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NY STRALIS sætter nye standarder for produktivitet og rentabilitet med en komplet 
pakke, der omfatter banebrydende egenskaber, teknologier og tjenester skræddersyet 
til enhver transportvirksomhed. Seriens to nye modeller leverer ydeevne, høj effektivitet og 
lave emissioner ved enhver anvendelse:

•	 NY STRALIS til regional transport, bykørsel og lettere byggeopgaver
•	 og NY STRALIS XP til langdistancekørsel.

NY STRALIS har gennemgået en komplet rekonstruktion af drivlinen, fra motor til dæk. Den har 
fået ny elektrisk og elektronisk arkitektur, en ny suveræn transmission, ny bagaksel og affjedring, 
og introducerer den nyeste generation af prædiktive GPS-funktioner	og	specifikke	egenskaber	
til at forbedre brændstoføkonomien og bæredygtigheden.

Alle de nye funktioner og forbedringer fokuserer på at maksimere produktiviteten og rentabiliteten 
af det virkelig livs transportvirksomhed og er blevet udviklet i samarbejde med kunderne.

Vi har overvåget vores lastbiler under de reelle driftsbetingelser og analyseret forskellige missioner 
(langturskørsel,	regional	og	bykørsel)	og	deres	kilometertal,	kørehastighed,	last	og	ruteprofil.

På grundlag af en omfattende dataindsamling har vi til vores kunder udviklet et komplet sæt af 
integrerede effektivitetsforøgende løsninger der omfatter programmet “TCO2 live” og dets 
eksklusive tjenester :

•	 TCO2 SMART rapport – Ugentlige rapporter om kørestil og brændstofforbrug,
•	 TCO2 ADVISING – rådgivning om brændstofbesparelse,
•	 TCO2 DRIVING – kurser i økonomikørsel
•	 og den eksklusive DRIFTSTIDSGARANTI.

INDHOLD

NY  
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LAVESTE TCO + LAVESTE CO2 = TCO2 CHAMPION

EN TCO CHAMPION TIL ENHVER MISSION
Vi satte ind på alle de faktorer, der påvirker ejeromkostningerne og bæredygtigheden - fra bilens værdi og brændstofforbrug til 
vedligeholdelse og driftstid.

For en tung lastbil udgør brændstoffet alene 35-40% af de samlede ejeromkostninger. For enhver transportør er det afgørende at forbedre 
effektiviteten for at være konkurrencedygtig, og det er derfor at vi ved udviklingen af NY STRALIS har koncentreret os om energistyringen.

Vi har arbejdet på:

•	 øget effektivitet	–	via	missionsspecifi	kke	brændstofbesparende	løsninger	(som	SMART	EGR)
•	 prædiktiv kapacitet –	integreret	i	HI-CRUISE-systemet
•	 reduceret rullemodstand – ved brug af øko-dæk
•	 og energioptimering – vha. smarte hjælpesystemer. 

NY STRALIS giver en tocifret forbedring af brændstofeffektiviteten i forhold til den foregående model, og der er tilføjet nye 
teknologier, egenskaber og tjenester for yderligere at reducere ejeromkostningerne.

Brændstofbesparelserne for NY STRALIS XP kan nå helt op på 11% - og det udmønter sig i 5,6% reduktion af de totale ejeromkostninger 
(TCO).

HVILKE	FAKTORER	INDGÅR	I	DE	TOTALE	
EJEROMKOSTNINGER	(TCO)?

NY STRALIS XP: OP TIL -5,6% TCO

27%
CHAUFFØR

11%
SKATTER OG AFGIFTER

42%
BRÆNDSTOF & UREA

6%
SERVICE & REPARATION

4%
DÆK

10%
LASTBILENS 

AFSKRIVNING & FINANSIERING
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EN CO2 CHAMPION TIL ENHVER MISSION
Med NY STRALIS går økonomi og miljøhensyn hånd i hånd.	Det	er	vinderformlen	bag	alle	IVECOs	produkter.

Det	eksklusive	IVECO	HI-SCR-efterbehandlingssystem er lettere, mindre, mere effektivt og nemmere at vedligeholde end nogen 
anden	Euro	6-løsning.	Det	betyder,	at	HI-SCR ikke alene reducerer udledningen, men nedbringer også omkostningerne.

NY STRALIS bruger teknologien og den menneskelige faktor til at mindske brændstofforbruget.

Vores DRIVING STYLE EVALUATION er en vigtig kilde til oplysninger om kørselsadfærd, udover at være et værdifuldt redskab 
til forbedret brændstofeffektivitet og en betydelig CO2-reduktion.

Miljøbevidste	 fagfolk	 vil	 sætte	 pris	 på	 at	 NY	 STRALIS	 XP,	 som	 takket	 være	 DRIVING	 STYLE	 EVALUATION	 vil	 bidrage	 til	 at	
nedbringe transportsektorens kulstofaftryk.

NY STRALIS XP: OP TIL -11% CO2 
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TIL ENHVER MISSION

BYKØRSEL
NY STRALIS har den rigtige løsning til  
alle kommunale opgaver, lettere bygge- og 
anlægsarbejder samt distributionskørsel takket 
være	førerhusene	HI-STREET	og	HI-ROAD	
til henholdsvis korte og mellemlange afstande 
og har et bredt udbud af motorer i forskellige 
effektklasser med lave emissioner og højt 
drejningsmoment.

LANGTURSKØRSEL 
NY STRALIS XP er udviklet til langdistancekørsel og er udstyret med brændstofbesparende løsninger som SMART EGR, 
optimeret bagtøjsudveksling, øko-dæk og de nye tjenester for brændstofrådgivning.

Den er også udstyret med det prædiktive HI-CRUISE	GPS-system	–	der	styrer	kørehastighed,	gearskift	og	eco-roll	ved	at	integrere	
kørselsparametrene	med	den	avancerede	GPS-kortlægningsteknologi.

6

H1613301DA_StralisXP_vers5.indd   6 28/10/16   15:52



REGIONAL KØRSEL
NY STRALIS har fremragende brændstofbesparende præstationer også på regionale mellemdistanceruter, takket være en 
komplet pakke af brændstofeffektive funktioner, der passer perfekt til bilens konfiguration og anvendelse.

Det prædiktive HI-CRUISE GPS-system tilbydes som standard på NY STRALIS XP og kan tilvælges som ekstraudstyr på NY STRALIS.

TRANSPORT AF 
FARLIGT GODS
NY STRALIS passer perfekt til denne 
mission takket være dens tekniske løsninger, 
hvad angår vægtoptimering og opfyldelse af de 
strenge krav i ADR-konventionen.

Derudover tilbyder vores HI-SCR-system en 
afgørende fordel: ingen aktiv regenerering og 
lavere udstødningstemperatur gør den til den 
mest hensigtsmæssige løsning til områder med 
restriktioner som lufthavne, skibe, tunneler, 
raffinaderier	og	brændstofterminaler.

7
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Teknologi ned til mindste detalje: Sådan kan NY STRALIS karakteriseres.

Et	nyt	hjer te	slår	under	førerhuset	og	giver	rentabel	og	bæredygtig	energi	til	din	virksomhed.

NY STRALIS bruger nye teknologier til at levere betydelige forbedringer på de områder, der 
er vigtigst for transportvirksomhederne: effektivitet, kvalitet og driftssikkerhed.

MOTORER, SMART HJÆLPESYSTEMER & SMART EGR

HI-SCR-EFTERBEHANDLINGSSYSTEM DER OPFYLDER EURO 6/C

OPTIMIRET ADBLUE® LAYOUT

OPTIMERET LAYOUT FOR 
DET PNEUMATISKE SYSTEM

NY AFFJEDRING BAG

BAGLYGTER

KORT OM NY STRALIS

HI-CRUISE & HI-TRONIX

8
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NY TRÆDEPLADE

EURO 6/C ADBLUE® KVALITETSSENSOR

NY LAYOUT FOR BRÆNDSTOFRØR

NY HI-MUX / NY CHASSIS LAYOUT

NY BAGAKSEL & BAGTØJSUDVEKSLING

9
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OPFYLDER EURO 6/C
HI-SCR-efterbehandlingssystem registrerer i realtid enhver ændring i emissionsniveau og AdBlue® kvalitet 
og opfylder de nye krav i Euro 6/Trin C.

Elektronisk styreenhed

Blander

Forsyningsmodul

Diesel Oxidation katalysator

Dieselpartikelfilter

Selective Catalytic Reduction

Clean-Up katalysator

AdBlue / “DEF”

CO
NOxNOxNO

CO2

CO2

NH3

H2O

N2

PM

HC

Doseringsmodul

NO2NO2NONH3

H2ON2

AdBlue / “DEF”

HI-SCR: EN EKSKLUSIV IVECO-TEKNOLOGI

HI-SCR FORDELE

97% NOx REDUKTION

INGEN AKTIV REGENERERING

INGEN INDFLYDELSE PÅ 
KØLESYSTEMET

LÆNGSTE SERVICEINTERVALLER

FORBRÆNDIGNSEFFEKTIVITEET ++

BRÆNDSTOFØKONOMI ++
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IVECOS PATENTEREDE TEKNOLOGI
Vores patenterede HI-SCR er simpelthen det bedste system på markedet til selektiv katalytisk reduktion, og det eneste der 
nedbringer NOx-niveauet med 97%. Det	betyder	at	Euro	6-normerne	kan	opfyldes	uden	EGR.

HI-SCR ØGER SIKKERHEDEN
•	Den mest hensigtsmæssige løsning til missioner som leverancer, dagrenovation, renholdning af veje, off-road, kørsel i lufthavne, 
raffinaderier	og	brændstofterminaler.

HI-SCR ØGER NYTTELASTEN
•	 En	let	og	kompakt	teknologi,	der	giver	den	bedste	kombination	af	effektivitet	og	levetid.
•	 Der kræves ingen ekstra komponenter i motoren eller noget overdimensioneret kølesystem.

HI-SCR ØGER DRIFTSTIDEN
•	 Markedets	længste	serviceintervaller.

HI-SCR ØGER BRÆNDSTOFEFFEKTIVITETEN
•	 Alle HI-SCR-systemets fordele opretholdes (sikkerhed, lethed, ingen aktiv regenerering).
•	 Betydelige brændstofbesparelser ved langturskørsel.

11
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Vi har rekonstrueret drivlinen fra grunden for at give NY STRALIS endnu større effektivitet.
Den nye konstruktion omfatter komponenter udviklet med henblik på at give de største fordele under alle driftsforhold.

HØJEFFEKTIVE MOTORER
NY STRALIS tilbyder et bredt og velafbalanceret sor timent af motorer, der passer til alle anvendelser og er udstyret med 
missionsspecifikke brændstofbesparende anordninger.

Sortimentet omfatter 3 slagvoluminer og 9 effektklasser fra 310 til 570 hk, der leverer klassens bedste effekt og specifikke 
drejningsmoment.

Det giver kunderne mulighed for at “speede ned”:

•	 vi tilbyder 11-liters motorer,	hvor	de	fleste	konkurrenter	kun	tilbyder	13-liters	versioner,
•	 og vores bagtøjsudveksling på 2:47 giver mulighed for den bedste brændstofpræstation ved lidt over 1100 omdrejninger. 

Vores engagement i bæredygtighed førte os til yderligere at forbedre effektiviteten af alle vores motorer og øge ydeevnen for 
nogle af dem:

•	 maksimalt drejningsmoment for CURSOR 11 (+100 Nm på 420 hk versionen, og +50 Nm på 480 hk)
•	 og maksimal effekt for CURSOR 13 (som nu fås på 510 og 570 hk).

Cursor 11 Cursor 13Cursor 9

NY STRALIS EURO 6/TRIN C

SLAGVOLUMEN TURBOLADER
EFFEKT DREJNINGSMOMENT

HK @ rpm Nm @ rpm

CURSOR 9 8,7 liter

WG

310 @ 1675 – 2200 1300 @ 1100 – 1675

330 @ 1655 – 2200 1400 @ 1100 – 1655

360 @ 1530 – 2200 1650 @ 1200 – 1530

eVGT 400 @ 1655 – 2200 1700 @ 1200 – 1655

CURSOR 11 11,1 liter eVGT

420 @ 1475 – 1900 2000 @ 870 – 1475

460 @ 1500 – 1900 2150 @ 925 – 1500

480 @ 1465 – 1900 2300 @ 970 – 1465

CURSOR 13 12,9 liter eVGT

510 @ 1560 – 1900 2300 @ 900 – 1560

570 @ 1605 – 1900 2500 @ 1000 – 1605

HELT NY DRIVLINE

OP TIL 570 HK

12
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SMART EGR: HØJERE 
FORBRÆNDINGSEFFEKTIVITET 
Optimeret indsprøjtningstiming øger yderligere det maksimale 
cylindertryk og brændstofeffektiviteten. Dannelsen af NOx 
er sænket gennem let recirkulation af udstødningsgas ved 
specifi	kke	motorbelastningsværdier.

Smart EGR er ikke en enhed til emissionskontrol, men 
en brændstoføkonomisk foranstaltning: den reducerer 
forbruget på langdistancemissioner og giver samtidig alle 
fordelene ved et HI-SCR-system.

SMART MOTOR-HJÆLPESYSTEMER
Smart hjælpesystemer undgår energispild, når det ikke er 
nødvendigt at de er i drift:

•	 koblingskompressor og luftbehandlingsenhed
•	 energigenvindingsgenerator og intelligent batteriovervågning
•	 styrepumpe	med	variabelt	fl	ow.

NEDSAT FRIKTION
Mange	komponenter	er	blevet	rekonstrueret	for	at	reducere	
motorens friktion: stemplet har fået en ny udformning, og 
der er anvendt nye ringe med lavere tangentiel belastning.

Olietemperaturstyringen er også blevet forbedret for at 
undgå overophedning og unødvendigt energiforbrug.

ANTI-TOMGANG
Denne nye funktion undgår lange perioder med motoren i tomgang.

Systemet	slukker	motoren	automatisk	efter	en	foruddefi	neret	
tid, når de forudsete betingelser indtræder.

13
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14

HELT NY DRIVLINE

NY HI-TRONIX-GEARKASSE
Den nye generation 12-trins HI-TRONIX automatiserede gearkasse med elektronisk kobling tilbyder den mest avancerede 
teknologi i sin kategori:

•	 modulopbygget, servicevenligt koncept,
•	 99,7% effektivitet,
•	 ekstraordinær holdbarhed,
•	 klassens bedste gearfordeling (16,7),
•	 og klassens bedste drejningsmoment/vægt forhold.

I forhold til den tidligere model giver HI-TRONIX forbedring af alle 
indikatorer for ydeevne. Den reducerer skiftetiden med 10%, den 
er konstrueret til næsten dobbelt så mange gearskift som den 
foregående generation af automatiserede gearkasser, og den forlænger 
intervallet for gearolieskift op til 600000 kilometer (ved 
langtursdrift).

HI-TRONIX tilbyder også ekstra funktioner såsom manøvreringstilstand 
(krybekørsel) til kørsel ved lav hastighed, funktion som momentomformer, 
vuggefunktion for at genoprette vejgrebet på fedtet underlag, 
4 bakgear og en ny serie kraftudtag.

14
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HI-CRUISE INTEGRERET KØRESYSTEM
En kørestil til glæde for alle: chauffører såvel som flådeejere. 
Sammen med HI-TRONIX gearkassen introducerer NY STRALIS det HI-CRUISE	 integrerede	 køresystem,	der	omfatter	GPS-
baserede systemer såsom prædiktiv fartpilot og gearskift, samt en forbedret eco-rull funktion.

Transmissionen	og	GPS-systemet	er	netværksforbundet,	 hvilket	muliggør	en	 foregribende kørestrategi, der passer perfekt til 
vejforhold og skiftesekvens.

Den	nye	HI-CRUISE	 indeholder	også	ECOSWITCH-parametre såsom indstillet hastighed via fartpiloten og momentbegrænser  
for at begrænse brændstofforbruget; mens manuel styring dog stadig er mulig i nødsituationer.

HI-CRUISE,	kombineret	med	ECOSWITCH,	er	en	effektiv	køreassistent,	
der giver betydelige fordele:

•	hastighed og isætning af gear styres af en “electronic-horizon” 
algoritme, der anvender avancerede brændstofbesparende strategier

•	 forebyggelse af overforbrug takket være hastighedsbegrænseren, 
kick-down	deaktivering	og	elektronisk	styret	gearskift

•	enestående kørekomfort.

HI-CRUISE	er	blevet	finjusteret	til	kravene i det virkelige liv for 
at tilfredsstille alles behov:

•	chaufførerne er	 glade	 for	 HI-CRUISE,	 fordi	 systemet	 giver	 en	
behagelig kørsel, forenkler deres job og giver dem mulighed for at 
fokusere på sikkerheden i stedet for vejrutinerne;

•	flådeledere sætter	 stor	 pris	 på	 HI-CRUISE,	 fordi	 det	 giver	
betydelige brændstofbesparelser (og øget langsigtet driftssikkerhed) 
også med uerfarne chauffører.

15
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NYE “TRIPLE A” ØKO-DÆK
IVECO	 er	blandt de første producenter på markedet, 
der	anvender	de	nye	“Triple	A”	MICHELIN	X®	LINE™	Energy™	
F og D2 øko-dæk.

Minimeret	rullemodstand	giver	betydelige	besparelser	(i	forhold	
til de nuværende X Linie dæk):

•	 der spares op til 1 liter /100 km brændstof med de nye dæk,
•	 0,5 liter /100 km (i gennemsnit) sparet i første livscyklus,
•	en miljømæssig fordel svarende til 1,33 kg mindre CO2 for 

hver 100 km, lig med over 3,7 tons i løbet af første livscyklus.

På NY STRALIS kan brændstofbesparelserne med de 
nye øko-dæk nå op på 1,5%.

Michelin	 øko-dæk	 kan	 fås	 på	 hele	 modelprogrammet	 og	
tilbydes som standard på NY STRALIS XP.

NY BAGAKSEL
NY STRALIS har fået en helt ny bagaksel med enkelt reduktion og forbedret geargeometri, der nedbringer brændstofforbruget.

Udover at kunne leveres med de traditionelle udvekslingsforhold, tilbydes den nye aksel på XP-modellen med en særlig nedspeedende 
konfi guration på 2:47.

Ved at reducere motorens hastighed i køremåde giver den nye bagaksel betydelige brændstofbesparende fordele - især på 
langdistanceruter.

HELT NY DRIVLINE

16

H1613301DA_StralisXP_vers5.indd   16 28/10/16   15:55



H1613301DA_StralisXP_vers5.indd   17 28/10/16   15:56



NY TRÆDEPLADE
En	ny	trædeplade	forbedrer	både	funktionaliteten	og	sikkerheden.

Trædepladerne dækker passagen fra side til side til bageste affjedringsbeslag, uden fremspringende bolte eller dele, og udgør 
dermed et sikkert arbejdsområde.

Anvendelsen af aluminium og rustfrit stål sikrer korrosionsbestandighed.

NY HI-MUX / NY CHASSIS LAYOUT
Den elektriske og elektroniske arkitektur i NY STRALIS er blevet fuldstændig ændret, og nye elektroniske enheder er 
blevet	udviklet	for	at	håndtere	endnu	flere	funktioner	med	optimerede	ressourcer.

Den nye HI-MUX tilbyder forbedret pålidelighed, større databehandlingskapacitet og mulighed for at indføre personbilslignende 
funktioner. Netværket	er	dobbelt	så	hurtig	til	at	håndtere	den	store	mængde	data	der	kræves	af	det	GPS-baseret	prædiktive	
HI-CRUISE-system.

HI-MUX baserede elektroniske enheder i lastbilen kommunikerer via to fysiske ledninger ved hjælp af en fælles protokol.

Arkitekturen	er	modulopbygget,	opdelt	 i	 to	 for	 forbedret	fleksibilitet	og	 servicevenlighed,	og	 integreret	 i	et	nyt layout med 
tryklufts-, brændstof- og AdBlue®-ledninger. 

Slanger og kabler løber parallelt på langs af chassisrammen, i et overskueligt og velordnet layout der letter servicering og 
reparationer og dermed resulterer i mere driftstid.

TEKNOLOGI OG VÆRDI

18
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NYE PERSONBILSLIGNENDE FUNKTIONER
NY STRALIS introducerer nye personbilslignende funktioner, som giver en endnu bedre funktionalitet og brugervenlighed: 

•	 LED-lygter,
•	 en ny centrallås med fjernbetjening og eksternt lysblink,
•	 regulering af intensitet af den indvendige belysning,
•	 automatisk aktivering af advarselslys ved pludselig deceleration / nedbremsning.

Instrumentpanelet er også blevet redesignet som led i udviklingen af det nye elektriske og elektroniske system.

En	hurtig	menu	til	at	aktivere/deaktivere	hyppigt	anvendte	funktioner	kan	kaldes	frem	med	en	knap	indbygget	i	rattet.

NY OG LETTERE  
AFFJEDRING BAG
En	ny	affjedring	bag	forbedrer	holdbarheden	og	driftssikkerheden	
samt reducerer vægten.

Komponenterne er blevet rekonstrueret til at opnå en 
vægtreduktion på 45 kg med opretholdelse af samme ydelse.

Den kompakte størrelse på den nye krængningsstabilisator 
har givet en større rampevinkel.

Den ny affjedring er desuden mere modstandsdygtig mod 
korrosion.

19
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KOMFORT OG PRODUKTIVITET

DESIGNET OMKRING CHAUFFØREN
NY STRALIS førerhus er designet omkring chaufføren. Førsteklasses komfort, sikkerhed og infotainment giver et enestående 
arbejdsmiljø og øger produktiviteten ved enhver type anvendelse.

HI-WAY førerhuset med højt tag har indvendig højde på ca. 2 m og volumen på over 10 kubikmeter.

Instrumentbordet er ergonomisk og funktionelt, udført i homogene materialer for at forhindre knirken og raslen. Chaufføren 
kan nemt nå alle betjeningsgreb uden at læne sig frem fra sædets ryglæn, hvilket giver maksimal sikkerhed.

Enhver	funktion	er	designet	til	at	forbedre	trivslen	i	førerhuset:

•	 rat med pneumatisk justering og integrerede kontakter,
•	 opvarmet og ventileret førersæde med højdejusterbar sikkerhedssele,
•	 HI-COMFORT køje, 80 cm bred og over 2 m lang, med trælameller og nedfældeligt ryglæn,
•	 nedfældelig overkøje med luftaffjedret hængslingssystem,
•	 nat-aircondition med lavt energiforbrug indbygget i loftpanelet,
•	 over 30 skuffer og opbevaringsrum,
•	 50-liters maxi-køleskab til langturskørsel som ekstraudstyr. 

Oven i alt dette har førerhuset en fremragende lydisolering og nye, mere funktionelle gardiner og solskærme.

NY STRALIS og NY STRALIS XP leveres med alle typer førerhuse og i alle højder.

Ny Stralis Hi-Way

20
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INDVENDIG HØJDE KØJER BREDDE LÆNGDE

HI-WAY
til langturskørsel

HØJT	TAG	
1989 mm

1 - 2

2500 mm 2250 mm

LAVT	TAG
1516 mm

1

HI-ROAD
til regional kørsel

HØJT	TAG
1880 mm

1 - 2

2300 mm 2150 mm

LAVT	TAG
1210 mm

1

HI-STREET
til bykørsel

LAVT	TAG
1210 mm

– 2300 mm 1710 mm

Ny Stralis Hi-Street / Hi-Road
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KOMFORT OG PRODUKTIVITET
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ERGONOMI OG SIKKERHED

EBS + BAS Electronic Braking System + Brake Assistant System 

ESP Electronic Stability Program 

HILL HOLDER Forhindrer lastbilen i at rulle baglæns når bremsepedalen slippes (med HI-TRONIX)

INTARDER Forøger det primære bremsesystems nedbremsningsfunktioner 

PARKINGSBRESE Ekstra	parkeringsbremse	for

ACC Adaptive Cruise Control 

LDWS Lane Departure Warning System

AEBS Advanced Emergency Braking System 

DRL Daytime Running Lights 

DAS Driver Attention Support 

NY STRALIS kan udstyres med de mest avancerede sikkerheds- og køreassistentfunktioner, som beskytter chaufføren og gør 
hans arbejde lettere og mere produktivt.
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IVECO LEVERER DRIFTSTID TIL DIN LASTBIL

Som	en	garanti	for	produktets	driftssikkerhed	og	servicenettets	ekspertise	tilbyder	IVECO	en	helt	ny	form	for	DRIFTSTIDSGARANTI.

Med	DRIFTSTIDSGARANTI	vil	en	NY	STRALIS,	der	måtte	få	motorstop	på	grund	af	tekniske	problemer,	blive	repareret inden 
for 24 timer fra den indleveres til en IVECO TRUCK STATION	(tidsberegningen	foretages	af	IVECO	CUSTOMER	CENTER).

Hvis	dette	ikke	er	muligt,	vil	IVECO	sørge	for	at	kunden	får :

•	en	erstatningslastbil	stillet	til	rådighed	(hvis	en	sådan	forefindes)
•	eller	en	daglig	kompensation	for	hver	24	timers	stilstand	på	værkstedet.

DRIFTSTIDSGARANTIEN er inkluderet som standarddækning med NY STRALIS XP og er integreret i ELEMENTS  
3XL / 2XL aftalerne (**).

(*) Op til 4 dage (**) Op til 4 år

DRIFTSTIDSGARANTI
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IVECO TRUCK STATION: EN PARTNER I HELE EUROPA
At køre NY STRALIS betyder aldrig at være alene: Kunderne kan regne med IVECO TRUCK STATION værkstederne, 
der ligger langs de europæiske hovedruter.

IVECO	TRUCK	STATIONS	udfører	en	 række	service-	og	 reparationsarbejder	 -	herunder	 spring-køen-over	 reparationer	med 
originale IVECO-reservedele, trailerservice, dækservice, karosseriservice, AdBlue® tankning og lastbilvask *.

Tid på det nærmeste TRUCK serviceværksted kan bestilles via app, telematik eller telefon gennem	ASSISTANCE	NON	STOP	
24/7	CUSTOMER	CENTER.

TRUCK	STATIONERNE	opfylder	strenge	kriterier	for	godkendelse	og	udmærker	sig	ved	førsteklasses	service	baseret	på	erfaring	
og opmærksomhed over for kunden. Deres opgave er at reducere stilstandstiden og forbedre lastbilens produktivitet ved at 
løse problemerne på den bedste, hurtigste og mest professionelle måde.

*Kontroller hvilke tjenester, der er til rådighed hos din TRUCK STATION.

NÆRHED
Uanset hvor du er, er der altid en truck station i nærheden. 
Du kan regne med det.

TEKNISK MULTISERVICE
•	 Trailerservice
•	 Dækservice
•	 Karrosseriservice	
•	 AdBlue® påfyldning
•	 Lastbilvask

TILLÆGSYDELSER
•	 Aftale	med	hotel	(transfer	inkluderet)
•	 Erstatningskøretøj

PRIORITET
Spring-køen-over for at løse ethvert teknisk problem 
vedrørende din lastbil.

RESERVEDELE
Kvaliteten i logistikken og den øgede tilgængelighed af 
reservedele på lageret forkorter reparationstiden.

UDVIDEDE ÅBNINGSTIDER
Alle truck stationer er åbne uafbrudt fra mandag til 
lørdag, 24 timer i døgnet.

FØRSTEKLASSES PERSONALE
Specialuddannede mekanikere med stor ekspertise 
sikrer en høj servicekvalitet.

LANGS	EUROPAS	
HOVEDVEJE	OG	
TRAFIKKORRIDORER

FØRSTEKLASSES REPARATION
•	 Erfarent	IVECO-personale
•	 De	mest	avancerede	diagnoseværktøjer
•		Førsteklasses	reparation,	hurtig	udførelse,	

reduceret nedetid.
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DRIVING STYLE EVALUATION systemet behandler 
data	indhentet	fra	motor,	køretøj	og	GPS	med	en	avanceret	
algoritme, der evaluerer præstationerne ud fra deres 
brændstofbesparende	 effekt.	 Evalueringen	 tager	 hensyn	 til	
hvor vanskelig missionen er.

Brændstofbesparende forslag vises på skærmen, mens 
køretøjet kører (der tages højde for gear, nedbremsning, 
motorbremse, acceleration og lastbilens tyngdekraft).

Hver af disse indekser vises på skærmen med en analog 
indikator, der viser et procenttal i midten.

Jo	højere	værdi,	jo	bedre	kørsel.

Ved afslutningen af hver tur, kan chaufføren se en oversigt 
over alle præstationsindikatorer på skærmen, udtrykt  
i	procent	og	i	grafisk	form.

DRIVING STYLE EVALUATION
DRIVING STYLE EVALUATION sætter chaufførerne i stand til at blive bedre i realtid. Systemet fungerer som en 
professionel instruktør om bord i lastbilen og er med til at spare brændstof uden at gå på kompromis med marchhastigheden. 
DSE-systemet	vurderer	effektiviteten	og	kommer	med	brændstofbesparende	forslag	(for	eksempel	hvilket	gear,	der	er	bedst	at	
bruge	på	et	givet	tidspunkt).	DRIVING	STYLE	EVALUATION	kan	bruges	af	chaufføren	om	bord	i	lastbilen	eller	i	forbindelse	med	
de	nye	IVECO	BRÆNDSTOFKONSULENTYDELSER.

RÅDGIVNING OM BRÆNDSTOF
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TCO2 SMART RAPPORT
Fjernbetjent	 indhentning	 af	 data	 fra	 lastbilens	 IVECO	
DRIVING	 STYLE	 EVALUATION	muliggør	 evaluering	 af	de 
vigtigste præstationsparametre for køretøj og chauffør.

Rapporterne sendes automatisk hver uge til 
flådelederen pr. e-mail, med indikation af kørestil og 
adfærd,	brændstofforbrug	for	det	enkelte	køretøj	og	flådens	
miljøbelastning som helhed.

Tjenesten	 er	 uafhængig	 af	 andre	 webportalbaserede	
flådestyringstjenester.

TCO2 ADVISING
IVECO	 er	 en	 allround	 “brændstofkonsulent” - en 
fuldtidspartner i jagten efter transporteffektivitet og 
bæredygtighed.

Vores erfaringer med de mest effektive brændstofbesparende 
teknikker er baseret på mange års driftsdata, som er 
indsamlet og analyseret i samarbejde med vores kunder,  
fra de mest forskellige missioner og ruter. 

IVECO	tilbyder	nu	denne	unikke	knowhow	som	en	service, 
som leveres på hvert enkelt marked af dedikerede teams af 
brændstofeksperter	 der	 konstant	 overvåger	 flådernes	 KPI	
for at udvikle skræddersyede forbedringsplaner.

TCO2 DRIVING
Gode chauffører kan opnå brændstofbesparelser på linje med de bedste teknologiske systemer: dette er grunden til at 
IVECO	tilbyder	specifikke uddannelseskurser for at udvikle disse færdigheder hos kundernes chauffører.

Vi underviser i, hvordan man kan reducere brændstofforbruget, øge	køretøjets	holdbarhed	og	maksimere	trafiksikkerheden.

Kurserne	kan	tilpasses	kundernes	behov	og	afholdes	i	kundernes	egne	lokaler	eller	hos	IVECO.	Emnerne	omfatter :

•	 kendskab til køretøjet, dets egenskaber og funktioner,
•	 samt køreerfaring med en professionel vejleder.
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SKRÆDDERSYET TIL AT FORBEDRE PRODUKTIVITETEN 
OG REDUCERE TCO VED ENHVER MISSION

NY STRALIS NY STRALIS NY STRALIS XP

HI-SCR efterbehandling

Nedsat motorfriktion

Smart hjælpesystemer *

Smart EGR (brændstofeffektivitet) **

Anti-tomgangsystem

HI-MUX

HI-TRONIX

HI-CRUISE GPS prædiktiv kørsel Opt.

Ny bagaksel

Ny affjedring bag

Nye triple “A” øko-dæk Opt.

Ny trædeplade

HI-LED baglygter Opt.

IVECONNECT + DRIVING STYLE EVALUATION

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

TCO2 LIVE SERVICES

TCO2 SMART RAPPORT*** Opt.

TCO2 ADVISING**** Opt.

DRIFTSTIDSGARANTI (i op til 4 år)

ELEMENT service- og reparationsaftaler Opt. Obligatorisk

TCO2 DRIVING Opt. Opt.

Flådestyringstjenester Opt. Opt.

Dækserviceaftale 
(service og reparationsaftale obligatorisk) Opt. Opt.

***4 år inkluderet i XP **** 1 år inkluderet i XP

NY STRALIS
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NY STRALIS XP er konstrueret til at køre fl ere kilometer med mindre brændstof. 

NY STRALIS XP er udviklet til at levere den bedste brændstoføkonomi og ydeevne ved langdistancetransport og forbedrer 
brændstofeffektiviteten og reducerer TCO gennem avanceret teknologi og en helt ny produkttilgang.

Med	NY STRALIS XP har vi skabt det perfekte langdistancekøretøj: en rigtig “brændstof-manager”, der er i stand til at 
kontrollere alle de faktorer der påvirker forbruget ved hjælp af unikke tjenester	udviklet	af	IVECO	til	at	reducere	CO2 og TCO.

Den tilbyder markedets bedste integration mellem produkt og services, idet den dækker to tredjedele af de totale ejeromkostninger, 
og udgør den mest komplette transportløsning, som kan fås inden for lastbilsektoren i dag.

På NY STRALIS XP er alle brændstofbesparende funktioner inkluderet som standard:

•	 SMART EGR, et system, der forbedrer forbrændingseffektiviteten og er meget effektivt på langdistanceruter,
•	 SMART HJÆLPESYSTEMER,
•	 nedsat friktion i motoren,
•	 HI-CRUISE, et system der integrerer køreassistentfunktioner såsom eco-roll, prædiktiv gearvalg og prædiktiv far tpilot,
•	 ECOSWITCH hastigheds- og momentbegrænser,
•	 optimeret bagtøjsudveksling,
•	 øko-dæk med lav rullemodstand,
•	 eksklusiv DRIFTSTIDSGARANTI
•	 og IVECO BRÆNDSTOFKONSULENTYDELSER, herunder TCO2	SMART	REPORT	and	TCO2	ADVISING.

Tager man alle faktorer (brændstof, vedligeholdelse, værdi og driftstid) i betragtning, reducerer NY STRALIS XP de totale 
ejeromkostninger (Total Cost of Ownership) for en langdistancelastbil med 5,6%.

NY STRALIS XP: 
TCO2 CHAMPION I LANGFART

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

 
EKSTRA DRIVLINE

•	 Komponenter der ikke er 
omfattet af drivlinepakken 
(Fx det elektriske system)

AFTALER OM PLANLAGT SERVICE UDVIDET GARANTI

UNDTAGELSER FRA ELEMENTS

For undtagelser henvises til de kontraktlige 
dokumenter vedrørende dit marked.

De	store	“elementer”,	der	 indgår	 i	tilbuddet	(Service,	Driveline,	Ekstra	drivline,	Slid)	kan	kombineres,	så	du	får	den	aftale,	der	
passer perfekt til din virksomhed. Herunder er en liste over mulige kombinationer :

SERVICE DRIVLINE
EKSTRA 

DRIVLINE
SLID DRIVLINE

EKSTRA 
DRIVLINE

 
SLID

•	 Kobling
•	 Bremseklodser
•	 Bremseskiver
•	 Bremsetromler
•	 Bremsebelægninger til 

tromlebremser

 
SERVICE

•	 Service
•	 Smøring
•	 Olie- og væskeskift ifølge Service 

og reparationshåndbogen

 
DRIVLINE

•	 Motor
•	 Brændstofi	ndsprøjtning
•	 Gearkasse
•	 Kardanakslen og aksel

IVECO TCO2 LIVE
IVECO TCO2-LIVE er mere end et salgstilbud - det er et løfte: Vi er på kundernes 
side i jagten på TCO-forbedring.

IVECO	har	skabt	den	mest	omfattende	pakke	til	reduktion	af	de	samlede	ejeromkostninger	
(TCO) og tilbyder for første gang en komplet pakke af tjenester til rådgivning omkring 
brændstof.

•	 TCO2 SMART RAPPORT
•	 TCO2 ADVISING
•	 TCO2 DRIVING.
Obs! disse services kan varierer fra land til land

IVECO ELEMENTS
ELEMENTS betyder business. Og business betyder fl eksibilitet.

Kunderne kan vælge den kombination af Planlagt Service og Udvidet garanti, der passer 
bedst til deres mission og kilometertal.

Servicepakkerne kan yderligere skræddersys til de enkelte behov med tillægspakker.
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FLÅDESTYRINGSTJENESTER 
IVECO	kører	et	FLÅDESTYRINGSPROGRAM der giver flådelederen mulighed for på afstand at følge hver t enkelt køretøjs 
rute og status i realtid via FleetVisor™ por talen.

Tjenesten leveres af vores par tner ASTRATA og tilbyder forskellige aftaleniveauer.

DÆKSERVICEAFTALE 

Korrekt dæktryk og -vedligeholdelse er med til at reducere 
brændstofudgifterne.

IVECO	tilbyder	en	komplet	DÆKSERVICEAFTALE:

•	missionsbestemt	valg	af	dæk,	der	omfatter	de	nye	“Triple	A”	
MICHELIN	X®	LINE™	Energy™	F	og	D2	til	langturstransport,

•	 fuld	vedligeholdelse	og	udskiftning	inden	for	det	specifikke	
interval,

•	ubegrænset	kilometerdækning,
•	og	vejhjælp	ved	dækrelaterede	problemer.

Alle ydelser er samlet i et månedligt beløb, der kan 
finansieres	 sammen	 med	 køretøjet.	 Hermed	 undgår	 man	
uforudsete dækudgifter.

BRONZE 
•	 “Track and trace” på kort af lastbilen
•	 Oversigt over brændstofforbrug

SØLV
•	 Alle	tjenester	fra	BRONZE-pakken
•	 Rapport over brændstofforbrug
•	 Analyse af køretøjs- og chaufførdata
•	 Chaufførens arbejds- og hviletider

GULD
•	 Alle tjenester fra SØLV-pakken
•	 Messaging	med	back	office
•	 Ordrestyring og arbejdsgang

EKSTRA TJENESTER
•	 Fjerndownloading	af	data	fra	den	digitale	far tskriver
•	 Hyppig positionering
•	 DRIVING	STYLE	EVALUATION	rapporter	via	internet
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Ivecos komplette tilbehørsprogram kan ses 
i tilbehørskataloget 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 kundetilpasningsmuligheder 
er lige ved hånden med den gratis ap 
“Iveco Accessories” 

IVECO TILBEHØR har udviklet et komplet sor timent af tilbehør af høj kvalitet, designet “omkring køretøjet” for at opfylde 
chaufførens behov: Hermed kan man forbedre NY STRALIS, hvad angår stil, synlighed, teknologi og komfort.

STIL
NY STRALIS kan gøres endnu mere eksklusiv med 
det nye styling-kit, spejlkapsler og forkromede 
detaljer såsom hjul- og møtrikkapsler : et stort udvalg 
af tilbehør som højner lastbilens karakter og stil.

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.

HI-TECH
HI-VISION kombinerer innovation, teknologi og 
brugervenlighed og sørger for maksimal underholdning. 
Det nye HI-SOUND lydsystem er designet til at give en reel 
forbedring af livskvaliteten om bord i førerhuset.

KOMFORT
Sædebetræk og måtter matcher perfekt med førerhusets 
interiør, og valget af materialer opfylder alle krav 
til langturskørsel. Det sammenklappelige bord og 
kaffemaskinen gør ethver t stop til en behagelig hvilepause.

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, vi deler, og som ligger til grund for 
vores	servicepolitik.	Alle	IVECOs	tjenester	(fra	fi	nansiering	til	vedligeholdelse,	assistance	og	reparation)	er	baseret	på	ønsket	om	at	
øge driftstiden og sætte rentabilitet i vejret.

ORIGINALE IVECO-RESERVEDELE udgør den bedste garanti for at 
opretholde værdien af NY STRALIS over tid, samtidig med at beskytte mod 
uplanlagt nedetid og give sikkerhed for personer og varer.

IVECO	tilbyder	det	største	udvalg	af	nye	og	renoverede	komponenter,	service-
kits og telematikløsninger til hele NY STRALIS levetid.

IVECO	driver	et	netværk	af	8	reservedelslagre med et areal på over 330000 
kvadratmeter og 350000 reservedelsnumre og bruger avancerede teknologier 
til at sikre levering 24/7 overalt i Europa. 

IVECO FAN SHOP
IVECO FAN SHOPs udstiller arbejds- og fritidstøj, tasker og gaver, papirvarer og 
gadgets	hos	alle	IVECO-forhandlere.	

Se kataloget på www.ivecostore.com.

IVECO ASSISTANCE NON-STOP er kun et telefonopkald væk - 24 timer 
i døgnet, 7 dage om ugen – for at hjælpe kunderne hver gang (og overalt).

IVECO NON-STOP er den nye smartphone app for at 
tilkalde vejhjælp.

Kunderne	 behøver	 blot	 at	 indtaste	 køretøjsidentifi	kation	 og	
nummerplade. Derefter, med et enkelt tryk på en knap, kan de bede 
om assistance (et foto kan vedhæftes beskeden for at lette diagnosen).

IVECO CUSTOMER CENTER	 henter	 straks	 GPS-koordinater,	 lokaliserer	
køretøjet og kontakter det nærmeste værksted (eller det mest egnede alt efter 
behov). 

Reparationerne overvåges centralt trin for trin: Kunderne modtager løbende 
opdateringer om status for køretøjet og færdiggørelsen af reparationen.

IVECO	er	 et	 selskab	 i	CNH	 industrielle	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	Industrials	salgsmærker.

IVECO CAPITAL,	 Iveco-koncernens	 fi	nansieringsselskab,	 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 kan skræddersys til kundens behov, og gælder 
for alle typer køretøjer – nye såvel som brugte samt opbygninger.
IVECO	CAPITAL	giver	kunderne	professionel	rådgivning	i	valget	af	det	fi	nansielle	
produkt, der er bedst egnet til deres virksomheds 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 regnskabsregler.

IVECOS KUNDETJENESTER
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NY STRALIS

LANGCHASSIS TRÆKKER

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

HI-WAY (AS)

MOTOR
Cursor 11

Cursor 13

GEARKASSE
Manuel	–	16	trin

Automatiseret– 12 trin

AKSELAFSTAND (mm)

AFFJEDRING
/ VERSION

Luftaffjedring

Standard højde
P/PS
X/P

3800÷6700 3800÷6050 4500÷6050 3650÷3800 3800÷4000 -

Tvillinghjul bag Y/PT 3800÷6050 3200

Tung mission TZ/P-HM 3200

Fuld 
luftaffjedring

Lav trækker FP-LT 3650

Veksellad FP/FS-CM 5700 4200÷6050

Storvolumen FP/FS-GV 5100÷5500 4200÷5100

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

MOTOR
Cursor 9

Cursor 11

GEARKASSE

Manuel	–	16	trin

Automatiseret– 12 trin

Automatgearkasse

AKSELAFSTAND (mm)

AFFJEDRING
/ VERSION

Parabelfjedre 3800÷6300

Luftaffjedring

Standard højde
P/PS
X/P

3800÷6700 3120÷6050 4200÷4500 4500÷6050 3650÷3800 4000

Tvillinghjul bag Y/PT 3800÷6050

Tung mission TZ/P-HM 3200

Fuld 
luftaffjedring

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

Lav trækker FP-LT 3650

Veksellad FP/FS-CM 5700 4200÷6050

Storvolumen FP/FS-GV

Biltransport FP-CT 5500÷5700 3800
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NY STRALIS XP

LANGCHASSIS TRÆKKER

4x2 6x2Y 4x2 6x2X

HI-WAY (AS)

MOTOR
Cursor 11

Cursor 13

GEARKASSE
Manuel	–	16	trin

Automatiseret– 12 trin

AKSELAFSTAND (mm)

AFFJEDRING
/ VERSION

Luftaffjedring
Standard højde

P/PS
X/P

3800÷6700 3800÷6050 3650÷3800 3800÷4000

Tvillinghjul bag Y/PT

Fuld luftaffjedring

Lav trækker FP-LT 3650

Veksellad FP/FS-CM 5700 4200÷6050

Storvolumen FP/FS-GV 5100÷5500 4200÷5100

HI-ROAD (AT)

MOTOR
Cursor 9

Cursor 11

GEARKASSE

Manuel	–	16	trin

Automatiseret– 12 trin

Automatgearkasse

AKSELAFSTAND (mm)

AFFJEDRING
/ VERSION

Parabelfjedre

Luftaffjedring
Standard højde

P/PS
X/P

3650÷3800

Tvillinghjul bag Y/PT

Fuld luftaffjedring

Distribution FP/FS-D

Lav trækker FP-LT 3650

Veksellad FP/FS-CM

Storvolumen FP/FS-GV

Biltransport FP-CT
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