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IVECO S-WAY
DRIVE THE NEW WAY
IVECO S-WAY pakub täielikku transpordilahendust, mis on disainitud, et
täiustada juhi elu pardal ja lasta omanikel opereerida efektiivselt, kasumlikult
ja jätkusuutlikult.
IVECO S-WAY tõstab juhi elamis-ja töötingimused uuele tasemele
kabiiniga, mis on disainitud ümber juhi vajaduste, pakkudes ruumikat ja hästi
läbi mõeldud keskkonda, mis on väga mugav ja funktsionaalne.
See on mõeldud saama juhtide lemmikuks, ja olema nende kodu, olles kodust
eemal.
Ajal, kus logistikaoperaatorid ja sõidukiomanikud on üha tihedamas konkurentsis,
on IVECO S-WAY ületamatult kütusesäästlik ja jätkusuutlik, koos
madalate ülalpidamiskuludega, tänu oma täiustatud tehnoloogiatele ja
innovatiivsetele teenustele.
IVECO S-WAY on 100% ühendatud rekka, mis juhatab sisse uue, ennetava
ja ennustava toega ajastu. Selle täiustatud ühendused hoiavad juhi alati
ühenduses nende sõidukipargi haldaja, edasimüüja ja IVECO ekspertidega, nii ei
ole juhid kunagi teel üksi. Samuti avab see terve rea innovatiivseid teenuseid,
loodud spetsiaalselt klientide vajadusi silmas pidades ja arendatud, et hoida
sõidukit teel, hoida teda tema parimas vormis ja maksimeerida sõidupargi
efektiivsus.
IVECO S-WAY rekkaga sõidavad juhid ja omanikud DRIVE THE NEW WAY.
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SÕITKE STIILSELT...
Igat väiksematki detaili on hoolega uuritud, et maksimeerida sõiduki aerodünaamilist jõudlust: kõik avaused ja vahed on
suletud, et optimeerida õhuvoolu ja pakkuda märgatavat kütusesäästu.

UUE KUJUGA KATUS

HÄMARIKU-JA VIHMASENSORID

12% PAREM KLIENDIKOGEMUS

EESMISE ILUVÕRE DISAIN

SISSEEHITATUD PARKIMISJAHUTI

EESMISED LED TÄISTULED

MITMEOSALINE PÕRKERAUD
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SISSETÕMMATAV ASTE

AERODÜNAAMILINE KOMPLEKT

OPTIMISEERITUD PEEGLITE DISAIN

UUE DISAINIGA UKS JA PIKENDUS

SUUREM VÄLIMINE SEKTSIOON

KÜLJESEELIKUD
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…ELAGE MUGAVALT

VALIK ÜLEMISI KOIKUSID
KESKMINE VOODIMOODUL
SÜMMEETRILINE VOODITSOONI IDEE
PALJU ERINEVAID KÜLMIKUTE KOMBINATSIOONE
MUGAVAD SEINATASKUD
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TÄIS-LED SISEMUSE VALGUSTUS

SUUREM KATUSELUUK

VORMITUD SUURE
MAHUTAVUSEGA ÜLEMINE RIIUL

KERGESTI
LIGIPÄÄSETAVAD
KATUSETASKUD
VALIK
ISTMEPOLSTERDUSI
JA LISASID

ROHKEM RUUMI JUHILE

MULTIFUNKTSIONAALNE ROOL
ELEKTROONILINE LUKUAUK JA
MOOTORI START/STOP NUPP
MADALAM KESKKONSOOL JA UUE DISAINIGA
KESKMINE ARMATUUR
MUGAV 2.15 M SEISMISKÕRGUS
PÖÖRATAV KAASREISJA ISTE
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OMAPÄRANE JA FUNKTSIONAALNE
TÄIESTI UUS PÕRKERAUD
Uue disainiga põrkeraud pakub laia valikut plastik- ja hübriidlahendusi, et vastata just teie konkreetse ülesande nõudmistele.
Mitmeosaline põrkeraud kaitseb teid ja teie sõidukit - ja saate säästa remondikuludelt, kuna peate välja vahetama vaid
kahjustatud osa.
Te saate isikupärastada põrkerauda ja küljeseelikuid erinevate värvide ja materjalide kombinatsioonidega. Kummist
pikendused küljeseelikutel aitavad kaasa suurepärasele aerodünaamikale ja efektiivsele disainile.
PLASTIKUST PÕRKERAUD

HÜBRIID-PÕRKERAUD

KÜLJESEELIKUD
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KAUGTULED

LÄHITULED

UDUTULI
(KURVI VÕTMISE
JA KÄÄNAMISE
FUNKTSIOONID)

PÄEVATULEDE
JA PÖÖRDE
INDIKAATOR

EESMISED LED-TÄISTULED
Uue disainiga eesmised LED täistuled tagavad kogu nähtavuse, mida vajate.
Hämarikusensor tuuleklaasil lülitab lähituled automaatselt sisse madala valgusega tingimustes.
Pööramisfunktsioonid parandavad juhi nähtavust kurvide võtmisel.
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UUS VIIS LÕÕGASTUDA
Lõdvestuge ja tundke end kui
kodus IVECO S-WAY pardal olles.
Nautige reisi igat hetke, nii rooli
taga kui kabiinis, tänu täiesti uue
disainiga interjöörile.
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ESMAKLASSILINE SÕITMISMUGAVUS
Kogu juhiümbrus on loodud, et pakkuda rohkem ruumi ja suurepärast nähtavust. Iga viimne kui detail on hoolega disainitud,
et vastata juhi ootustele tee peal.

ROOL
Kõik sõiduki peamised
funktsioonid on teie
sõrmeotste all.

VÕTMELUKU ALA
Lülitage mootor sisse/välja vaid
nupuvajutusega.

INTEGREERITUD
HVAC SÜSTEEM
Soojendus, ventilatsioon
ja konditsioneer.

Valige omale sobivad istmed nahast või kangast
polsterdusega ja nautige luksuslikku mugavust.
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INFO-JA MEEDIASÜSTEEM
Tooge oma digitaalne elu pardale
nutitelefoni ekraani peegeldamise
ja innovatiivsete funktsioonidega.

HÄMARIKU- A
VIHMASENSORID
Lülitab automaatselt sisse
eestuled ja kojamehed.

MADALAM KONSOOL
Mugav riiul pudeli-ja
tassihoidjate ning
taustvalgustusega.

Valige pehme või nahast rool, mõlemad saadaval nii klassikalise
kuju kui ka lapiku põhjaga.
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KÕIK ON OMAL KOHAL
Ruumikas uus kabiin pakub niipalju ruumi, kui vajate, tänu oma hästi-paigutatud mahukatele panipaikadele.
Vormitud ülemisel riiulil on tohutu, 250 liitrine mahutavus.

Välimised panipaigad pakuvad ülimahukat ruumi asjade jaoks, kuni 380 liitriga.
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Kokkukäiv laud on kaasreisija poolsesse armatuuri sisse ehitatud.

Lai valik külmikuid mahutavustega kuni 100 liitrit ning saadaval ka
sügavkülm.

Uus avatud kindalaegas sisaldab 1.5 liitrist pudelihoidjat.

Madalamasse konsooli saab mahutada paksu A4 kausta.
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PUHAKE, LÕÕGASTUGE JA MAGAGE HÄSTI

Ööala sümmeetriline ehitus on disainitud nii, et saaksite nautida suurepärast ööund esmaklassilise mugavusega.
Üheosaline alumine mari pakub nii pehme kui kõva madratsi valikut.

Te saate turvaliselt magada tänu kesklukusüsteemile, mis
ühendub öö-turvalukuga.
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Pööratav lüliti kontrollib tulesid ja nende valgustust.

Valige Nutikas või Mugav ülemine koiku, mida saate kasutada pagasi hoiustamiseks või
kaasreisja voodina.

Kaks USB pesa on iga seina ülemistes sahtlites.

Te saate kontrollida kõikki vajalikke funktsioone, nagu valgustust,
soojustust, raadiot ja uksi voodimoodulist ja MYIVECO Easy
Way äpist.
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VALGUSTATUD TÄIUSLIKKUSENI
IVECO S-WAY on 100% täis LED lampe - nii sees kui väljas, sh gabariidituled. Uued LED tuled pakuvad suurepärast valgustust
kabiini sees ja ka teel, et öine sõit oleks turvaline.
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SOBIV KABIIN IGA EESMÄRGI JAOKS

IVECO S-WAY pakub laia valikut kabiini, et sobituda teie ülesandega: AS magamiskabiin, AT magamiskabiin madala või
keskmise katusega, ja AD lühike kabiin madala katusega.
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LEGEND
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1 LAIUS
2 KOGUKÕRGUS
3 PIKKUS
4 PÕRANDAST KABIINI LAE KESKELE
5 TUNNELI KÕRGUS
6 REISIJA KASUTATAV RUUM
7 ALUMINE KASUTATAV RUUM
8 ÜLEMINE KASUTATAV RUUM
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Alum.
kasutatav
ruum
(mm)

Ülem.
kasutatav
ruum
(mm)

Koiku (2)

Astmeid
pealeTulekuks
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(mm)
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kõrgus
(mm)
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(mm)
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1.250

340

370

-

-
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3

AT
3

AD

Mõõdud võivad erineda vastavalt mudelile

MÄRKUS
(1)

Ligilähedased mõõdud; võivad tegelikkuses erineda vedrustuse, erinevate kokkupanekuvariantide ja ümardamise ruttu.

(2)

Ülemine voodi soovi korral

AS Kabiin
Madalama koiku pikkus 2.100 mm, laius 800 mm (700 mm tagaistmed),
Ülemise koiku pikkus 2.040 mm, laius 600 mm (700 mm Mugava Koikuga).

3

AT Kabiin
Madalama koiku pikkus 1.950 mm, laius 540 mm,
Ülemise koiku pikkus 1.850 mm, laius 680 mm.
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PAINDUMATU MITMEKÜLGSUS
IVECO S-WAY pakub laia valikut šassiisid, nii diisli kui Natural Power versioonides, sobilikud iga eesmärgi täitmiseks munitsipaalteenuste osutamisest ja kulleriteenustest kerevahetusteni. Robustne ja vastupidav šassii on keremehaanikute
lemmik, kuna seda on lihtne muuta ja kohandada paljudeks erinevateks ülesanneteks.
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UUS VIIS LIIKUDA
Madalamad kulud teile, madalamad
mõjud keskkonnale.
IVECO on turuliider täiesti uute
Natural Power mootoritega. Jõudlus
ja jätkusuutlikkus üheskoos teel.
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NATURAL WAY
Uus IVECO S-WAY kabiin, koos kõige arenenuma naturaalgaasi tehnoloogiaga turul, on kõigutamatu liider pikamaa
transpordis.
MAJANDUSLIK JÄTKUSUUTLIKKUS
Naturaalgaas annab teile võistlusliku eelise tänu oma rohelisele ja kasumlikule lahendusele pikamaa transpordiks, klassi
madalaimate ülalpidamiskuludega.
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EFEKTIIVNE KESKKONNAHOID
IVECO S-WAY NP maksimeerib kõige loodussõbralikuma mootori eelised, et parandada õhu
kvaliteeti, vähendada kliimamuutuse ja anda oma panus väiksemasse keskkonda tänu oma vaid
71 dB(A) mootorile vaikses režiimis - ideaalne öisteks linnasõitudeks.
LOODUSLIKULT PIKKI VAHEMAID
IVECO S-WAY NP on esimene gaasil töötav rekka turul, spetsiaalselt disainitud
rahvusvahelisteks pikkadeks distantsideks erakordse sõiduulatusega kuni 1.600 km.

–90%

Vähem NO2

–99%

Vähem tahkeid osakesi

–95%

Vähem CO2 biometaaniga

JÄIK, NATURAALSELT
IVECO S-WAY NP 2-ja 3 teljega šassiid on saanud uue disaini, et pakkuda jätkusuutlikkku
transpordilahendust nii linnas kui väljaspool linna. Tänu tema rohelisele ja vaiksele töötamisele
on temaga hea suits kesklinnades, tihedalt asustatud aladel ja reguleeritud madalate
emissioonidega aladel.
TIPPKLASSI TUGI TEHNOLOOGIALIIDRILT
IVECO on arendanud gaasitehnoloogiat juba rohkem kui 20 aastat, luues nii laia võrgustiku
IVECO teenusepunkte, mis pakuvad LNG ja CNG tuge üle kogu Euroopa.
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MAKSIMAALNE PAAGI PAINDLIKKUS
KOMBINATSIOON IGA ÜLESANDE JAOKS
Te saate valida laiast paakide valikust, mis on erinevat tüüpi, erinevate kujude ja suurustega, mida annab omavahel
kombineerida, et vastata teie ülesande vajadustele.
Te saate tellida sobivaima lahenduse:
•
•
•
•
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Paremal pool
Vasakul pool
Kabiini taga
Šassii peal

LNG - paremal pool

CNG paremal

CNG - kabiini taga

LNG - vasakul pool

CNG - vasakul pool

CNG - šassii peal

PARIM KÜTUSEKULU OMAS KLASSIS
LNG paagid tulevad neljas suuruses, et vabastada ruumi šassii peal teie ülesande jaoks.

500 mm

540
Liitrid

540
Liitrid

LNG - kuni 1.600 km

400
Liitrid

1.000 mm

540
Liitrid

LNG - kuni 1.400 km

540
Liitrid

250
Liitrid

LNG - kuni 1.150 km

2.000 mm

540
Liitrid

LNG - kuni 800 km
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SÄÄSTLIKULT VÕIMAS
SUURE EFEKTIIVSUSEGA MOOTORID
IVECO S-WAY pakub laia valikut Euro VI/d diisel ja naturaalgaas mootoreid iga ülesande jaoks.
Diiselmootorid, 3 paigaldusvõimalusega ja viimastega 330st 570ni, on tippklassi viimasega.
Nad on samuti saadaval naturaalgaasi versioonides mis töötavad puhtamalt ja vaiksemalt.

DIISELMOOTORI VALIK
PAIGALDUSVÕIMALUS
(Liitrid)

MOOTOR

8,7

CURSOR 9

11,1

CURSOR 11

12,9

CURSOR 13

VÕIMSUS
hp @ rpm

VÄÄNDEMOMENT
Nm @ rpm

330 @ 1.655 – 2.200

1.400 @ 1.100 – 1.655

360 @ 1.530 – 2.200

1.650 @ 1.200 – 1.530

400 @ 1.655 – 2.200

1.700 @ 1.200 – 1.655

420 @ 1.475 – 1.900

2.000 @ 870 – 1.475

460 @ 1.500 – 1.900

2.150 @ 925 – 1.500

480 @ 1.465 – 1.900

2.300 @ 970 – 1.465

510 @ 1.560 – 1.900

2.300 @ 900 – 1.560

570 @ 1.605 – 1.900

2.500 @ 1.000 – 1.605

Cursor 9

JÄREL
HOOLDUS
SÜSTEEM

EMISSIONI
STANDARD

HI-SCR

Euro VI/d

HI-SCR

Euro VI/d

HI-SCR

Euro VI/d

Cursor 11

Cursor 13

NATURAALGAAS MOOTORI VALIK
MOOTOR

PAIGALDUSVÕIMALUS
(Liitrid)

CURSOR 9 NP

8,7

CURSOR 13 NP

12,9

Cursor 9 NP
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VÕIMSUS
hp @ rpm

VÄÄNDEMOMENT
Nm @ rpm

340/250 @ 2.000

1.500 @ 1.100 - 1.600

400/294 @ 2.000

1.700 @ 1.200 - 1.575

460/338 @ 1.900

2.000 @ 1.100 - 1.600

JÄREL
HOOLDUS
SÜSTEEM

EMISSIONI
STANDARD

3-way Catalyst

Euro VI/d

3-way Catalyst

Euro VI/d

Cursor 13 NP

KÜTUST SÄÄSTVAD LISAD
• Tühjalt käimise takisti väldib pikki perioode tühjalt käimist ja lülitab mootori automaatselt välja.
• Tark EGR suurendab põlemise efektiivsust, optimeerides sissepritse ajastust ja vähendades kütusekulu.
• Nutikad mootoriabilised väldivad energia raiskamist kui nende tegutsemist pole vaja:

- Õhk-sidurikompressor
- Nutikas generaator
- Varieeruv roolipump

IVECO HI-CRUISE

ÜLIEFEKTIIVNE JÕUÜLEKANNE

IVECO HI-CRUISE GPS ennustav juhisüsteem sisaldab endas
juhiabifunktsioone nagu eco-roll, ennustav käiguvahetus ja
ennustav püsikiirushoidik, kasutades tipptehnoloogilist GPS
kaardistamistehnoloogiat.

12-käiguline
HI-TRONIX
automaatkäigukast
koos
elektroonilise siduriga pakub kõige arenenumat tehnoloogiat
omas kategoorias, klassi parimat väändemomendi/kaalu suhet
ja pikemaid õlivahetusintervalle.
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UUS VIIS ÜHENDUDA
Te ei tunne end kunagi üksinda
IVECO S-WAY pardal.
Kõige täiustatumad ühendused annavad
teile veoki üle täieliku kontrolli, ning hoiavad
teid alati ühenduses teie sõidupargi haldajaga,
kui midagi peaks juhtuma.
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UUS MAAILM ÜHENDUSI
Ühenduvus on uuel IVECO S-WAY rekkal disainitud juhti aitama, ning toetama sõidupargi haldajat pikendades sõiduki
teelolekuaega, kütusekulu ja ülalpidamiskulusid.

JUHTIGE LIHTSASTI KOOS ÜHENDUSTEGA PARDAL
Võtke oma digitaalne elu pardale kaasa Apple Car Play abiga, mis aitab teil oma mobiilseadme ekraani infosüsteemi ekraanile
peegeldada ja kasutada kõiki selle funktsioone turvaliselt sõidu ajal.

Kabiinikontroll

Juhiabi

IVECO Assistance Non-Stop

Ühenduste abil
assisteerimise teenus

MYIVECO EASY WAY – IVECO S-WAY JUHI ÄPP
Uus rakendus on disainitud, et teha teie elu IVECO S-WAY juhina lihtsaks, aidates teil vaid mobiiliga kontrollida kõiki
kabiini ja sõiduki haldamise funktsioone. Te saate seda samuti kasutada, et aktiveerida IVECO Assistance Non-Stop,
pääseda ligi kaug-diagnostika andmetele ja näha sõiduki Juhi Sõidustiili Hindamise tööriista. Lihtne.
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OPTIMEERIGE OMA SÕIDUKIPARKI IVECO WAY LAHENDUSTEGA
Uus standardvarustuses ühenduskarp paneb teie sõiduki otseühendusse IVECO ekspertide tiimiga, kes saavad reaalajas
andmeid ja hoiavad sõidukil kogu aeg silma peal, et vajadusel pakkuda ennetavat abi uue MYIVECO WAY lahendustega.
NUTIKAS ÜHENDUSPAKK
Pardal olev IVECO SÕIDUSTIILI HINDAJA (DSE) koostab iganädalasi rapor teid juhi ja sõiduki tegutsemise kohta koos
näpunäidetega, mida parandada saaks, et sõiduk töötaks paremini ja võtaks vähem kütust.

MYIVECO – TEIE PORTAAL JA RAKENDUS
MYIVECO por taal ja rakendus aitavad teil sõiduki kütusekulul ja juhi tegutsemisel reaalajas silma peal hoida, et saaksite
oma sõidukiparki maksimaalselt ära kasutada. Te saate samuti planeerida ette hoolduseid et maksimeerida aega teel.

ROHKEM AEGA TEEL
IVECO S-WAY ühendused aitavad maksimeerida
produktiivsust ning teie sõiduki aega teel, läbi ennetava
lähenemise Kaug-Assisteerimise Teenuse abil, mida saab
kasutada kaug-diagnostikaks, teleteenusteks ja läbi õhu
tarkvarauuenduste jaoks. See pakub samuti ennetavat
teenust, mis põhineb veakoodide hoiatustel, mille peale
reageeritakse Kontrollruumis ja vaadatakse üle sõiduki
põhikomponendid, ning antakse teada kui vajate hooldust,
et vältida ootamatuid seisakuid.
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PREMIUM-KOHANDATUD TEENUSED
IVECO S-WAY ühendused toovad endaga kaasa uue modulaarse teenusepakkumise, mis aitab teil optimeerida teie
sõidupargi võimsust ja efektiivsust.

KÜTUSEABISTAJAD
JA SÕIDUKOOLID
PÕHILISTEL
EUROOPA MARSRUUTIDEL
TCO Nõu andmine
Spetsiaalne IVECO tiim kütusenõuandjaid
TCO Sõitmine
ECO-Sõitmise Treening-koolid

PROFESSIONAALNE KÜTUSENÕU ANDMISE TEENUS
See uus täiustatud teenus annab detailseid ülevaateid teie sõiduki kütusekulu kohta ja annab soovitusi IVECO ekspertidelt,
kuidas saate oma kütusemajandust korrigeerida, võrreldes eesmärgi eeldatava kütusekuluga. See annab samuti ülevaadet koos
hoiatustega sündmuste puhul mis võivad teie sõiduki efektiivsust mõjutada, näiteks rehvirõhk või kütuse/õhufiltri ummistus,
maksimeerides nii teie sõiduki kasutuse.
MITMEKÜLGNE HOOLDUSE PLANEERIMINE
Tänu reaalajas andmetele mida teie sõiduk annab, saate te
ette planeerida hoolduseid ja remonte, et minimeerida
planeerimata seisakuid ja maksimeerida masina komponentide
eluiga.
TÖÖAJA MONITOORING
Lisaks ennetavale toele MY IVECO WAY lahendustest, prioritiseerib
see premium-teenus vajamineva tegevuse, et teie veok järk-järgult
võimalikult kiiresti tagasi teele saada.
PROFFESIONAALSED SÕIDUPARGI
HALDAMISE LAHENDUSED
See täiustatud logistika ja rapor teerimisteenus, mida pakutakse koostöös Verizoni ja Astrataga, aitab teil jälgida ja leida teie
sõidukit Geofencing tehnoloogiaga ja pakub ka kaugallalaetavat teenust (RTDS).
MYIVECO VEEBI-API
MYIVECO Veebi Rakenduste Programmeerimise Liides (Veebi-API) suhtleb ise sujuvalt teie sõidupargi haldamise süsteemiga,
et pakkuda kõiki sõiduki andmeid otse teie oma süsteemi.
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ELEMENDID
VALIGE TEENUSED, MIS SOBIVAD JUST TEIE ETTEVÕTTELE
IVECO S-WAY pakub laia valikut erinevaid teenuseid, mida annab täpselt kohandada teie ettevõtte nõudmistele, et hoida
teie sõidukit tippvormis ja äri kasumis.

IVECO S-WAY tutvustab täiesti uut taset isikupärastamises läbi ühenduvuse.
Reaalajas andmete põhjal, mida sõiduk meile annab, saame teile pakkuda
kohandatud hooldusplaane, mis põhinevad teie IVECO S-WAY reaalsel
kasutusel - perfektne valik teie ettevõttele.
Samal ajal pakub meie Elementide valik ekstreemset mitmekülgsust, mis annab
teile võimaluse valida eri kombinatsioonide vahel Planeeritud Hoolduse ja
Pikendatud Garantii teenustest teie ärile, ja teha teie paketti veelgi täiuslikumaks
LisaGarantii elementidega.

EXTRA
JÕUÜLEKANNE

JÕUÜLEKANNE

HOOLDUS

- Hooldus
- Määrimine
- Õli ja vedelike vahetus
vastavalt hoolduse ja
remondi käsiraamatule

- Mootor
- Kütuse sisseprits
- Käigukast
- Veovõlli
ja telgede remont

KULUMINE

- Komponendid, mis ei ole
juba jõuülekande-elemendi
poolt kaetud, näiteks
Elektrisüsteem

- Sidur
- Piduriklotsid
- Pidurikettad
- Piduri hõõrdkatted
- Piduri hõõrdkatted
trummelpidurile

NUTIKAS
ÜHENDUSPAKETT

- MYIVECO Nutikas Raport
- MYIVECO Veebiportaal
(sisaldab ka ÄPPI)
- MYIVECO Sõiduki
Jälgimine
- MYIVECO Easy Way Äpp

Põhilisi “elemente” mis pakkumise moodustavad (Hooldus, Jõuülekanne, Extra Jõuülekanne, Kulumine) annab kombineerida
erinevat pidi, et luua leping mis sobib täpselt just teie ärile. Allolev tabel võtab kokku kõik erinevad kombinatsioonid:

PLANEERITUD HOOLDUSLEPINGUD

HOOLDUS

JÕUÜLEKANNE

EXTRA JÕUÜLEKANNE

PIKENDATUD GARANTII

KULUMINE

NUTIKAS ÜHENDUSPAKETT

JÕUÜLEKANNE

EXTRA JÕUÜLEKANNE

Sisse/väljaarvamiste jaoks uurige palun teie turule vastavaid lepingulisi dokumente.
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IVECO TARVIKUD
Rekka on palju rohkem kui lihtsalt sõiduk: see on koht, kus tuhanded inimesed elavad ja töötavad iga päev. Seepärast on
IVECO Accessories loonud suure valiku just juhtidele mõeldud tarvikuid, et rahuldada juhi vajadusi, suurendada nende
tootlikkust ja mugavust ning tutvustada pardal uusi tehnoloogiaid.

VÄLJENDAGE OMA ISIKUPÄRA
Uut IVECO S-WAY rekkat saab teha isegi veel ekslusiivsemaks uue stiilikomplektiga, peeglikatete ja kroomitud detailidega nagu näiteks uus valgusriba ja kroomitud stiilikomplekt.

TEHNOLOOGIA PARDAL TEIE KÄSUTUSES
Tooge kõige uuemad tehnoloogiad pardale ja nautige piiritut mugavust. Uus
basskõlarite süsteem täiustab helikvaliteeti ja uus 22" teler lubab teil pärast
pikka päeva rooli taga lõõgastuda. Paigaldage uus spetsiaalselt disainitud
hoidik telefoni ja tahvelarvuti jaoks armatuurile: teie seade on alati
käeulatuses ja teie olete alati ühenduses.

TEHNIKA NAGU OLEKSITE KODUS
Tundke end kui kodus, kus iganes te oma IVECOga olete. Uus USB LED
lugemislambike paindliku käega pakub lisavalgustust, kuhu vaja. Te saate
mugavalt kokata kabiinis kui peatuse teete, kasutades mikrolaineahju, mis
on nutikalt paigaldatud reisjapoolsesse ülemisse riiulisse.

IVECO tarvikute täielik valik on esitatud tarvikute
kataloogis - ja ka veebis
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php
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Kõik isikupärastamisvõimalused on
lihtsasti esitatud “IVECO
Accessories” tasuta äpis.

Tasuta rakenduse saab alla laadida
App Store kaudu, et saada eksklusiivne
ligipääs lisapiltidele ja -informatsioonile.

IVECO TEENUSED

IVECO CAPITAL on IVECO peamine finantsteenuste bränd, mis pakub
täisvalikut rahastamist, liisingut, rendi- ja abiteenuseid kommertsdõidukitele.
Pikendatud garantiid, hoolduse ja remonditeenuseid, ning erinevaid liike
kindlustusi saab kõiki paketti* panna.
Kõiki finantspakette saab muuta ja kohandada vastavalt kliendi vajadustele,
ning need kehtivad nii uutele, kasutatud kui muudetud sõidukitele.
Rohkema informatsiooni jaoks kontakteeruge palun oma IVECO
edasimüüja.
*Sõltub krediidiheakskiidust. Pakkumised ja tooted võivad riigiti erineda kohalike
eelarveliste ja finantsiliste piirangute tõttu.

IVECO Assistance Non-Stop on vaid telefonikõne kaugusel 24 tundi
päevas, 7 päeva nädalas, et hoida teie masin ja äri töökorras.
IVECO Non-Stop on IVECO originaal-telefonirakendus, mida te saate
kasutada, et IVECOga kontakteeruda, kui teie sõiduk peaks katki minema.
Sisestades lihtsalt oma sõiduki informatsioon (VIN ja numbrimärk) ja
vaid nupuvajutusega saate te saata abipalve IVECO klienditoele.
Me kanname teie palve eest kohe hoolt, suhtleme lähima töökojaga ja
tegeleme sõiduki remondiga. Läbi äpi saate kogu aeg uuendusi, nii teate
alati kaugel teie sõiduki remont juba on.

IVECO Genuine Parts annavad parima garantii, et teie uue IVECO
S-WAY väärtus kestab läbi aja ja on kaitstud ootamatute seisakute
eest, tagades nii inimeste ja kaupade turvalisuse. IVECO pakub suurimat
valikut uusi ja taaskasutatud varuosi, remondikomplekte ja telemaatilisi
lahendusi, mis sobivad uue IVECO S-WAY igasse elutsükli etappi. IVECO
omab 7sast varuosadepoost koosnevat võrgustikku üle kogu Euroopa,
kattes üle 335 000 ruutmiili, tegeledes 400 000 varuosaga ja garanteerides
24/7 kohaletoimetamise.

IVECO bränd kuulub CNH Industrial N.V. firmale, globaalne liider kapitaalkaupade sektoris, kes läbi oma erinevate äride disainib, toodab ja müüb
agrikultuuri- ja ehitusvarustust, rekkaid, kommertssõidukeid, busse ja erimasinaid, lisaks laiale jõuallikate rakendamise portfooliole. See jagab samuti
tippklassi originaalvaruosi liigile CNH Industrial kommertsbrändidele.
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VALIGE OMA EELISTATUD IVECO S-WAY MUDEL
ARTIKLINE
4x2

6x2C

6x2P (Twin)

IVECO S-WAY

AS

KABIINI KATUS

MOOTOR /
KÄIGUKAST

–

–

AT

–

AD

–

–

–

–

–

–

Cursor 9

Automatiseeritud /
Manuaal

–

–

–

–

Cursor 11

Automatiseeritud /
Manuaal

Automatiseeritud

Automatiseeritud

Automatiseeritud

Automatiseeritud

Cursor 13

–

Automatiseeritud

–

Automatiseeritud

Automatiseeritud

TAGATELJE
VEDRUSTUS

SR

Pneumaatiline / Täis-pneumaatiline

Pneumaatiline / Täis-pneumaatiline

Pneumaatiline

3.650 - 3.800

3.800 - 4.000

3.200 - 3.800

TELJEVAHED (mm)

JÄIK
4x2

6x2P

6x2C

IVECO S-WAY

AS

KABIINI KATUS

–

–

AD

–

–

Cursor 11
Cursor 13

TAGATELJE
VEDRUSTUS

TELJEVAHED (mm)
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–

AT

Cursor 9

MOOTOR /
KÄIGUKAST

–

–

SR

Automatiseeritud /
Manuaal /
Automaatne
Automatiseeritud /
Manuaal
–

–
Automatiseeritud
Automatiseeritud

Automatiseeritud /
Manuaal /
Automaatne
Automatiseeritud /
Manuaal
–

–

Automatiseeritud / Manuaal
/ Automaatne

Automatiseeritud

–

Automatiseeritud

–

Mehhaaniline
Pneumaatiline / Täis-pneumaatiline

Pneumaatiline / Täis-pneumaatiline

Pneumaatiline / Täis-pneumaatiline

3.800 ÷ 6.700

3.120 ÷ 6.700

4.200 - 4.500

ARTIKLINE
4x2

6x2C

AT

–

–

AD

–

–

Cursor 9 NP

–

–

Cursor 13 NP

Automatiseeritud

Automatiseeritud

CNG

kuni 650 km

–

CLNG

kuni 1.080 km

–

LNG

kuni 1.600 km T/P
kuni 1.150 km LT

kuni 750 km

SR

Pneumaatiline / Täis-pneumaatiline

Pneumaatiline / Täis-pneumaatiline

3.800

4.000

IVECO S-WAY NP

AS

KABIINI KATUS

MOOTOR /
KÄIGUKAST

KÜTUSESÜSTEEM

TAGATELJE
VEDRUSTUS

TELJEVAHED (mm)

JÄIK
4x2

6x2P

6x2C

IVECO S-WAY NP

AS

KABIINI KATUS

MOOTOR /
KÄIGUKAST

KÜTUSESÜSTEEM

TAGATELJE
VEDRUSTUS

TELJEVAHED (mm)

–

–

–

AT

–

–

AD

–

–

–

Cursor 9

Automatiseeritud /
Automaatne

–

Automatiseeritud /
Automaatne

–

Automatiseeritud

Cursor 13

–

Automatiseeritud

–

Automatiseeritud

–

CNG

Kuni 1.000 km

150 ÷ 400 km

CLNG

Kuni 1.100 km

–

LNG

Kuni 1.600 km

–

SR

Pneumaatiline / Täis-pneumaatiline

3.800 ÷ 6.300

/FP CM: 5.700

Pneumaatiline / Täis-pneumaatiline

/P: 3.120 ÷ 6.050
/FP D: 3.800 ÷ 6.050

/P- /FP: 3.120 ÷ 6.050
/FP CM: 4.800 ÷ 6.050

Pneumaatiline /
Täis-pneumaatiline

5.000
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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.
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