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YENI STRALIS NP: TAM BİR DOĞAL GAZ SERİSİ
Stralis NP, neredeyse tüm kara yolu ve arazi görevlerini yerine getirmesi için tasarlanan ve üretilen tek
tam seri Doğal Gazla çalışan ağır iş tipi kamyondur. 1600 km’ye kadar menziliyle bölgesel ve uzun
mesafeli taşımacılık görevlerine uygun olan güç, rahatlık, transmisyon teknolojisi ve yakıt otonomisini
sunar.
HER GÖREVDE ÖDÜN VERMEYEN VERİMLİLİK
Stralis NP, orta mesafeli bölgesel rotalardan uzun mesafeli uluslararası taşımacılığa kadar tüm
görevlerde yakıt ekonomisi sunuyor. Motorun sunduğu olağanüstü yakıt verimliliğinin yanı sıra
EcoSwitch, optimize edilmiş arka aks oranı, düşük yuvarlanma dirençli eko lastikler ve DSE (Sürüş
Tarzı Değerlendirmesi) gibi yakıt tasarrufu sağlayan çözümler de sunuyor. Verimliliği ve güvenliği
artıran ileri düzey özelliklere, IVECO’nun HI-CRUISE öngörülü sürüş sistemi de dahildir. Bu sistem,
son teknoloji GPS harita teknolojisiyle sürüş parametrelerini entegre ederek hız sabitleme kontrolü,
vites değiştirme ve Eco-Roll gibi sürüş asistanı işlevlerini kontrol eder.
SINIRSIZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
IVECO, Doğal Gaz ve biyometanın geleceğin sürdürülebilir yakıtı olduğuna inanmış ve
20 yıldan daha uzun süredir Doğal Gaz teknolojilerinin öncüsü olmuştur. Bu sürdürülebilir yakıtla
çalışan ticari araçlar arasında pazarın ve teknolojinin mutlak lideridir. IVECO’nun taşımacılıkta Doğal
Gazın kullanımını teşvik etmedeki kararlılığı, müşterilerinin Avrupa’nın her yerindeki rotalarda Doğal
Gazla çalışan kamyonlarını destekleyebilen bayilerden oluşan geniş bir ağın oluşmasını sağlamıştır.

İÇİNDEKİLER
YENI STRALIS NP SINIRSIZ TEMİZ KAMYON
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YENI STRALIS NP: SINIRSIZ TEMİZ KAMYON
Tüm kara yolu ve hafif arazi görevlerinizde size rekabetçi bir avantaj sağlayan sürdürülebilir taşımacılıktaki evrim: Stralis NP ile
müşterilerinize sınıfının en iyisi performans ve Toplam Mülkiyet Maliyeti (TCO) ile gerçekten “yeşil” taşımacılık sunmanın tüm
avantajlarına sahip olursunuz.

GEZEGENİMİZ İÇİN
Stralis NP, Kusursuz Gücüyle navlun taşımacılığındaki sera
gazları ve kirlilik sorunlarıyla mücadele ediyor. İçten yanmalı
motorlar için en çevre dostu yakıt ve sürdürülebilir taşımacılık
için günümüzdeki en olgun çözüm olan Doğal Gaz ve
biyometan için çevresel avantajları en üst düzeye çıkarıyor.
Stralis NP, aşağıdakilerle sınırsız sürdürülebilirlik sunuyor:
• Daha iyi hava kalitesi: %60 NOx ve %90 partikül madde
azalımı
• İklim değişikliğini azaltma: Biyometanla CO2 salınımında
%95 azalma
• Daha sessiz bir çevre: Sessiz kamyon testindeki en yüksek
derece 71 dB’nin altında
• Dizel veya petrol kaynaklı yakıt yok

SÜRÜCÜLERİNİZ İÇİN
Kamyon sürücüleri, lojistik şirketlerinin en değerli varlığıdır.
Üstün performans ve olağanüstü rahatlık sağlayan bir
kamyonu hak ederler. Stralis NP, hızlı bir şekilde her filoda
tercih edilen kamyon olmak için her şeye sahip: Kabin
gürültüsü ve titreşimi sıfıra yakın; hızlı ve akıllı otomatik vites
kutuları, mükemmel sürüş ergonomileri ve yüksek kaliteli
telematik bilgilendirme sistemi.
Motorun olağanüstü yakıt verimliliği, düşük yakıt tüketimi
ECO modu ve Sürüş Tarzı Değerlendirme DSE özelliğiyle
garanti edilir. Yüksek yakıt deposu kapasitesi, Stralis NP’nin
otonomi aralığını 1600 km’ye kadar esnetir. Sürücüleriniz
dolum için durduklarında bu işlemin ne kadar temiz ve hızlı
olduğuna, Motor Çalıştırma İnhibisyonu özelliğiyle ne kadar
güvenli olduğuna şaşıracaktır. Stralis NP, dikkat seviyelerinin
düşmesi durumunda sürücülerini uyaran devamlı bir izleme
sistemi olan Sürüş Dikkat Desteği’ne de sahiptir.
Sessiz, temiz ve ileri teknolojiye sahip Stralis NP, şirketinizin
amiral gemisi olmak için üretilmiştir. Sürücülerinizin
kullanmaktan gurur duyacağı bir kamyon.

İŞİNİZ İÇİN
Stralis NP ile, sürdürülebilir işinizin geleceğini sağlama alabilir
ve devamlı büyümeyi garanti edebilirsiniz.
Kâr düzeyiniz, şimdiye kadarki en düşük yakıt tüketimi, Doğal
Gazın düşük maliyeti ve Stralis NP’nin düşük bakım
maliyetlerinin sağladığı en iyi Toplam Mülkiyet Maliyeti’yle
artacak.
Bakım aralıklarımızı 90.000 km’ye kadar genişlettik - Yalnızca
gazla çalışan tek yakıtlı araçlar sektöründe en uzun aralık!
Bu hem işletim maliyetlerinizi azaltır hem de kamyonunuz
servis işlemi için atölyede daha az zaman harcayacağından
sizin için yollarda daha uzun süre çalışır.
Stralis NP, ciddi anlamda sürdürülebilir ve rekabetçi lojistik
hizmetinin benzersiz teklifiyle rakipleriniz arasında öne
çıkmanızı sağlar.
Standart ve alçak çekici araçlardan, konteyner taşıyıcılar da
dahil olmak üzere çeşitli kamyon modellerine kadar Stralis NP,
size piyasadaki en geniş seriyi sunar: Doğal Gazı kucaklayarak
sürdürülebilirliğinize güç katmaya hazır mısınız?
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SINIRSIZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN KUSURSUZ GÜÇ
Stralis NP, taşımacılık dünyasında bir devrimi temsil ediyor: İlk defa alternatif yakıtlı bir araç, hem sürdürülebilirliği hem de dizel
kamyonlara kıyasla %9’a kadar TCO’da (Toplam Mülkiyet Maliyeti) düşme sunarak yatırım getirisini iyileştirecek bir fırsat sunuyor.

İŞİNİZ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR
Doğanın gücü, piyasada fırtına gibi esmeye geliyor.
Bu performansın altında yatanlar şunlardır:
•
•
•
•
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Eşdeğer dizel kamyonlara kıyasla daha az miktarda yakıt tüketir
Doğal Gaz, dizel yakıtı motorinden daha ucuzdur
Bakım gerektirmeyen ve AdBlue® ihtiyacı olmayan işlem sonrası sistemi
90.000 km’lik uzun bakım aralığı

GEZEGENİMİZ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR
Stralis NP ekonomi ve ekolojinin bir arada yürümesini sağlar.
Dizelin benzinle olan yarışı kazanmasından beri Doğal Gaz en başarılı alternatif yakıt olmuştur.
Doğal gaz gelişen bir çözüm değil, zaten ortada: IVECO tarafından 1996 yılında tanıtılan ve güvenilirliği Avrupa’daki yollarda olan on
binlerce otobüs ve gazla çalışan IVECO kamyonları tarafından gösterilen kanıtlanmış bir teknolojidir.
Güç, yakıt ekonomisi, sürüş konforu ve uluslararası uzun mesafe standartlarına göre yaşanabilirliği bir araya getiren ilk araç olan
Stralis NP, çevreye duyarlı taşımacılık profesyonellerine iki fırsat sunuyor:
• Gürültü ve emisyonları azaltma
• CO2 salınımını azaltarak taşımacılık sektörünün karbon ayak izinin küçültülmesine katkı sağlama; CO2 emisyonları sıkıştırılmış ve
sıvılaştırılmış biyometanla %95’e kadar azaltılmıştır
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BİR BAKIŞTA YENİ STRALIS NP
İÇ YAPISI

DSE (SÜRÜŞ TARZI DEĞERLENDİRME)

HI-CRUISE ENTEGRE SÜRÜŞ SİSTEMİ

ADR 2017 UYUMLULUĞU (FL+AT)

CURSOR 13 - 460 hp’YE KADAR

SESSİZ MOD: 71 DESİBEL

YENİ HAFİF LNG DEPOSU BRAKETLERİ

1600 KM’YE KADAR MENZİL İÇİN ÇİFT LNG DEPO
YAPILANDIRMASI

LASTİK BASINCI MONİTÖR SİSTEMİ (TPMS)

DÜŞÜK SÜRTÜNMELİ ARKA AKS
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HI-WAY 2,5 m GENİŞ KABİN

ECO MODU

YENİ HI-TRONIX VİTES KUTUSU: 12 VİTESLİ

YENİ GEÇİT PLATFORMU

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR CNG VE LNG DEPO YERLEŞİMİ

HI-MUX

BENZERSİZ MENZİL SAĞLAYAN LNG DEPOLARI İÇİN
%100 KULLANILABİLİR 3800 mm DİNGİL MESAFESİ

YENİ LED ARKA IŞIKLAR (İSTEĞE BAĞLI)
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SINIFININ EN İYİSİ GÜÇ
YENİ CURSOR 13 NATURAL POWER MOTOR
Yeni Cursor 13 Euro VI motor, uzun mesafeli uluslararası taşımacılık için özel olarak geliştirilmiştir. 12,9 litrelik hacim, iyileştirilmiş
yanma süreci ve optimize edilmiş ağırlığıyla her uzun mesafe görevinde en iyi yakıt verimliliğini sağlar. Yeni nesil gaz enjektörler, yakıt
hattı ve pistonlar en yüksek güç çıkışı ve torkunu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
KUSURSUZ PERFORMANS
Cursor 13 NP, şu anda ulusal ve uluslararası taşımacılıkta kullanılan Euro VI dizel motorlarıyla aynı güç ve tork çıkışını sunar.
Yeni “sessiz mod 71 dB(A)” işlevi sayesinde motor, kent alanlarında çalışma ve gece dağıtımları için idealdir.
EN UZUN SERVİS ARALIKLARI
Yağ değişim aralıkları daha da genişletilmiştir ve 90.000 km, sektördeki en uzun aralıktır. Belirli gaz bileşenleri, bakım maliyetlerini
en aza indirecek şekilde değiştirilmiştir.

TORK (Nm)

MOTOR PERFORMANSI
• Maks. torktan maks. güç noktaların %40 enerji verimliliği
• Geniş 500 dev./dk. aralığında 2000 Nm
– Yokuşlu durumlarda vites değişimini sınırlar
– Güçlü yeniden hızlanma
• Geniş 300 dev./dk. aralığında 460 hp
– Tüm yokuşlarda koruması kolay yüksek hız
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IVECO Cursor 13 NP motor, iki patente sahiptir: birincisi patent koruması alınma süreci devam eden FPT Industrial tescilli vuruntu
kontrolüdür. Performansın artırılmasını mümkün kılar, en geniş yakıt uyumluluğu sağlar ve motorla 3 yönlü katalizörün yanmasını önler.
İkincisi ise FPT Industrial tescilli, reaktif hava akışı kontrolü yönetim sistemidir; vites değişimleri sırasında uygulanan yeni bir stokiyometrik
oran kontrol mantığıdır. Bu sayede otomatikleştirilmiş vites değişimi sırasında devamlı olarak torkun sağlanması garanti edilir ve böylece
maksimum performans ile en hızlı vites değişimi sağlanır. FPT Industrial, bu sistem için patente başvurmuştur.

100
2000

MOTOR DEVRİ (dev./dk.)

TORK
GÜÇ

EN DÜŞÜK KİRLETİCİ MADDE SALINIMI

–60% NOx
vs Euro VI
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–80% CH4
vs Euro VI

–99% PM
vs Euro VI

MAKSİMUM GÜÇ

MAKSİMUM TORK

FPT MOTORU

CURSOR 13

[hp]

[kW]

@ dev./dk.

[Nm]

@ dev./dk.

460

338

1900

2000

1100 ÷ 1600

N2
CO2
H 2O
NOX
CO
HC

3-YÖNLÜ KATALİZÖR: HAFİF VE BASİT
SON İŞLEM SİSTEMİ
ADBLUE® YOK
BAKIM YOK
PARTİKÜL FİLTRESİ YOK
PARK REJENERASYONU YOK
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YENİ HI-TRONIX ŞANZIMAN
DOĞAL GAZLA ÇALIŞAN BİR KAMYONDAKİ EN GELİŞMİŞ
OTOMATİK TRANSMİSYON
Stralis NP 460 hp’de yeni HI-TRONIX transmisyon bulunur. Bu yeni nesil, 12-vitesli ve elektronik debriyajlı otomatik transmisyon,
sınıfındaki en gelişmiş teknolojiyi sunuyor:
•
•
•
•
•
•

Modüler, servis dostu konsept
%99,7 verimlilik
Olağanüstü dayanıklılık
Sınıfının en iyisi dişli açılımı (16,7)
Sınıfının en iyisi tork-ağırlık oranı
Düşük gürültü emisyonları

Bir önceki model ile karşılaştırıldığında, HI-TRONIX tüm performans göstergelerini geliştirmiştir: vites değiştirme süresini %10
azaltmaktadır, otomatik transmisyonun önceki neslinin ömrünü neredeyse iki katına çıkaracak şekilde tasarlanmıştır ve transmisyon yağı
değişim aralıklarını 600.000 kilometreye (uzun mesafe görevlerinde) kadar uzatmaktadır.
HI-TRONIX ayrıca, gevşek yüzeylerde kavramayı iyileştirmek için salınım fonksiyonu, opsiyonel 4 geri vites ve yeni PTO özelliği gibi ilave
işlevlere sahiptir.
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HI-CRUISE ENTEGRE SÜRÜŞ SİSTEMİ
Bir kazan-kazan sürüş tarzı: hem sürücüler hem de filo sahipleri için iyi.
Stralis, HI-TRONIX transmisyonla birlikte, öngörülü hız sabitleme ve vites değiştirme gibi GPS tabanlı sistemleri içeren ve Eco-Roll
işlevini daha da geliştiren HI-CRUISE entegre sürüş sistemini sunuyor.
Transmisyon ve GPS sistemi, topoğrafyaya ve vites sırasına mükemmel uyum sağlayan öngörüsel bir sürüş stratejisini mümkün kılmak
için birbiri ile ağ bağlantısı kurmaktadır.
Yeni HI-CRUISE ayrıca, hız sabitleme ayar hızı gibi EcoSwitch parametrelerini de entegre etmektedir: acil durum üstünlüğüne izin
verirken yakıt tüketimini de sınırlandırmaktadır.
EcoSwitch ile birlikte HI-CRUISE, büyük avantajlar sağlayan etkin bir
sürücü asistanıdır:
• Gelişmiş yakıt tasarrufu stratejileri içeren bir “elektronik-ufuk”
algoritması tarafından yönetilen hız ve vites
• Hız sınırlayıcı, vites küçültmenin devre dışı bırakılması ve elektronik
kontrollü vites değiştirme zamanlaması ile garanti altına alınan hatalı
kullanımı önleme
• Üstün sürüş konforu
HI-CRUISE, herkesi memnun etmek amacıyla gerçek hayattaki
görevlerin gerekliliklerine göre detaylı olarak ayarlanmıştır:
• Sürücüler, sorunsuz çalışmasından, işlerini basitleştirmesinden ve yol
rutinlerinden ziyade güvenliğe odaklanmalarına imkan tanıdığından
HI-CRUISE sistemini çok sever
• Filo yöneticileri, deneyimi az sürücülerde bile önemli ölçüde yakıt
tasarrufu (ve artırılmış uzun süreli güvenilirlik) sağladığından
HI-CRUISE sistemine oldukça değer vermektedir
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SINIFININ EN İYİSİ MENZİL
HER GÖREVE UYACAK YÜZLERCE DEPO KOMBİNASYONU
Stralis NP, çok çeşitli depo kombinasyonları sunar: kısa depolar, uzun depolar, sağa veya sola monteli, LNG ve CNG kombinasyonları...
Kamyonunuzun, görevinize en iyi uyum sağlayacak şekilde özelleştirilebilmesi için seçenekler neredeyse sonsuzdur.

TASARLANMIŞ ESNEKLİK
Çeşitli boyutlarda ve şekillerde yalnızca LNG, yalnızca CNG ve LNG+CNG depo kombinasyonları: Görevinizin tam gerekliliklerini
karşılayan depo ve şasi düzenini seçebilirsiniz.
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4x2 ÇEKİCİ ÇİFT LNG DEPOSU
1600 KM’YE KADAR

4x2 ÇEKİCİ CNG + LNG
280 + 800 KM’YE KADAR

4x2 ÇEKİCİ CNG
570 KM’YE KADAR

4x2 ÇEKİCİ TEK LNG DEPOSU
800 KM’YE KADAR

ALÇAK ÇEKİCİ ÇİFT LNG DEPOSU
1150 KM’YE KADAR

KAMYON CNG
3 paketli 1000 KM’YE KADAR

PICTURE TO BE UPDATED

GÖREVİNİZİN GEREKTİRDİĞİ MALZEMELERİN
HEPSİNİN SIĞABİLECEĞİ GENİŞ ALANLAR
Standart çekiciler için LNG depoları, şaside ihtiyacınız olan alan miktarı için 4 boyutta sunulur.
1.

Iki tam boyutlu LNG deposu

2.

Yağ deposu gibi ekipmanların takılabilmesi için şaside 500 mm’lik yer açan orta boyutlu depo.
CNG modelinde aynı alan iki tarafta da boş bırakılır

3.

Küçük boyutlu depolar şasinin sol veya sağ tarafına monte edilebilir; böylece hava kompresörleri gibi bileşenlerin takılabileceği 1
metreye kadar alanı boşaltacak şekilde özelleştirmek için daha da fazla seçenek sunar

4.

Araç, daha büyük boyutlu ekipmanları yüklemek veya ağırlık açısından hassas görevlere alan açmak için sol taraftaki depo olmadan
da kullanılabilir

Stralis NP, gerekliliklerinizi karşılayacak neredeyse sınırsız mühendislik fırsatları sunarak mükemmel esneklik sağlar.

1

2

3

4

500 mm
litres

litres

1600 KM’YE KADAR

1000 mm
litres

litres

1400 KM’YE KADAR

2000 mm

litres

litres

litres

1150 KM’YE KADAR

800 KM’YE KADAR
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YAKIT VERİMLİLİĞİ FİLO YÖNETİCİSİ İÇİN KATMA
DEĞERLİ ÖZELLİKLERLE ARTAR

SÜRÜCÜ DİKKAT DESTEĞİ (DAS):
Bu sistem, direksiyon simidinin hareketlerini analiz ederek
sürücünün dikkat seviyesini kontrol eder; böylece sürücüyü
yorgunluk ve uykusuzluk nöbetlerinden korur.

SÜRÜŞ TARZI DEĞERLENDİRMESİ (DSE):
Bu özel sistem sayesinde filonuzun sürüş performansını,
yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını izleyebilirsiniz.
Ayrıca sürücünüzün araçtaki eğiticisi görevi görerek ona işle
ilgili kılavuzluk sağlar. Bu şekilde daha az kaza meydana gelir;
yakıt tüketimi ve CO 2 emisyonları azalır; fren, transmisyon
ve lastiklerdeki sarf malzemelerin daha az kullanılması
sayesinde bakım maliyetleri düşer.

Aşırı yorgunluk durumu tespit edilirse sürücü, ekrandaki bir
mesajla ve sesli sinyalle dinlenme için durmak üzere uyarılır.

ECO MODU:
Aracınızın yakıt verimliliğini ve çevresel performansını optimize
etmenize yardımcı olacak iki işleve sahiptir:
•E
 coSwitch, maksimum hızı 85 km/sa. şeklinde sınırlayarak ve
vites küçültme işlevini engelleyerek yakıt tasarruflu sürüş
tarzına teşvik eder. Müşterinin gerekliliklerine uyacak ve acil
durumda geçersiz kılınacak şekilde programlanabilir.
• Tüm HI-TRONIX modellerinde mevcut olan EcoFleet işlevi
filolar için tasarlanmıştır ve özellikle sürücülerin çok fazla
değiştiği durumlarda kullanışlıdır. Vites değişimlerini optimize
ederek ve sürücü hatası olasılıklarını azaltarak transmisyonun
yarı otomatik kullanımını sınırlar.

MÜŞTERİ PORTALINDA AKILLI RAPOR:
Sürücünün ve aracın KPI’larından DSE verilerini uzaktan toplar. KPI’ları iyileştirmenize ve tasarruflarınızı artırmanıza yardımcı olarak
kullanışlı ipuçları ve öneriler de içeren haftalık raporlar gönderir. DSE ile filonuzdaki her aracın yakıt maliyetlerini ve CO2 ayak
izlerini takip edebilirsiniz. Daha fazla gelişim için fırsatları belirleyebilir ve sürücünüzün iş üzerindeki devamlı eğitimini izleyebilirsiniz.
TPMS (Lastik Basıncı Monitör Sistemi) bulunan araçlar için akıllı raporlar, lastiklerin çok veya az şişmiş olup olmadığını gösterir.

Ayrıntılı bir analiz için sürücünün davranışlarını ve aracın performansını inceleyin
YAVAŞLATICI NEDENİYLE

DSE YAKIT TASARRUFU PUANI
YAKIT
TASARRUFU

7,7

VİTES DEĞİŞTİRME

8,6

SÜRÜŞ ÖNGÖRÜSÜ

8,6

25,5

HAFTALIK EMİSYONLAR

1,5

kg/100 km

10

10

10

9

9

9

8

8

8

7

7

7

6

6

6

5

5

4

6

7

5

4

En iyi

Ortalama

5

6

7

HAFTA

HAFTA

En kötü

En İyi İyileştirme Olanağı: EYLEMSİZLİK
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CO2

HAFTALIK FİLO ORTALAMASI

HAFTALIK SÜRÜCÜ DEĞERLENDİRMESİ

En iyi

Ortalama

5

4

TON/HAFTA

5

6
HAFTA

En kötü

Ortalama

Anahtar Yakıt Tasarrufu Etkeni: HIZLANMA

7
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GÖREVİNİZ İÇİN EN İYİ KABİNİ SEÇİN

Stralis NP, uzun mesafe görevleri için sürücüye uygun olarak tasarlanan HI-WAY yataklı kabine sahiptir. Sürücüler, daha uzun yol
görevlerinde de daha kısa bölgesel veya kentsel sürüşlerde bir iş sahasında yük alırken veya yükü boşaltırken olduğu kadar rahat
ve güvenli olur.
AD VE AT Kabinler, Cursor 8 Doğal Gaz modelinde mevcuttur.
1

AÇIKLAMA
1 UZUNLUK
2 TABANDAN TAVANA, AYAK BOŞLUĞU
3 TABANDAN TAVANA, KABİN ORTASI
4 TABAN YÜKSEKLİĞİ, KABİN ORTASI
5 YATAK SAYISI

2

3

6 BASAMAK
5

4

7

6

18

7 DIŞ DEPOLAMA

NOT
Boyutlar modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
(1) Yatak boyutu (isteğe bağlı olarak üst yatak):
Aktif Alan: alt yatak uzunluğu 2060 mm, genişliği 800 mm (680 mm arka sürücü koltuğu),
üst yatak uzunluğu 1940 mm, genişliği 770 mm.

1

2

3

4

5

6

7

Tavan

Genişlik
(mm)

Uzunluk
(mm)

Tabandan tavana,
ayak boşluğu
(mm)

Tabandan tavana,
kabin ortası
(mm)

Taban yüksekliği,
kabin ortası
(mm)

Yataklar

Biniş
basamakları

Harici
depolama

Düşük

2280

1660

1570

1210

360

0

3

0

1570

1210

3

2

3

2/4

AD

Kent görevleri için
Kısa Kabin

Düşük

1

AT

Bölgesel görevler için
Yataklı Kabin

2280

2100

360

Orta

2240

1880

1/2

Düşük

1820

1590

1

HI-WAY

Yataklı Kabin
Uzun mesafeli görevler için

2460
Yüksek

2215

230
2310

2080

1/2
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TEKNOLOJİ VE DEĞER
HI-MUX / YENİ ŞASİ DÜZENİ
Stralis’in elektrik ve elektronik mimarisi tamamen baştan tasarlandı. İlave güvenilirlik ve kendi kendini teşhis etmek için CNG elektro
valfleri izleme gibi optimize edilmiş kaynaklarla daha fazla işlevi yönetebilecek şekilde yeni elektronik üniteleri geliştirildi.
Yeni HI-MUX, gelişmiş güvenilirlik, daha fazla veri yönetim kapasitesi ve otomobillerdekine benzer fonksiyonlar sunmaktadır.
Hortumlar ve kablolar, servis ve onarım işlemlerini kolaylaştıran ve böylece daha uzun hizmet süresi sunan muntazam ve basit bir
düzen içinde şasi boyunca paralel uzanmaktadır.

YENİ OTOMOBİL TARZI ÖZELLİKLER
Stralis, işlevselliği ve kullanım kolaylığını daha da geliştirmek için yeni otomobil tarzı özellikler sunmaktadır:
•
•
•
•

Opsiyonel LED Lambaları
Harici ışık kontrollü yeni bir uzaktan kumandalı merkezi kilitleme
İç aydınlatma yoğunluk ayarı
Ani hız kaybı/frenleme durumunda dörtlü flaşörün otomatik devreye girmesi

Yeni elektrik ve elektronik sistem geliştirmesinin bir parçası olarak, gösterge paneli de yeniden tasarlanmıştır.
Yakıt tüketimi kg olarak ve her LNG deposu için gösterilir. CNG silindirlerinin gelişmiş arıza tespiti de ayrı olarak bir silindirin
yönetilmesini sağlayacak şekilde standart hale getirilmiştir.
Sık kullanılan fonksiyonları etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bir hızlı erişim menüsüne, direksiyona entegre bir tuş ile ulaşılabilir.
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TÜM GÖREV İHTİYAÇLARINI SAĞLAMASI İÇİN
TAM BİR SERİ
ÇEKİCİLER

ALÇAK ÇEKİCİLER

4x2

6x2 C

4x2

460 HP
Otomatik HI-TRONIX

460 HP
Otomatik HI-TRONIX

750 km’ye kadar

1150 km’ye kadar

STRALIS NP MODELİ

AD

KABİN

AT

HI-WAY

MOTOR /
VİTES
KUTUSU

YAKIT SİSTEMİ
VE MENZİL

460 HP
Otomatik HI-TRONIX

Cursor 13 NP

CNG

450 km’ye kadar

570 km’ye kadar

CNG + LNG

950 km’ye kadar

1080 km’ye kadar
1600 km’ye kadar

LNG

SÜSPANSİYON

Pnömatik

Tam pnömatik

KAMYONLAR
4x2

6x2 P

6x2 C

STRALIS NP MODELİ

AD

KABİN

AT

HI-WAY

MOTOR /
VİTES
KUTUSU

YAKIT SİSTEMİ
VE MENZİL

Cursor 8 NP

Cursor 13 NP

270 - 330 HP
Manuel veya
Otomatik (Allison)

270 - 330 HP
Manuel veya
Otomatik (Allison)
460 HP
Otomatik HI-TRONIX

CNG

AD-AT = >200-800 km / HI-WAY = >200-1000 km

CNG + LNG

1100 km’ye kadar

LNG

1600 km’ye kadar

SÜSPANSİYON

270 - 330 HP
Manuel veya
Otomatik (Allison)
460 HP
Otomatik HI-TRONIX

Pnömatik veya tam pnömatik Pnömatik veya tam pnömatik Pnömatik veya tam pnömatik Pnömatik veya tam pnömatik

150 - 400 km

Tam pnömatik
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IVECO AKSESUARLARI
IVECO AKSESUARLARI, aracınıza özel olarak tasarlanan çözümlerdir. Görevlerinize daha fazla tarz, koruma ve rahatlık ekler.
Fark yaratan detaylarla sınırsız ürün tercihi.

GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜZÜ EN ÜST
DÜZEYE ÇIKARIN
Işık çubuğu, kabinin şeklini ve görünürlüğünü vurgulamak için
tamamen kabine entegre edilir.
Şirket imajını zenginleştirmek için filo işaretini/sembolünü
kullanarak tam özelleştirme yapmak mümkündür.

Her zaman bağlı olmak istiyorsanız 10 adete kadar Wi-Fi
cihazının aynı anda bağlanmasını destekleyen 3G Wi-Fi
yönlendiriciyi seçebilirsiniz.

PN 500051772: Işık Barı

PN 500050991: Router 3G Wi-Fi

PN 500051107: HI-VISION 24 V

Koltuk kılıfları & Paspaslar

YÜKSEK TEKNOLOJİYİ ARACA
GETİRİN

MÜKEMMEL ÇALIŞMA
ORTAMINIZ

HI-VISION sistemi, maksimum rahatlık ve eğlence için
yeniliği, teknolojiyi ve kullanım kolaylığını bir araya getiriyor.

Koltuk kaplamalarının ve süngerlerinin çizgileri, tüm
ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Yaptığınız işe
uygun olan koltuk döşemeleri ve minderleri seçin.

IVECO Aksesuarları yelpazesi, aksesuarlar
kataloğunda tam olarak gösterilmektedir
ve çevrimiçi olarak da mevcuttur:
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php
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HER ZAMAN BAĞLI

“IVECO Aksesuarları” ücretsiz
uygulaması ile tüm özelleştirme
imkanları elinizin altında.

Uygulama, ekstra görüntülere ve bilgiye
ayrıcalıklı erişim için App Store’dan
ücretsiz olarak indirilebilir.

IVECO MÜŞTERİ HİZMETLERİ
Bir ticari aracın en temel amacı daima yolda ve çalışır durumda olmaktır. Bu, bizim paylaştığımız ve hizmet politikamızın esas aldığı
bir amaçtır. Tüm IVECO HİZMETLERİ (finansmandan bakıma, yardımdan onarıma), hizmet süresini artırmak ve işin kâr oranını
desteklemek için tasarlanmıştır.

DOĞAL GAZ ARAÇLARIN UZMANLARI
1996 yılından beri satılan 23.000’den fazla Doğal Gazla çalışan araçla IVECO’nun geniş servis noktaları ağı, Doğal Gaz teknolojisinin
Avrupalı uzmanlarıdır. Filonuzun en iyi durumda kalmasına yardımcı olur ve araçlarınız yoldayken destek sağlar.
CNG ve LNG teknolojisindeki uzmanlar ekiplerin bulunduğu IVECO’nun servis ağı, filonuzun her zaman verimli şekilde çalışmasını
sağlar.

ALO IVECO

444 50 04

Assistance Non-Stop

IVECO ARALIKSIZ YOL DESTEĞİ, haftanın 7 günü,
günde 24 saat erişilebilir. IVECO, işinizi her zaman hazır ve
çalışır hâlde tutmak için mevcuttur.
Araç arızası durumunda IVECO Aralıksız Yol Desteğine üç
şekilde erişilebilir:
• Telefon numarasını arayarak
• Yerleşik IVECONNECT telematik sistemini kullanarak
• IVECO Non-Stop mobil uygulamasını kullanarak
IVECO Non-Stop uygulaması sadece acil durumlar için
değildir: Aracınıza, onarım için önceden rezervasyon almak
üzere de kullanılabilir. Zaman aralığını ve konumu seçtiğinizde
uygulama size rezervasyon onayını gönderir.

IVECO ORİJİNAL PARÇALARI Stralis NP’nin değerini
zamana karşı korumanın, planlanmayan arıza/devre dışı kalma
durumlarının önlenmesinin, insanların ve eşyaların güvenliğini
sağlamanın en iyi garantisini ifade etmektedir.
IVECO, Stralis yaşam döngüsü boyunca uygun olan yeni ve
tekrar üretilmiş bileşenlerin, servis kitlerinin ve telematik
çözümlerinin yer aldığı en geniş ürün yelpazesini sunmaktadır.
IVECO Türki̇ye, kapıdan kapıya teslimatla bayilerine dağıtım
yaptığı 50.000 referans numarasını yönetmekte ve 7000 m2
den geniş bir alanda çalışmalarını sürdürmektedir.
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BU KATALOGDAKİ BİLGİLER VE RESİMLER YALNIZCA BİR KILAVUZ OLARAK VERİLMİŞTİR. IVECO TİCARİ VE YAPISAL NEDENLERLE İSTEDİĞİ ZAMAN HERHANGİ BİR BİLDİRİDE BULUNMADAN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.
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