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Iga tehnoloogia arengus on murdeline punkt - kui see muudab midagi suurt ja tasub ennast ära. Samuti on olemas
see kindel punkt, mis määrab murrangu - rääkides gaasimootoritest, siis on see meie UUS STRALIS NP.

MEIE PLANEEDI HEAKS
Kasvuhoonegaasid ja saatatus on tõsised probleemid, mida saab tegelikult vältida või lahendada vanade
viisidega. Uued mõttemallid on vajalikud selleks, et muuta kaupade vedu jätkusuutlikumaks.
IVECO NATURAL POWER veokid maksimeerivad keskkonnasaastamise vähendamist põhinedes meie
25-aastasel pidevalt areneval kogemusel.
Naturaalne gaas on kõige loodussõbralikum kütus sisepõlemismootoritele ning need pakuvad
arvestatavat keskkonnasäästlikust:
• see parandab õhukvaliteeti eemdaldades pea kõik õhusaastajad (-70% NOx, -99% PM, -90% NMHC vs
EURO 6 limiidid)
• see vähendab globaalset soojenemist vähendades CO2 emissioone arvestatavas koguses (umbes -15%
võrreldes samaväärse diiselmootoriga ja kuni -95% biometaani)
• lisaks vähendab see mürasaastatust, mis on eriti oluline linnades ja öistel vedudel.
Need on põhjused, miks Euroopa võimud toetavad gaasi kasutamise arenguid ja tankimisvõrgustikke.
Aastaks 2025 on kohustuslik maksimaalne tankalte vahe mitte suurem kui CNG gaasi puhul 150 km ja
LNG gaasi puhul 400 km.
Gaas on valmis läbimurdeks. Kas sina oled valmis gaasiks?

TEIE ÄRI HEAKS
Alternatiiv traditsioonilistele kütustele peab olema sama hea nagu diisel oma jõudlusnäitajate,
koormustaluvuse ja vastupidavuse poolest. Samuti peab see pakkuma edukas olemiseks samu või paremaid
Omamise Kogukulu näitajaid.
Meil on see alternatiiv olemas.
UUS STRALIS NP on esimene pikamaavedudeks mõeldud gaasisõiduk. See on varustatud 400 hj
mootoriga, sellel on sama koormustaluvus nagu samaväärsel diislil ning läbisõit ulatub kuni 1500 km juurde.
Ilma tankimata tähendab see sõitu Madriidist Frankfurti.
STRALIS NP tähendab äri. Pikamaavedudel (olenevalt kütuse hinnast) on see suure säästlikkuse eelisega
sõiduk, kui sõidate aastas 120 000 km.
STRALIS NP tähendab meelerahu olles üle uutest ja järjest rangematest nõuetest, mis limiteerivad
diiselmootorite kasutust ning ligipääsu linnadesse ja mõndadesse mäestikesse.
STRALIS NP tähendab rohkem võimalusi, kuna üle Euroopa nõutakse järjest “puhtamaid” sõidukeid alates suurtest jaekettidest kuni energiasektorini, alates autotööstusest kuni toidu ja joogi vedudeni.
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3

MADALAIM TCO + MADALAIM CO2 = TCO2 TŠEMPION

UUS STRALIS NP:
KUNI -40% KÜTUSESÄÄSTU
VÕRRELDES DIISLIGA (SÕLTUVALT RIIGIST)

UUS STRALIS NP:
KUNI -7% MADALAM TCO
VÕRRELDES DIISLIGA

UUS STRALIS NP:
KUNI -15% VÄHEM CO2
KUI DIISLIL

UUS STRALIS NP
BIOMETAANIL:
KUNI -95% VÄHEM CO2 KUI DIISLIL

TCO TŠEMPION IGAKS ÜLESANDEKS

CO2 TŠEMPION IGAKS ÜLESANDEKS

Looduse vägi on valmis turule tulema.

UUS STRALIS NP-s on ökonoomsus ja ökoloogia käsikäes.

UUS STRALIS NP teeb revolutsiooni transpordimaailmas: esimes korda on alternatiikütusega sõiduk, mis pakub võimalusi parandada
nii jätkusuutlikkust, kui investeeringu tootlust - seda kuni -7% madalamate veoki Omamise Kogukuldega võrreldes diiselmootoritega
(sõltuvalt riigist).

Naturaalne gaas on kõige edukam alternatiivne kütus alates sellest, kui diisel võitis lahingu bensiiniga.

See on sellepärast nii, et UUS STRALIS NP kasutab kuni 15% vähem kütust ja kuna naturaalne gaas on tunduvalt odavam, kui diisel. Seda
enamus Euroopa riikides.
Säästlikkust saab veelgi suurendada koos IVECO eksklusiivsete kütusesäästu konsultatsiooniteenustega.
TCO2 Live-pakett, mis põhineb aastatepikkusel kogemusel naturaalse gaasi ja energia majandamisel, on täiskomplektne pakett kulude
vähendamiseks. Selles sisalduvad:

See ei ole lahendus, mille kallal me alles töötame; see on juba kasutuses: ennast tõestanud tehnoloogia, tutvustatud IVECO poolt aastal 1996
ja selle efektiivsust on tõestanud kümned tuhanded bussid ja gaasil töötavad IVECO veokid teedel üle terve Euroopa.
UUS STRALIS NP on esimene gaasil töötav veok, mis pakub kõrgetasemelist jõudlust, kütuseautonoomiat, sõidumugavust ja
pikka eluiga rahvusvaheliste pikamaavedude standardite järgi, pakkudes sellega transpordiprofessionaalidele topeltvõimalusi:

• hoides madalal saastatuse ning samuti müra ja välismõjud
• vähendades CO2 koguseid ja keskkonnale jäetavat jalajälge. Meie veok vähendab CO2 emissioone kuni 95% võrra kokkusurutud või vedela
biometaaniga.

• TCO2 NÕUSTAMINE (kütusesäästu nõustamine),
• TCO2 SÕITMINE (ökonoomsusele rõhuvad sõidutunnid),
• ja eksklusiivne UPTIME GARANTII.
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OMA KLASSI PARIM JÕUDLUS

OMA KLASSI PARIM KÜTUSEAUTONOOMIA

UUS CURSOR 9 NATURAALSE GAASIGA MOOTOR
Meie eesmärk UUE STRALIS NP-ga on luua midagi täiesti uut: pikamaavedude gaasiveok.
Terve aja oleme panustanud kõige kõrgemate näitajatega naturaalsel gaasil töötava veoki arendamisse.
Uus CURSOR 9 Euro 6 mootor 8,7-liitirise töömahuga on arenenud kütuse järeltöötlemise ja optimeeritud kaaluga ning pakub parimat
kütusetõhusust pikamaavedude missioonidel.
Selle uue põlvkonna gaasipihustid, kütusetorustik ja kolvid on disainitud, et pakkuda maksimaalseid näitajaid jõus ja väändemomendis.
Täiesti uus pikiasetusega 3-osaline katalüsaator annab oma panuse, et emissioonid oleks võimalikult madalad ning hoides ka mürataseme
võimalikult madalal. Sellega on jäetud ka võimalikult palju ruumi kütusepaakidele.

DIISELMOOTORILE SARNANE JÕUDLUS
CURSOR 9 mootor on esimene omasuguste seas, mis pakub sarnase diiselmootoriga väärset või isegi veel paremat jõu ja väände suhet.
CURSOR 9 purustab kõik oma kategooria rekordid:

AINULT LNG
KUNI 1 500 km

CNG + LNG
KUNI 285 + 750 km

AINULT CNG
KUNI 570 km

• 18% võrra rohkem jõudu kui otsestel konkurentidel
• oma klassi parim kaalu ja jõu suhe
• ja oma klassi parim jõu intensiivsus.
Uus “vaikuse rešiim 72 dB (A)” funktsioon teeb mootori ideaalseks linnasisesteks ja öisteks vedudeks.
Õlivahetuse intervall on viidud kuni 75 000 km-ni ning spetsiiflised gaasikomponendid on loodud selliselt, et minimeerida hoolduskulusid.

MAX JÕUD 400 HJ
MAX VÄÄNDEMOMENT 1 700 Nm

ILMA ADBLUE® LISANDITA
ILMA KEERUKA JÄRELTÖÖTLUSETA
ILMA OSAKESTE FILTRITA
ILMA AKTIIVSE REGENERATSIOONITA
ILMA JÄRELTÖÖTLUSETA
HOOLDUS
N2
CO2
H 2O
NOX
CO
HC

MADAL CO2 JA ERITI MADAL ÕHUSAASTATUS
Tsentrifugaalne läbipuhumise filter kindlustab kauakestva ja efektiivse õli eraldamise, et garanteerida väga madalad emissioonid ja seetõttu
puudub ka vajadus heitgaaside osakeste filtrile.

-70% NOx

võrreldes EURO 6-ga
6

-99% PM

võrreldes EURO 6-ga

-90% NMHC
võrreldes EURO 6-ga
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NATURAALGAASIL TÖÖTAVAL VEOKIL

OMA KLASSI PARIM ELUIGA

EUROTRONIC 12-KÄIGULINE AUTOMAATKAST
UUS STRALIS NP on esimene gaasil töötav veok, millel on automaatkast ning mis vastab pikamaavedude nõudmistele:
• see garanteerib madalad gaasikulud transpordifirmade omanikele,
• ja pakub suuremat sõidumugavust juhtidele.
12-käiguline EUROTRONIC käigukast tagab sujuva sõidu ka raskete koormatega ja esmaklassilise esitluse mägedes ning tagab arvestatava
kütusesäästu tänu vabaveeremise funktsioonidele.
EUROTRONIC käigukast ennetab jõuülekande kahjustusi, mida võib käigukasti vale kasutus põhjustada. Sellega tagatakse ka siduri pikk eluiga,
mis taas vähendab hoolduskulusid.
Käigukastil on integreeritud hüdrauliline retarder ja hill-holder (mäelvõtu abi) funktsioon juba standardis, et pakkuda maksimaalset juhi ja
koorma ohutust teel olles.

DISAINITUD VASTAVALT JUHI VAJADUSTELE
UUE STRALIS NP kabiin on loodud vastavalt juhi vajadustele, et pakkuda optimaalseimat töökeskkonda, maksimaalset produktiivsust
nõudlikel pikamaavedudel.
HI-WAY kõrge katusega kabiin on sisekõrgusega ca 2 meetrit ning mahuga üle 10 kuupmeetri. Salong on võimalik varustada 1 või 2 voodiga
ning kõikide spetsiifiliste ja vajalike infomeelelahutuse ja mugavuslisadega.
Armatuurlaud on ergonoomiline ja funktsionaalne, tehtud homogeensetest materjalidest, et vältida naginaid ja kriginaid. Juht ulatab
mugavalt kõikide vajalike juhtkangideni ilma juhiistmelt tõusmata, tagades sellega maksimaalse ohutuse.
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PILGUHEIT UUDE STRALIS NP MUDELISSE
MIS SELLE SEES ON

MIDA VEEL PAKUME
TÄIELIK TEENUSTEPAKETT
IVECO TCO2 LIVE on rohkem, kui lihtsalt kommertspakkumine, see on meie lubadus: me oleme kliendi poolel, et pidevalt minimeerida
TCO (sõiduki omamise kogukulusid) kulusid.
IVECO on loonud kõige täiuslikumad paketid, et hoida Sõiduki Omamise Kogukulud võimalikult madalal ning see on esimest korda
pakkumisel täieliku kütusekonsultatsioon teenuste paketiga.

UPTIME GARANTII
TCO2 NÕUSTAMINE

HI-WAY 2,5 MEETRIT LAI KABIIN

TCO2 SÕITMINE
24/7 ASSISTEERIMINE

UUS CURSOR 9 400 HJ
NATURAALSE GAASI MOOTOR

M&R PROGRAMMID

ET TAGADA KAUAKESTVAD
KÜTUSE- JA TCO SÄÄSTUD

12-KÄIGULINE EUROTRONIC AUTOMAATNE
KÄIGUKAST KOOS INTEGREERITUD RETARDERI,
VABAVEEREMISE JA HILL-HOLDER FUNKTSIOONIDEGA

SÕIDUKIPARGI JUHTIMINE
REHVIDE JÄLGIMINE

UPTIME GARANTII
Et pakkuda toote usaldusväärsus ja Teeninduste Võrgustiku täiuslikkus, siis selleks on IVECO loonud täiesti uus UPTIME GARANTII valemi.
UUE CNG JA LNG PAAKIDE ASETUS

UPTIME GARANTIIGA on juhtumid, kus teie UUE STRALISEGA midagi tehnilistel põhjustel juhtub, tagatud auto parandus 24 tunniga
hetkest, mil see jõuab IVECO VEOKITEENINDUSSE (aja fikseerib IVECO KLIENDITEENINDUS).
Kui see ei peaks olema võimalik, siis pakub IVECO oma klientidele:
• saadavuse korral asendusautot,
• igapäevast kompensatsiooni iga 24 teelt eemal oldud tunni eest (kuni 4 päeva).

TOPELT-LNG KONFIGURATSIOON
LÄBISÕIDUKS KUNI 1500 KM

UPTIME GARANTII on standardis UUE STRALIS NP mudeliga ning integreeritud elementidepaketis ELEMENTS 3XL / 2XL
lepingutega kuni 5 aastaks.

UUS JALUTUSALA

TCO2 NÕUSTAMINE
IVECO on igati parim “kütusekonsultant” - täiskohaga partner, et tagada transpordi efektiivsus ja jätkusuutlikkus.
Meie kogemused kõige efektiivsemate kütusesäästu lahendust tehnikates põhinevad aastatepikkusel andmetekogumise ja -töötlemisel.

UUS TAGASILD
UUS TAGAVEDRUSTUS

UUS KERE ASETUS
JA UUS AKUKARP

REHVIRÕHU JÄLGIMISE
SÜSTEEM (TPMS)

VIIMASE GENERATSIOONI
KOLMIK “A” ÖKO-REHVID
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IVECO pakub nüüd unikaalset teadmistepagasit kui teenust, pakkudes seda pühendunud meeskondadega ja kütuseekspertidega igal
turul. Eksperdid vaatavad ja analüüsivad pidevalt pargi KPI-sid, et pakkuda just teile sobivaid lahendusi ja plaane.
Üks aasta TCO2 NÕUSTAMIST sisaldub juba UUE STRALIS NP mudeli pakkumises.

TCO2 SÕIT
Head juhid saavutavad parimad kütusesäästu tulemused koostöös parima tehnoloogiaga: sellepärast pakub IVECO spetsiaalset
juhtide treeningprogrammi, et juhtide taset veelgi tõsta.
Me õpetame, kuidas vähendada kütusekulu ning tõsta sõiduki kestvust ja maksimeerida teeohutust. Kursused võib muuta sobivaks vastavalt
teie nõudmistele ning neid võib korraldada IVECO keskustes.
• teadmised sõidukist, selle lisadest ja funktsioonidest,
• ja sõiduõpetused kogenud ja professionaalsete õpetajatega.
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INFO JA PILDID KÄESOLEVAS KATALOOGIS ON MÕELDUD INFORMATIIVSETEL EESMÄRKIDEL. IVECO JÄTAB OMALE
ÕIGUSE VIIA SISSE KAUBANDUSLIKKE VÕI EHITUSLIKKE MUUDATUSI IGAL AJAL JA ILMA ETTETEATAMATA.

WWW.IVECO.COM
Väljaanne H1613401ET - 11/16

