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NYE STRALIS øker innsatsen for produktivitet og lønnsomhet med en komplett pakke med 
epokegjørende nyheter, teknologier og tjenester skreddersydd for å passe alle transportvirksomheter. 
Den nye seriens to modeller leverer ytelse, høy effektivitet og lave utslipp under alle 
transportforhold:
• NYE STRALIS for regional-, by- og lett anleggskjøring
• og NYE STRALIS XP for langtransport.
NYE STRALIS har gjennomgått et fullstendig redesign av drivlinjen, fra motor til dekk; den har 
en ny elektrisk og elektronisk arkitektur, en ny girkasse best i klassen, ny bakaksel med ny fjæring, 
samt den nyeste generasjonen GPS-styrt cruisekontroll og spesifikke nyheter for å forbedre 
drivstofføkonomi og bærekraft.
Alle nyhetene og oppgradert fokus på å maksimere produktiviteten og lønnsomheten 
innenfor transportsektoren er blitt utviklet i samarbeid med kunder.
Vi har registrert hva som skjer med våre lastebiler under reelle driftsforhold og analysert forskjellige 
kjøreforhold (langtransport, regional- og bykjøring) med kjørelengde, hastighet, last og ruteprofil.
Basert på denne omfattende datainnsamlingen utviklet vi for våre kunder et komplett sett av integrerte 
effektiviseringsløsninger som inkluderer “TCO2 live” program og tilhørende eksklusive ytelser :
• TCO2 SMART REPORT – ukentlig rapportering om kjørestil og drivstofforbruk,
• TCO2 ADVISING – drivstoffbesparende rådgivning,
• TCO2 DRIVING – økonomiorientert kjøreopplæring,
• Og den eksklusive DRIFTSGARANTIEN.

INNHOLD

NYE  
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LAVEST TCO + LAVEST CO2 = TCO2 MESTEREN

EN TCO-MESTER FOR ALLE TRANSPORTFORHOLD
Vi har sett på alle faktorer som berører TCO (Totale kostnader for å eie og drifte bilen) og bærekraft – fra kjøretøyets verdi 
og drivstofforbruk til vedlikehold og driftstid.
I en tung lastebil utgjør drivstofforbruket alene 35 til 40% av Total Cost of Ownership. For alle transportører er forbedring av 
effektiviteten avgjørende for å få økt konkurranseevne. Det er derfor vi ved utviklingen av NYE STRALIS har fokusert på 
energistyring.
Vi har arbeidet med:
• Effektivitet – forbedring med drivstoffbesparende løsninger tilpasset bruken (som SMART EGR).
• Forutseende kjøring – vi tilbyr HI-CRUISE-systemet.
• Rullemotstand – redusert med øko-dekk.
• Energioptimering – oppnådd ved hjelp av smart utstyr.
NYE STRALIS har en to-sifret forbedring av drivstoffeffektiviteten sammenlignet med foregående modell, og nye teknologier, 
nyheter og tjenester er også blitt lagt til for å redusere TCO ytterligere.
Drivstoffbesparelsene med NYE STRALIS XP kan være inntil 11% – og dette betyr en reduksjon av Total Cost of Ownership på 5,6%.

HVILKE FAKTORER UTGJØR 
TOTAL COST OF OWNERSHIP?

NYE STRALIS XP: INNTIL -5,6% TCO

27%
SJÅFØR

11%
SKATTER & AVGIFTER

42%
DRIVSTOFF & ADBLUE

6%
M&R

4%
DEKK

10%
AVSKRIVNING & FINANSIERING
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EN CO2 MESTER FOR ALL SLAGS TRANSPORT
NYE STRALIS får økonomi og økologi til å gå hånd i hånd. Dette er vinneroppskriften bak alle IVECOs produkter.
Det IVECO-eksklusive HI-SCR etterbehandlingssystemet er lettere, mer kompakt, mer effektivt og lettere å vedlikeholde enn 
noen annen Euro 6-løsning. Dette innebærer at HI-SCR i tillegg til å redusere utslipp også kutter kostnader.
NYE STRALIS bruker teknologi og den menneskelige faktor for å minimere drivstofforbruket.
Vårt KJØRESTILEVALUERINGSSYSTEM er en kraftig kilde til informasjon om hvordan sjåføren kjører og effektene av det og 
utgjør et verdifullt verktøy for forbedring av drivstoffeffektiviteten og en betydelig CO2-reduksjon.
Profesjonelle transportører som tar hensyn til miljøet vil sette pris på muligheten som tilbys med NYE STRALIS XP som takket 
være KJØRESTILEVALUERINGSSYSTEMET vil bidra til å senke CO2-fotavtrykket fra transportindustrien.

NYE STRALIS XP: INNTIL -11% CO2 
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TRANSPORTFORHOLD

BYKJØRING
NYE STRALIS har den rette løsningen for 
all kommunalkjøring, lett anleggskjøring og 
bydistribusjon takket være førerhusene  
HI-STREET og HI-ROAD som er tilpasset kort 
og mellomlang kjøring og et bredt spekter av 
lavutslippsmotorer med høyt dreiemoment  
i forskjellige effektuttak.

LANGTRANSPORT 
NYE STRALIS XP ble utviklet for langtransport og har drivstoffeffektive løsninger som SMART EGR, optimert bakakselutveksling, 
øko-dekk og den nye tjenesten Iveco drivstoffrådgivning.
Kjøretøyet har også HI-CRUISE GPS-styr t cruisekontroll – som styrer hastighet, girskift og eco-roll ved å integrere kjøreparametere 
med teknologi for GPS-kart.
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REGIONAL TRANSPORT
NYE STRALIS har fremragende drivstoffbesparende ytelse også på mellomlang regionalkjøring, takket være en komplett pakke 
av drivstoffeffektive nyheter som passer perfekt til kjøretøykonfigurasjon og kjøringens særegenheter.
Den GPS-styrte HI-CRUISE cruisekontrollen blir tilbudt som standard på NYE STRALIS XP og kan spesifiseres som opsjon på NYE STRALIS.

TRANSPORT AV 
FARLIG GODS
NYE STRALIS passer perfekt til transport 
av farlig gods takket være tekniske løsninger 
for vektreduksjon og utstyr som tilfredsstiller 
de spesifikke kravene i ADR-bestemmelsene.

I tillegg har vårt HI-SCR-system avgjørende 
fordeler : Ingen aktiv regenerering og lavere 
eksostemperatur gjør kjøretøyet til den best 
tilpassede løsningen for områder med 
restriksjoner, som flyplasser, skip, tunneler, 
raffinerier og lasteplasser for drivstoff.
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Teknologi til kjernen: Dette er det som defi nerer NYE STRALIS.
Et nytt hjer te slår under førerhuset for å gi profi tabel og bærekraftig energi til virksomheten.
NYE STRALIS har nye teknologier som gir betydelige forbedringer på områder av største 
viktighet for transportører, effektivitet, kvalitet og holdbarhet.

MOTORER, SMART UTSTYR OG SMART EGR

EURO 6/C-KOMPATIBELT HI-SCR ETTERBEHANDLINGSSYSTEM

OPTIMERT ADBLUE® LAYOUT

OPTIMERT TRYKKLUFTSYSTEM LAYOUT

NY BAKAKSELFJÆRING

BAKLYS

NYE STRALIS – ET OVERBLIKK

HI-CRUISE & HI-TRONIX
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NY PLATTFORM

EURO 6/C ADBLUE® KVALITETSSENSOR

NY DRIVSTOFFPÅFYLLING

NYE HI-MUX / NY CHASSISLAYOUT

NY BAKAKSEL OG AKSELUTVEKSLING
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EURO 6/C KOMPATIBEL
HI-SCR etterbehandlingssystemet registrerer i sann tid alle variasjoner i utslippsnivået 
og AdBlue® kvaliteten, helt på linje med de nye Euro 6/Trinn C kravene.

Elektronisk kontrollenhet

Mikser

Forsyningsmodul

Diesel oksidasjons- katalysator

Dieselpartikkelfilter

Selective Catalytic Reduction

Clean-Up Catalyst

AdBlue / “DEF”

CO
NOxNOxNO

CO2

CO2

NH3

H2O

N2

PM

HC

Doseringsmodul

NO2NO2NONH3

H2ON2

AdBlue / “DEF”

HI-SCR: EKSKLUSIV FOR IVECO

HI-SCR FORDELER

97% NOx REDUKSJON

INGEN AKTIV REGENERERING

PÅVIRKER IKKE KJØLESYSTEMET

LENGST SERVICEINTERVALLER

FORBRENNINGSEFFEKTIVITET ++

DRIVSTOFFØKONOMI ++
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VÅR SIGNATURTEKNOLOGI
Vår patenterte HI-SCR er ganske enkelt det beste SCR-system på markedet, det eneste som oppnår 97% NOx-reduksjon. 
Dette innebærer at Euro 6-standardene er tilfredsstilt uten EGR.

HI-SCR MAKSIMERER SIKKERHETEN
• Den best tilpassede løsningen for transportoppgaver som distribusjon, avfallsinnhenting, feiing, kjøring offroad, på flyplasser,  

ved raffinerier og på plasser for drivstofflasting

HI-SCR MAKSIMERER NYTTELASTEN
• En kompakt, lettvektsteknologi for den beste kombinasjonen av effektivitet og lang levetid
• Det trengs ingen ekstra komponent på motoren eller større kjølesystem

HI-SCR MAKSIMERER DRIFTSTIDEN
• Lengst vedlikeholdsintervaller på markedet

HI-SCR FORBEDRER DRIVSTOFFEFFEKTIVITETEN
• Opprettholder alle HI-SCR fordelene (sikkerhet, lett vekt, ingen stans for regenerering)
• Bærekraftig drivstoffbesparelse innenfor langtransport
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Vi har redesignet drivlinjen for å forbedre effektiviteten til NYE STRALIS ytterligere.
De nye komponentene er blitt utviklet og integrert i drivlinjedesignen for å gi de største fordelene under alle kjøreforhold.

HI-EFFICIENCY-MOTORER
NYE STRALIS har en bred og velbalansert serie av motorer som passer under alle forhold og som har drivstoffbesparende utstyr.
Serien inkluderer 3 slagvolum og 9 effektuttak som strekker seg fra 310 til 570 hk og som gir klasseledende effekt og 
dreiemoment.
Dette gir kundene en “downspeeding” mulighet:
• Vi tilbyr 11-liters motorer hvor de fleste konkurrentene bare leverer 13-liters utgaver.
• Vår bakakselutveksling på 2,47 tillater den beste drivstoffytelsen bare like over 1.100 o/min.
Vår hengivenhet til bærekraft førte oss til ytterligere å forbedre effektiviteten i alle enheter, samt også øke effekten på noen.:
• Maksimalt dreiemoment på CURSOR 11 (+100 Nm på 420 hk versjonen, samt +50 Nm på 480 hk)
• Og maksimal effekt på CURSOR 13 (nå med 510 og 570 hk).

Cursor 11 Cursor 13Cursor 9

NYE STRALIS EURO 6/TRINN C

SLAGVOLUM TURBO
EFFEKT DREIEMOMENT

hk @ o/min. Nm @ o/min.

CURSOR 9 8,7 liter
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 liter 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 liter eVGT
510 @ 1.560 – 1.900 2.300 @ 900 – 1.560

570 @ 1.605 – 1.900 2.500 @ 1.000 – 1.605

HELT NY DRIVLINJE

INNTIL 570 HK
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SMART EGR: HØYERE FORBRENNINGS-
EFFEKTIVITET
Optimert innsprøytningstid øker sylindertrykket ytterligere 
og dermed også drivstoffeffektiviteten. NOx-genereringen 
er senket gjennom en lett resirkulering av eksosgassene 
under spesifi kk motorbelastning.
Smart EGR gir bedre drivstofføkonomi, er ikke en 
enhet som kontrollerer utslipp. Den reduserer forbruket 
innenfor langtransport og ivaretar samtidig alle fordelene 
med HI-SCR systemet.

SMART MOTORUTSTYR
Smart utstyr forhindrer energitap når funksjonene ikke trengs:
• Clutch for kompressoren og enhet for luftbehandling.
• Dynamo som gjenvinner energi og intelligent batteri-

overvåkning.
• Styreservopumpe med variabel oljefl yt.

FRIKSJONSREDUKSJON
Mange komponenter er redesignet for å redusere 
motorfriksjon: Stemplene har fått en modifi sert profi l, og 
nye ringer med lavere tangentiell belastning er tatt i bruk.
Oljevarmestyringen er også forbedret for å unngå 
overoppheting og unødvendig energiforbruk.

ANTITOMGANG
Denne nyheten forhindrer lange perioder på tomgang.
Systemet slår av motoren automatisk etter en forhåndsbestemt 
tid når forholdene ligger til rette for det.
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NY HI-TRONIX GIRKASSE
Den nye generasjonen 12-trinns HI-TRONIX automatisert girkasse med elektronisk clutch har den mest avanserte teknologien 
i sin klasse:
• Modulært, servicevennlig konsept
• 99,7% effektivitet
• Ekstraordinær holdbarhet
• Beste girspredningen i klassen (16,7)
• Største dreiemoment i forhold til vekt i klassen.

Sammenlignet med foregående modell er HI-TRONIX forbedret 
på alle ytelsesindikatorer : Girskifttiden er reduser t med 10%, den 
er utviklet for nesten dobbelt så mange girskift som foregående 
generasjon av automatiser t girkasse, og oljeskiftsintervallene er 
forlenget opp til 600.000 km (i langtranspor t).
HI-TRONIX tilbyr også ekstra funksjonalitet, som manøvreringsmodus 
(kryp) for ekstra lav hastighet, fungerer omtrent som en 
momentforsterker ; ruggefunksjon for å få økt grep på sleipt 
underlag, 4 reverstrinn og nye kraftuttak.

HELT NY DRIVLINJE
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HI-CRUISE INTEGRERT KJØRESYSTEM
En vinn-vinn kjørestil: Bra både for sjåføren og bileieren.

Sammen med HI-TRONIX girkassen har NYE STRALIS også fått HI-CRUISE integrert kjøresystem med GPS-baserte system som 
forutseende cruisekontroll og girskift, samt ytterligere forbedret ecoroll-funksjon.
Girkassen og GPS systemet er koblet sammen slik at en forutseende kjørestrategi som passer perfekt til topografien og 
girskiftesekvensene, er mulig.
Nye HI-CRUISE integrerer også ECOSWITCH-parametere som cruisekontroll og dreiemomentbegrenser. Dette begrenser 
drivstofforbruket, samtidig som systemet tillater overprøving i nødsituasjoner.

HI-CRUISE, kombinert med ECOSWITCH, er en effektiv sjåførassistent 
som gir betydelige fordeler :
• Hastighet og girtrinn styrt via en “elektronisk horisont”-algoritme 

som gir avanserte strategier for drivstoffbesparelse.
• Misbruk forhindret av hastighetsbegrenser, kick-down deaktivering 

og elektronisk kontrollert girskifttiming.
• Fremragende kjørekomfort.
HI-CRUISE er finstilt for å takle krav under reelle kjøreforhold 
for å tilfredsstille alle parter :
• Sjåførene setter pris på HI-CRUISE fordi den gir myk kjøring, gjør jobben 

enklere og gjør at de kan fokusere på sikkerhet i stedet for kjørerutiner.
• Flåteeierne verdsetter HI-CRUISE fordi den gir en betydelig 

drivstoffbesparelse (og øker holdbarheten over tid), også med 
mindre erfarne sjåfører.
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NYE “TRIPLE A” ØKO-DEKK
IVECO er blant de første på markedet som tar i bruk de nye 
“Triple A” MICHELIN X® LINE™ Energy™ F og D2 øko-dekkene.
Minimering av rullemotstanden resulterer i betydelig 
drivstoffbesparelse (sammenlignet med de nåværende 
X Line dekkene):
• Inntil 1 liter/100 km drivstoff spart med nye dekk
• 0,5 liter/100 km i snitt) spart gjennom første liv
• En miljømessig fordel på 1,33 kg CO2 pr. 100 km, som 

betyr over 3,7 tonn i løpet av første liv
Med NYE STRALIS kan drivstoffbesparelsen med de 
nye øko-dekkene bli inntil 1,5%.

Michelin øko-dekk kan spesifi seres på hele serien og blir 
levert som standard på NYE STRALIS XP.

NY BAKAKSEL
NYE STRALIS har en helt ny bakaksel med enkeltreduksjon og forbedret utvekslingsgeometri for å redusere drivstofforbruket.
Bakakselen fi nnes med forskjellige utvekslinger og blir tilbudt på XP-modellen med en spesifi kk ekstra lav utveksling på 2,47 
for lavere motorhastighet.

Ved å redusere motorhastigheten på raske veier gir den nye bakakselutvekslingen en betydelig reduksjon i forbruket – 
spesielt under langkjøring.

HELT NY DRIVLINJE
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NY PLATTFORM 
En ny plattform forbedrer både funksjonaliteten og sikkerheten.
Plater dekker passasjen fra side til side, uten oppstikkende bolter eller andre elementer, og det gir et sikkert arbeidsområde 
for sjåføren.
Bruk av aluminium og rustfritt stål sikrer holdbarhet mot korrosjon.

HI-MUX/NY CHASSISLAYOUT
Den elektriske og elektroniske arkitekturen på NYE STRALIS er blitt helt redesignet, og nye elektroniske enheter er blitt 
utviklet for å håndtere flere funksjoner med optimerte ressurser.
Nye HI-MUX har forbedret holdbarhet, mer datakraft og kan håndtere personbilliknende funksjoner. Nettverket er dobbelt 
så hurtig for å kunne håndtere store datamengder som kreves av HI-CRUISE GPS-styrt cruisekontroll.
HI-MUX ombord elektroniske enheter kommuniserer gjennom to fysiske kabler ved hjelp av en felles protokoll.
Arkitekturen er modulær, delt i to for forbedret fleksibilitet og servicevennlighet og er integrert i et nytt layout med trykkluft, 
drivstoff og AdBlue® ledninger.
Ledninger og kabler går parallelt i hele lengden av chassiset i et ordnet og oversiktlig layout som forenkler service og reparasjoner, 
noe som betyr mer driftstid.

TEKNOLOGI OG VERDI
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PERSONBILLIKNENDE NYHETER
NYE STRALIS har personbilliknende nyheter for å forbedre funksjonaliteten ytterligere og for enkel bruk:
• LED-lykter,
• En ny sentrallås med fjernkontroll og mulighet for lyssjekk utenfra,
• Bedre regulering av innvendig belysning,
• Automatisk aktivering av nødlysene ved plutselig hastighetsreduksjon / bremsing.
Instrumentpanelet er også redesignet som en del av utviklingen av det nye elektriske og elektroniske systemet.
En hurtigmeny for hyppig brukte funksjoner kan nås med en bryter på rattet.

NY BAKAKSELFJÆRING 
VEKTREDUKSJON
En ny bakakselfjæring har forbedret holdbarhet og levetid, 
samt reduser t vekt.
Komponentene er redesignet, og det gir en vektreduksjon 
på 45 kg uten at det går ut over ytelsen.
Den kompakte størrelsen på det nye stabilisatorstaget 
betyr økt frigangsvinkel.
Den nye fjæringen er også mer motstandsdyktig mot korrosjon.
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KOMFORT OG PRODUKTIVITET

UTVIKLET RUNDT SJÅFØREN
Førerhuset til NYE STRALIS er utviklet rundt sjåføren. Komfort på toppnivå, sikkerhet og infotainment betyr utmerket 
arbeidsmiljø for maksimal produktivitet under alle transportforhold.

Versjonen med høyt tak har en innvendig høyde på rundt 2 meter og et volum på over 10 kubikkmeter.
Dashbordet er ergonomisk og funksjonelt, produsert i homogene materialer for å forhindre gnissing og knirking. Det er enkelt 
for sjåføren å nå alle betjeningsorganer uten å lene seg bort fra rygglenet, og det gir maksimal sikkerhet.
Alt er designet for å gi enda bedre velvære ombord:
• Ratt med pneumatisk justering og integrerte brytere,
• Oppvarmet og ventiler t førersete med høydejusterbart setebelte,
• HI-COMFORT køye, 80 cm bred og mer enn 2 meter lang, med trebunn og regulerbar ryggstøtte,
• Øvre køye som kan slås opp med luftavfjæret åpningssystem,
• nattklimaanlegg med lavt drivstofforbruk bygd inn i taket,
• over 30 skuffer og oppbevaringsrom,
• 50-liters maxikjøleskap tilpasset langtransport som opsjon.
På toppen av alt dette har førerhuset utmerket lydisolering og nye, mer funksjonelle farger og gardiner.
NYE STRALIS og NYE STRALIS XP kan spesifiseres med alle førerhustyper og høyder.

Nye Stralis Hi-Way
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INNVENDIG HØYDE KØYER BREDDE LENGDE

HI-WAY  
for langtransport

HØYT TAK 
1.989 mm 1 - 2

2.500 mm 2.250 mm

LAVT TAK
1.516 mm 1

HI-ROAD  
for regional transport

HØYT TAK 
1.880 mm 1 - 2

2.300 mm 2.150 mm

LAVT TAK
1.210 mm 1

HI-STREET  
for bydistribusjon

LAVT TAK
1.210 mm – 2.300 mm 1.710 mm

Nye Stralis Hi-Street / Hi-Road
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KOMFORT OG PRODUKTIVITET
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ERGONOMI OG SIKKERHET

EBS + BAS Elektronisk bremsesystem + bremseassistentsystem

ESP Elektronisk stabilitetsprogram

HILL HOLDER Forhindrer at kjøretøyet ruller bakover
etter at bremsepedalen er sluppet opp (med HI-TRONIX)

INTARDER Forsterker funksjonene av det primære bremsesystemet  
for å redusere hastigheten

PARKING BRAKE Ekstra parkeringsbrems på foraksel

ACC Adaptiv cruisekontroll

LDWS Spor assist

AEBS Avansert nødbremsesystem

DRL Kjørelys

DAS Tretthet alarm

NYE STRALIS kan utstyres med alt av sikkerhets- og kjøreassistanse for å beskytte sjåføren, gjøre arbeidet lettere og være mer produktiv.
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IVECO LEVERER DRIFTSTID
Som en garanti for produktets holdbarhet og et utmerket servicenettverk tilbyr IVECO den helt nye DRIFTSGARANTIEN.
Hvis NYE STRALIS med DRIFTSGARANTI skulle få driftsstans på grunn av tekniske problemer, vil den bli reparert i løpet av  
24 timer på en IVECO TRUCK STATION (tid fra registrering på IVECO KUNDESENTER).
Hvis dette ikke skulle være mulig, vil IVECO bistå kunden med:
• Erstatningslastebil (hvis tilgjengelig)
• Eller en daglig kompensasjon for hver 24-timers ståtid på verkstedet (*).
DRIFTSGARANTIEN er inkludert som standard dekning med NYE STRALIS XP og integrert i ELEMENTS 3XL / 2XL 
kontraktene (**).

(*) inntil 4 dager      (**) inntil 4 år

KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND

DRIFTSGARANTI



IVECO TRUCK STATION: EN PARTNER GJENNOM EUROPA
Med NYE STRALIS er man aldri alene: Kundene kan stole på IVECO TRUCK STATION-sentrene, lokalisert til alle 
europeiske hovedruter.

TRUCK STATIONS utfører et bredt spekter av vedlikehold og nødtjenester – inklusive hurtige reparasjoner med IVECO 
originaldeler, tilhengerservice, dekkservice, påbyggservice, AdBlue® påfylling og lastebilvask*.

Tilgang til den nærmeste TRUCK STATION servicepunkt kan bestilles med app, telematikk eller telefon gjennom ASSISTANCE 
NON STOP 24/7 KUNDESENTER.
TRUCK STATIONS tilfredsstiller strenge krav og yter førsteklasses service basert på erfaring og god kundeservice. Stasjonenes 
formål er å redusere ståtid og forbedre lastebilproduktiviteten ved å løse problemer på den beste, raskeste og mest 
profesjonelle måten.

* Sjekk servicetilgjengeligheten på din TS

NÆRHET
Hvor du måtte være, så er det alltid en truck station i 
nærheten av deg. Du kan stole på den.

TEKNISK MULTISERVICE
• Tilhengerservice
• Dekkservice
• Påbyggservice
• AdBlue® påfylling
• Lastebilvask

TILLEGGSSERVICE
• Kontakt med hotell (inklusive transport)
• Erstatningsbil

PRIORITET
Prioritert hurtigreparasjon for alt teknisk på din lastebil.

DELETILGJENGELIGHET
Kvaliteten på logistikken og økt tilgjengelighet på 
reservedeler reduserer reparasjonstiden.

UTVIDET ÅPNINGSTID
Alle truck stations er åpne fra mandag til lørdag med 
utvidet åpningstid. De er tilgjengelige 24 timer i døgnet.

TOPP MEDARBEIDERE
Tekniske spesialister med topp utdanning sikrer utmerket 
service.

PÅ DE VIKTIGSTE 
EUROPEISKE HOVEDVEIENE 
OG TRANSPORTRUTENE

REPARASJONER MED TOPP KVALITET
• IVECO-medarbeidere med erfaring
• De mest avanserte diagnoseverktøy
• Førsteklasses reparasjon, raskt gjort, redusert ståtid.
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KJØRESTILEVALUERINGSSYSTEMET bearbeider data fra 
motoren, kjøretøyet og GPS ved hjelp av en avansert algoritme 
som evaluerer hvordan drivstoff kan spares. Poenggivningen tar 
hensyn til kjøringens vanskelighetsgrad.

Drivstoffbesparende forslag vises på skjermen mens 
kjøretøyet er i gang (hensynstar giring, bremsing, motorbrems, 
akselerasjon og kjøretøyets bevegelsesenergi).

Hver av disse indekser vises på skjermen med en analog 
indikator som viser en prosentsats i midten.
Jo høyere markering, desto bedre kjøring.

Ved hver avsluttet tur får sjåføren se en oppsummering 
av alle ytelsesindikatorene på skjermen, både uttrykt  
i prosent og i grafisk form.

KJØRESTILEVALUERING
KJØRESTILEVALUERING (DSE) gjør at sjåførene kan forbedre seg umiddelbart. Systemet fungerer som en profesjonell 
ombordinstruktør og bistår med å spare drivstoff uten at det går ut over kjørehastigheten. DSE gir effektiv vurdering og 
drivstoffbesparende forslag (for eksempel hvilket gir trinn som bør brukes i øyeblikket). KJØRESTILEVALUERINGEN kan 
brukes av sjåføren direkte, men også integreres i den nye IVECO DRIVSTOFF-RÅDGIVNINGEN.

HJELP TIL Å SPARE DRIVSTOFF

26



TCO2 SMART RAPPORT
Fjerndatainnsamling fra IVECO KJØRESTILEVALUERINGEN 
gjør det mulig å evaluere kjøretøyets og sjåførens ytelser.

Det blir sendt ukentlige rapporter til flåteadministrator 
med automatisk e-post, med fokus på hvordan sjåføren 
opptrer og beslektede trender, drivstofforbruk pr. kjøretøy og 
karbonfotavtrykket til hele bilflåten.
Tjenesten er uavhengig av andre web-baserte flåtestyringstjenester.

TCO2 RÅDGIVNING
IVECO er en allround “drivstoffkonsulent” – en fulltids 
partner i jakten på transporteffektivitet og bærekraft.
Vår erfaring med de mest effektive drivstoffbesparende 
teknikkene er basert på år med operasjonelle data, innsamlet 
og bearbeidet (i samarbeid med våre kunder) fra forskjellig 
transport og forskjellige ruter.
Nå tilbyr IVECO denne unike kunnskapen som en service 
som ytes av dedikerte team med drivstoffeksperter på hvert 
marked og som konstant registrerer bilflåtenes nøkkelytelser 
for å utvikle skreddersydde forbedringsplaner.

TCO2 KJØRETRENING
Gode sjåfører kan oppnå drivstoffbesparelser på linje med det beste teknologiske utstyret. Derfor tilbyr IVECO 
spesifikk sjåførtreningsprogram for å utvikle dyktigheten på sjåførene hos våre kunder.
Vi underviser I hvordan man kan redusere drivstofforbruket, øke kjøretøyets holdbarhet og maksimere sikkerheten på veien.
Kurs kan utvikles etter kundekrav og kan holdes på deres premisser eller IVECOs. Emner som dekkes inkluderer:
• Kjennskap til kjøretøyet, dets nyheter og funksjoner,
• og kjøretrening med en profesjonell veileder.
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SKREDDERSYDD FOR Å FORBEDRE PRODUKTIVITETEN 
OG REDUSERE TCO UNDER ALLE TRANSPORTFORHOLD

NYE STRALIS NYE STRALIS NYE STRALIS XP

HI-SCR etterbehandling

Reduksjon av motorens friksjon*

Smart tilbehør*

Smart EGR (drivstoff-effektivitet) **

Antitomgangssystem

HI-MUX

HI-TRONIX

HI-CRUISE GPS-styrt cruisekontroll Opt.

Ny bakaksel

Ny bakakselfjæring

Nye triple “A” øko-dekk Opt.

Ny plattform

HI-LED baklys Opt.

IVECONNECT + KJØRESTILEVALUERING

*På Cursor 11 og Cursor 13      **på 480 hk og 570 hk

TCO2 LIVE SERVICEYTELSER

TCO2 SMART RAPPORT*** Opt.

TCO2 RÅDGIVNING**** Opt.

DRIFTSGARANTI (inntil 4 år)

ELEMENTS M&R kontrakter Opt. Obligatorisk

TCO2 KJØRETRENING Opt. Opt.

Flåtestyringstjenester Opt. Opt.

Dekkadministrasjon (M&R kontrakt kreves) Opt. Opt.

***4 år inkludert i XP      ****1 år inkludert i XP

NYE STRALIS
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NYE STRALIS XP er utviklet for å kjøre fl ere mil på mindre drivstoff. 

Den er utviklet for å gi best økonomi og ytelse innenfor langtransport og forbedrer drivstoffeffektiviteten og reduserer 
TCO med avansert teknologi og et helt nytt produkt.
Med NYE STRALIS XP har vi skapt det perfekte langtransportkjøretøyet, en virkelig “drivstoffmester” som klarer å 
kontrollere alle variablene som påvirker forbruket, støttet av en unik samling serviceytelser utviklet av IVECO for å redusere 
CO2 og TCO.
Den har den beste integrasjonen mellom produkt og tjenester på markedet, noe som dekker to tredeler av Total Cost of Ownership 
og gir den mest omfattende transportløsningen tilgjengelig i lastebilbransjen i dag.
I NYE STRALIS XP leveres alle drivstoffeffektive løsninger som standard:
• SMART EGR, et system som forbedrer forbrenningseffektiviteten, høyeffektiv på lange ruter,
• SMART TILBEHØR,
• Redusert motorfriksjon,
• HI-CRUISE, systemet som integrerer kjøreassistansefunksjoner som eco-roll, forutseende girskifting og forutseende cruisekontroll,
• ECOSWITCH hastighets- og dreiemomentbegrenser,
• Optimert bakakselutveksling,
• Eco-dekk med lav rullemotstand,
• eksklusiv DRIFTSGARANTI
• og IVECO DRIVSTOFFKONSULENTTJENESTER, inklusive TCO2 SMART RAPPORT og TCO2 RÅDGIVNING.
Alle faktorer tatt I betraktning (drivstoff, vedlikehold, verdi og driftstid), reduserer NYE STRALIS XP Total Cost of Ownership 
innenfor langtransport med 5,6%.

NYE STRALIS XP: 
LANGTRANSPORT TCO2 MESTEREN

More information: www.tuev-sued.de/vergleichstestiveco
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EN OMFATTENDE SERVICEPAKKE

 
EKSTRA DRIVLINJE

• Komponenter ikke dekket 
av drivlinjeprogrammet 
(f.eks. elektrisk system)

KONTRAKTER FOR PLANLAGT VEDLIKEHOLD UTVIDET GARANTI

ELEMENTS UNNTAK
For unntak se kontraktsdokumentene 
som er relevante for ditt marked.

De viktigste “elements” i tilbudet (vedlikehold, drivlinje, ekstra drivlinje, slitasjedeler) kan bli kombinert for å skape den kontrakten 
som passer din virksomhet perfekt. Nedenunder er en liste med alle mulige kombinasjoner :

VEDLIKEHOLD DRIVLINJE
EKSTRA 

DRIVLINJE
SLITEDELER DRIVLINJE

EKSTRA 
DRIVLINJE

 
SLITEDELER

• Clutch
• Bremseklosser
• Bremseskiver
• Bremsetromler
• Bremsebånd for trommelbremser

 
VEDLIKEHOLD

• Vedlikehold
• Smøring
• Olje og væskeskifte i henhold 

til håndbok for vedlikehold og 
reparasjoner

 
DRIVLINJE

• Motor
• Drivstoffi nnsprøytning
• Girkasse
• Mellomaksel og drivaksel

IVECO TCO2 LIVE
IVECO TCO2 LIVE er mer enn et forretningsforslag, det er et løfte: Vi står på 
kundens side i kampen for TCO-forbedring.
IVECO har skapt den mest omfattende pakken for reduksjon av Total Cost of Ownership 
og tilbyr for første gang et fullstendig sett av nye, dedikerte tjenester :
• TCO2 SMART RAPPORT
• TCO2 RÅDGIVNING
• TCO2 KJØRETRENING.

IVECO ELEMENTS
ELEMENTS betyr business. Og business betyr fl eksibilitet.

Kundene kan velge kombinasjonen av planlagt vedlikehold og utvidet garanti gjennom 
tjenester som best passer transportoppgave og kjørelengde.
Pakker kan ytterligere skreddersys for alle individuelle behov med moduler for tilleggsdekning.

30

DISSE TJENESTENE KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND



FLÅTESTYRINGSTJENESTER 
IVECO har et FLÅTESTYRINGSPROGRAM som tillater at flåteadministrator kan sjekke trådløst hver t kjøretøys rute og 
status i sann tid via den dediker te FleetVisor™ por talen.
Tjenesten leveres av vår par tner ASTRATA og tilbys på forskjellige kontraktsnivåer.

DEKKADMINISTRASJON
Korrekt dekktrykk og vedlikehold bidrar til å redusere 
drivstoffkostnadene.

IVECO tilbyr komplett DEKKADMINISTRASJON:
• Rett valg av dekk som inkluderer de nye “Triple A” 

MICHELIN X® LINE™ Energy™ F og D2 for langtransport,
• fullt vedlikehold innenfor den spesifikke serien,
• ubegrenset km-dekning,
• og veitjeneste for dekkrelaterte problemer.
Alle tjenester dekkes gjennom en månedlig avgift som kan 
finansieres med kjøretøyet, noe som sikrer en fullt forutsigbar 
kostnad for dekkadministrasjon.

BRONSENIVÅ 
• Kjøretøy “track and trace” på kart
• Overvåkning av drivstofforbruk

SØLVNIVÅ
• Alle tjenester i BRONSE-pakken
• Rapport om drivstofforbruket
• Analyse av kjøretøy/sjåførdata
• Sjåførens arbeids- og hviletid

GULLNIVÅ
• Alle tjenester i SØLV-pakken
• Meldinger til hovedkontor
• Ordrestyring/arbeidsflyt

TJENESTER SOM OPSJON
• Fjernnedlasting av digitale far tskriverdata
• Hyppig posisjonering
• Web-baserte rapporter fra KJØRESTILEVALUERING
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Serien med Iveco tilbehør vises komplett i 
tilbehørskatalogen – og online på
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Applikasjonen kan lasts ned gratis fra 
App Store for å få eksklusiv tilgang til 
fl ere illustrasjoner og mer informasjon.

Alle muligheter for kundetilpasning 
vises på applikasjone 
“Iveco Accessories”.

IVECO TILBEHØR består av et komplett program av høykvalitets tilbehør, utviklet “på kjøretøyet” for å tilfredsstille sjåførens 
behov. Dette kan brukes til å forbedre stilen, synligheten, teknologien og komforten på NYE STRALIS.

STIL
NYE STRALIS kan gjøres enda mer eksklusiv med 
det nye stylingsettet, speildeksler og kromdetaljer 
– som hjulkapsler og mutterdeksler, totalt et bredt 
program med tilbehør som understreker karakteren 
og stilen på kjøretøyet.

SYNLIGHET
Lysbøylen og frontbeskyttelsen er fullstendig integrert 
med førerhuset for å understreke dets form og synlighet.
Full kundetilpasning med fl åtens dekor er mulig for 
å øke virksomhetens image.

HI-TECH
HI-VISION kombinerer innovasjon, teknologi og enkel betjening 
for maksimal underholdning. Det nye HI-SOUND audio-systemet 
er utviklet for å gi en virkelig forbedring i livskvaliteten ombord.

KOMFORT
Setetrekk og matter er perfekt integrert med den innvendige 
stilen i førerhuset, og materialvalget er tilpasset kravene til 
forskjellig transport. Det oppslagbare bordet og kaffemaskinen 
gjør hver stopp til en behagelig hvile.

IVECO TILBEHØR
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Det ultimate ønsket for et nyttekjøretøy er at det alltid skal være på veien og i drift. Vi deler dette ønsket, og det er førende for vår 
servicestrategi. Alle IVECO-tjenester (fra fi nansiering til vedlikehold, fra nødtjeneste til reparasjoner) er unnfanget for å øke driftstiden 
og forbedre lønnsomheten.

IVECO ORIGINALE DELER representerer den beste garantien for å ivareta 
verdien av NYE STRALIS over tid ved å beskytte mot ikke planlagt ståtid og 
opprettholde sikkerheten til mennesker og gods.
IVECO tilbyr det bredeste programmet av nye og renoverte komponenter, 
reparasjonssett og telematikkløsninger, velegnet for den fullstendige livssyklusen til 
NYE STRALIS.
IVECO opererer et nettverk av 8 høyteknologiske deledepoter i Europa. 
De dekker mer enn 330.000 m2, har 350.000 delenumre og sikrer delelevering 24/7.

IVECO FAN SHOP
IVECO FAN SHOP hos alle IVECO-forhandlere har arbeids- og fritidsklær, bager 
og gaver, samt diverse større og mindre ting.
Se katalogen på www.ivecostore.com.

IVECO ASSISTANCE NON-STOP er bare en telefonsamtale unna – 24 timer 
i døgnet, 7 dager i uken – for å kunne bistå kundene hver gang (og hvor som helst).

IVECO NON-STOP er den nye smarttelefon-app’en for å 
be om assistanse på veien.
Kunden trenger bare å taste inn kjøretøyets chassisnummer og 
registreringsnummer. Så, ved å trykke på knappen, kan man be om 
assistanse (et bilde kan vedlegges meldingen for å forenkle diagnosen).

IVECO KUNDESENTER får umiddelbart GPS-koordinatene, lokaliserer 
kjøretøyet og alarmerer nærmeste verksted (eller det som passer best i henhold 
til situasjonen).
Assistansen blir registrert sentralt trinn for trinn: Kunden mottar konstant 
oppdatering om status på kjøretøyet og fullføringen av reparasjonen.

IVECO er en merkevare i CNH Industrial N.V., en global ledende aktør innenfor kapitalvaresektoren som gjennom sin allsidige virksomhet utvikler, produserer 
og selger landbruks- og anleggsutstyr, lastebiler, mindre nyttekjøretøy, busser og spesialkjøretøy, i tillegg til et bredt program av drivlinjer. Selskapet distribuerer 
også høykvalitets originaldeler for alle kommersielle merkevarer under CNH Industrial.

IVECO CAPITAL er fi nansieringsselskapet til IVECO og tilbyr et komplett 
program av fi nansiering, leasing, leie og tilhørende tjenester for nyttekjøretøy.
Utvidet garanti, vedlikehold og reparasjoner, samt forskjellige typer forsikring, kan 
også inkluderes i pakken*.
Alle fi nansieringsløsninger er skreddersydd til kundenes behov og kan 
benyttes for nye, brukte og ombygde kjøretøy.
IVECO CAPITAL yter kundene profesjonell rådgivning for å velge produktet som 
passer best for virksomhetens fi nansielle og fi skale krav.
For mer informasjon, kontakt din IVECO-forhandler.

*Gjenstand for kredittvurdering. Tilbud og produkter kan variere etter land avhengig av lokale bestemmelser.

IVECO KUNDETJENESTER
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NYE STRALIS

CHASSIS TREKKBIL

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

HI-WAY (AS)

MOTOR
Cursor 11

Cursor 13

GIRKASSE
Manuell – 16-trinns

Automatisert – 12-trinns

AKSELAVSTAND (mm)

FJÆRING
/ VERSJON

Luft

Standard høyde P/PS
X/P 3800÷6700 3800÷6050 4500÷6050 3650÷3800 3800÷4000 -

Tvillinghjul Y/PT 3800÷6050 3200

Tung transport TZ/P-HM 3200

Full luft

Lav trekkbil FP-LT 3650

Vekselflak FP/FS-CM 5700 4200÷6050

Stort volum FP/FS-GV 5100÷5500 4200÷5100

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

MOTOR
Cursor 9

Cursor 11

GIRKASSE

Manuell – 16-trinns

Automatisert – 12-trinns

Automatgir

AKSELAVSTAND (mm)

FJÆRING
/ VERSJON

Parabelc 3800÷6300

Luft

Standard høyde P/PS
X/P 3800÷6700 3120÷6050 4200÷4500 4500÷6050 3650÷3800 4000

Tvillinghjul Y/PT 3800÷6050

Tung transport P
Z/P-HM 3200

Full luft

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

Lav trekkbil FP-LT 3650

Vekselflak FP/FS-CM 5700 4200÷6050

Stort volum FP/FS-GV

Biltransporter FP-CT 5500÷5700 3800

NYE STRALIS-PROGRAMMET
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NYE STRALIS XP

CHASSIS TREKKBIL

4x2 6x2Y 4x2 6x2X

HI-WAY (AS)

MOTOR
Cursor 11

Cursor 13

GIRKASSE
Manuell – 16-trinns

Automatisert – 12-trinns

AKSELAVSTAND (mm)

FJÆRING
/ VERSJON

Luft
Standard høyde P/PS

X/P 3800÷6700 3800÷6050 3650÷3800 3800÷4000

Tvillinghjul Y/PT

Full luft

Lav trekkbil FP-LT 3650

Vekselflak FP/FS-CM 5700 4200÷6050

Stort volum FP/FS-GV 5100÷5500 4200÷5100

HI-ROAD (AT)

MOTOR
Cursor 9

Cursor 11

GIRKASSE

Manuell – 16-trinns

Automatisert – 12-trinns

Automatgir

AKSELAVSTAND (mm)

FJÆRING
/ VERSJON

Parabelc

Luft
Standard høyde P/PS

X/P 3650÷3800

Tvillinghjul Y/PT

Full luft

Distribusjon FP/FS-D

Lav trekkbil FP-LT 3650

Vekselflak FP/FS-CM

Stort volum FP/FS-GV

Biltransporter FP-CT
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