞASİ DAYANIKLILIĞI

ÇOKLU AKS KONFİGÜRASYONU

GELİŞMİŞ EMNİYET  
İŞLEVLERİ – LDWS, ESP VE EBS

500 kg’a KADAR İSTİAP HADDİ OPTİMİZASYONU

MEKANİK VE HAVALI SÜSPANSİYON SEÇENEĞİ

KATLANABİLİR BASAMAK

FARLAR VE KORUYUCU IZGARA

ÇOK PARÇALI TAMPON



DİREKSİYON

Aracın tüm ana işlevleri 
parmaklarınızın ucunda

KONTAK ANAHTARI BÖLGESI

Motoru Start/Stop dügmesine 
basarak açın ve kapatın

ENTEGRE ISITMA 
HAVALANDIRMA VE 
SOĞUTMA SİSTEMİ 

Isıtma, havalandırma  
ve “Eco-mode” 
fonksiyonlu klima

BİLGİ - EĞLENCE

Akıllı telefon yansıtma ve yenilikçi 
özelliklerle dijital yaşantınızı 
kabine getirin

GECE VE YAĞMUR SENSÖRÜ

Farları ve ön cam sileceklerini  
otomaitk olarak açar

SEÇKİN SÜRÜŞ KONFORU
Tüm sürücü bölgesi olağanüstü ergonomi ve kontrol düzeni, daha çok alan ve mükemmel görüş ile üst düzey sürüş  
ortamını sağlamak için yaratıldı. Her bir ayrıntıda sürücünün yoldaki beklentilerini karşılamak için dikkatli bir şekilde 
çalışıldı.
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Koltuklarınızı deri veya kumaş döşeme ile özelleştirin ve 
minderlerin lüks konforunun keyfini sürün.

Yumuşak veya deri direksiyon seçin; her ikisi de klasik biçimde 
veya özgün düz tabanlı olarak mevcut.

Gösterge paneli AD-AT kabin

Dahili AD kabini



HAREKET YETENEĞİ VE GÜVENLİK  
HER ZEMİNE UYGUN
IVECO T-WAY, her türlü görevi kusursuz olarak yerine getirmek için çok çeşitli özellik ve işlevlere güvenebilir, istikrarlı bir 
şekilde tüm arazilerde ve koşullarda yüksek verimlilik sağlayabilir. Yolda ve arazide en yüksek emniyet seviyelerini sağlayarak 
görevinizi verimli bir şekilde tamamlayacaktır.

ARAZİ İŞLEVLERİ OLAN HI-TRONIX DİŞLİ KUTUSU
16 vites HI-TRONIX otomatik dişli kutusuyla, en zorlu arazi koşullarıyla kolaylıkla baş etmek için Sallanma/Beşik modu, 
Arazi Modu, Tırmanma Modu ve 4 geri vites gibi birçok işlevden yararlanabilirsiniz.

TAM MODÜLER SÜSPANSIYON KONSEPTI
IVECOT-WAY, havalı ve mekanik süspansiyonla en yüksek esnekliği sunar – hem parabolik hem de yarı eliptik.

AWD VE PWD
IVECO T-Way, her türlü görevin, en talepkar olanın bile gereksinimlerini karşılamak için bir dizi eksiksiz AWD ve PWD sunar.

FREN PERFORMANSI VE EMNİYET GELİŞTİRMELERİ
Tüm tekerleklerde disk frenlerle birletik olarak EBS sisteminin yeni mimarisi aracın performansını ve sonuç olarak da sürücünün, 
aracın ve diger yol kullanıcılarının emniyetini önemli ölçüde geliştirmiştir.
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HI-TRACTION NEDIR?
HI-TRACTION sistemi, kaygan yüzeylerde arka aksın patinaj yapmasını önlemek için gerekli oldugunda ek hidrolik ön 
tekerlek çekişi saglamak için otomatik olarak etkinleştirilir. Dört çekerin tüm kavrama, manevra kabiliyeti ve sürüş emniyeti 
avantajlarını sunar.

HI-TRACTION NASIL ÇALIŞIR?
1. HI-TRACTION sistemi kabinden bir düğme ile “Inactive”’den (Etkin değil) “Ready to engage” (Kullanıma hazır) moduna 
 manuel olarak etkinleştirilebilir.
2. Sistem arka planda çalışıyor, gerektiğinde etkinleşmeye hazır.
3. Gerektiğinde, sistem otomatik olarak “Aktif ” moda geçer ve arka aks patinaj yaparsa ön tekerlek çekişi sağlar.
4. Sistem aşağıdakiler olduğunda kapanır :  
 - Sürücü kabindeki düğmeye bastığında 
 - Araç normal sürüş ve hız koşullarına döndüğünde  
 - Hidrolik devresindeki yağ sıcaklığı 90°C’yi aştığında
 
Takviye modu, çekişi geliştirmek ve kavramanın aşınmasını azaltmak için her hareketsiz kalkışta (0 ila 3 km/s) etkinleştirilir.

ÖN AKSTA 12500 NM TORK KULANILABİLİR TAKVİYE MODUYLA  
TAM ÇEKİŞE SAHİP OLURSUNUZ HAREKETSİZ   

KALKIŞTA BİLE İHTİYACINIZ VARDIR.

 en fazla  

12.500 Nm
ÖN AKS MAKS. TORK

yaklaşık  

400 kg
SİSTEM AĞIRLIĞI

0-45 km/hAKTİVASYON ARALIĞI

OTOMATİKVİTES DEĞİŞİMİ

MOTOR PTO ARA ŞANZIMAN  
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MİKSER 14 - 15

DAMPER 16 - 17

ÇOK ÇEŞİTLİ GÖREVLER 18 -19

AMACINIZA UYACAK ÇOK YÖNLÜLÜK
IVECO T-WAY, son derece yüksek çok yönlülüğü olan bir araçtır: efsanevi dayanıklılığı, yüksek yük kapasitesi, 
iyileştirilmiş şasi ağırlığı, geniş özellik ve donanım yelpazesi ile görevinizin gereksinimleri hassas bir şekilde 
özelleştirilebilir.

GÖREV
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MİKSER
IVECO T-WAY, her türlü arazide devasa yükler taşımak için üretildi - 40 tonluk GVW için 12 m3’e kadar yüksek 
kapasiteli beton mikseri üzerine yerleştirilebilir.
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MEKANİK VEYA OTOMATİK DİŞLİ KUTUSU
Otomatik dişli kutusu, tipik olarak kısa mesafeler seyahat eden ve sık sık trafiğe yakalanan bu araçlarda daha 
yüksek sürüş konforu sağlar.

YENİ HI-MUX ELEKTRONİK MİMARİ
Geniş Gövde Geliştirme arayüzleri ve bağlanabilirlik.

İDEAL GÜÇ ÇIKIŞ ÜNİTESİ
IVECO T-WAY, yeni sandviç PTO ile sürekli devrede PTO seçeneği sunar beton pompasıyla birleştirilmiş 
mikser gövdesi için mükemmel olan maksimum 2300 Nm sağlar.

GELİŞMİŞ DOĞRUDAN VE DOLAYLI GÖRÜŞ
Aynaların aerodinamik tasarımı ve iyileştirilmiş konumlandırılması görüşü daha da geliştiriyor.   
AD/AT kabinlerin arka camı aracın arkasında mükemmel görüş sağlar.

YENİ ESP VE LDWS
Emniyet geliştirmeleri için işlevler.

GÜÇLÜ VERİMLİ MOTORLAR
13 litrelik motor ihtiyacınız olan tüm gücü olağanüstü yakıt verimliliğiyle sağlar. DAYANIKLI ŞASİ

Sabit bölümü olan 10 mm çerçevesiyle  
şasinin efsanevi gücü, yüksek kapasiteli beton  

mikserlerini taşıyabileceği anlamına gelir.

İYİLEŞTİRİLMİŞ ŞASİ AĞIRLIĞI  
500 kg’a kadar – aks sayısına bağlı olarak:

Süspansiyon sisteminin yeni tek parça süspansiyon destegi sayesinde 
EBS ve Tam Havalı Disk Fren 

Alaşım tekerlek seçenegi  
Alüminyum hava deposu seçenegi.  

ÖN VE ARKA DİSK FRENLER
Disk frenler daha iyi yavaşlama sağlarken,  

düşük bakım maliyetlerine ve aşınma sağlar.

MÜKEMMEL MANEVRA KABİLİYETİ
Aks konfigürasyonları sunması ve dingil açıklığı mükemmel  

manevra kabiliyeti ve dönüş çapı sağlar.



DAMPER
IVECO T-WAY gitmesini istediğiniz yere, tüm koşullarda büyük yükler taşıyarak gider - kırma taşla yapılmamış yoldan aşırı 
bozuk arazilere tüm hava koşullarında ve en zorlu ortamlarda.

ÇOKLU AKS KONFİGÜRASYONU
Tam gereksinimlerinize uyacak çok çeşitli konfigürasyonlar arasından seçin.

DİŞLİ KUTUSU SEÇENEĞİ
Manuel, otomatik veya otomatik: kullanılan yol tipine göre şanzımanınızı seçin -  

işletme maliyetlerini azaltırken konfor ve emniyeti en üst düzeye çıkarın.

MOTORLAR
Model yelpazesi, göreviniz için doğ ru güç ve torku  

sağlamak için üç deplasmanlı - 9 ve 13 - motor 
seçeneği sunar.

GENİŞ ŞASİ SUNUMU
3300 mm ila 5820 mm arasında değişen çok çeşitli dingil 
aralığı ve arka askı uzunlukları arasından seçiminizi yapın.

RAHAT VE GÜVENLİ ERİŞİM
İyi yerleştirilmiş tutamaklar ve basamaklar kabine ve damper köprüsüne güvenli erişim 

sağlar. Aşağı açılır en alt basamak darbeleri daha iyi emmek için lastik kayışlarla asılmıştır.

ARKA SÜPANSİYON
IVECO T-WAY, tüm konfigürasyonlarla birlikte yaprak makas veya havalı süspansiyon 
seçeneği sunar. Havalı süspansiyon konforu yükseltir ve aracınızın yükleme 
yüksekliğini düşürür.

YÜK KAPASİTESİ
Dayanıklı şasisi ve ağırlık optimizasyonu ile IVECO T-WAY yüksek kapasiteli 
damperlerle donatılacak ve ağır yük taşıyacak şekilde tasarlanmıştır.

PTO
Gövde kaldıran hidrolik devre, her türlü damperi çalıştırmak için gerekli 
gücü sağlayan dişli kutusu veya motor PTO’su tarafından sürülür.
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GELİŞMİŞ DOĞRUDAN VE DOLAYLI GÖRÜŞ
Aynaların aerodinamik tasarımı ve iyileştirilmiş konumlandırılması görüşü daha da geliştiriyor.  

AD/AT kabinlerin arka camı aracın arkasında mükemmel görüş sağlar.

PWD KONFİGÜRASYONDA ÖN VE ARKA DİSK FRENLER
Disk frenler daha iyi yavaşlama sağlarken, düşük bakım maliyetlerine ve aşınma sağlar.

YENİ ESP VE LDWS
Emniyet geliştirmeleri için işlevler.

ÖN AKS
9 tona kadar yaprak makas.
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ÇOK ÇEŞİTLİ GÖREVLER
VİNÇ VE PLATFORM
IVECO T-WAY, düz kasadan platform vinçlere kadar her türlü vinç tipine takılabilir. Aracın dayanıklılığı ve modüler konsepti, 
dengeden ödün vermeden orta kısma veya aracın arkasına, kabinin arkasına vinç yerleştirilmesine olanak sağlıyor.

TOMRUK TAŞIMALARI
IVECO T-WAY, kolaylıkla kereste yüklemek, taşımak ve boşaltmak için ihtiyacınız olan yüksek gücü ve ideal özellikleri sunar. 
Kerestelerinizi ormanlarda ve ağaçlıklarda yollarda ve varış noktanıza kadar bütün yolda taşıyacaktır : güçlü motorlarımız, 
dayanıklı şasi, yüksek yük kapasitesi ve hidrostatik tahrik bu çok yönlü görev için tasarlanmış özelliklerdir. HI-TRACTION ile 
daha büyük yük taşımak için ihtiyaç duyduğunuz çekişe güvenebilirsiniz. Dört çekerli araçtan daha hafiftir ve toprak orman 
yolunda ihtiyaç duyduğunuz tutuşu sağlar - araç boşaltıldıktan sonra bile. Ayrıca aktarma organlarından bağlantıyı tamamen 
keserek aracın sadece Hidrostatik güç ile hareket etmesini sağlayan Tırmanma çalışma işlevi ile kullanılabilir.

KANAL TEMİZLEYİCİ 
IVECO T-WAY, bir kanal temizleyicinin gövdesine kolay montajı için ve ihtiyaç duyduğunuz tüm özellikleri sağlamak için optimize 
edilmiştir. Yüksek performans bu görev için önemlidir ve 2300 Nm’ye kadar güç üretmek üzere tasarlanmış yeni kavramadan 
bağımsız sandviç PTO gerekli büyük torku sağlar.

DAMPER YARI RÖMORK
6x4 konfigürasyonlu IVECO T-WAY çekiciler, yeni kabinin en yüksek güvenlik teknolojileriyle en iyi yakıt verimliliği 
birleştiriyor. Bu özellikler, verimliliği, güvenliği sağlarken mükemmel Toplam Sahip Olma Maliyeti de sağlayarak iş yerlerinin 
en zorlu koşullarıyla kolaylıkla başedecek güveni verir.

BETON (POMPALAR, MİKSER, MİKSER POMPALARI)
IVECO T-WAY ile beton için her inşaat alanı gereksinimini karşılayabilirsiniz - basit mikser pompalarından mikser pompalarına 
kadar. Araçta çeşitli konumlarda eksiksiz PTO çeşitlerinin sağlanması. 2000 Nm üzerinde tork ile her uygulamanın gereksinimi-
ni karşılar.

KAMU İŞLETMELERİ
Çok geniş konfigürasyon seçeneği ve yüksek çok yönlülük IVECO T-WAY ürün yelpazesinin çok çeşitli uygulamaların gereksi-
nimlerini karşılayabilir - yol yeniden kaplamadan kar temizlemeye, çöp toplamadan yol hizmetlerine.
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Cursor 13Cursor 9

DİZEL MOTOR ÇEŞİTLERİ

MOTOR DEPLASMAN
(litre)

POWER
hp @ rpm

TORK
hp @ rpm

SON İŞLEM  
SİSTEMİ

EMİSYON  
STANDARD

CURSOR 9 8,7
340 @ 1655 - 2200 1400 @ 1100 - 1655

HI-SCR Euro VI

360 @ 1530 - 2200 1650 @ 1200 - 1530

CURSOR 13 12,9

410 @ 1370 - 1900 2100 @ 900 - 1370

450 @ 1440 - 1900 2200 @ 970 - 1440

510 @ 1560 - 1900 2300 @ 900 - 1560

İŞARETLER
1 Genişlik
2 Toplam Yükseklik   
3 Uzunluk
4 Tavana Kabin Merkezi   
5 Tünel Yüksekliği   
6 Kullanılabilir Yolcu Alanı   
7 Kullanılabilir Alt Alan   
8 Kullanılabilir Üst Alan

KONFİGÜRASYONUNUZU SEÇİN
Çok çeşitli özellikler ve parçalarla birlikte yapısal sağlamlığı ve düşük ağırlığı ile IVECO T-Way’in modüler, göreve odaklı yaklaşımı, 
çok çeşitli uygulamaların belirli gereksinimlerine göre özelleştirmede en yüksek esnekliği sağlar.

KABİNLER
IVECO T-WAY kabin yelpazesi görevinize uyan kabin seçeneğini sunar : alçak veya orta yükseklikte tavanı olan AT yataklı kabin 
ve alçak tavanı olan AD kısa kabin.

MOTORLAR
IVECO T-WAY, tüm uygulamalara uyacak çeşitli Euro VI dizel motorlar sunar. 340 ila 510 hp arasında değişen 2 deplasmanlı 
motorlar sınıfında lider güç sağlar.

NOT
(1) Ortalama ölçüler ; süspansiyonlara, montaj değişkenlerine ve tahminlere bağlı 

olarak değişebilir.
(2) Opsiyon olarak üst yatak.

AT KABIN
Alt yatak: uzunluk 1950 mm, genişlik 540 mm;  
üst yatak: uzunluk 1850 mm, genişlik 680 mm.

PTO

ŞANZIMANDAN BAĞIMSIZ / 
BAĞIMLI BAĞLANTI ORAN TORK 

(Nm) ROTASYON

MOTOR PTO

Değiştirilebilir
Bağımsız Pompa / Flanş

1,12 / 1,14
800 Motorun tersi

Değiştirilebilir 1,14 / 1,195

SANDWICH PTO

Değiştirilebilir Bağımsız Flanş 1,02 / 1,27 / 1,56 1602 – 2300 Motorla aynı

MULTIPOWER PTO

Değiştirilebilir
Bağımsız Flanş 1,29 900 Motorla aynı

Değiştirilebilir

GEARBOX PTO

NH/1b – NH/1c

Bağımlı Pompa / Flanş

1,00 1000 Motorun tersi

NH/4b – NH/4c 0,90 / 1,28 430

Motorla aynı
NTX/10b – NTX/10c 0,91 / 1,09 / 1,28 / 1,59 490 – 720

N221/10b – N221/10c 1,23 / 1,48 / 1,91 / 2,19 470 – 870

NTX/10c+bR (0,91-1,28) / (1,09-1,59) 490 – 720

1 2 3 4 5 6 7 8

Tavan Genişlik 
(mm)

Toplam
Yükseklik

(mm)

Uzunluk  
(mm)

Tabandan 
tavana  
kabin 
ortası 
(mm)

Tünel  
Yüksekliği

(mm)

Kullanıla-
bilir

Yolcu 
Alanı
(mm)

Kullanıla-
bilir

Alt Alan
(mm)

Kullanıla-
bilir

Üst Alan
(mm)

Yatak (2) Binme 
Merdiveni

AT

Orta 2300 3750 (1) 2150 1850 340 370 470 480 1 (2)
3

Alç 2300 3100 (1) 2150 1250 340 370 470 – 1

AD

Alç 2300 3100 (1) 1700 1250 340 370 – – 0 3

Boyutlar modele göre değişebilir



MÜTERILERIMIZIN AÇIK AVANTAJI
“IVECO ON” SIZIN YANINIZDA, SEÇTIGINIZ SERVISIN  
AVANTAJLARIYLA IINIZ IÇIN GERÇEK FAYDA SAGLIYOR:

aracınızın ve sürücülerinizin yakıt tüketimini takip etmenin yanısıra onların görevlerini 
planlama, yolları optimize etme ve siparişleri göndererek filonuzu yönetmek için.

beklenmedik arızaları tahmin ederek ve önleyerek aracınızı daima yolda tutmak için. 
yol yardımımız her zaman sizinle olacaktır.

yoldayken sizinle, sürücünüzle ve araçlarınızla ilgilenilecegini bilmenin huzuru için. 
belirli araç izleme ve raporlama, hiç kaygı duymadan tamamen işinize odaklanmakta 
özgür bırakacak.

özel servis sözleşmesi tekliflerimizden seçim yaptığınızda uzman yardımı için.

orijinal IVECO Parçaları ve Aksesuarlarını seçerek IVECO ON teklifini tamamlamak için.
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sirketinizi daha rekabetçi, karlı ve sürdürülebilir ve yönetimi kolay hale 
getirmek için yaratıldı.

İş gereksinimlerinize ve görevlerinize uyacak şekilde özelleştirilebilen 
esnek bir teklif sağlıyor: aracınızın potansiyelini güçlendirmek için bağlı 
hizmetlerden yolculuğunuzun her anında hemen yanınızda olmak için 
satış sonrası çok çesitli özel çözümlere kadar!

IVECO ON YENİ ENTEGRE  
SERVİSLER VE NAKLİYE  
ÇÖZÜMLERİ DÜNYASIDIR, 

AKILLI PAKET
AKILLI PAKET, tüm IVECO WAY RANGE araçlarında 
bulunur, aşağıdaki hizmetlerle sağlanan IVECO ON CARE 
ve IVECO ON UPTIME avantajlarını sunuyor.

IVECO ON MÜŞTERİ PORTALI VE UYGULAMASI: Aracınızın 
yakıt tüketimini ve sürücünüzün sürüş tarzını dinamik bir şekilde 
takip etmenize olanak sağlar ve böylece filonuzun performansını 
nasıl iyileştirebileceğinizi belirleyebilirsiniz. Ayrıca, çalışma süresini 
maksimuma çıkarmak için verimli bir şekilde servis randevularını 
planlayabilir ve yer ayırtabilirsiniz.

ARAÇ İZLEME VE UZAKTAN YARDIM: Uzaktan teşhis aracı, 
tele hizmetler ve kablosuz yazılım güncellemesi size olası arızaları ve 
çalışmama süresini tahmin ederek proaktif bir yaklaşım ve aracın 
çalışma süresinin maksimuma çıkmasını sağlayacak.

EASY WAY UYGULAMASI: Araç üzerindeki hayatınızı kolaylaştırın: 
kabin özelliklerini kontrol edin ve tek tık ile Kesintisiz Yardımı arayın, 
molalarınızın biri sırasında Uzaktan Yardım Servisini arayın. Yeni 
kabinde sürücü deneyimini kolaylaştırmak için Easy Way 
Uygulamasını indirin!

IVECO   
Kesintisiz Yardım

Uzaktan kontrollü  
Asistans Hizmeti

Kabin Kontrolü



PREMİUM PAKET
PREMİUM PAKET, AKILLI PAKET içinde bulunan tüm hizmetlerin yanısıra IVECO ON CARE, UPTIME, FİLO ve bakım 
onarımın tüm avantajlarını sunuyor. Size aracı kullanmanın en iyi yollarını tavsiye edecek olan IVECO uzmanlarıyla temasa 
geçirerek alınan araç bilgileri hakkında takibi garanti eder. 
Paketinize eklemek isteyeceğiniz modüler seçenekleri kullanabilirsiniz:
IVECO TOP CARE: Bir Premium Müşterisi olarak, IVECO size ekstra bakım çözümü sunar araçlarınızı 6 saat içinde onarma-
nız için hakettiğiniz önceliği elde edin.

FİLO YÖNETİMİ: Aracınızın ve sürücülerinizin yakıt tüketimini takip etmenin yanısıra onların gündelik etkinliklerini planlamada, 
yolları optimize etmede ve siparişleri göndermede size yardımcı olur. Filonuzun yönetim kabiliyetini sürücünün çalışma günleri 
ve coğrafi konumu konusunda kavrayış vasıtasıyla arttırın.

IVECO WEB API: Uygulama Program Arayüzü, müşterinin kendi sistemleriyle esnek veri entegrasyonuna olanak sağlar ve 
diğer markaların araçlarıyla birlikte IVECO tarafından üretilen verilerin yönetimini kolaylaştırır. 
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IVECO T-WAY bağlanabilirlik vasıtasıyla tamamen yeni bir özelleştirme düzeyi 
sunuyor. Sağladığı gerçek zamanlı araç verileri IVECO T-WAY’nizi kullanış 
şeklinize göre butik ve işletmeniz için mükemmel bakım planları sunmamızı 
mümkün kılıyor.
Elements serimiz de işletmeniz için Planlı Bakım ve Ek Garanti hizmetleri 
seçmenizi mümkün kılan üstün bir esneklik sağlayıp paketinizi Ek Kapsam 
unsurlarıyla daha da zenginleştirir.

ELEMENTS
İŞLETMENİZ İÇİN EN UYGUN HİZMETLERİ SEÇİN
IVECO T-WAY, aracınızın en iyi biçimde çalışmaya devam etmesi ve işletmenizin istediğiniz sonuçları vermesi için ihtiyaç 
duyduklarınız göz önünde bulundurularak özelleştirilebilen geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.

Teklife dahil olan ana “unsurlar” (Bakım, Güç aktarma organları, Ekstra güç aktarma organları, Aşınma) işletmenize en uygun 
anlaşmanın sağlanması için birbirleriyle birleştirilebilirler. Aşağıdaki tablo tüm olası birleşimleri özetlemektedir :

- Bakım
- Yağlama
- Bakım kitabına göre yağ  

ve sıvı değişimleri

BAKIM

- Motor
- Yakıt enjeksiyonu
- Şanzıman
- Tahrik mili ve aks tamiri

AKTARMA 
ORGANLARI

- Güç aktarma organı  
öğesiyle kapsamda  
olmayan parçalar örneğin 
Elektrik Sistemi

EXTRA AKTARMA 
ORGANLARI

- Debriyaj
- Fren balataları
- Fren diskleri
- Fren kampanaları  
- Kampanalı frenler için balata

AŞINMA

BAKIM AKTARMA 
ORGANLARI

EXTRA 
AKTARMA 

ORGANLARI
AŞINMA

PLANLI BAKIM SÖZLEŞMELERİ GENİŞLETİLMİŞ GARANTİ

 Dahil olanlar / olmayanlar hakkında bilgi için lütfen Piyasanızı kapsayan sözleşme belgelerini inceleyin.

AKTARMA 
ORGANLARI

EXTRA 
AKTARMA 

ORGANLARI
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Kamyon bir araçtan çok daha fazlasıdır : Orası binlerce kişinin her gün yaşayıp çalıştığı yerdir. IVECO Aksesuarları, 
Sürücünün ihtiyaçlarını karşılamak, performanslarını geliştirmek, aracın stilini ve konforunu zenginleştirmek ve araç 
üzerinde yeni teknolojileri sunmak için özel ürün yelpazeleri oluşturmasının nedenidir.

IVECO T-WAY’İNİZİ İŞİNİZİN GEREKSİNİMLERİNE GÖRE ÖZELLEŞTİRİN
Aracınızın görüşünü, konforunu, emniyetini ve karlılığını geliştirmek için geliştirilmiş yüksek kaliteli aksesuar çeşitlerinden 
seçerek görevlerinize uydurmak için IVECO T-WAY’inizi özelleştirin. Fark yaratan ayrıntılar.

IVECO Aksesuar çeşitleri aksesuar kataloğunda ve  
çevrimiçi olarak aşağıdaki adreste eksiksiz olarak 
görüntülenebilir.

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

Ücretsiz uygulama, ekstra resim ve 
bilgilere özel erişim sağlamak için  
App Store’dan indirilebilir.

Tüm özelleştirme fırsatları  
“IVECO Aksesuarları”  
ücretsiz uygulamasıyla elinizde.

EMNİYET VE GÖRÜŞ
Sürüş sırasında güvenliğinizi arttırmak için çeşitli aksesuar 
dizisinden seçim yapın; manevralar sırasında daha büyük 
görüş menzili sağlayan geri gidiş emniyet sistemleri, tüm 
yönlerde yüksek görünürlük sağlayan uyarı ışığı gibi; acil 
durumlarda veya özel manevralarda önerilir.

KARLILIK
Toplam sahip olma maliyetini düşürmek IVECO Aksesuarla-
rı çok çeşitli sifonlama önleyici sistemler sunar. Alüminyum 
cihazlar dizel yakıtı hırsızlığını önler, kırılmazdır, hızlı doluma 
olanak sağlar ve montajı kolaydır.

KONFOR
IVECO Aksesuarları koltuk örtüleri ve paspas çeşitleri 
kabinin iç tarzıyla mükemmel entegredir. Malzeme seçimi 
tüm görevlere uyar.

ARAÇTA YÜKSEK TEKNOLOJİ
Aksesuarlarımız araç üzerindeki sürücünün hayatını mümkün 
olduğunca konforlu ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor. 
Kahve makine uzun çalışma günlerinde onlara yardımcı 
olacaktır. USB soketli özel yapım gösterge paneli desteği, 
şarj olurken cep telefonlarını güvenli bir şekilde tutacaktır.

IVECO T-WAY’inizi ve işletmenizi faal halde tutmak için, IVECO 
Aralıksız Yol Desteğine telefonla 7/24 ulaşabilirsiniz.
IVECO Non-Stop, aracınızın arızalanması halinde IVECO 
ile iletişim kurmak için kullanabileceğiniz orijinal IVECO 
akıllı telefon uygulamasıdır. Araç bilgilerinizi (araç şase 
numarası ve tescil plakası) girip bir düğmeye basarak, yardım 
talebinizi IVECO Müşteri Merkezine iletebilirsiniz. Talebinizi 
derhal işleme koyar, en yakın servis atölyesini harekete 
geçirir ve aracınızın onarımını takip ederiz. Uygulamayı 
kullanarak, aracınızın destek işlemlerinin durumu hakkında 
bilgi alabilirsiniz.

IVECO Orijinal Parçaları, Yeni IVECO T-WAY’inizin değerinin 
zamana karşı korunmasının, beklenmedik arızalara karşı 
korumanın, insanların ve eşyaların güvenliğinin sağlanmasının 
en iyi garantisini temsil etmektedir. IVECO, Yeni IVECO 
T-WAY’inizin hizmet ömrünün her aşaması için uygun olan 
yeni ve yenilenmiş bileşenlerin, servis kitlerinin ve telematik 
çözümlerinin yer aldığı en kapsamlı ürün yelpazesini de 
sunmaktadır. IVECO, 335.000 metrekarelik alana yayılmış, 
400.000 parça numarasının yönetildiği ve 7/24 parça teslimatı 
garantisi sunan, Avrupa genelinde 6 parça deposundan 
oluşan bir ağ işletmektedir.

IVECO, geniş güç aktarma uygulamaları portföyüne ek olarak, çeşitli iştirakleri aracılığıyla tarım ve inşaat ekipmanlarının, tırların, ticari araçların, otobüslerin 
ve özel araçların tasarım, üretim ve satışını gerçekleştiren ve sermaye malları sektöründe bir dünya lideri olan CNH Industrial N.V.’nin bir markasıdır.  
Tüm CNH Industrial Ticari Markaları için yüksek performanslı orijinal parçaların dağıtımını da yapmaktadır.

444 50 04444 50 04
ALO IVECO

Assistance Non-Stop
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KAMYON
6x4 8x4 (2+2)

IVECO T-WAY

KABİN TAVANI

AT

AD – –

ŞASİ 10 mm

MOTOR /  
DİŞLİ KUTUSU

Cursor 9 –

Cursor 13 Otomatik / Manüel

ARAÇ KURULUMU KAPALI

ARKA AKS /  
SÜSPANSİYON HR Mekanik / Havalı

BAĞLANTI KUTUSU Standart

DİNGİL ARALIĞI (mm) 3300 - 3500 - 3800 - 4200 - 4500 4250 - 4500 - 4750 - 5020 - 5820

IVECO T-WAY MODELİNİZİ SEÇİN

ÇEKİCİ
4x4 AWD 6x4 PWD 6x6 AWD

IVECO T-WAY

KABİN TAVANI

AT

AD – – –

ŞASİ 7,7 mm 10 mm

MOTOR /  
DİŞLİ KUTUSU

Cursor 9 –

Cursor 13 Otomatik / Havalı

ARAÇ KURULUMU KAPALI

ARKA AKS / 
SÜSPANSİYON HR Mekanik / Havalı

BAĞLANTI KUTUSU Standard

DİNGİL ARALIĞI (mm) 3800 3300 3500

KAMYON
6x6 Hafif AWD 6x6 Ağır AWD 8x8 AWD

IVECO T-WAY

KABİN TAVANI

AT – –

AD – – –

ŞASİ 7,7 mm 10 mm

MOTOR /  
DİŞLİ KUTUSU

Cursor 9 Otomatik / Manüel –

Cursor 13 Otomatik / Manüel

ARAÇ KURULUMU KAPALI

ARKA AKS / 
SÜSPANSİYON HR Mekanik / Havalı

BAĞLANTI KUTUSU Standart

DİNGİL ARALIĞI (mm) 3500 - 3800 - 4000 - 4200 - 4500 4750 - 5020

KAMYON
4x4 AWD 6x4x4 PWD

IVECO T-WAY

KABİN TAVANI

AT

AD – –

ŞASİ 7,7 mm

MOTOR /  
DİŞLİ KUTUSU

Cursor 9 Otomatik / Manüel –

Cursor 13 Otomatik / Manüel

ARAÇ KURULUMU KAPALI

ARKA AKS / 
SÜSPANSİYON HR Mekanik / Havalı Havalı

BAĞLANTI KUTUSU Standart

DİNGİL ARALIĞI (mm) 3800 - 4200 - 4500 3800 - 4000
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