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NOVÝ STRALIS zvyšuje laťku v oblasti produktivity a ziskovosti nákladní dopravy s kompletním balíčkem, 
který zahrnuje nejmodernější technické funkce a služby s možností je ušít na míru jakémukoli podnikání  
v dopravě. Oba modely nové řady přinášejí výkon, vysokou efektivitu a nízké emise v každé přepravní misi.

• NOVÝ STRALIS pro meziměstskou, regionální a stavební dopravu
• a NOVÝ STRALIS XP pro dálkovou dopravu.

NOVÝ STRALIS prošel celkovou modifikací hnacího řetězce, od motoru po pneumatiky; je vybaven novou 
elektrickou a elektronickou architekturou, novou převodovkou – nejlepší ve své třídě, novou zadní 
nápravou a zavěšením kol a přináší GPS prediktivní funkce poslední generace pro ještě větší úsporu paliva. 

Veškeré nové vlastnosti a vylepšení jsou zaměřené na maximalizaci produktivity a profitability pro reálné 
podnikání v dopravě a byly vyvinuty ve spolupráci se zákazníky. 

Monitorovali jsme vozidla v opravdových pracovních podmínkách, analyzovali jsme různé přepravní úkoly 
(dálkové, regionální, městské) a jejich vzdálenost, rychlost, náklad a profil trasy.  

Na základě těchto komplexních dat jsme pro naše zákazníky vyvinuli kompletní set integrovaných řešení 
pro zvýšení efektivity, která zahrnují „TCO2 live“ program a jeho exkluzivní služby:

• TCO2 SMART REPORT – týdenní reporty o jízdním stylu a spotřebě paliva,
• TCO2 ADVISING – poradenství v oblasti snižování spotřeby paliva,
• TCO2 DRIVING – kurzy jízdy zaměřené na hospodárnost,
• a exkluzivní GARANCI PROVOZUSCHOPNOSTI.

NOVÝ  

TCO2 ŠAMPION 4

NAVRŽEN PRO PŘEPRAVNÍ ÚKOL  6

NOVÝ STRALIS NA PRVNÍ POHLED 8

HI-SCR: EXKLUZIVNĚ U IVECA  10

ZCELA NOVÉ HNACÍ ÚSTROJÍ 12

TECHNOLOGIE A HODNOTA 18

KOMFORT A PRODUKTIVITA 20

ERGONOMIE A BEZPEČNOST 23

GARANCE PROVOZUSCHOPNOSTI 24

PORADENSTVÍ SNIŽOVÁNÍ  
SPOTŘEBY PALIVA 26

NOVÝ STRALIS 28

NOVÝ STRALIS XP: 
TCO2 ŠAMPION V DÁLKOVÉ PŘEPRAVĚ 29

KOMPLEXNÍ BALÍČEK SLUŽEB 30

IVECO PŘÍSLUŠENSTVÍ 32

IVECO SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM 33

NOVÝ STRALIS – NABÍDKA MODELŮ 34

OBSAH

3



NEJNIŽŠÍ TCO + NEJNIŽŠÍ CO2 = TCO2 ŠAMPION

CO2 ŠAMPION PRO KAŽDÝ PŘEPRAVNÍ ÚKOL
NOVÝ STRALIS spojuje hospodárnost a ekologii: to je vítězný tah všech produktů IVECO. 

IVECO-exkluzivní HI-SCR systém následného zpracování spalin je lehčí, menší, efektivnější a jednodušší na údržbu než jakékoli jiné řešení Euro 6.  
To znamená, že HI-SCR snižuje nejen emise, ale i náklady.  

NOVÝ STRALIS využívá technologii a lidský faktor k minimalizaci spotřeby paliva. 

Náš systém VYHODNOCOVÁNÍ JÍZDNÍHO STYLU ŘIDIČE je zdrojem informací o chování řidiče a jeho následcích a je hodnotným 
nástrojem pro zlepšení spotřeby paliva a snížení CO2.

Profesionálové se zájmem o životní prostředí ocení možnost, kterou NOVÝ STRALIS XP nabízí. Díky systému VYHODNOCOVÁNÍ JÍZDNÍHO 
STYLU přispěje ke snižování úhlíkové stopy způsobené dopravním průmyslem. 

TCO ŠAMPION PRO KAŽDOU MISI
Zapracovali jsme na všech faktorech, které ovlivňují TCO a udržitelnost – od hodnoty vozidla a spotřeby paliva po údržbu a provozuschopnost. 

U těžkého nákladního vozidla představuje samotné palivo 35 až 40 % celkových nákladů na vlastnictví: pro jakéhokoli přepravce je zlepšení 
efektivity pro zvýšení konkurenceschopnosti klíčové. To je ten důvod, proč se vývoj NOVÉHO STRALISU zaměřil na management energie. 

Pracovali jsme na:

• efektivitě – zvýšena specifickými řešeními šetření paliva pro různé přepravní úkol ( jako SMART EGR),
• prediktivních schopnostech – zajišťována systémem HI-CRUISE,
• odporu valení – snížen eko-pneumatikami,
• a optimalizaci energie – dosažena chytrými asistenčními systémy. 

NOVÝ STRALIS zaznamenal dvouciferné zlepšení v efektivitě nakládání s palivem v porovnání s předchozím modelem. Byl doplněn o nové 
technické funkce a o služby, které nadále snižují TCO.

Úspora paliva u NOVÉHO STRALISU XP může dosáhnout až 11 % a to znamená snížení celkových nákladů na vlastnictví až o 5,6 %. 

KTERÉ FAKTORY TVOŘÍ CELKOVÉ  
NÁKLADY NA VLASTNICTVÍ?

NOVÝ STRALIS XP: AŽ O 5,6 % NIŽŠÍ TCO NOVÝ STRALIS XP: AŽ O 11 % NIŽŠÍ CO2 

27 %
ŘIDIČ

11 %
MÝTO & DANĚ

42 %
PALIVO & ADBLUE

6 %
ÚDRŽBA A OPRAVY

4 %
PNEUMATIKY

10 %
POKLES HODNOTY VOZU & FINANCOVÁNÍ
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NAVRŽENÝ PRO PŘEPRAVNÍ ÚKOL 

REGIONÁLNÍ PŘEPRAVA
NOVÝ STRALIS nabízí excelentní úsporu paliva i na středně dlouhých trasách regionální přepravy. Díky kompletnímu balíčku vlastností 
šetřících palivo, které perfektně ladí s konfigurací vozu a charakteristikou přepravního úkolu. 

Prediktivní GPS systém HI-CRUISE je nabízen ve standardu u NOVÉHO STRALISU XP a u NOVÉHO STRALISU ho lze objednat jako 
volitelnou výbavu.

MĚSTSKÁ PŘEPRAVA
NOVÝ STRALIS má díky kabinám HI-STREET  
a HI-ROAD pro krátké a střední trasy a široké 
nabídce motorů s vysokým kroutícím momentem 
to pravé řešení pro distribuční, komunální  
a stavební úkoly. 

PŘEPRAVA 
NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ
NOVÝ STRALIS díky svým technickým řešením 
snižujícím jeho hmotnost a své kompatibilitě  
s přísnými nároky dohody ADR perfektně 
vyhovuje této misi. 

Navíc náš systém HI-SCR nabízí rozhodující 
výhodu: žádná aktivní regenerace a nižší teplota 
výfukových plynů z něj činí nejvhodnější řešení 
pro rizikové oblasti, jako jsou letiště, lodě, tunely, 
rafinerie a překladiště paliva. 

DÁLKOVÁ PŘEPRAVA 
NOVÝ STRALIS XP byl vyvinut pro dálkovou přepravu a je vybaven řešeními pro efektivní využití paliva, jako je SMART EGR, optimalizovaný 
převod zadní nápravy, eko-pneumatiky a nové konzultační služby zaměřené na šetření palivem. 

Je také vybaven prediktivním systémem HI-CRUISE, který ovládá řízení, řazení a funkci eco-roll díky zahrnutí parametrů řízení s využitím 
nejmodernějších GPS a mapovacích technik. 
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Zaměření na podstatu: to je to, co definuje NOVÝ STRALIS.

NOVÝ STRALIS využívá novou techniku k dosažení výrazných zlepšení v nejdůležitějších 
oblastech pro podnikání v dopravě: efektivitu, kvalitu a spolehlivost. 

MOTORY, SMART KOMPONENTY A SMART EGR

EURO 6 C S HI-SCR SYSTÉMEM ZPRACOVÁNÍ SPALIN NOVÁ LÁVKA

OPTIMALIZOVANÉ UMÍSTĚNÍ ADBLUE® EURO 6 C ADBLUE® - SENZOR KVALITY

OPTIMALIZOVANÉ ROZMÍSTĚNÍ 
PNEUMATICKÉHO SYSTÉMU NOVÉ ROZMÍSTĚNÍ PALIVOVÉHO SYSTÉMU

NOVÉ ZADNÍ ZAVĚŠENÍ KOL NOVÝ ELEKTRICKÝ SYSTÉM HI-MUX

ZADNÍ SVĚTLA NOVÁ ZADNÍ NÁPRAVA A PŘEVODY

NOVÝ STRALIS NA PRVNÍ POHLED

HI-CRUISE & HI-TRONIX
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KOMPATIBILNÍ S EURO 6 C
HI-SCR systém následného zpracování spalin zaznamenává v reálném čase odchylku od emisní hladiny  
a AdBlue® kvality, v souladu s novými požadavky Euro 6 C.

NAŠE VLASTNÍ TECHNOLOGIE
Náš patentovaný systém HI-SCR je jednoduše nejlepší systém selektivní katalytické redukce na trhu, který dosahuje snížení NOx o 97 %.  
To znamená, že standardy Euro 6 mohou být dosaženy bez EGR (zpětná recirkulace spalin). 

HI-SCR MAXIMALIZUJE BEZPEČNOST
• Nejvhodnější řešení pro přepravní úkol, jako jsou rozvozy zboží, svoz odpadu, čištění komunikací, stavební přepravy, letiště, rafinerie  

a překladiště paliv.

HI-SCR MAXIMALIZUJE UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ
• Kompaktní, lehká technologie určená pro spojení efektivity a dlouhé životnosti.
• Nevyžaduje žádné přídavné komponenty na motoru nebo větší chladicí systém.

HI-SCR MAXIMALIZUJE PROVOZUSCHOPNOST
• Nejdelší servisní intervaly na trhu.

HI-SCR ZVYŠUJE ÚČINNOST SPALOVÁNÍ PALIVA
• Veškeré benefity HI-SCR jsou zachovány (bezpečnost, lehkost, žádná odstávka kvůli regeneraci).
• Výrazná úspora paliva při dálkové přepravě.

Electronická řídicí jednotka

Směšovač

Napájecí modul

Naftový oxidační 
katalyzátor

Naftový filtr pevných částic

Selektivní katalytická redukce

Čisticí katalyzátor

AdBlue / “DEF”

CO
NOx

CO2

CO2

NH3

H2O

N2

PM

HC

Dávkovací modul

NO2NH3

H2ON2

AdBlue / “DEF”

HI-SCR: EXKLUZIVNĚ U IVECA

BENEFITY HI-SCR 

97 % REDUKCE NOx 

BEZ AKTIVNÍ REGENERACE

ŽÁDNÝ VLIV NA CHLADICÍ SYSTÉM

NEJDELŠÍ SERVISNÍ INTERVALY

EFEKTIVITA SPALOVÁNÍ ++

HOSPODÁRNOST PALIVA ++
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Zcela jsme přepracovali hnací ústrojí, abychom ještě více zlepšili efektivitu NOVÉHO STRALISU. 

Nové komponenty byly vyvinuty a začleněny do pohonu tak, aby bylo dosaženo těch největších benefitů v jakýchkoli pracovních podmínkách. 

MOTORY S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ
NOVÝ STRALIS nabízí širokou a vyváženou řadu motorů, které jsou vhodné pro přepravy vozidly kategorie 18 t a výše, jsou vybaveny 
komponenty podle přepravních úkolů tak, aby bylo dosaženo efektivního využití paliva. 

Řada obsahuje 3 zdvihové objemy a 9 výkonů od 310 do 570 hp s vynikajícími litrovými výkony a měrným kroutícím momentem. 

To nabízí zákazníkům možnost „downsizingu“:

• nabízíme 11 l motory tam, kde většina konkurence nabízí pouze 13 l verze
• a náš poměr zadní nápravy 2:47 umožňuje nejlepší spotřebu těsně nad 1100 otáčkami na dálkových trasách 

Náš závazek k udržitelnosti dopravy nás vedl k dalšímu zlepšení účinnosti hnacích jednotek, tím u některých došlo ke zvýšení parametrů: 

• maximální točivý moment u motoru CURSOR 11 (+100 Nm u verze se 420 hp, a +50 Nm u 480 hp)
• a maximální výkon u motoru CURSOR 13 (nyní nabízen ve verzi s 510 a 570 hp).

Cursor 11 Cursor 13Cursor 9

NOVÝ STRALIS EURO 6 C

ZDVIHOVÝ OBJEM TURBO
VÝKON TOČIVÝ MOMENT

hp @ ot./min. Nm @ ot./min.

CURSOR 9 8,7 l
WG

310 @ 1 675 – 2 200 1 300 @ 1 100 – 1 675

330 @ 1 655 – 2 200 1 400 @ 1 100 – 1 655

360 @ 1 530 – 2 200 1 650 @ 1 200 – 1 530

eVGT 400 @ 1 655 – 2 200 1 700 @ 1 200 – 1 655

CURSOR 11 11,1 l eVGT

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

CURSOR 13 12,9 l eVGT

510 @ 1 560 – 1 900 2 300 @ 900 – 1 560

570 @ 1 605 – 1 900 2 500 @ 1 000 – 1 605

ZCELA NOVÉ HNACÍ ÚSTROJÍ

AŽ 570 HP

SMART EGR: VYŠŠÍ ÚČINNOST SPALOVÁNÍ 
Optimalizované načasování vstřikování zvyšuje účinnost spalování. 
Tvorba NOx je snížena díky lehké recirkulaci výfukových spalin při 
specifických zatíženích motoru. 

Smart EGR je prostředek hospodárnosti paliva, ne zařízení ke 
kontrole emisí: snižuje spotřebu na dlouhých tratích, přičemž 
zachovává veškeré výhody HI-SCR systému.

SMART KOMPONENTY MOTORU 
Smart komponenty předcházejí ztrátám energie, když nejsou 
potřeba: 

• jednotka výroby stlačeného vzduchu
• rekuperační alternátor a inteligentní monitorování baterie 
• čerpadlo posilovače řízení s variabilním průtokem.

SNÍŽENÍ TŘENÍ
Mnohé komponenty byly překonstruovány, aby se snížilo tření  
v motoru: došlo k přepracování pístů a jsou použity nové pístní 
kroužky s nižším tangenciálním zatížením.  

Došlo ke zlepšení termoregulace oleje, aby se předcházelo 
přehřívání a zbytečné spotřebě energie.

ANTI IDLING
Tato nová funkce předchází zbytečně dlouhé době volnoběhu při 
parkování. 

Systém vypne motor automaticky po přednastavené době, když 
nastanou dané podmínky. 
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ZCELA NOVÉ HNACÍ ÚSTROJÍ

INTEGROVANÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM HI-CRUISE
Jízdní styl „win-win“: dobrý pro řidiče i pro majitele fleetu. 

Společně s převodovkou HI-TRONIX představuje NOVÝ STRALIS integrovaný systém HI-CRUISE, který zahrnuje systémy založené na GPS, 
jako je predikování trasy a chování, které dále zlepšuje funkci volnoběžky. 

Převodovka a HI-CRUISE jsou propojeny a díky tomu je možné nastavit předvídavou strategii jízdy, která perfektně odpovídá topografii a je 
optimalizována sekvence řazení. 

Nový HI-CRUISE také zahrnuje do rozhodování parametry z ECOSWITCH, jako je nastavení limitní rychlosti a omezovač točivého momentu: 
snižuje spotřebu paliva a upravuje chování kick-down.

HI-CRUISE, v kombinaci s funkcí ECOSWITCH je efektivní asistent řízení, 
který přináší značné výhody:

• rychlost a zařazený stupeň jsou řízeny algoritmem „elektronického 
horizontu“, který přejímá vyspělá řešení snížení spotřeby paliva; 

• prevence špatného zacházení je garantována omezovačem rychlosti, 
deaktivací podřazovaní a elektronicky kontrolovaným časováním řazení; 

• výjimečný komfort řízení.

Systém HI-CRUISE reaguje na požadavky skutečného provozu tak, aby 
přinesl benefit všem zúčastněným:

• řidiči ocení HI-CRUISE, protože funguje hladce a zjednodušuje jejich práci a 
nechává jim prostor soustředit se více na bezpečnost než na silniční rutinu;

• fleet manageři si cení HI-CRUISE, protože přináší významné úspory paliva 
(a zvýšenou dlouhodobou spolehlivost) i u méně zkušených řidičů. 

NOVÁ PŘEVODOVKA HI-TRONIX
12rychlostní automatizovaná převodovka HI-TRONIX nové generace s elektronickou spojkou nabízí tu nejvyspělejší technologii ve své 
kategorii:

• modulární, snadno servisovatelný koncept,
• účinnost až 99,7 %,
• výjimečná životnost,
• nejlepší rozsah převodů ve své třídě (16,7),
• a nejlepší poměr točivý moment/váha ve své třídě.

V porovnání s předchozím modelem, zlepšila HI-TRONIX veškeré 
indikátory výkonnosti: snížil se čas řazení o 10 %, je navržena pro téměř 
dvojnásobek řadicích cyklů než předchozí generace automatizovaných 
převodovek a prodlužuje interval servisu výměny převodového oleje až 
na 600 000 km (u dálkové přepravy).

HI-TRONIX také nabízí přídavné funkce, jako je plazivý mód (creep) 
pro práci při nízkých rychlostech, kdy pracuje jako převodovka s měničem, 
rocking mode („houpací funkce“) k znovuobnovení trakce na kluzkých 
površích, 4 zpátečky a novou nabídku vedlejších pohonů.
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NOVÉ „AAA“ EKO-PNEUMATIKY
IVECO je mezi prvními značkami na trhu, které používají nové 
„Trojité A“ MICHELIN X® LINE™ Energy™ F a D2 eko-pneumatiky.

Výsledkem minimalizovaného odporu valení je významná úspora 
paliva (v porovnání se současnými X Line pneumatikami):

• úspora paliva s novými pneumatikami až 1 l/100 km ,
• úspora 0,5 l/100 km (v průměru) během prvního životního cyklu,
• benefit pro životní prostředí 1,33 kg CO2 každých 100 km, 

během celého prvního životního cyklu až 3,7 t.

Úspora paliva u NOVÉHO STRALISU s novými eko-pneumatikami 
může dosáhnout 1,5 %.

Eko-pneumatikvy Michelin mohou být ve specifikaci pro celou 
řadu, ve standardu jsou nabízeny u NOVÉHO STRALISU XP. 

NOVÁ ZADNÍ NÁPRAVA
NOVÝ STRALIS má zcela novou zadní nápravu s jednoduchou redukcí a lepší geometrií převodu snižující spotřebu paliva. 

Nabídka různých převodových poměrů je zachována, nová náprava je také nabízena se specifickým převodem 2,47. 

Snížením otáček motoru na rovinných úsecích poskytuje nová zadní náprava výrazné výhody ve spotřebě paliva – především na dálkových trasách. 

ZCELA NOVÉ HNACÍ ÚSTROJÍ
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NOVÉ FUNKCE – JAKO V OSOBNÍM AUTĚ
NOVÝ STRALIS přináší vlastnosti podobné těm, na které jsme zvyklí v osobním autě, které dále zlepšují funkčnost a jednoduchost používání: 

• LED světla,
• nové centrální dálkové zamykání s externí světelnou kontrolou, 
• regulace intenzity vnitřního osvětlení, 
• automatická aktivace výstražných světel, když dojde k náhlému zpomalení.

Přístrojová deska byla také přepracována jako součást nového elektrického a elektronického vývoje systému. 

Rychlé menu pro zapnutí/vypnutí často používaných funkcí lze otevřít pomocí tlačítka na volantu. 

NOVÝ OCHOZ
Nový ochoz zlepšuje funkčnost i bezpečnost.  

Plechy pokrývají ochoz od strany ke straně bez vyčnívajících šroubů nebo jiných elementů, čímž poskytují řidiči bezpečný pracovní prostor 
při práci za kabinou, případně až k točně. 

Použití hliníku a nerezové oceli zajišťuje ochranu proti korozi. 

NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ KOMPONENTŮ RÁMU / HI-MUX
Elektrická a elektronická architektura NOVÉHO STRALISU byla zcela přepracována, byly vyvinuty nové elektronické jednotky, aby zvládly 
více funkcí s optimalizovanými zdroji. 

Nový HI-MUX nabízí vyšší spolehlivost, vyšší schopnost řízení dat a příležitost představit funkce podobné těm v osobním automobilu.  
Síť je dvakrát rychlejší, aby zvládla pojmout velké množství dat, které potřebuje prediktivní GPS systém HI-CRUISE. 

HI-MUX palubní zabudované elektronické jednotky komunikují skrze dva fyzické dráty za použití komunikačního protokolu. 

Jeho architektura je modulární, rozdělena do dvou částí kvůli lepší flexibilitě a jednoduššímu servisu a je integrován nově s pneumatickými 
palivovými a AdBlue® hadicemi.

Hadice a kabely jsou vedeny paralelně podél délky šasi, v pravidelném a jednoduchém rozložení, které usnadňuje servis a opravy, čímž zvyšuje 
dobu provozuschopnosti. 

SNÍŽENÍ HMOTNOSTI NOVÉHO 
ZADNÍHO ZAVĚŠENÍ KOL
Nové zavěšení zadních kol zvyšuje životnost a spolehlivost a snižuje 
hmotnost. 

Jeho součásti byly přepracovány, čímž bylo docíleno snížení 
hmotnosti o 45 kg při zachování stejného výkonu. 

Kompaktní provedení stabilizační tyče zvýšila zadní nájezdový úhel. 

Nové zavěšení je také odolnější proti korozi.

TECHNOLOGIE A HODNOTA
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KOMFORT A PRODUKTIVITA

NAVRŽEN PRO ŘIDIČE
Kabina NOVÉHO STRALISU je navržena pro řidiče. Komfort nejvyšší kategorie, bezpečnost a infotainment zajišťují excelentní pracovní 
prostředí pro maximální produktivitu při všech přepravních misích.

Verze s vysokou střechou má vnitřní výšku 2 m a objem více než 10 metrů krychlových. 

Palubní deska je ergonomická a funkční, vyrobena z homogenních materiálů, aby se předešlo vibracím a nežádoucím zvukům. Řidič snadno 
dosáhne na všechny ovládací prvky, aniž by se musel předklánět, tím se maximalizuje bezpečnost.  

Každá funkce je navržena tak, aby přispěla k dobrému pocitu na palubě:

• pneumaticky nastavitelný volant s integrovanými ovládacími prvky, 
• vyhřívané sedadlo řidiče s ventilací a výškově nastavitelným pásem,
• HI-COMFORT postel, 80 cm široká a přes 2 m dlouhá, s dřevěnými lamelami a nastavitelnou opěrkou zad, 
• komfortní sklopné horní lůžko, 
• nezávislá střešní klimatizace s nízkou spotřebou paliva integrovaná do střechy, 
• více než 30 přihrádek a úložných prostor, 
• možnost 50l maxi lednice pro dálkové trasy. 

K těmto vlastnostem navíc disponuje kabina excelentní zvukovou izolací a novými, funkčnímii clonami a záclonami.

NOVÝ STRALIS a NOVÝ STRALIS XP mohou být vybaveny všemi typy a výškami kabin.

VNITŘNÍ VÝŠKA LŮŽKA ŠÍŘKA DÉLKA

HI-WAY
pro dálkovýpřepravní  

úkol

VYSOKÁ STŘECHA 1 989 mm 1 - 2

2 500 mm 2 250 mm

NÍZKÁ STŘECHA 1 516 mm 1

HI-ROAD
pro regionální přepravní 

úkol

VYSOKÁ STŘECHA 1 880 mm 1 - 2

2 300 mm 2 150 mm

NÍZKÁ STŘECHA 1 210 mm 1

HI-STREET
pro městský přepravní 

úkol
NÍZKÁ STŘECHA 1 210 mm – 2 300 mm 1 710 mm

Nový Stralis Hi-Street / Hi-RoadNový Stralis Hi-Way
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ERGONOMIE A BEZPEČNOST

EBS + BAS Elektronický brzdový systém + brzdový asistent

ESP Elektronický stabilizační program

ASISTENT ROZJEZDU DO KOPCE Udrží zastavené vozidlo v kopci poté, co je uvolněn brzdový pedál přo snadnější rozjezd (s HI-TRONIX)

INTARDÉR Přispívá k vyšší bezpečnosti a nižšímu opotřebení třecích komponentů

PARKOVACÍ BRZDA  Parkovací brzda působící na přední nápravu

ACC Adaptivní tempomat

LDWS Systém upozornění na vybočení z pruhu

AEBS Nouzový brzdný systém

DRL Denní svícení

DAS Systém podpory pozornosti řidiče

KOMFORT A PRODUKTIVITA
NOVÝ STRALIS může být vybaven nejmodernějšími bezpečnostními a asistenčními funkcemi pro ochranu řidiče, zjednodušení práce  
a vyšší produktivitu.
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IVECO GARANTUJE PROVOZUSCHOPNOST VOZIDEL
Jako garanci spolehlivosti produktu a výjimečnosti servisní sítě nabízí IVECO zcela novou službu – GARANCI PROVOZUSCHOPNOSTI. 

Pokud by se měl NOVÝ STRALIS s GARANCÍ PROVOZUSCHOPNOSTI stát nepojízdným z technických důvodů, bude opraven během 24 
hodin od přistavení do IVECO TRUCK STATION (časy jsou definovány ZÁKAZNICKÝM CENTREM IVECO). 

Pokud to není možné, IVECO poskytne zákazníkovi:

• náhradní nákladní vůz (pokud bude k dispozici)
• nebo denní kompenzaci za každých 24 hodin odstávky v servisu (*).

GARANCE PROVOZUSCHOPNOSTI je zahrnuta ve standardu u NOVÉHO STRALISU XP a je součástí kontraktů ELEMENTS 3XL / 2XL (**).

(*) až 4 dny (**) až 4 roky

IVECO TRUCK STATION: PARTNER NAPŘÍČ EVROPOU
Řídit NOVÝ STRALIS znamená nikdy nebýt sám: Zákazníci se mohou spolehnout na centra IVECO TRUCK STATION, umístěných na všech 
hlavních evropských cestách.

TRUCK STATION zajišťují širokou řadu údržbových a asistenčních služeb – včetně rychlé opravy s IVECO originálními díly, servisem návěsů, 
pneuservisem, servisem nástaveb, tankování AdBlue® a myčkou nákladních vozů*.

Přístup k nejbližší TRUCK STATION může být zarezervován přes aplikaci pro chytré telefony, telematiku nebo telefon u NON STOP 24/7 
ASISTENČNÍHO ZÁKAZNICKÉHO CENTRA.

TRUCK STATION splňují striktní kritéria pro certifikaci a ručí za prvotřídní servis založený na zkušenostech a orientaci na potřeby zákazníků: 
jejich cílem je snížit prostoje a zvýšit produktivitu nákladního vozu tím, že vyřeší problém nejlepší, nejrychlejší a nejprofesionálnější cestou.

* Ověřte si dostupné služby ve vašem Truck Station

DOSTUPNOST
Kdekoli jste, Truck Station jsou vždy ve vaší blízkosti.  
Na to se můžete spolehnout.

TECHNICKÝ MULTISERVIS
• Servis přívěsů
• Pneuservis
• Servis nástaveb
• AdBlue® doplnění
• Myčka nákladních vozidel

DODATEČNĚ SLUŽBY
• Smlouva s hotelem (včetně transferu)
• Náhradní vozidlo

PRIORITY
Rychlé řešení jakékoli záležitosti s vaším vozem.

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Kvalita logistiky a zvýšená dostupnost náhradních dílů 
ve skladu zkracují dobu opravy.

ROZŠÍŘENÁ OTEVÍRACÍ DOBA
Všechny Truck Station jsou otevřeny od pondělí do 
soboty s rozšířenou otevírací dobou. Jsou k dispozici 24 
hodin denně.

ŠPIČKOVÝ PERSONÁL
Nejlépe proškolení a specializovaní technici zajišťují 
výjimečnost servisu.

GARANCE PROVOZUSCHOPNOSTI NA HLAVNÍCH EVROPSKÝCH  
CESTÁCH / KORIDORECH

OPRAVY S TOP KVALITOU
• Zkušený personál IVECO
• Nejmodernější diagnostické nástroje
• Prvotřídní opravy, rychlé provedení, snížené prostoje.
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Systém VYHODNOCOVÁNÍ JÍZDNÍHO STYLU zpracovává 
data získaná z motoru, vozidla a GPS s pokročilým algoritmem, 
který vyhodnocuje rozsah úspory paliva. Výsledek bere v potaz 
složitost příslušné přepravní mise.

Návrhy k úspoře paliva se objevují na obrazovce, když je vozidlo v 
pohybu (zahrnují rychlostní stupně, brzdění, zrychlování a setrvačnost).

Každý z těchto prvků je zobrazován uživateli v analogovém 
ukazateli s procentuálním hodnocením uprostřed.

Čím vyšší známka, tím lepší jízdní styl.

TCO2 SMART REPORT
Dálkový sběr dat ze systému DSE (hodnocení jízdního stylu řidiče) 
umožňuje hodnocení hlavních parametrů výkonu vozidla a řidiče. 

Reporty jsou zasílány každý týden fleet managerovi na e-mail, se 
zaměřením na chování řidiče a spojené trendy, spotřebu paliva u 
všech vozidel a karbonovou stopu fleetu jako celku. 

Služba je nezávislá na ostatních webových fleetových řídicích 
službách na portálu.

U NOVÉHO STRALISU XP je TCO2 SMART REPORT zahrnut na 
4 roky v ceně vozidla

TCO2 ADVISING 
IVECO je všestranný „konzultant spotřeby“: - partner na plný 
úvazek, nasazený pro docílení efektivity a udržitelnosti. 

Naše zkušenosti s nejefektivnějšími technikami úspory paliva jsou 
založeny na dlouholetém sběru provozních dat získaných a 
zpracovaných na různých misích a cestách (ve spolupráci se 
zákazníky). 

Nyní nabízí IVECO toto unikátní know-how jako službu 
poskytovanou specializovaným týmem expertů na jakémkoli trhu. 
Profesionálové neustále monitorují KPI (klíčové ukazatelé 
výkonnosti), aby mohli vyvinout na míru šité plány zlepšení. 

Rok služby TCO2 PORADENSTVÍ je zahrnut v rámci modelu 
NOVÝ STRALIS XP. 

TCO2 DRIVING
Dobří řidiči mohou docílit úspory paliva v souladu v nejlepšími technickými přístroji: z tohoto důvodu nabízí IVECO speciální programy 
tréninku jízdy, které rozvíjejí dovednosti řidičů našich zákazníků. 

Učíme, jak snížit spotřebu paliva, zvýšit životnost vozidla a maximalizovat bezpečnost na silnici. 

Kurzy mohou být vytvořeny na základě požadavků zákazníka a probíhat mohou buď u zákazníka, nebo v prostorech dealerské sítě IVECO. 
Témata obsahují: 

• znalost vozidla, jeho vlastnosti a funkce,
• jízdy s profesionálním lektorem. 

Na konci každé jízdy vidí řidič shrnutí veškerých hodnocených 
indikátorů na displeji, vyjádřené jak procentuálně, tak v grafické 
formě.

HODNOCENÍ JÍZDNÍHO STYLU
HODNOCENÍ JÍZDNÍHO STYLU umožňuje řidiči zlepšovat se v reálném čase. Systém se chová jako profesionální instruktor na palubě a 
pomáhá šetřit palivo bez jakýchkoliv kompromisů maximální efektivitou. Systém DSE poskytuje vyhodnocení efektivity jízdy a návrhy pro 
úsporu paliva (jako například vhodný rychlostní stupeň pro daný moment). HODNOCENÍ JÍZDNÍHO STYLU může řidič využívat na palubě 
nebo může být integrováno v rámci nových IVECO KONZULTAČNÍCH SLUŽEB. 

PORADENSTVÍ SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY PALIVA

More information: www.tuev-sued.de/vergleichstestiveco
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PŘIZPŮSOBEN KE ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY  
A SNIŽOVÁNÍ TCO PŘI JAKÉKOLI MISI 

NOVÝ STRALIS NOVÝ STRALIS NOVÝ STRALIS XP

HI-SCR zpracování spalin

Snížení tření v motoru*

Smart asistenti*

Smart EGR**

Systém „Anti - idling“

HI-MUX

HI-TRONIX

HI-CRUISE GPS prediktivní řízení Opcionál

Nová zadní náprava

Nové zadní zavěšení kol

Nové trojité „A“ eko-pneumatiky Opcionál

Nový ochoz

HI-LED koncová světla Opcionál

IVECONNECT + OHODNOCENÍ JÍZDNÍHO STYLU Opcionál

*U motoru Cursor 11 a Cursor 13 **U výkonu 480 hp a 570 hp

TCO2 LIVE SLUŽBY

TCO2 SMART REPORT*** Opcionál

TCO2 ADVISING**** Opcionál

GARANCE PROVOZUSCHOPNOSTI (až 4 roky)

ELEMENTS M&R kontrakty Opcionál Povinné

TCO2 DRIVING Opcionál Opcionál

Služby Fleetového managementu Opcionál Opcionál

Management pneumatik (M&R kontrakt povinný) Opcionál Opcionál

***po dobu 4 let u XP  ****po dobu 1 roku u XP 

NOVÝ STRALIS XP je navržen tak, aby najel více kilometrů za méně paliva. 

Byl vyvinut, aby nabídl největší hospodárnost a výkon na dlouhých trasách. Zlepšuje efektivitu paliva a snižuje TCO (Celkové náklady na 
vlastnictví) díky pokročilé technologii a zcela novému přístupu k produktu. 

NOVÝM STRALISEM XP jsme vytvořili perfektní vozidlo pro dálkovou přepravu: opravdového „palivového manažera“, schopného 
kontrolovat veškeré proměnné, které ovlivňují spotřebu, s podporou unikátního setu služeb navržených IVECEM ke snižování CO2 a TCO.  

Tím nabízí to nejlepší spojení produktu a služeb na trhu a pokrývá dvě třetiny celkových nákladů na vlastnictví a poskytuje nejkomplexnější 
řešení pro přepravu za celou historii odvětví přepravy.  

U modelu NOVÝ STRALIS XP jsou veškeré funkce zajišťující efektivitu paliva nabízeny ve standardu: 

• SMART EGR (zpětná recirkulace spalin)- systém, který zlepšuje efektivitu spalování, vysoce efektivní na dlouhých tratích,
• SMART ASISTENTI,
• redukce tření motoru,
• HI-CRUISE, systém, který zahrnuje asistenční funkce řízení jako eco-roll, prediktivní řazení a prediktivní tempomat,
• ECOSWITCH omezovač rychlosti a točivého momentu,
• optimalizovaný poměr zadní nápravy,
• eko-pneumatiky s nízkým valivým odporem,
• exkluzivní GARANCE PROVOZUSCHOPNOSTI
• a IVECO KONZULTAČNÍ SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA EFEKTIVITU PALIVA, včetně TCO2 SMART REPORTINGU a TCO2 ADVISING.

Pro veškeré faktory (palivo, údržba, hodnota a provozuschopnost), snižuje NOVÝ STRALIS celkové náklady na vlastnictví u dálkové 
přepravy až o 5,6 %. 

NOVÝ STRALIS XP: 
TCO2 ŠAMPION V  
DÁLKOVÉ PŘEPRAVĚ

NOVÝ STRALIS

More information: www.tuev-sued.de/vergleichstestiveco
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KOMPLEXNÍ BALÍČEK SLUŽEB

 
EXTRA DRIVE LINE

• Komponenty, které nejsou 
pokryté programem – Hnací 
řetězec (např. elektrický systém)

PLÁNOVANÉ KONTRAKTY ÚDRŽBY ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA

VÝLUKY Z ELEMENTS 

Výluky jsou uvedeny v dokumentaci ke 
kontraktům relevantní pro váš trh.

Hlavní „elementy“, které tvoří nabídku (Údržba, Drive Line, Extra Drive Line, Opotřebení) mohou být kombinovány tak, aby co nejlépe 
vyhovovaly Vašemu podnikání. Níže je seznam veškerých možných kombinací:

ÚDRŽBA DRIVE LINE
EXTRA  

DRIVE LINE
OPOTŘEBENÍ DRIVE LINE

EXTRA  
DRIVE LINE

 
OPOTŘEBENÍ

• Spojka
• Brzdové destičky
• Brzdové disky
• Brzdové bubny
• Brzdové obložení pro bubnové 

brzdy 

 
ÚDRŽBA

• Údržba
• Mazání
• Výměna olejů a kapalin v souladu 

se servisním manuálem

 
DRIVE LINE 

• Motor
• Vstřikování paliva
• Převodovka
• Kardanův hřídel a náprava

IVECO TCO2 LIVE
IVECO TCO2 LIVE je více než obchodní nabídka, je to slib: jsme na straně zákazníka a máme 
stejný cíl – snížení celkových nákladů na vlastnictví.

IVECO vytvořilo nejkomplexnější balíček s cílem snížit celkové náklady na vlastnictví. Poprvé 
nabízí souhrn nových, specializovaných služeb:

• TCO2 SMART REPORT
• TCO2 ADVISING 
• TCO2 DRIVING.

IVECO ELEMENTS
ELEMENTS znamenají byznys. A byznys znamená flexibilitu.

Zákazníci si mohou vybrat kombinaci služeb plánované údržby a rozšířené záruky, které nejlépe 
odpovídají jejich požadavkům a nájezdu. 

Balíčky mohou být dále přizpůsobeny jakýmkoli individuálním potřebám s přídavnými moduly. 

SLUŽBY PRO FLEETOVÝ MANAGEMENT 
IVECO provozuje program FLEETOVÉHO MANAGEMENTU, který umožňuje fleetovému managerovi kontrolovat na dálku trasu a stav 
každého vozidla v reálném čase přes speciální FleetVisorTM portál.

Tato služba je provozována naším partnerem - společností ASTRATA a nabízí různé úrovně kontraktu.

MANAGEMENT PNEUMATIK 
Správný tlak v pneumatikách a údržba napomáhají snížit spotřebu 
paliva.

IVECO nabízí kompletní služby MANAGEMENTU PNEUMATIK*:

• výběr vhodných pneu na míru misi, které zahrnují nové „trojité A“ 
MICHELIN X® LINE™ Energy™ F a D2 pro dálkové přepravní úkol,

• celková údržba a náhradní vozidlo v rámci specifické řady,
• neomezené pokrytí km,
• asistenční služby na cestách pro problémy s pneumatikami.

Veškeré služby jsou zpoplatněny měsíčním poplatkem, který lze 
spojit s financováním vozidla a zajistit si tak zcela předvídatelné 
náklady na management pneumatik. 

*) Tento produkt je k dispozici pouze ve vybraných zemích.

BRONZOVÁ ÚROVEŇ 
• Sledování vozidel a trasy na mapě
• Přehled spotřeby paliva

STŘÍBRNÁ ÚROVEŇ
• Veškeré služby z BRONZOVÉ ÚROVNĚ
• Reportování spotřeby paliva
• Údaje o vozidle/řidiči a jejich analýza
• Pracovní hodiny a odpočinek řidiče 

ZLATÁ ÚROVEŇ
• Veškeré služby ze stříbrné úrovně
• Kontakt s back officem
• Řízení objednávek/prací

VOLITELNÉ SLUŽBY
• Dálkové stažení digitálních informací z tachografu
• Časté informace o poloze
• VYHODNOCOVÁNÍ JÍZDNÍHO STYLU - webové reporty
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Absolutní cíl užitkového vozidla je být stále na silnici a v provozu. Je to cíl, který sdílíme a který tvoří naší politiku služeb. Veškeré 
služby IVECO (od financování po údržbu, od asistence po opravy) jsou tvořeny tak, aby zvýšily provozuschopnost a podpořily 
profitabilitu podnikání. 

IVECO GENUINE PARTS značka originálních autodílů reprezentuje nejlepší 
garanci udržení hodnoty NOVÉHO STRALISU v čase, chrání jej před neplánovanými 
odstávkami, zajišťuje bezpečnost pro lidi i zboží. 

IVECO nabízí nejširší škálu nových a repasovaných dílů, servisních kitů a telematických 
řešení, vhodných pro celý životní cyklus NOVÉHO STRALISU. 

IVECO řídí síť 8 nejmodernějších skladů dílů napříč Evropou, s plochou více než  
330 000 m2, 350 000 různých dílů a garantuje dodání dílů 24/7.

IVECO FAN SHOP
IVECO OBCHOD PRO FANOUŠKY je k dispozici ve všech dealerstvích IVECO  
a obsahuje pracovní i volnočasové oblečení, tašky a dárky, papírnické potřeby a přístroje. 

Katalog najdete na www.ivecostore.com.

IVECO NONSTOP ASISTENCE - pomoc na zavolanou – 24 hodin denně, 7 dní  
v týdnu – pro pomoc zákazníkům kdykoli (a kdekoli).

IVECO NON-STOP je nová aplikace pro chytré telefony, se kterou 
si zavoláte pomoc na silnici.

Zákazník musí zadat pouze identifikační číslo vozidla a poznávací 
značku. Potom si může zavolat pomoc pouhým stisknutím tlačítka  
(ke zprávě lze přiložit fotografii k usnadnění diagnostiky).

IVECO ZÁKAZNICKÉ CENTRUM okamžitě získá GPS souřadnice, koordinuje 
a lokalizuje vozidlo a informuje nejbližší servis (nebo nejvhodnější servis, v závislosti na 
požadavku). 

Práce jsou centrálně monitorovány krok za krokem: zákazníci dostávají neustále 
zprávy o stavu vozidla a provedení opravy. 

IVECO je značkou společnosti CNH Industrial N.V., globálního leadera v sektoru capital goods, který navrhuje, vyrábí a prodává stroje pro zemědělství a 
stavebnictví, nákladní vozy, užitková vozidla, autobusy a speciální vozidla, kterými doplňuje své portfolio pohonných jednotek. Také distribuuje vysoce kvalitní 
originální díly pro všechny komerční značky CNH Industrial.

IVECO CAPITAL je jediná značka služeb financování od IVECA a nabízí celou škálu 
financování, leasingu, půjčovny a doplňkových služeb pro užitková vozidla.

Do balíčku služeb může být zahrnuta rozšířená záruka, údržba a servisní služby a různé 
druhy pojištění *.

Veškerá řešení financování jsou šitá na míru zákazníkovi a vztahují se jak na nová, tak 
i ojetá vozidla. 

IVECO CAPITAL zajišťuje profesionální poradenství pro výběr správného produktu, 
který nejlépe vyhovuje finančním a fiskálním požadavkům zákazníků. 

Více informací Vám poskytne dealer IVECO.
*Podléhá schválení úvěru. Nabídky a produkty se mohou lišit podle země, v závislosti na místních 
fiskálních a účetních předpisech.

IVECO SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

Kompletní řada doplňků Iveco je uvedena v 
katalogu příslušenství – a on-line na: 

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

Aplikace je volně ke stažení z App Storu. 
Získáte s ní exkluzivní přístup k extra 
obrázkům a informacím.

Veškeré možnosti uzpůsobení na dosah 
v aplikaci „Iveco Accessories“, která 
je zdarma.

IVECO PŘÍSLUŠENSTVÍ vyvinulo celou řadu vysoce kvalitních prvků příslušenství navržených „na vozidle“ tak, aby odpovídaly 
potřebám řidiče: s cílem zlepšit jízdní styl, viditelnost, technologii a komfort v NOVÉM STRALISU.

STYL
NOVÝ STRALIS může být učiněn ještě exkluzivnějším s 
novým styling kitem, krytkami zrcátek a chromovými 
detaily – jako náboj kola a krytky matic: široká řada 
doplňků, které zdůrazňují charakter a styl vozidla.

VIDITELNOST
Světelná lišta a přední rám jsou zcela integrovány do 
kabiny, aby zdůraznily její tvar a viditelnost. 
Je možné celkové přizpůsobení značce zákazníka symboly 
fleetu. 

HI-TECH
HI-VISION spojuje inovaci, technologii a jednoduchost používání 
pro maximální potěšení. Nový HI-SOUND audio systém je 
navržen tak, aby poskytoval opravdové zvýšení kvality života v 
kabině.

KOMFORT
Potahy sedaček a lůžka jsou perfektně sjednoceny s vnitřním 
stylem kabiny a výběr materiálů splňuje veškeré požadavky 
přepravnímise. Skládací stolek a kávovar dělají z každé zastávky 
chvilku relaxace.

IVECO PŘÍSLUŠENSTVÍ
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NOVÝ STRALIS

ŠASI TAHAČ

4x2 6x2Y 6x2X 8x2Y (2+2) 4x2 6x2Y 6x2X 6x4

HI-WAY (AS)

MOTOR
Cursor 11

Cursor 13

PŘEVODOVKA
Manuální - 16 rychlostní

Automatizovaná – 12rychlostní

ROZVOR (mm)

ODPRUŽENÍ/ 
VERZE

Pneumatické

Standardní výška P/PS
X/P 3800÷6700 3800÷6050 4500÷6050 3650÷3800 3800÷4000 -

Zadní 
dvoumontáž Y/PT 3800÷6050 3200

Těžké mise P-RR
Z/P-HM 3650÷3800 3200

Plně 
pneumatické

Low deck FP-LT 3650

Výměnná 
nástavba FP/FS-CM 5700 4200÷6050

Vysoký objem FP/FS-GV 5100÷5500 4200÷5100

HI-ROAD / HI-STREET (AT/AD)

MOTOR
Cursor 9

Cursor 11

PŘEVODOVKA

Manuální - 16 rychlostní

Automatizovaná – 12rychlostní

Automatická

ROZVOR (mm)

ODPRUŽENÍ/ 
VERZE

Parabolické 3800÷6300

Pneumatické

Standardní výška P/PS
X/P 3800÷6700 3120÷6050 4200÷4500 4500÷6050 3650÷3800 4000

Super light P-SL 3650÷3800

Zadní 
dvoumontáž Y/PT 3800÷6050

Těžké mise P-RR
Z/P-HM 3650÷3800 3200

Plně 
pneumatické

Distribuce FP/FS-D 3800÷6700 3800÷6050 4200÷4500

Low deck FP-LT 3650

Výměnná 
nástavba FP/FS-CM 5700 4200÷6050

Vysoký objem FP/FS-GV

Přeprava 
automobilů FP-CT 5500÷5700 3800

NOVÝ STRALIS XP

ŠASI TAHAČ

4x2 6x2Y 4x2 6x2X

HI-WAY (AS)

MOTOR
Cursor 11

Cursor 13

PŘEVODOVKA
Manuální - 16 rychlostní

Automatizovaná – 12rychlostní

ROZVOR (mm)

ODPRUŽENÍ/ 
VERZE

Pneumatické

Standardní výška P/PS
X/P 3800÷6700 3800÷6050 3650÷3800 3800÷4000

Zadní dvoumontáž Y/PT

Těžké mise P-RR
Z/P-HM 3650÷3800

Plně pneumatické

Low deck FP-LT 3650

Výměnná nástavba FP/FS-CM 5700 4200÷6050

Vysoký objem FP/FS-GV 5100÷5500 4200÷5100

HI-ROAD (AT)

MOTOR
Cursor 9

Cursor 11

PŘEVODOVKA

Manuální - 16 rychlostní

Automatizovaná – 12rychlostní

Automatická

ROZVOR (mm)

ODPRUŽENÍ/ 
VERZE

Parabolické

Pneumatické

Standardní výška P/PS
X/P 3650÷3800

Super light P-SL 3650÷3800

Zadní dvoumontáž Y/PT

Těžké mise P-RR
Z/P-HM 3650÷3800

Plně pneumatické

Distribuce FP/FS-D

Low deck FP-LT 3650

Výměnná nástavba FP/FS-CM

Vysoký objem FP/FS-GV

Přeprava automobilů FP-CT

NOVÝ STRALIS – NABÍDKA MODELŮ
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