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Stralis X-WAY sætter nye standarder inden for den lettere terrænkørsel med segmentets 
højeste nyttelast. Den kombinerer det bedste af IVECOs brændstofeffektivitet og 
sikkerhedsteknologier med den legendariske offroad robusthed, der kendetegner de mest 
slidstærke køretøjer, og giver høj produktivitet med lave driftsomkostninger (TCO).
Stralis X-WAY er kendetegnet ved sin modulopbyggede tilgang, der kommer til udtryk i det store 
udvalg af modeller, som kan skræddersys til specifikke anvendelser, samt det omfattende udvalg af 
udstyr, komponenter og varianter. Resultatet er ultimativ fleksibilitet.
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PERFEKT TIL BÅDE ONROAD OG OFFROAD

DET BEDSTE FRA IVECO’S ONROAD TEKNOLOGI
Stralis X-WAY indeholder IVECOS bedste og mest avancerede funktioner til landevejskørsel: Med klassens bedste gearkasse 
og den nye HI-MUX elektriske og elektroniske arkitektur, til de specifikke funktioner udviklet til at forbedre brændstoføkonomi 
og bæredygtighed.
Disse omfatter avancerede systemer såsom HI-CRUISE, der integrerer køreassistentfunktioner såsom eco-roll, forudseende 
far tpilot og gearskifteautomatik; Smart styring af interne forbrugere (trykluft, styrepumpe og generator), hvilket minimerer 
brændstofforbruget i enhver situation; og Smart EGR, der forbedrer forbrændingseffektiviteten i dellastsituationer.
De gennemprøvede forbrugsreducerende teknologier, som Stralis X-WAY er udstyret med, har vist sig at reducere 
brændstofforbruget for søstermodellen Stralis XP med op til 11,2% ifølge TÜV SÜD, som er en af verdens førende tekniske 
testinstitutter.
Stralis X-WAY fås også med den ultimative komfort der følger med Active Space førerhuset, som oprindeligt er designet 
med fokus på chaufføren til den nye Stralis XP til langdistancekørsel.
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IVECOS LEGENDARISKE OFFROAD ROBUSTHED
Stralis X-WAY er bygget til at transportere mest mulig nyttelast og er derfor udstyret med den stærke chassisramme fra Trakker, 
som er anerkendt inden for branchen for sin robusthed. Den lave egenvægt – der er helt nede på 9 tons for versionen 8x4 
Super Loader betonkanon – kombineret med dens styrke, betyder at den har markedets bedste nyttelast inden for sin kategori.
Stralis X-WAY takler let den del af sine opgaver, der skal udføres i terræn, takket være det nye HI-TRACTION system, som giver 
ekstra hydraulisk forhjulstræk, når der er brug for det, og forbedrer køretøjets stabilitet og chaufførens sikkerhed under 
vanskelige terrænforhold.
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FØRERHUSVARIANTER TIL ENHVER OPGAVE: MED OG UDEN SOVEKABINE, LAVT OG HØJT TAG

MOTORER TIL ETHVERT BEHOV: CURSOR 9, CURSOR 11 OG CURSOR 13

NYE HI-TRONIX GEARKASSER: 12-TRIN ELLER 16-TRIN

HI-SCR EFTERBEHANDLINGSSYSTEM

NYE BAGAKSLER: VÆLG IMELLEM ENKELT 
REDUKTION OG NAVREDUKTION

NY HI-MUX ELEKTRISK / ELEKTRONISK SYSTEM

CHASSISRAMME MED LÆNGDEVANGER MED 7,7 mm RAMMETYKKELSE

CHASSISRAMME MED KONSTANT TVÆRSNIT

TEKNOLOGI OG STYRKE: STRALIS X-WAY SKABER RENTABILITETET 
FOR DINE LETTE OFFROAD-OPGAVER
Stralis X-WAY leverer markedets bedste nyttelast, ved at  kombinere lav egenvægt med enestående robusthed.
De bedste motorteknologier leverer høj brændstofeffektivitet. Dette sammen med de lave vedligeholdelsesomkostninger resulterer 
i ekseptionelt lavedriftsomkostninger.
Skræddersyet til dine behov: Med sin modulopbygning og opgaveorienterede tilgang gør Stralis X-WAY det nemt at defi nere 
den specifi kke konfi guration, du har brug for.

BYGGET TIL AT VÆRE PRODUKTIV
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ONROAD SIKKERHED : EBS-ESP-AEBS-LDWS

NYE FORAKSLER

SMART PACK FOR ØGET ONROAD 
BRÆNDSTOFEFFEKTIVITET

3 KØRETØJSSETUPS: 
ON, ON+ OG OFF

ONROAD OG OFFROAD 
GODKENDELSER

NYE HJULOPHÆNG OG AFFJEDRINGER FOR OG BAG

SKIVEBREMSER FOR OG BAG PÅ ALLE AKSLER

7
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OPBYG DIN STRALIS X-WAY SÅ DEN PASSER TIL DINE OPGAVER
Du kan vælge mellem tre setups, afhængigt af hvor meget du bruger din lastbil til terrænkørsel: ON, ON+ og OFF - de to 
første er godkendt efter reglerne for hovedsagelig kørsel på vej og den tredje til hovedsagelig kørsel i terræn.

3 KØRETØJS-SETUPS DER IMØDEKOMMER ENHVER KUNDES BEHOV

ON SETUP
• Onroad godkendelse
• Onroad komfort med forstærket chassisramme
• Let adgang til førerhuset og vidt udsyn giver de sikreste arbejdsvilkår (også i bymæssig sammenhæng)

ON+
• Onroad godkendelse
• Større tilkørselsvinkel og frihøjde giver den bedste fremkommelighed i terræn
• Forbedret kofangerbeskyttelse

OFF
• Offroad godkendelse
• Offroad markfrigang og tilkørselsvinkel (> 25 °) giver den bedste fremkommelighed i terræn
• Lavere service- og reparationsomkostninger end for rene terrængående køretøjer

ULTIMATIV FLEKSIBILITET: 
SKRÆDDERSYET TIL DINE OPGAVER
Stralis X-WAY tilbyder ultimativ fl eksibilitet med et bredt udbud af versioner som både trækker og langchassis, 
3 forskellige setups, 3 basis-motorer, 3 gearkasser, onroad og offroad godkendelser - og meget mere.
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KAN LEVERES MED ALLE 
BRÆNDSTOFBESPARELSES- 
OG SIKKERHEDSSYSTEMER
• HI-CRUISE forudseende far tpilot
• Smart motorhjælpesystemer, samt Smart EGR 

og Stop-Star t-system
• EBS-ESP-AEBS-LDWS

STORT UDBUD AF KRAFTUDTAG
• Motor-, gearkasse- og Multipower kraftudtag
• Nyt sandwich PTO med drejningsmoment op til 2.450 Nm
• Kraftudtag som kan til- og frakobles / under drift, de 

fl este kan nu også fås sammen med Intarder

FULDT MODULOPBYGGET AKSEL- 
OG AFFJEDRINGSKONCEPT
• Bagaksel(er) med enkelt reduktion og navreduktion
• Luftaffjedring og mekanisk affjedring
• Skivebremser for og bag

BREDT UDBUD AF MOTORER OG FØRERHUSE
• Førerhusvarianter med og uden sovekabine, 

med lavt, medium eller højt tag
• 3 basismotorer med 9 effektklasser / 

drejningsmomenter
• Plast eller metalkofanger, i grå eller førerhusfarve

HI-TRACTION HYDROSTATISK DREV
• Kun træk på forhjulene, når der er brug for det
• Brændstofeffektivitet og bedre nyttelast og manøvreevne
• Forbedret driftstid og øget førersikkerhed

• EBS-ESP-AEBS-LDWS

BREDT UDVALG AF GEARKASSER
• Nye 12- og 16-trins HI-TRONIX automatiserede 

gearkasser
• Med direkte udveksling 1:1, eller OverDrive tilpasset 

bagaksler med hhv. enkelt reduktion eller naveduktion
• 16-trins manuel gearkasse og Allison automatgearkasse

9
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Stralis X-WAY er udstyret med den nye drivline, der har bragt ydeevne og brændstofeffektivitet op på et helt nyt niveau.
Dens effektivitet er valideret af TÜV SÜD, en af verdens førende tekniske testinstitutter, der har gennemført en brændstoftest 
af Ny Stralis XP op imod den tidligere generation af Stralis, der viste en reduktion i brændstofforbruget på hele 11,2%. 

HØJEFFEKTIVE MOTORER
Stralis X-WAY tilbyder et bredt udvalg af motorer, der passer til alle anvendelser : 3 basismotorer med 9 effektklasser, der leverer 
klasses bedste effekt og drejningsmoment.
Det giver kunderne mulighed for at nyde godt af den dobbelte fordel i form af vægtoptimering og moment-stærke motorer :
• Bedste nyttelast takket være letvægtsmotoren Cursor 9, der udvikler op til 400 hk og 1.700 Nm
• Markedets bedste drejningsmoment/vægtforhold med Cursor 11  

STRALIS X-WAY EURO VI/TRIN C

FPT motor Slagvolumen 
(liter)

Maksimal effekt
hk/kW @ rpm

Maksimalt drejningsmoment
Nm @ rpm Emissionsteknologi Emissionsnorm

CURSOR 9
(6 cylindere) 8,7

310/228 @ 1.675 – 2.200 1.300 @ 1.100 – 1.675

HI-SCR Euro VI/C
330/243 @ 1.655 – 2.200 1.400 @ 1.100 – 1.655

360/265 @ 1.530 – 2.200 1.650 @ 1.200 – 1.530

400/294 @ 1.655 – 2.200 1.700 @ 1.200 – 1.655

CURSOR 11
(6 cylindere) 11,1

420/309 @ 1.475 – 1.900 2.000 @ 870 – 1.475

HI-SCR Euro VI/C460/338 @ 1.500 – 1.900 2.150 @ 925 – 1.500

480/353 @ 1.465 – 1.900 2.300 @ 970 – 1.465

CURSOR 13
(6 cylindere) 12,9

510/375 @ 1.560 – 1.900 2.300 @ 900 – 1.560
HI-SCR Euro VI/C

570/420 @ 1.605 – 1.900 2.500 @ 1.000 – 1.605

KONSTRUERET TIL BRÆNDSTOFEFFEKTIVITET

HI-SCR EFTERBEHANDLINGSSYSTEM
Vores patenterede HI-SCR er simpelthen det bedste selektive katalytiske reduktionssystem 
på markedet, og det eneste der opnår et reduktionsniveau på 97% for NOx. Det betyder 
at EuroVI-normerne kan opfyldes uden EGR.

HI-SCR MAXIMERER SIKKERHEDEN
• Den bedst egnede løsning til opgaver som distributionskørsel, renovationskørsel, 

gadefejning, terrænkørsel, lufthavne, raffi naderier og brændstofterminaler (ingen 
regenerering af partikelfi lter).

HI-SCR MAKSIMERER NYTTELASTEN
• Kompakt letvægtsteknologi, der giver den bedste kombination 

af effektivitet og lange serviceintervaller.
• Intet behov for ekstra komponenter på motoren eller større kølesystemer.

HI-SCR ØGER DRIFTSTIDEN
• Markedets længste serviceintervaller.

HI-SCR UNDERSTØTTER BRÆNDSTOFFEKTIVITETEN
• Alle fordele ved HI-SCR er værdsatte (sikkerhed, vægtoptimering, 

ingen regenerering ved parkering).
• Væsentlige brændstofbesparelser ved langdistancetransporter.

HI-SCR FORDELE

97% NOx-REDUKTION

INGEN AKTIV REGENERERING

INGEN INDVIRKNING 
PÅ KØLESYSTEMET

LÆNGSTE SERVICEINTERVALER

FORBRÆNDINGSEFFEKTIVITET ++

BRÆNDSTOFØKONOMI ++

Cursor 11 Cursor 13Cursor 9

10

BTS H1715201DA 10-17 rd.indd   10 25/10/17   15:43



Stralis X-WAY tilbyder det bedste af IVECO’s on-road egenskaber og tilpassede brændstofbesparende funktioner.

HI-CRUISE INTEGRERET DRIVLINE
Et GPS-baseret system der muliggør forudseende kontrol af 
kørehastighed og gearskift, samt en yderligere forbedret 
eco-roll funktion.
Det er en effektiv køreassistent, der giver betydelige fordele:
• Avancerede brændstofbesparende hastigheds- og 

gearskiftestrategier
• Elektronisk styret gearskift der forebygger forkert brug.
• Enestående kørekomfort

SMART STYREDE INTERNE FORBRUGERE
Smart styring af interne forbrugere undgår energispild, de kører 
kun når der er behov for dem:
• Luftkompressor og luftstyring
• Generator med ladefunktion og intelligent batteriovervågning
• Styrepumpe med variabelt fl ow

SMART EGR: HØJERE 
BRÆNDSSTOFSEFFEKTIVITET
Optimeret indsprøjtningstiming øger det maksimale 
cylindertryk og dermed forbrændingseffektiviteten. NOx-
emissionen sænkes gennem en let recirkulation af 
udstødningsgassen i bestemte motorbelastningsområder.
Smart EGR er ikke lavet til emissionskontrol, men som en 
brændstoføkonomisk foranstaltning. Den reducerer 
brændstofforbruget ved langdistancekørsel, samtidig med at 
alle HI-SCR-systemets fordele bibeholdes.

STOP-START-FUNKTION
Denne nye funktion reducerer lange perioder med motoren i 
tomgang.
Systemet slukker automatisk motoren efter en forudindstillet tid, 
når fastsatte betingelser indtræder.

11
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VÆLG DET BEDSTE FØRERHUS TIL DINE OPGAVER

BEMÆRK
Målene kan variere alt efter model.
(1) Køjemål (overkøje som tilvalg):
Active Time: underkøje længde 2.100 mm, bredde 630 mm (550 mm bag førersæde), 
overkøje længde 1.900 mm, bredde 680 mm.
Active Space: underkøje længde 2.060 mm, bredde 750 mm (630 mm bag førersæde), 
overkøje længde 1.940 mm, bredde 770 mm.

1

2

85

7

6

43

Stralis X-WAY leveres med forskellige førerhusvarianter : AD (Activ Day) kort førerhus med lavt tag, AT (Active Time) med 
sovekabine med lavt eller medium tag, og for ultimativ komfort, AS (Active Space) førerhus med sovekabine designet med 
fokus på chaufføren til Ny Stralis XP til langdistancekørsel. Chaufføren vil være lige så komfortabel og sikker på de længere 
vejstrækninger som på de kortere stræk i terræn, når der skal afhentes eller leveres materialer på en byggeplads.

BILLEDTEKST

1 TOTAL HØJDE
2 LÆNGDE
3 GULV TIL TAG, FODRUM
4 GULV TIL LOFT, MIDT FØRERHUS
5 GULVHØJDE, MIDT FØRERHUS
6 ANTAL KØJER
7 INDSTIGNINGSTRIN 
8 UDVENDIGT OPBEVARINGSRUM

12
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1 2 3 4 5 6 7 8

AD – Active Day
kort førerhus til bykørsel Tag Bredde 

(mm)

Total højde 
ubelastet  

(mm)

Længde  
(mm)

Gulv-til-tag, 
fodrum  
(mm)

Gulv-til-tag, midt 
førerhus  

(mm)

Gulvhøjde, midt 
førerhus  

(mm)
Køjer (1) Indstig-

ningstrin

Udvendigt 
opbevarings-

rum

ON Køretøjsvariant 3.060

ON+ Køretøjsvariant Lavt 2.280 3.130 1.660 1.570 1.210 360 0 3 0

OFF Køretøjsvariant 3.130

AT – Active Time 
førerhus med sovekabine  

til regional kørsel

ON Køretøjsvariant

2.280

3.060

2.100 360 3 2

ON+ Køretøjsvariant Lavt 3.130 1.570 1.210 1

OFF Køretøjsvariant 3.130

ON Køretøjsvariant 3.640

ON+ Køretøjsvariant Medium 3.710 2.240 1.880 1 (2)

OFF Køretøjsvariant 3.710

AS – Active Space
førerhus med sovekabine  
til langdistanceopgaver

ON Køretøjsvariant
Lavt

2.460

3.390

2.215

1.820 1.590

230

1

3 2 (3)
ON+ Køretøjsvariant 3.460

ON Køretøjsvariant
Højt

3.880
2.310 2.080 1 (2)

ON+ Køretøjsvariant 3.950

13
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EN STRALIS X-WAY TIL ENHVER OPGAVE
Stralis X-WAY er skabt ud fra en opgaveorienteret tilgang, så du kan skræddersy din bils konfiguration til præcist at matche 
dine behov. Det brede udvalg af funktioner og komponenter, chassisrammens legendariske robusthed og hver 
konstruktionsmæssig detalje har resulteret i et køretøj, der kan konfigureres til en lang række opgaver - som den vil udføre til 
punkt og prikke.
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BETONKANON MED EN EGENVÆGT PÅ BARE 
9 TONS – DEN LAVESTE I BRANCHEN

MEKANISK ELLER AUTOMATISERET GEARKASSE

Den automatiserede gearkasse giver større kørekomfort i disse køretøjer, 
der typisk kører over korte afstande og ofte bliver fanget i trafi kken. 
Se det komplette gearkasseudvalg på side 33.

ALTID DET RIGTIGE KRAFTUDTAG

Stralis X-WAY tilbyder et bredt udvalg af kraftudtag. Med det nye 
sandwich- PTO leveres helt op til 2.450 Nm, hvilket er perfekt til en 
betonpumpe, eller en slamsuger.
Se det komplette udvalg af kraftudtag på side 33.

KRAFTFULDE 
OG EFFEKTIVE MOTORER

Både 9-liters og 11-liters motoren leverer al 
den power du har brug for, med fremragende 
brændstofeffektivitet. 
Se det komplette motorprogram på side 10.

GODT UDSYN

Bagruden i førerhusene Active Day og Active 
Time giver godt udsyn bagud.

DET RIGTE FØRERHUS

Det ideelle førerhus til en betonkanon er 
Active Day- det korte førerhus med lavt tag. 
Det vejer mindre og giver dermed en større 
nyttelast, og betontransportbåndet kan let 
række ind over taget.
Se det komplette førerhusprogram på side 13.

Stralis X-WAY fl ytter grænser, når det kommer til dens ekstremt lave egenvægt. Dette kombineret med den robuste chassisramme 
giver Super Loader-version (SL) markedets bedste nyttelast. Et eksempel er Stralis X-WAY SL 8x4 chassis med en 9-liters motor 
forberedt for opbygning med betonkanon har en egenvægt så lav som 9 tons og dermed leverer den markedets bedste nyttelast 
hele vejen til det endelige bestemmelsessted, med fremragende brændstofeffektivitet.

Forakseltryk på op til 9 tons. X-WAY fås også med 7,5T 
akseltryk med enkeltblads parabelfjeder der reducerer 
egenvægten med op til 60 kg.

AFFJEDRING AF FORAKSEL

Super Loader versionen har markedets 
laveste egenvægt på under 9.000 kg. Dens 
9-liters motor med op til 400 hk (294 kW) og 
1.700 Nm er den kraftigste 9-liters motor på 
markedet, hvad angår effekt/drejningsmoment, 
og har en imponerende brændstofeffektivitet.

SUPER LOADER
VERSION
Super Loader versionen har markedets 

16
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BETONKANON
UDSTØDNINGSSYSTEM

Vandret udstødning for letvægtsløsning og lodret når 
emissionerne skal væk fra arbejdszonen.

HYDROSTATISK DREV

HI-TRACTION hydrostatisk drev kan bestilles til udvalgte 
modeller og leverer al den trækkraft, du har brug for, i alle 
typer terræn, med mange ekstra fordele sammenlignet med 
den normale løsning med træk på alle hjul (det er lettere, 
mere brændstofeffektivt og mere komfortabelt at køre med).

ENESTÅENDE MANØVREEGENSKABER

Udbuddet af akselkonfi gurationer og akselafstande giver 
enestående manøvreevne og vendediameter.

SKIVEBREMSER FOR OG BAG

Skivebremser sikrer bedre deceleration og 
medfører lavere vedligeholdelsesomkostninger 
og mindre slitage.

ALUMINIUMSFÆLGE

Aluminiumsfælge kan leveres i fl ere varianter og giver 
en reduktion af egenvægten på op til 165 kg alt efter 
antallet af aksler.

ROBUST CHASSISRAMME
Chassisets har sin ekstreme styrke takket være en 
rammetykkelse på 7,7 mm med konstant tværsnit i 
højstyrkestål, håndterer nemt de ekstraordinære krav 
fra den fuldt lastede roterende tromle. Kan også 
bestilles med en rammetykkelse på 6,7 mm, dermed 
kan du reducere egenvægten med op til 40 kg.

17
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TIPBIL SKRÆDDERSYET TIL DINE BEHOV
Med Stralis X-WAY tipbil kan du køre overalt, hvor du har brug for at køre hen: on- og offroad, op og ned ad stejle skråninger, 
ad ujævne snoede veje og knapt afmærkede hjulspor over åbent land. Den vil trofast udføre enhver transportopgave til din 
– og dine kunders – fulde tilfredshed. Takket være udvalget af funktioner og valgmuligheder kan du specifi cere præcis den rigtige 
tipbil til din virksomhed.

BAGAKSLER

Vælg enkelt reduktion, som giver dig den bedste 
løsning, hvad angår vægt og brændstofforbrug, 
eller navreduktion, hvis du har brug for højere 
frihøjde og/eller vogntogsvægt. Se det komplette 
udbud af bagaksler på side 32.

FLERE AKSELKONFIGURATIONER

Vælg ud fra en bred vifte af konfi gurationer for at 
matche dine specifi kke behov.
Se det komplette produktsortiment på side 30-31.

UDVALG AF GEARKASSER

Manuel og automatiseret gearkasse eller automatgearkasse: 
Vælg din gearkasse afhængigt af den vejtype du kører på 
– maksimer komfort og sikkerhed, samtidig med at du 
reducerer driftsomkostningerne.
Se det komplette udbud af gearkasser på side 33.

KRAFTUDTAG

Det hydrauliske kredsløb drives af et gearkasse- eller motormonteret 
kraftudtag, der leverer den nødvendige effekt til at betjene alle typer 
tipsystemer. Se det komplette udbud af kraftudtag på side 33.

BREDT UDBUD AF GRUNDCHASSISER

Vælg ud fra et bredt udbud af akselafstande, fra 
3.120 mm til 6.700 mm, og forskellige længder 
overhæng bag.

AFFJEDRING BAG

Stralis X-WAY tilbyder et udvalg af bladfjedre 
eller luftaffjedring i kombination med alle 
konfigurationer. Luftaffjedring øger komforten og 
giver dig mulighed for at sænke køretøjets 
læssehøjde.

Chassisrammen er konstrueret til at bære 
branchens største nyttelast. X-WAY fås med 
luftaffjedring, fælge og luft- og brændstoftanke i 
aluminium som giver en yderligere reduktion af 
egenvægten og dermed endnu større nyttelast.

NYTTELAST

18
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TIPBIL

FORAKSEL

Bladfjeder op til 9 tons.
Se det komplette udbud af 
aksler på side 32.

SKIVEBREMSER FOR OG BAG

Skivebremser sikrer bedre deceleration og indebærer lavere 
omkostninger til vedligeholdelse og mindre slitage.

MOTORER

Motorprogrammet omfatter tre 
slagvoluminer – 9, 11 og 13 liter – for at 
levere den effekt og det drejningsmoment, 
der passer til din anvendelse.

FØRERHUS

Vælg Active Day kort førerhus eller Active 
Time langt førerhus med soveplads.
Se det komplette udbud af førerhusvari-
anter på side 13.

UDSYN BAGUD

Det store synsfelt i bagruden giver 
fremragende udsyn til det arbejde, der 
foregår bag lastbilen.

KOMFORTABEL OG SIKKER ADGANG

Velplacerede håndtag og fodtrin giver sikker 
adgang til førerhuset og platformen. 
Det nederste fleksible trin er ophængt med 
gummiremme for bedre at absorbere stød.

Vælg den køretøjsvariant, der opfylder 
dine specifi kke krav: ON, ON + med 
onroad godkendelse eller OFF med 
offroad godkendelse.
Se side 8 for yderligere oplysninger.

KØRETØJSVARIANTER 

Du kan transportere en større nyttelast ud 
til byggepladser i vanskeligt terræn og du 
sparer brændstof med HI-TRACTION: Det 
er lettere end træk på alle hjul, leverer al 
den trækkraft, du har brug for, også efter at 
køretøjet er blevet losset.

HYDROSTATISK DREV
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Stralis X-WAY har fremragende manøvreegenskaber, kompakte dimensioner, samt den frihøjde og trækkraft du har brug 
for i din krog- eller wirehejs. Det omfattende udvalg af konfi gurationer giver ekstrem fl eksibilitet til at matche præcis din mission: 
Distribution med mange af- og pålæsninger hver dag; langdistancetransport med et par leverancer om dagen, eller bykørsel, der 
kræver god manøvredygtighed eller kørsel i vanskeligt terræn.

KROG- OG WIREHEJS KONSTRUERET TIL TRANSPORT 
AF LAD OG CONTAINERE I ALLE STØRRELSER

NYTTELASTEN ER 
EN NØGLEFAKTOR

Chassiskonstruktionen maksimerer den 
mulige nyttelast.

LED BAGLYGTER

LODRET 
UDSTØDNINGSSYSTEM

MOTORKRAFTUDTAG

Motordrevet kraftudtag gør det muligt at bruge 
hydrauliksystemet med køretøjet i bevægelse, således at 
krogen kan placeres præcist, mens du kører med lastbilen, 
hvilket maksimerer produktiviteten. 
Se det komplette udvalg af kraftudtag på side 33.

MOTORER

Motorer, der leverer den effekt du har brug for : 
9-liters motor eller den boost-optimerede 11 liters. 
Se det komplette motorprogram på side 10.

DEN RIGTIGE CHASSISRAMME

Chassisramme med konstant tværsnit og 
akselafstande fra 3.120 mm til 6.700 mm, som 
passer til alle containerstørrelser.

KØRETØJSVARIANTER

Valget mellem tre varianter (ON ON +, OFF) 
giver dig det bedste kompromis mellem 
frihøjde og komfort.

Luftaffjedring gør det muligt at sænke 
den bageste del af køretøjet under 
lastning og losning.

LUFTAFFJEDRING BAG

Den tredje styrende aksel optimerer venderadius og giver 
enestående manøvredygtighed. Nye tridem versioner for 
8x2 og 8x4 reducerer yderligere venderadiussen.

HØJ MANØVREDYGTIGHED
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KROG- OG WIREHEJS

UDSYN BAGUD

Bagruden giver et fremragende udsyn til 
området bag lastbilen.

FØRERHUS

Den bedste førerhus til dine behov: Active Day kort 
førerhus; Active Time sovekabine med lavt eller 
medium tag; eller Active Space sovekabine med højt 
eller lavt tag. Se side 13 for yderligere oplysninger.

GEARKASSE

Manuel og automatiseret gearkasse eller automatgearkasse: Vælg din gearkasse 
afhængigt af den vejtype du kører på – maksimer komfort og sikkerhed, samtidig 
med at du reducerer driftsomkostningerne.
Se det komplette motorprogram på side 33.

BAGAKSLER

Vælg enkelt reduktion, hvis din 
krog- eller wirehejs primært 
kører på asfalterede veje, eller 
navreduktion, hvis den kører på 
mere udfordrende underlag.

SKIVEBREMSER 
FOR OG BAG

Bedre deceleration med lavere 
vedligeholdelsesomkostninger 
og mindre slitage.

Al den trækkraft, du har brug for, og større 
nyttelast med HI-TRACTION. Det er lettere 
end træk på alle hjul og giver dig alt det vejgreb, 
du har brug for, før og efter lastning og losning.

HYDROSTATISK DREV
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Stralis X-WAY kan udstyres med en hvilken som helst type kran. Takket være Stralis X-WAYs robusthed og modulopbygning 
er det muligt at montere en kran bag førerhuset, på midten eller bag på lastbilen uden på nogen måde at kompromittere 
stabiliteten.

KRANBILEN DER LØFTER DIN FORRETNING

UDSTØDNINGSSYSTEM

Lastbilen fås med lodret 
udstødningssystem, der giver 
renere luft omkring lastbilen.

BAGAKSEL

Vælg enkelt reduktion, hvis din kranbil primært 
arbejder på asfalterede veje, eller navreduktion, 
hvis den kører på mere udfordrende underlag.

KRAFTUDTAG

Det hydrauliske kredsløb der driver kranen, er 
styret af et kraftudtag monteret på gearkassen 
eller på motoren.
Se det komplette motorprogram på side 33.

ROBUST CHASSISRAMME
Chassisrammens legendariske styrke kan 
- takket være sin 7,7 mm rammetykkelse 
med konstant tværsnit - snildt klare den 
ekstraordinære, koncentrerede belast-
ning fra en kranopbygning.

Luftaffjedring giver bedre stabilitet for 
køretøjet.

AFFJEDRING BAG
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KRANBIL

SKIVERBREMSER FOR OG BAG

Bedre deceleration med lavere vedligeholdel-
sesomkostninger og mindre slitage.

DET RIGTIGE FØRERHUS

Du kan vælge mellem Active Day kort førerhus, 
eller Active Time og Active Space, som alle fås 
med lavt tag.
Se det komplette udbud af førerhuse på side 13.

MOTORER

Udbuddet omfatter motorer med tre forskellige 
slagvoluminer på 9, 11 og 13 liter. Se det 
komplette motorudbud på side 10.

HYDROSTATISK DREV

Få al den trækkraft, du har brug for, og større nyttelast med HI-TRACTION. 
Det vejer mindre end drev på alle hjul og giver dig alt det vejgreb, du har 
brug for på snavsede veje - også efter at lastbilen er blevet losset.

GEARKASSE

Manuel og automatiseret gearkasse eller automatgearkasse. 
Vælg din gearkasse for at maksimere komfort og sikkerhed, 
samtidig med at driftsomkostningerne holdes nede. 
Se det komplette gearkasseudbud på side 33.

Det fremragende synsfelt giver udsyn 
hele vejen rundt om køretøjet.

360° UDSYN

23

BTS H1715201DA 10-17 rd.indd   23 25/10/17   15:48



24

TAG DIN TIPSÆTTEVOGN HVORHEN DU VIL

EFFEKTIVE GEARKASSER

Vælg mellem manuelle og automatiserede gearkasser eller 
automatgearkasser, og reducer brændstofforbruget med 
overdrive-udveksling.
Se det komplette gearkasseudbud på side 33.

SIKKERHED

Trafi ksikkerhed: EBS, ESP, AEBS og 
LDWS.

SKIVERBREMSER FOR OG BAG

Skivebremser sikrer bedre deceleration og 
medfører lavere vedligeholdelsesomkost-
ninger og mindre slitage.

MOTORKRAFTUDTAG

Det motordrevne kraftudtag giver 
dig mulighed for at tilte tipsættevog-
nen en smule, når lastbilen holder 
stille på en skråning for at balancere 
belastningen. 
Se det komplette udvalg af kraftud-
tag på side 33.

Stralis X-WAY sættevognstrækker kombinerer det bedste inden for brændstofeffektivitet og sikkerhedsteknologi med 
den ultimative komfort i Active Space førerhuset.
Med disse egenskaber kan du være sikker på, at du let kan takle den “sidste kilometer” og de vanskelige forhold, når du når frem 
til byggepladsen. Samtidig er du sikret høj produktivitet, sikkerhed og lave driftsomkostninger.

Komfortabelt og sikkert førerhus der passer til alle ønsker: Active 
Day kort førerhus, Active Time-sovekabine eller Active Space bred 
sovekabine. Se førerhusvarianterne på side 13.

KOMFORTABELT FØRERHUS

De 9-, 11- og 13-liters motorer, kombineret 
med Stralis X-WAYs brændstofeffektive 
funktioner, leverer fremragende brændstof-
besparelser, som er certificeret af TÜV SÜD.
Se side 10-11 for yderligere detaljer.

BRÆNDSTOFEFFEKTIVE MOTORER
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TIPSÆTTEVOGN

BAGAKSLER

Vælg enkelt reduktion, hvis din sættevognstrækker 
primært arbejder på asfalterede veje, eller navreduktion, 
hvis den kører på mere udfordrende underlag, eller har 
brug for høj vogntogsvægt.

SKAMMEL

Bredt udbud af skamler med forskellige højder 
og positioner, herunder forskydelig skammel.

ROBUST CHASSISRAMME

Chassisramme med legendarisk styrke, med 
7,7 mm rammetykkelse med konstant tværsnit.

LUFTAFFJEDRING BAG

Vælg luftaffjedring for at maksimere 
kørekomforten, hvis din mission indebærer 
omfattende kørsel på vej.

HI-TRACTION hydrostatisk forhjulstræk vejer mindre end træk på alle 
hjul og leverer al den trækkraft, du har brug for, hvilket gør Stralis X-WAY 
perfekt, selv til lettere byggepladsopgaver.

HYDROSTATISK DREV

25

BTS H1715201DA 10-17 rd.indd   25 25/10/17   15:49



Stralis X-WAY leverer den høje effekt, du har brug for, og tilbyder ideelle egenskaber til at laste, transportere og losse 
tømmer. Stralis X-WAY vil transportere dine tømmerstokke komfortabelt i skoven, på vejene og helt frem til dit bestemmelsessted. 
Vores kraftfulde motorer, 3 køretøjs setups, den robuste chassisramme, stor nyttelast og hydrostatisk drev er alle sammen 
egenskaber og funktioner designet til denne mangesidede mission.

STYRKE TIL TØMMERTRANSPORT

FLEKSIBELT FØRERHUS

Stralis X-WAY har et fl eksibelt og sikkert 
førerhus, der lever op til ethvert behov: Active 
Day kort førerhus, Active Time sovekabine eller 
Active Space med bred sovekabine.
Se det komplette udbud af førerhuse på side 13.

HYDROSTATISK DREV

Du kan transportere større last i vanskeligt terræn 
og spare brændstof med HI-TRACTION, som vejer 
mindre end træk på alle hjul, leverer al den trækkraft 
du har brug for, og når du har brug for det, på alle 
typer underlag.

Motorerne på 9, 11 og 13 liter er konstrueret 
til at yde det højeste moment/effekt forhold 
og leverer enestående brændstofeffektivitet.
Se det komplette motorprogram på side 10.

KRAFTIGE MOTORER

Valget mellem de tre varianter (ON, ON+, OFF) giver 
dig det bedste kompromis mellem frihøjde og komfort, 
alt efter hvor meget on- og offroad-kørsel, dine 
opgaver kræver.
Se side 8 for yderligere oplysninger.

KØRETØJSVARIANTER
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TØMMERBIL

FREMRAGENDE 
MANØVREDYGTIGHED

Enestående venderadius og gode 
manøvreegenskaber.

AFFJEDRING BAG

Bladfjedre eller luftaffjedring kan leveres 
i kombination med alle konfi gurationer.

BREDT UDBUD AF KRAFTUDTAG

Se det komplette udvalg af kraftudtag på side 33.

SKIVERBREMSER FOR OG BAG

NYTTELAST

Chassisrammen er konstrueret til at 
transportere branchens største nyttelast.

Chassisramme med legendariske styrke, 
med 7,7 mm rammetykkelse med 
konstant tværsnit, og akselafstande fra 
3.120 mm til 6.700 mm, der passer til 
tømmeropbygninger af enhver længde.

ROBUST CHASSISRAMME
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Stralis X-WAY er optimeret til nem installation af slamsugeropbygning og har alle de funktioner, du har brug for. 
Høj præstationsevne er væsentlig i denne type opgave, og det nye koblingsuafhængige kraftudtag af sandwich-typen, der 
yder op til 2.450 Nm, leverer det enorme drejningsmoment der kræves.

HØJ YDEEVNE I ENHVER SITUATION

STOR NYTTELAST

Chassisrammens konstruktion maksimerer den mulige 
nyttelast, som er en afgørende faktor for slamsugere.
Chassisrammen er konstrueret til at bære markedets 
største nyttelast.

LUFTAFFJEDRING BAG

Vælg luftaffjedring for at maksimere 
kørekomforten, hvis din mission indebærer 
omfattende kørsel på vej.

GEARKASSE

Manuel og automatiseret gearkasse eller automatgearkasse. Vælg 
din gearkasse for at maksimere komfort og sikkerhed, samtidig 
med at du holder driftsomkostningerne nede. 
Se det komplette gearkasseudbud på side 33.

ROBUST CHASSISRAMME

Chassisramme med legendarisk styrke, med 
7,7 mm rammetykkelse med konstant tværsnit.

HØJ MANVREDYGTIGHED

Den tredje styrende aksel optimerer 
venderadiussen og giver enestående 
manøvreevne. Tridem versioner til 8x2 og 8x4 
reducerer yderligere venderadiussen.

Vælg enkelt reduktion, hvis dit køretøj primært 
arbejder på asfalterede veje, mens navreduktion 
er ideelt til ”Stop & Go” missioner.

BAGAKSEL

Vælg mellem Multipower PTO, der leverer op til 900 Nm 
drejningsmoment eller sandwich PTO for højt drejningsmoment 
op til 2.450 Nm. Se det komplette udbud af kraftudtag på side 33.

KRAFTIGT KRAFTUDTAG
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SLAMSUGER

KØRETØJSVARIANTER

Vælg den variant, der opfylder dine specifi kke 
krav: ON, ON+ og OFF -  for frihøjde i 
aftagende orden.
Se side 8 for yderligere oplysninger.

HYDROSTATISK DREV

Kan transportere en større nyttelast i vanskeligt terræn 
og sparer brændstof med HI-TRACTION: Vejer mindre 
end træk på alle hjul, leverer al den trækkraft, du har brug 
for, dér hvor du har brug for den.

FORAKSEL

Bladfjeder op til 9 tons.
Se det komplette udbud af foraksler på side 32.

FØRERHUS

Kort eller langt førerhus, smalt eller bredt, Stralis 
X-WAY har en førerhusvariant til ethvert ønske.
Se det komplette førerhusudbud på side 13.

HØJTYDENDE MOTORER

Motorerne på 9, 11 og 13 liter er konstrueret 
til at yde det højeste moment/effekt forhold 
og leverer enestående brændstofeffektivitet.
Se det komplette motorprogram på side 10.

UDSTØDNINGSSYSTEM

Fås med lodret udstødningssystem, 
der giver ren luft omkring lastbilen.

Bedre deceleration med lavere vedligehol-
delsesomkostninger og mindre slitage.

SKRIVEBREMSER FOR OG BAG
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TRÆKKER
4x2 6x4

STRALIS X-WAY MODEL

FØRERHUS

Active Day

Active Time

Active Space

MOTOR / 
GEARKASSE

Cursor 9

Cursor 11 Automatiseret / Manuel Automatiseret / Manuel

Cursor 13 Automatiseret / Manuel Automatiseret / Manuel

KØRETØJSVARI-
ANT ON / ON+ / OFF

ON ON+ OFF

 /   / 

ON ON+

 /   

ON ON+ OFF

 /   / 

ON ON+

 /   

BAGAKSEL OG 
AFFJEDRING SR / HR Mekanisk / Luft Mekanisk / Luft

BREMSER For / Bag Skiver / Skiver Skiver / Skiver

CHASSIS
4x2 6x2

STRALIS X-WAY MODEL

FØRERHUS

Active Day

Active Time

Active Space

MOTOR / 
GEARKASSE

Cursor 9 Automatiseret / Manuel / Allison Automatiseret / Manuel / Allison

Cursor 11 Automatiseret / Manuel

Cursor 13 Automatiseret / Manuel

KØRETØJSVARI-
ANT ON / ON+ / OFF

ON ON+ OFF

 /   / 

ON

  

BAGAKSEL OG 
AFFJEDRING SR / HR Mekanisk / Luft Luft

BREMSER For / Bag Skiver / Skiver Skiver / Skiver

VÆLG DIN FORETRUKNE STRALIS X-WAY MODEL
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CHASSIS
6x4 8x4 / 8x4 Tridem

STRALIS X-WAY MODEL

FØRERHUS

Active Day

Active Time

Active Space

MOTOR / 
GEARKASSE

Cursor 9 Automatiseret / Manuel / Allison Automatiseret / Manuel

Cursor 11 Automatiseret / Manuel Automatiseret / Manuel

Cursor 13 Automatiseret / Manuel Automatiseret / Manuel

KØRETØJSVARI-
ANT ON / ON+ / OFF

ON ON+ OFF

 /   / 

ON ON+

 /   

ON ON+ OFF

 /   / 

ON ON+

 /   

BAGAKSEL OG 
AFFJEDRING SR / HR Mekanisk / Luft Mekanisk / Luft

BREMSER For / Bag Skiver / Skiver Skiver / Skiver

CHASSIS
8x2x6 (2+2) 8x2x6 (1+3)

STRALIS X-WAY MODEL

FØRERHUS

Active Day

Active Time

Active Space

MOTOR / 
GEARKASSE

Cursor 9 Automatiseret / Manuel Automatiseret / Manuel

Cursor 11 Automatiseret / Manuel Automatiseret / Manuel

Cursor 13 Automatiseret / Manuel Automatiseret / Manuel

KØRETØJSVARI-
ANT ON / ON+ / OFF

ON

  

ON

  

BAGAKSEL OG 
AFFJEDRING SR / HR Luft Luft

BREMSER For / Bag Skiver / Skiver Skiver / Skiver
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SAMMENSÆT DIN EGEN STRALIS X-WAY

ENKELT Køretøjsvariant Aksel drop  
(mm)

Maksimal teknisk vægt  
(ton) Bremser Bremsemoment  

(kNm) Serviceinterval

5890-ON ON 142 
9 Skive 30 Livslangt

5890-OFF ON+ / OFF 72

TVILLING

2x 5890-ON ON 142
9 Skive 30 Livslangt

2x 5890-OFF ON+ / OFF 72

FORAKSLER
De nye foraksler tåler belastninger op til 9 tons, leverer bedre bremseevne, styrke og holdbarhed, kræver ingen smøring og er 
klar til det nye HI-TRACTION hydrostatiske drev.

SR Type Maksimal teknisk vægt 
(ton) Bremser Maksimalt bremsemoment  

(kNm) Olietype Oliekvantum 
(liter) Serviceinterval

MS17X-EVO(1) SR-Solo 13

Skive

18,2

Syntetisk

11

Op til 375.000 kmMS13-17X(2) SR-Solo 13 18,2 12,5

MT23-150/D SR-T 23(3) 25 33,5

HR

451391/ADB HR-Solo 13

Skive 25 Syntetisk

16

Op til 375.000 km452146/ADB HR-TL 21 24,5

452191/ADB HR-TM 23(3) 37

BAGAKSLER
Vælg den aksel, der er rigtig for dig, ud fra vores udbud: SR for større nyttelast og brændstofbesparelse på fx grusveje; HR med 
navreduktion til mere udfordrende veje.

BEMÆRK
(1) For bagtøjsudveksling ≤ 3,36.
(2) For bagtøjsudveksling ≥ 3,70.
(3) 23 t kun for enkelte lande (0% overbelastning tilladt).

Den modulopbyggede, opgaveorienterede tilgang gør at Stralis X-WAY er ultimativt fleksibel, når det gælder kundetilpasning 
til de særlige krav inden for en række forskellige anvendelser. Den leveres i et bredt udvalg af trækker- og chassisversioner, med 
forskellige akselafstande, affjedringer, køretøjsvarianter, motorer og gearkasser.
Det brede udvalg af funktioner og komponenter, den høje styrke og lave egenvægt gør, at lastbilen kan konfigureres til 
mange forskellige anvendelser.

FORKOFANGER
Vælge den bedste kofanger til dit førerhus, så det passer perfekt til din opgave: højere foraksel drop og frihøjde, bedre beskyttelse 
og tilkørselsvinkel – Stralis X-WAY har den rigtige løsning til dig.

BUMPER Køretøjsvariant Underkøringskofanger  
for

Active Day førerhus / Active Time førerhus Active Space førerhus

Set forfra Set fra siden Set forfra Set fra siden

Grå plast ON / ON+ JA

Farvet plast ON / ON+ JA

Stål ON / ON+ JA

Stål OFF NEJ
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BEMÆRK
(1) Afhængigt af PTO type.
(2) Det totale kraftudtags udvekslingsforhold er et resultat af kraftudtagets udvekslingsforhold og lastbilens gearkasses hastighedsfaktor. 
(3) Kraftudtag i permanent indgreb.

MOTORKRAFTUD-
TAG

Afhængigt / Uafhængigt  
af gearkassen Forbindelse Udveksling Moment 

(Nm) Rotation

Kan til- og frakobles
Uafhængigt Pumpe / Flange

1,12 / 1,14
800 Mod motoren

I permanent indgreb 1,14 / 1,195
SANDWICH  

KRAFTUDTAG
Kan til- og frakobles Uafhængigt Flange 1,02 / 1,26 / 1,56 Fra 1.602 til 2.450 Med motoren

MULTIPOWER PTO

Kan til- og frakobles
Uafhængigt Flange 1,29 900 Med motoren

I permanent indgreb
GEARKASSEKRAFT-

UDTAG(2-3)

NH/1b – NH/1c

Afhængigt
Pumpe / Flange

1,00 1.000 Med motoren

NH/4b – NH/4c 0,90 / 1,28 430

Mod motoren

NTX/10b – NTX/10c 0,91 / 1,09 / 1,28 / 1,58 / 1,59 / 2,35 Fra 400 til 720

N221/10b – N221/10c 1,23 / 1,48 / 1,91 / 2,19 Fra 470 til 870

NTX/10c+bR (0,91-1,28) / (1,09-1,59) / (1,23-1,85) / (1,48-2,35) Fra 400 til 720

S3200 TOP MOUNT Pumpe 0,60 660

CHASSISRAMME
Rammen har konstant tværsnit og fås i 7,7 mm rammetykkelse, eller til betonkanoner for at opnå en lavere egenvægt i en 
ligeledes robust version på 6,7 mm. Stralis X-WAY fås med akselafstande fra 3.120 mm to 6.700 mm og forskellige overhæng 
bag, der sikrer de manøvreegenskaber, der er nødvendige i det lette offroad segment.

AUTOMATISERET  
HI-TRONIX Bagaksel Transmission  

OverDrive / Direct Drive
Maksimalt indgangsmoment 

(Nm)

Antal gear Tør vægt 
(kg)Fremgear Bakgear

ZF 12 TX 2620 TD SR DirectDrive 2.600

12

2 (4)

265

ZF 12 TX 2610 TO HR OverDrive 2.600 253

ZF 12 TX 2420 TD SR DirectDrive 2.400 265

ZF 12 TX 2410 TO HR OverDrive 2.400 253

ZF 12 TX 2210 TO/TD HR – SR OD/DD 2.200 253

ZF 12 TX 2010 TO/TD HR – SR OD/DD 2.000 253

ZF 12 TX 1810 TO/TD HR – SR OD/DD 1.800 253

ZF 12 TX 1410 TD SR DirectDrive 1.400 253

ZF 16 TX 2640 TO/TD HR – SR OD/DD 2.600
16

290

ZF 16 TX 2440 TO/TD HR – SR OD/DD 2.400 290

MANUEL  
ECOSPLIT

ZF 16 S 2520 TO HR – SR OverDrive 2.500

16 2

306

ZF 16 S 2320 TD SR DirectDrive 2.350 306

ZF 16 S 2220 TO/TD HR – SR OD/DD 2.200 306

ZF 16 S 1820 TO HR OverDrive 1.850 284

ZF 16 S 1620 TD SR DirectDrive 1.700 278

ALLISON AUTOMAT-
GEARKASSE

ALLISON
S3200 SR – HR OverDrive 1.491 6 1 243

GEARKASSE 
HI-TRONIX automatiseret gearkasse, der fås på alle versioner, har avancerede funktioner til terrænkørsel, såsom automatisk 
rokkefunktion for at frigøre lastbilen, hvis den sidder fast, eller manøvreringsfunktion for optimal styring under krybning.

KRAFTUDTAG
Stralis X-WAY leveres med et bredt udvalg af uafhængige og gearkassekraftudtag, der kan til- og frakobles eller er i permanent 
indgreb, med forskellige udvekslingsforhold, og som kan arbejde i kombination med Intarderen (1).
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Hele sortimentet fra IVECO Tilbehør kan ses 
i tilbehørskataloget - og online på 

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

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

Alle muligheder for individuel tilpasning er 
lige ved hånden med den gratis app  
“IVECO Accessories”.

TILPAS DIN STRALIS X-WAY SÅ 
DEN PASSER TIL DIN VIRKSOMHEDS BEHOV
Tilpas din Stralis X-WAY til dine opgaver med et omfattende udvalg af tilbehør af høj kvalitet udviklet til at forbedre dit køretøj, 
hvad angår synlighed, komfort, sikkerhed og rentabilitet. Detaljer som gør en forskel.

RENTABILITET
For at reducere dine driftsomkostninger tilbyder IVECO 
Tilbehør dig et bredt udvalg af systemer, der forhindrer 
dieseltyveri. Aluminiumsanordningen, der er let at installere, 
giver sikkerhed mod tyveri af brændstof og muliggør hur tig 
påfyldning.

SYNLIGHED
Lygtebøjle og kængurugitter er fuldt integreret i førerhuset 
for at understrege dets form og synlighed. Fuld kundetilpasning 
med fl ådens logo for at fremhæve virksomhedens image.

Advarselslyset giver høj sigtbarhed i alle retninger og 
anbefales til nødsituationer eller særlig manøvrering.

SIKKERHED
Med udvalget af tilbehør kan du øge din sikkerhed, når du 
kører, med baksystemer af høj kvalitet, som øger udsynet og 
giver større sikkerhed under manøvrering.

KOMFORT
IVECO Tilbehør omfatter sædebetræk og måtter, der 
matcher perfekt til førerhusets stil og interiør.
Materialevalget matcher alle missioners krav.

IVECO TILBEHØR
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Det ultimative mål for et erhvervskøretøj er altid at være i gang og på farten. Det er et mål, som vi deler, og som ligger til 
grund for vores servicepolitik. Alle IVECOS SERVICES (fra fi nansiering til vedligeholdelse, service og reparation) er skabt med 
det mål for øje at øge driftstiden og optimere kundens rentabilitet.

IVECO FAN SHOP
IVECO FAN SHOPS udstiller arbejds- og fritidstøj, tasker og gaver, papirvarer og 
gadgets hos alle IVECO-forhandlere. 
Se kataloget på www.ivecofanshop.com.

IVECO CAPITAL er IVECO-koncernens fi nansieringstjeneste, 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 fi nansieringsløsninger skræddersys til kundens behov og gælder alle 
typer køretøjer – nye såvel som brugte samt opbygninger.
IVECO CAPITAL giver kunden professionel rådgivning i valget af det fi nansielle 
produkt, der er bedst egnet til virksomhedens økonomiske og skattemæssige 
forhold.
Kontakt din IVECO-forhandler for yderligere oplysninger.
*Med forbehold for kreditgodkendelse. Tilbud og produkter kan variere fra land til land afhængig af 

de lokale skatte- og afskrivningsregler.

IVECO CUSTOMER SERVICES

IVECO ASSISTANCE NON-STOP, 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. 
IVECO er altid til rådighed til at holde din virksomhed kørende.
I tilfælde af motorstop kan IVECO Assistance Non-Stop kontaktes på tre 
måder :
• Ved at ringe til et gratis telefonnummer
• Ved at bruge lastbilens telematiksystem IVECONNECT
• Ved at bruge smartphone app’en IVECO Non-Stop

ORIGINALE IVECO-RESESRVEDELE udgør den bedste garanti for at 
opretholde værdien af din Stralis X-WAY over tid, samtidig med at de 
beskytter mod nedbrud og giver sikkerhed for personer og varer.
IVECO tilbyder det største udvalg af nye og renoverede komponenter, service-
kits og telematikløsninger til hele køretøjets levetid.
IVECO driver et netværk bestående af 8 reservedelslagre rundt om i Europa 
med et areal på over 330.000 kvadratmeter og 350.000 reservedelsnumre, som 
bruger avancerede teknologier til at sikre levering 24/7.
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