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IVECO S-WAY
DRIVE THE NEW WAY
IVECO S-WAY udgør en komplet transportløsning, der er konstrueret til at
forbedre chaufførens trivsel om bord i lastbilen og gøre det muligt for ejerne
at drive deres forretning effektivt, rentabelt og bæredygtigt.
IVECO S-WAY højner chaufførens arbejdsvilkår og velbefindende til et nyt
niveau med det nye førerhus, der er designet efter hans behov og udgør et
rummeligt og velindrettet miljø rigt på komfort og avancerede funktioner.
Det er skabt til at blive chaufførernes favorit og udgøre deres hjem, når de er
væk hjemmefra.
I en tid, hvor logistikvirksomheder og flådeejere står over for en stadig hårdere
konkurrence, leverer IVECO S-WAY fremragende brændstofeffektivitet og
bæredygtighed sammen med lave samlede ejeromkostninger takket være
avancerede teknologier og innovative tjenester.
IVECO S-WAY er en 100% connected lastbil, der anvender en ny æra af
proaktiv og forudseende support. Dens avancerede konnektivitet holder
chaufføren i konstant kontakt med flådechefen, forhandleren og IVECOs
specialister, så han aldrig er alene på vejen. Konnektiviteten åbner også for en
lang række innovative tjenester, der er skræddersyet til kundens behov og
udviklet til at holde køretøjet i optimal driftsmæssig stand, så det kan blive på
landevejen og maksimere flådens effektivitet.
Med IVECO S-WAY vil chauffører og ejere DRIVE THE NEW WAY.
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KØR MED STIL…
Hver eneste detalje er blevet omhyggeligt studeret for at maksimere køretøjets aerodynamiske ydeevne.

TAG I NY UDFORMNING

SKUMRINGS& REGNSENSORER

CW-KOEFFICIENT
FORBEDRET MED 12%

FRONTGITTER I NYT DESIGN

INTEGRERET
PARKERINGSKØLER

FULL LED FORLYGTER

KOFANGER I FLERE DELE
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FOLDBART TRIN

AERODYNAMISK SPOILER SÆT

OPTIMERET DESIGN AF SPEJLE

NYDESIGNET DØR OG DØRFORLÆNGELSE

STØRRE UDVENDIGE
OPBEVARINGSRUM

SIDESKØRTER
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…OPLEV KOMFORTEN

VALG AF OVERKØJE
CENTRALT KØJEMODUL
SYMMETRISK KONCEPT FOR KØJEOMRÅDET
FLERE KØLESKABSKOMBINATIONER
PRAKTISKE VÆGLOMMER
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FULL LED INDVENDIG BELYSNING

STØRRE TAGLUGE

TILBAGETRUKKET OVERSKABE
MED STOR KAPACITET

LOFTSLOMMER
VALG AF
SÆDEBETRÆK OG
-FUNKTIONER

MERE PLADS TIL CHAUFFØREN

MULTIFUNKTIONELT RAT
NY PLACERING TIL ELEKTRONISK
NØGLE OG MOTOR START/STOP-KNAP
NEDRE DEL AF MIDTERKONSOL
OG REDESIGNET MIDTERKONSOL
KOMFORTABEL STÅHØJDE PÅ 2,15 M
DREJELIGT PASSAGERSÆDE
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MARKANT OG FUNKTIONEL
SPRITNY KOFANGER
Den nydesignede kofanger fås i forskellige plast- og hybridløsninger, der matcher kravene til din specifikke mission.
Kofangeren i flere dele beskytter dig og dit køretøj - og sparer reparationsomkostninger, da du kun skal udskifte den
beskadigede del.
Du kan tilpasse kofanger og sideskør ter med et udvalg af farve- og materialekombinationer. Gummiforlængelser på
sideskør terne bidrager til udformningens enestående aerodynamik og effektivitet.
PLASTKOFANGER

HYBRID KOFANGER

SIDESKØRTER
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FJERNLYS

NÆRLYS

TÅGELYS
(MED DREJEOG KURVELYS)

KØRELYS
OG BLINKLYS

FULL LED FORLYGTER
De nydesignede full LED-forlygter sikrer, at du har al det udsyn, du har brug for.
Regn- og lyssensoren på frontruden tænder automatisk for nærlyset ved svage lysforhold.
Dreje- og kurvelysfunktionen forbedrer chaufførens udsyn, når vejen drejer.
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EN NY MÅDE
AT SLAPPE AF PÅ
Læn dig tilbage og føl dig hjemme
i IVECO S-WAY.
Nyd hvert øjeblik på turen,
bag rattet og i førerhuset,
med det helt nydesignede interiør.
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FØRSTEKLASSES KØREKOMFORT
Hele førerpladsen er skabt til at give mere plads og optimalt udsyn. Hver eneste detalje er nøje gennemtænkt for at
imødekomme chaufførens forventninger under kørslen.

RAT
Alle køretøjets nøglefunktioner
er lige ved hånden

MOTOR START/STOP
Tænd og sluk for motoren ved blot
at trykke på Start/Stop-knappen

INTEGRERET KLIMAANLÆG
Opvarmning, ventilation
og aircondition

Vælg sædebetræk i læder eller stof og nyd polstringens
luksuriøse komfor t.
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INFOTAINMENT
Tag dit digitale liv med om bord
med smartphone spejling
og innovative funktioner

LYS- OG REGNSENSOR
Tænder automatisk forlygterne
og frontrudeviskerne

NEDERSTE DEL
AF KONSOLLEN
Praktisk hylde med
flaske- og kopholder
samt baggrundsbelysning

Vælg soft touch eller læder rat, der begge er tilgængelige i
den klassiske form eller med den karakteristiske flade basis.
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ALT PÅ SIN RETTE PLADS
Det rummelige nye førerhus har al den opbevaringsplads, du har brug for, med store velindrettede rum. De øverste
skabe har en kapacitet på 250 liter.

De udvendige rum har en opbevaringskapacitet på op til 380 liter.
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Foldebord integreret i instrumentbrættet i passagersiden.

Stort udvalg af køleskabe med kapacitet op til 100 liter.
Fås også med fryser.

Den nederste konsol kan indeholde en tyk A4-mappe.

Den nye åbne dørlomme indeholder en 1,5-liters flaskeholder.
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HVIL, SLAP AF OG SOV GODT

Med den symmetriske indretning af køjeområdet har du al den komfor t, der skal til for at nyde en god nats søvn.
Den nederste køje i ét stykke fås med blød eller hård madras.

Du kan sove sikkert med det centrale låsesystem, der er
integreret med natsikkerhedslåsen.
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Drejekontakten styrer lysvalg og dæmpning.

Vælg mellem Smar t eller Comfor t overkøje, der kan bruges som bagagerum eller
passagerseng.

To USB-porte er placeret i de øverste lommer i begge sider.

Du kan styre alle de funktioner, du har brug for, såsom belysning,
varme, radio og døre, fra køjemodulet og på MYIVECO Easy
way-appen.
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HELT IGENNEM PERFEKT
IVECO S-WAY er 100% full LED - indvendigt og udvendigt, inklusive markeringslys. De nye LED-lamper giver en perfekt
belysning inde i førerhuset og ude på vejen til sikker kørsel om natten.
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DET RETTE FØRERHUS TIL ENHVER MISSION

Udvalget af førerhuse til IVECO S-WAY sikrer at du kan finde et førerhus, der matcher din mission: AS-førerhus med
sovekabine AT-førerhus med sovekabine og lavt eller medium tag og AD-førerhus kor t med lavt tag.

3

8
6
4

BILLEDTEKST

2
5

1 BREDDE
2 TOTAL HØJDE
3 LÆNGDE
4 GULV-TIL-TAG, MIDT FØRERHUS
5 MOTORTUNNELHØJDE
6 FRIRUM TIL PASSAGER
7 FRIRUM FORNEDEN
8 FRIRUM FOROVEN
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1
AS

2

3

4

5

6

7

8

9
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Motortunnel højde
(mm)

Frirum til
passager
(mm)

Frirum
forneden
(mm)

Frirum
foroven
(mm)

Køje (2)

Indstigningstrin

Tag

Bredde
(mm)

Total
højde
(mm)

Længde
(mm)

Gulv til
tag, midt
førerhus
(mm)

Højt

2.500

3.800 (1)

2.250

2.150

95

430

500

785

1 (2)

Lavt

2.500

3.300

(1)

2.250

1.700

95

430

500

-

1

Medium

2.300

3.550 (1)

2.150

1.850

340

370

470

480

1 (2)

Lavt

2.300

2.900 (1)

2.150

1.250

340

370

470

-

1

Lavt

2.300

2.550 (1)

1.700

1.250

340

370

-

-

0

3

AT
3

AD

Målene kan variere alt efter model.

NOTE
(1)

Omtrentlige mål, kan variere alt efter affjedring, monteringsvariabler og tilnærmelser.

(2)

Overkøje som ekstraudstyr.

AS-førerhus
Underkøje længde 2.100 mm, bredde 800 mm (700 mm bag sæder)
Overkøje længde 2.040 mm, bredde 600 mm (700 mm med Comfort-køje).

3

AT-førerhus
Underkøje længde 1.950 mm, bredde 540 mm,
overkøje længde 1.850 mm, bredde 680 mm.
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CHASSISER TIL ALSIDIGE FORMÅL
IVECO S-WAY tilbyder et komplet udvalg af chassiser i diesel- og Natural Power-versioner, der er velegnet til alle slags
anvendelser - fra kommunale opgaver til kørsel med veksellad. Den robuste og holdbare chassisramme gør den til favorit hos
karosseriværkstederne takket være den nemme montering af en lang række mulige opbygninger.
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A NEW WAY TO MOVE
Lavere omkostninger for dig.
Lavere påvirkning af miljøet.
IVECO er markedsførende med et komplet
nyt udvalg af natural power-motorer.
Præstationer og bæredygtighed i forening
på landevejen.
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THE NATURAL WAY
Det nye IVECO S-WAY førerhus, kombineret med markedets mest fremskredne naturgasteknologi, er den ubestridte
bæredygtige leder inden for langturstranspor t.
ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED
’The natural way’ giver dig en konkurrencefordel med en virkelig ‘grøn’ og rentabel løsning til langturstransport med klasses
bedste totale ejeromkostninger.
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EFFEKTIV MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED
IVECO S-WAY NP maksimerer fordelene ved det mest miljøvenlige brændstof, der forbedrer
luftkvaliteten, afbøder klimaændringer og bidrager til et mere støjsvagt miljø med bare 71 dB (A)
ifølge Piek Quiet Truck-testen, når du kører i Silent Mode – som er ideel til leveringer om
natten.
NATURLIG LANGDISTANCE
IVECO S-WAY NP er den første gasdrevne lastbil på markedet, som er specielt konstrueret
til international langdistancetranspor t med en enestående rækkevidde på op til 1.600 km.

–90%

NO2

–99%

partikler

–95%

CO2 med biogas

CHASSIS, THE NATURAL WAY
IVECO S-WAY NP 2- og 3-akset chassis er konstrueret til at give en bæredygtig transportløsning
til distributionskørsel i by- og nærområder. Den grønne og stille drift åbner adgang til bymidter,
tæt befolkede områder og strengt regulerede miljøzoner.
EKSPERTSTØTTE FRA DEN TEKNOLOGISKE LEDER
IVECO har været banebrydende inden for naturgasteknologien i mere end 20 år og har
udviklet et vidt forgrenet netværk af IVECO-servicesteder, der er specialiseret i LNG- og
CNG-teknologi, og som yder støtte i hele Europa.
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MAKSIMAL TANKFLEKSIBILITET
EN KOMBINATION TIL ENHVER MISSION
Du kan vælge ud fra et bredt udbud af tanke af forskellige typer, former og størrelser, som kan kombineres til at
imødekomme dine behov.
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LNG-tank på højre side, fås i
kombination med, på højre side:
• LNG
• CNG
• Fri

CNG-tanke på højre side, fås i
kombination med, på venstre side:
• LNG
• CNG
• Fri

LNG-tank på venstre side, fås i
kombination med LNG-tank på
højre side.

CNG-tanke på venstre side, fås
i kombination med CNG- eller
LNG-tanke på højre side.

CNG-tanke bag førerhuset,
i kombination med:
• CNG på venstre side, CNG på højre side
• CNG på venstre side, højre side fri
• Venstre side fri; CNG på højre side

CNG-tanke på chassisrammen,
fås i kombination med:
• CNG på højre side, venstre side fri
• Højre side fri, CNG på venstre side

KLASSENS BEDSTE RÆKKEVIDDE
LNG-tanke til standardtrækkere findes i 4 størrelser, så du kan friholde den plads på chassisrammen som din mission kræver.

500 mm

540
liter

540
liter

LNG - op til 1.600 km

400
liter

1.000 mm

540
liter

LNG - op til 1.400 km

540
liter

250
liter

LNG - op til 1.150 km

2.000 mm

540
liter

LNG - op til 800 km
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EFFEKTIV MOTORKRAFT
HØJEFFEKTIVE MOTORER
IVECO S-WAY tilbyder et bredt udvalg af Euro VI/d diesel- og naturgasmotorer og passer til alle anvendelser.
Dieselmotorerne med 3 slagvoluminer og effektniveauer fra 330 til 570 leverer uovertruffen motorkraft.
De fås også i naturgasversioner, der tilbyder ren kørsel og stille drift.

DIESELMOTORER
SLAGVOLUMEN
(Liter)

MOTOR

8,7

CURSOR 9

11,1

CURSOR 11

12,9

CURSOR 13

EFFEKT
hk @ omdr./min.

DREJNINGSMOMENT
Nm @ omdr./min.

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

EFTER-BEHANDLINGS-SYSTEM

EMISSION
STANDARD

HI-SCR

Euro VI/d

HI-SCR

Euro VI/d

HI-SCR

Euro VI/d

Cursor 11

Cursor 13

NATURAL POWER MOTORER
MOTOR

SLAGVOLUMEN
(Liter)

CURSOR 9 NP

8,7

CURSOR 13 NP

12,9

Cursor 9 NP
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EFFEKT
hk @ omdr./min.

DREJNINGSMOMENT
Nm @ omdr./min.

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

EFTER-BEHANDLINGS-SYSTEM

EMISSION
STANDARD

3-way Catalyst

Euro VI/d

3-way Catalyst

Euro VI/d

Cursor 13 NP

BRÆNDSTOFBESPARENDE FUNKTIONER
• Stop/star t-funktionen undgår lange perioder med tomgang ved automatisk at slukke motoren.
• Smar t EGR øger forbrændingseffektiviteten ved at optimere indsprøjtningstidspunktet, og reducerer brændstofforbruget
• Smar t motorhjælpesystemer undgår energispild, når det ikke er nødvendigt at de er i brug.

- Luftkoblingskompressor
- Smart generator
- Styrepumpe med variabelt flow

IVECO HI-CRUISE

HØJEFFEKTIV GEARKASSE

Det forudsigelige IVECO HI-CRUISE GPS-køresystem
integrerer kørehjælpsfunktioner såsom eco-roll, forudsigelig
gearskift og forudsigelig cruise control ved hjælp af avanceret
GPS-kortlægningsteknologi.

Den 12-trins HI-TRONIX-automatgearkasse med elektronisk
kobling tilbyder den mest avancerede teknologi i sin kategori,
klassens bedste drejningsmoment/vægtforhold og lange
olieskriftintervaller.
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A NEW WAY TO CONNECT
Du vil aldrig føle dig alene om bord
i IVECO S-WAY.
De mest avancerede tilkoblingsmuligheder
giver dig fuld kontrol over lastbilen, og
du vil altid være i kontakt med din flådechef,
hvis du har brug for det.
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EN NY VERDEN AF KONNEKTIVITET
Konnektiviteten i den nye IVECO S-WAY er designet til at hjælpe chaufføren med at arbejde ubesværet og effektivt
og til at understøtte den flådeansvarlige ved at optimere køretøjets driftstid, brændstofeffektivitet og totale
ejendomsomkostninger.

BRUG KONNEKTIVITETEN OM BORD TIL AT LETTE ARBEJDSDAGEN
Du kan tage dit digitale liv med om bord med Apple Car Play, som giver dig mulighed for at spejle din mobile enhed på det nye
infotainmentsystem og bruge alle dets funktioner i fuld sikkerhed under kørslen.

Betjening af førerhusets
funktioner

Køreassistent

IVECO Assistance Non-Stop

Fjernassistancetjenester

MYIVECO EASY WAY – THE IVECO S-WAY DRIVER’S APP
Den nye app, der er designet til at gøre dit liv som IVECO S-WAY-chauffør behageligt, gør det muligt for dig at kontrollere
alle kabine- og køretøjsfunktioner på din mobiltelefon. Derudover kan app’en også bruges til at aktivere IVECO Assistance
Non-Stop-tjenesten, få adgang til fjerndiagnosticeringsdata og se kørestilevaluering.
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OPTIMER DIN FLÅDE MED MY IVECO WAY SOLUTIONS
Den nye konnektivitets boks sætter dit køretøj i direkte kommunikation med IVECO-teamet af eksperter, der modtager data
i realtid og overvåger dem døgnet rundt for at give proaktiv support med de nye MYIVECO WAY Solutions.
SMART CONNECTIVITY PACK
Den indbyggede IVECO DRIVING STYLE EVALUATION (DSE) genererer ugentlige rappor ter om køretøjets og førerens
præstationer med tip til, hvordan du kan forbedre kørestilen med deraf følgende brændstof- og køretøjsoptimering.

MYIVECO - DIN PORTAL OG APP
MYIVECO-por talen og app’en giver dig mulighed for at overvåge dit køretøjs brændstofforbrug og din chaufførs kørestil
i realtid, så du kan identificere måder til at optimere din flådes præstationer. Du kan også planlægge og booke serviceaftaler
effektivt for at maksimere driftstiden.

MERE TID PÅ LANDEVEJEN
Konnektiviteten i IVECO S-WAY hjælper med at
maksimere dit køretøjs driftstid og produktivitet gennem
en proaktiv tilgang med værktøjet Remote Assistance
Service til fjerndiagnostik, teleservices og trådløs
softwareopdatering. Det leverer også en proaktiv service
baseret på fejlkodeadvarsler, der udløser handlinger fra
kontrolrummet og status for tilstand af hovedkomponenter,
der vil advare dig, når du er nødt til at planlægge et
servicebesøg og undgå ikke planlagte stop.
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FØRSTEKLASSES SKRÆDDERSYEDE SERVICES
Konnektiviteten i IVECO S-WAY åbner mulighed for en ny modulopbygget service, der hjælper dig med at optimere din
flådes ydelse og effektivitet.

BRÆNDSTOFRÅDGIVERE
OG KØRESKOLER
PÅ HOVEDVEJENE I EUROPA
TCO Rådgivning
Et dedikeret IVECO-team af brændstofrådgivere
TCO Driving
ECO-køreskoler

PROFESSIONEL BRÆNDSTOFRÅDGIVNINGSTJENESTE
Denne nye avancerede service giver en detaljeret analyse af dit køretøjs brændstofforbrug og forslag fra IVECOs eksperter
til, hvordan du kan forbedre dets brændstoføkonomi baseret på sammenligninger med missions-baserede ideelle
forbrugsestimater. Den giver også overvågning med advarsler om begivenheder, der kan påvirke køretøjets brændstofeffektivitet,
såsom dæktryk eller tilstopning af brændstof- og luftfilter, hvilket også maksimerer din udnyttelse af lastbilen.
FLEKSIBEL VEDLIGEHOLDSPLANLÆGNING
De realtidsdata, der leveres af dit køretøj gennem
tilkoblingsmulighederne, giver dig mulighed for at planlægge
serviceeftersyn og reparationer effektivt for at reducere ikke
planlagte stop og maksimere levetiden for de overvågede
komponenter baseret på køretøjets reelle anvendelse.
OVERVÅGNING AF DRIFTSTID
Ud over den proaktive support, der leveres af MY IVECO WAY
Solutions, prioriterer denne førsteklasses tjeneste de nødvendige
tiltag og følger op for at få dit køretøj tilbage på vejen så hurtigt
som muligt.
PROFESSIONELLE FLÅDESTYRINGSLØSNINGER
Denne avancerede logistik- og forsendelsesservice, der tilbydes i samarbejde med Verizon og Astrata, giver dig mulighed
for at spore dit køretøj via Geofencing, ud over trådløs aflæsning af tachografdata (Remote Tacho Download Service RTDS).
MYIVECO WEB API
MYIVECO Web Application Programming Interface (API) interagerer problemfrit med dit flådestyringssystem og leverer alle
dine køretøjsdata direkte til dit eget system.
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ELEMENTS
VÆLG PRÆCIS DE TJENESTER, SOM PASSER TIL DIN VIRKSOMHED
IVECO S-WAY tilbyder et bredt udvalg af tjenester, der kan skræddersyes til dine præcise krav og hjælpe dig med at holde
lastbilen i topform og bidrage til en sund bundlinje for din virksomhed.

IVECO S-WAY indfører et helt nyt niveau af kundetilpasning via konnektivitet.
Det betyder at køretøjets data leveres i realtid, og det giver os mulighed for at
tilbyde dig individuelt udvalgte serviceplaner baseret på den reelle brug af din
IVECO S-WAY - et perfekt match til din virksomhed.
Alternativt tilbyder vi fleksible Elements servicepakker, der gør det muligt at
vælge den kombination af serviceaftaler og udvidet garanti, der passer til din
virksomhed, ligesom du kan supplere din servicepakke med tillægsdækninger.

SERVICE

EKSTRA
DRIVLINE

DRIVLINE

- Service
- Smøring
- Skift af olie og væsker i
henhold til service- og
reparationshåndbogen

-

Motor
Brændstof-indsprøjtning
Gearkasse
Reparation af aksler
og kardanaksel

SLITAGE

- Komponenter, der ikke
allerede er omfattet af
Drivline- servicepakken,
som fx det elektriske
system

-

Kobling
Bremseklodser
Bremseskiver
Bremsetromler
Bremse-belægninger
til tromlebremser

SMART
CONNECTIVITY
PACK
- MYIVECO Smart Report
- MYIVECO Web Portal
(Herunder APP)
- MYIVECO Vehicle
Monitoring
- MYIVECO Easy Way App

De vigtigste “elementer”, der indgår i tilbuddet (Service, Driveline, Ekstra drivline, Slitage) kan kombineres, så du får den
aftale der passer perfekt til din virksomhed. Tabellen nedenfor opsummerer alle de mulige kombinationer :

AFTALER OM PLANLAGT SERVICE

SERVICE

DRIVLINE

EKSTRA
DRIVLINE

UDVIDET GARANTI

SLITAGE

SMART
CONNECTIVITY
PACK

DRIVLINE

EKSTRA
DRIVLINE

For undtagelser henvises til de kontraktlige dokumenter vedrørende dit marked.
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IVECO TILBEHØR
Lastbilen er meget mere end et køretøj: Det er her tusindvis af mennesker bor og arbejder hver dag. Derfor har IVECO
Accessories skabt en række skræddersyede produkter for at tilfredsstille chaufførernes behov, forbedre deres præstationer,
øge køretøjets komfor t og introducere nye teknologier om bord.

UDTRYK DIN PERSONLIGHED
Ny IVECO S-WAY kan gøres endnu mere eksklusiv med det nye styling kit, spejlkapsler og forkromede detaljer - såsom den
nye lygtebøjle.

TEKNOLOGI OM BORD
Tag de allernyeste teknologier med om bord og nyd din komfort. Det nye
subwoofersystem forbedrer lydkvaliteten, og med det nye 22" TV kan du
slappe af efter en arbejdsdag bag rattet. Installer den nye skræddersyede
holder til smartphone og tablet på instrumentbrættet: Din enhed er inden
for rækkevidde, og du vil altid være tilkoblet.

TEKNOLOGI SOM FÅR DIG TIL AT FØLE DIG HJEMME
Føl dig hjemme, hvor du end er med IVECO. Det nye USB LED-læselys
med fleksibel arm giver dig ekstra lys, hvor du har brug for det. Du kan
snildt tilberede mad i førerhuset i mikrobølgeovnen, der er hensigtsmæssigt
placeret på øverste hylde i passagersiden.

IVECOs komplette tilbehørsprogram kan ses
i tilbehørskataloget – og online på
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php
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Alle muligheder for individuel tilpasning
er lige ved hånden med den gratis app
“IVECO Accessories”.

App’en kan downloades gratis fra
App Store og giver eksklusiv adgang
til ekstra billeder og information.

IVECO SERVICES

IVECO CAPITAL er Iveco-koncernens finansieringstjeneste, der tilbyder
en række målrettede løsninger til køb, leje eller leasing af lastbiler og
tilhørende produkter. Udvidet garanti, service- og reparationsaftaler samt
forskellige typer forsikringer kan også være inkluderet i pakken*.
Alle finansieringsløsninger kan skræddersys til kundens behov og gælder
for alle typer køretøjer – nye såvel som brugte samt opbygninger.
For yderligere information, kontakt venligst din IVECO-forhandler.

*Med forbehold for kreditgodkendelse. Tilbud og produkter kan variere fra land til land
afhængigt af de lokale skatte- og regnskabsregler.

IVECO Assistance Non-Stop er bare et telefonopkald væk 24 timer
i døgnet, 7 dage om ugen for at holde dit IVECO S-WAY og din forretning
kørende.
IVECO Non-Stop er den originale IVECO smar tphone-applikation,
som du kan bruge til at kommunikere med IVECO, hvis dit køretøj
bryder sammen. Indtast dit køretøjs informationer (VIN og nummerplade)
og med et enkelt tryk på en knap kan du sende en anmodning om
bistand til IVECO Customer Center.Vi vil straks tage os af din anmodning
ved at aktivere det nærmeste værksted og følge op, indtil bilen er
repareret. Via app’en kan du modtage opdateringer omkring forløbet af
dit køretøjs reparation.

IVECO Genuine Parts udgør den bedste garanti for at opretholde
værdien af din nye IVECO S-WAY over tid, samtidig med at de
beskytter mod ikke-planlagt nedetid og giver sikkerhed for personer og
varer. IVECO tilbyder også det bredeste udvalg af nye og renoverede
komponenter, service kits og telematikløsninger, der passer til alle faser af
IVECO S-WAYs livscyklus. IVECO driver et netværk bestående af 7
reservedelslagre rundt om i Europa med et samlet areal på over 335.000
kvadratmeter og 400.000 reservedelsnumre. Anvendelse af avancerede
teknologier garanterer levering 24/7.

IVECO er et selskab i CNH Industriel N.V. koncernen, en global leder inden for kapitalgodesektoren, som gennem sine forskellige forretningsområder
udvikler, fremstiller og markedsfører landbrugs- og entreprenørmaskiner, lastbiler, erhvervskøretøjer, busser og specialkøretøjer, ud over motorer til en
række anvendelser. IVECO forhandler desuden højtydende originale reservedele til alle CNH Industrial’s brands.
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VÆLG DIN FORETRUKNE IVECO S-WAY MODEL
TRÆKKER
4x2

6x2C

6x2P (Twin)

IVECO S-WAY

AS

FØRERHUSTAG

AT

–

AD

–

Cursor 9

MOTOR /
GEARKASSE

Cursor 11
Cursor 13

BAGAKSEL
AFFJEDRING

–

–

Automatiseret /
Manuel
Automatiseret /
Manuel
–

SR

AKSELAFSTAND (mm)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Automatiseret

Automatiseret

Automatiseret

Automatiseret

Automatiseret

–

Automatiseret

Automatiseret

Luft / Fuld luft

Luft / Fuld luft

Luft / Fuld luft

3.650 - 3.800

3.800 - 4.000

3.200 - 3.800

CHASSIS
4x2

6x2P

6x2C

IVECO S-WAY

AS

FØRERHUSTAG

–

–

AD

–

–

Cursor 11
Cursor 13

BAGAKSEL
AFFJEDRING

AKSELAFSTAND (mm)
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–

AT

Cursor 9

MOTOR /
GEARKASSE

–

–

SR

Automatiseret /
Manuel /
Automatisk
Automatiseret /
Manuel
–

–
Automatiseret
Automatiseret

Automatiseret /
Manuel /
Automatisk
Automatiseret /
Manuel
–

–

Automatiseret / Manuel /
Automatisk

Automatiseret

–

Automatiseret

–

Mekanisk
Luft / Fuld luft

Luft / Fuld luft

Luft / Fuld luft

3.800 ÷ 6.700

3.120 ÷ 6.700

4.200 - 4.500

TRÆKKER
4x2

6x2C

AT

–

–

AD

–

–

Cursor 9 NP

–

–

Cursor 13 NP

AutomatIseret

AutomatIseret

CNG

Op til 650 km

–

CLNG

Op til 1.080 km

–

LNG

Op til 1.600 km for T/P
Op til 1.150 km for LT

Op til 750 km

SR

Luft / Fuld luft

Luft / Fuld luft

3.800

4.000

IVECO S-WAY NP

AS

FØRERHUSTAG

MOTOR /
GEARKASSE

BRÆNDSTOFSYSTEM

BAGAKSEL
AFFJEDRING

AKSELAFSTAND (mm)

CHASSIS
4x2

6x2P

6x2C

IVECO S-WAY NP

AS

FØRERHUSTAG

MOTOR /
GEARKASSE

–

–

–

AT

–

–

AD

–

–

–

Cursor 9

Automatiseret / Automatisk

–

Automatiseret /
Automatisk

–

Automatisk

Cursor 13

–

Automatiseret

–

Automatiseret

–

BRÆNDSTOFSYSTEM

BAGAKSEL
AFFJEDRING

AKSELAFSTAND (mm)

CNG

Op til 1.000 km

150 ÷ 400 km

CLNG

Op til 1.100 km

–

LNG

Op til 1.600 km

–

Luft / Fuld luft

SR

3.800 ÷ 6.300

Luft / Fuld luft

/FP CM: 5.700

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

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

Luft / Fuld luft

5.000
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