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NY STRALIS NP: ET KOMPLET MODELPROGRAM TIL NATURGAS

Stralis NP er det eneste komplette modelprogram af tunge naturgasdrevne lastbiler, der er udviklet
og konstrueret til at løse alle onroad- og lettere offroad-opgaver, såsom logistikopgaver inden for
byggesektoren. Med en rækkevidde på op til 1.600 km har Stralis NP den brændstofkapacitet, effekt,
komfort og transmissionsteknologi, der gør den egnet både til regional kørsel og langdistancetransport.
EFFEKTIVITET UDEN KOMPROMISER VED ENHVER OPGAVE
Stralis NP 460 leverer udmærket brændstoføkonomi ved alle anvendelser - fra kortere regionale til
internationale fjerntransporter. Ud over en motor med enestående brændstoføkonomi byder den
på brændstofbesparende løsninger såsom EcoSwitch, optimeret bagtøjsudveksling, økodæk med lav
rullemodstand samt kørestilsevaluering (DSE - Driving Style Evaluation). De avancerede funktioner
med henblik på øget effektivitet og sikkerhed omfatter IVECO HI-CRUISE: et forudseende system,
der styrer køreassistentfunktioner såsom fartpilot, gearskifteautomatik og Eco-Roll ved integrering
af kørselsparametrene med den seneste GPS-kortlægningsteknologi. For at garantere bedst mulige
oplevelser og præstationer for flådechefer og chauffører, er der udviklet tre skræddersyede tjenester
i samarbejde med MICHELIN SOLUTIONS.
UBEGRÆNSET BÆREDYGTIGHED
IVECO har længe troet på naturgas og biometan som fremtidens bæredygtige brændstof. Stralis NP
er kulminationen på de sidste 20 års pionerarbejde inden for naturgasteknologi og har gjort IVECO
til den absolutte markeds- og teknologiførende producent af erhvervskøretøjer, der drives af dette
bæredygtige brændstof. IVECOs engagement i at fremme brugen af naturgas til transport har ført
til etablering af et omfattende netværk af specialiserede forhandlere, som kan yde assistance til
kundernes gasdrevne køretøjer langs de europæiske transportruter.
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NY STRALIS NP:
DEN RENE LASTBIL UDEN BEGRÆNSNINGER
Revolutionen inden for bæredygtig transport, som giver dig en konkurrencefordel på alle onroad- og lettere offroad-opgaver.
Med Stralis NP har du alle de fordele, der ligger i muligheden af at tilbyde dine kunder en ægte ’grøn’ transport, samtidig med at du
får branchens bedste præstationer og totale ejeromkostninger (TCO).

FOR VORES PLANET

Med sin rene kraft takler Stralis NP udfordringerne vedrørende
drivhusgasser og forurening fra godstransporten. Den
maksimerer de miljømæssige fordele ved naturgas og
biometan, som er det mest miljøvenlige brændstof til
forbrændingsmotorer og den bedst udviklede løsning til
bæredygtige transporter som findes i dag.
Stralis NP leverer ubegrænset bæredygtighed med:
• Bedre luftkvalitet: 60% mindre NOx og 99%
færre partikler
• Mindsker klimaændringerne: 95% reduktion af CO2
med biometan
• Mindre støj: målt til under 71 dB ifølge Piek Quiet
test for lastbiler
• Ingen diesel eller andet benzinbaseret brændstof

FOR DINE CHAUFFØRER

Chaufførerne er transportvirksomhedens mest værdifulde
aktiv. De fortjener en lastbil med overlegne præstationer og
førsteklasses komfort. Stralis NP har alt det som hurtigt gør
den til vognparkens mest populære lastbil: næsten helt støj- og
vibrationsfrit førerhus, hurtig og intelligent automatiseret
gearkasse, perfekt førerergonomi og eksklusivt infotainmentudstyr.
Takket være motorens exceptionelle brændstofeffektivitet, det
lave brændstofforbrug med ECOfunktionerne og DSEkørestilsevaluering (Driving Stile Evaluation) samt den store
tankkapacitet for brændstof, har Stralis NP en øget rækkevidde
på op til 1.600 km. Når dine chauffører en sjælden gang må
stoppe op for at tanke, vil de glæde sig over, at denne
procedure er så hurtig og ren – og ikke mindst sikker
med motorens startspærre. Stralis NP er desuden udstyret
med DAS (Driving Attention Support), som konstant
overvåger chaufførens opmærksomhed og advarer ham,
hvis niveauet falder.
Den stille, rene og teknologisk avancerede Stralis NP er det
fødte flagskib i din virksomhed. En lastbil som dine chauffører
vil være stolte af at køre.

FOR DIN FORRETNING

Med Stralis NP kan du fremtidssikre din bæredygtige
virksomhed og sikre vedvarende vækst.
Din rentabilitet vil nyde godt af de lave totale driftsomkostninger,
som er resultatet af det laveste brændstofforbrug nogensinde,
den lavere pris på naturgas i de fleste europæiske lande samt
de lave vedligeholdelsesomkostninger for Stralis NP.
Vi har forlænget serviceintervallerne til 90.000 km – branchens
længste for lastbiler der udelukkende drives af gas! Det holder
ikke bare dine driftsudgifter nede; det betyder også, at din
lastbil tilbringer mindre tid på værksted og mere tid på vejen,
hvor den tjener penge hjem.
Stralis NP tilbyder desuden adskillige unikke tjenester udviklet
i samarbejde med MICHELIN SOLUTIONS, som hjælper dig
med at drive din virksomhed effektivt og lønsomt: De omfatter
rutetjeneste, chaufførtræning og daglige eftersyn.
Med Stralis NP kan du skille dig ud fra konkurrenterne med et
unikt tilbud af virkelig bæredygtige og konkurrencedygtige
logistiktjenester.
Med alt fra sættevognstrækkere i standard eller lav højde til et
bredt udvalg af langchassiser – herunder versioner til veksellad
– tilbyder den nye Stralis NP dig markedets bredeste sortiment
til langdistancetransport. Er du parat til at gå over til naturgas
og styrke din bæredygtighed?
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REN KRAFT FOR UBEGRÆNSET BÆREDYGTIGHED
Stralis NP udgør en revolution for transportsektoren: for første gang giver et køretøj på alternativt brændstof mulighed for
at forbedre både bæredygtigheden og investeringens afkast – med en TCO som er op til 9% lavere end for diesellastbiler
med de fordelagtige europæiske gaspriser.

BÆREDYGTIGHED FOR DIN VIRKSOMHED

HOLDBARHED FOR VORES PLANET

Naturgas er ved at indtage markedet med storm.

Med Stralis NP går økonomi og miljøhensyn hånd i hånd.

Dette er muligt takket være en kombination af følgende faktorer:

Naturgas er det mest succesfulde alternative brændstof, siden diesel vandt kampen over benzinen.

•
•
•
•
•

Det er ikke en løsning under udvikling – der findes allerede: en gennemprøvet teknologi, som IVECO introducerede i 1996, og hvis
driftssikkerhed bekræftes af de titusinder af busser og gasdrevne IVECO lastbiler, der kører omkring på Europas veje.

Op til 15% lavere brændstofforbrug end for tilsvarende diesellastbiler
Naturgas er billigere end diesel i de fleste europæiske lande
Ingen anvendelse af diesel
Vedligeholdelsesfrit og AdBlue -frit efterbehandlingssystem
Lange serviceintervaller på 90.000 km
®

Denne økonomi kan forbedres yderligere med IVECOs nye eksklusive brændstofeffektivitetstjeneste.
Med henblik på en langsigtet brændstoføkonomi tilbyder Stralis NP avancerede telekommunikationsløsninger, som gør, at du ikke
blot kan følge din flådes brændstofforbrug, men også overvåge dine chaufførers præstationer og forbedre deres kørsel ved behov.

Stralis NP er den første gasdrevne lastbil nogensinde, der opfylder kravene til effekt, rækkevidde, kørekomfort
og chaufførtrivsel inden for den internationale transportsektor, og som giver de miljøbevidste transportvirksomheder
en dobbelt fordel ved at:
• Nedsætte støj og udslip
• Og reducere CO2 og derved bidrage til at mindske transportbranchens kulstofaftryk. Ved brug af komprimeret eller flydende
biometan sænkes CO2-udledningen med op til 95%

Vores kundeportal giver dig adgang til disse data og selv til oplysning om dæktrykket på køretøjer udstyret med TPMS-systemet
til dæktryksovervågning (Typre Pressure Monitoring System). Gratis 5-årsservice er inkluderet i købet af Stralis NP.
TCO2 Driving kan hjælpe dig til at forbedre dine chaufførers præstationer gennem kurser i brændstoføkonomisk kørsel,
som også omfatter et praktisk modul i sikker og effektiv tankning af LNG-lastbiler.
6
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OVERSIGT OVER NY STRALIS NP
HVAD DER ER INDENI

2,5 m BREDT HI-WAY FØRERHUS

DSE (DRIVING STYLE EVALUATION)
DEN INTEGREREDE GPS-BASEREDE
FARTPILOT HI-CRUISE

ADR 2017-KOMPATIBILITET (FL+AT)

CURSOR 13 OP TIL 460 hk

ECO-FUNKTION

NY HI-TRONIX GEARKASSE: 12 TRIN

NY TRÆDEPLADE

FLEKSIBEL LAYOUT FOR CNG- OG LNG-TANKE

HI-MUX

SILENT MODE: 71 DECIBEL

NYE BESLAG TIL LNG-TANKE MED LAV VÆGT

3.800 mm AKSELAFSTAND FOR LNG-TANKE
MED OPTIMAL RÆKKEVIDDE
KONFIGURATION MED DOBBELT LNG-TANK
FOR RÆKKEVIDDE OP TIL 1.600 km

DÆKTRYKS-OVERVÅGNINGSSYSTEM (TPMS)

NYESTE GENERATION TRIPLE “A” ØKO-DÆK

HI-LED BAGLYGTER

BAGAKSEL MED LAV FRIKTION
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KLASSENS BEDSTE EFFEKT
Den nye Cursor 13 Euro VI-motor er specielt udviklet til international fjerntransport. Med 12,9-liters slagvolumen, forbedret
forbrændingsproces og optimeret vægt leverer motoren den bedste brændstofeffektivitet, selv over meget lange afstande. Dens nye
generation af gasindsprøjtningsdyser, brændstof-rail og stempler er konstrueret til at levere højeste effekt og drejningsmoment.
RENE PRÆSTATIONER
Cursor 13 NP leverer samme effekt og drejningsmoment som de Euro VI-dieselmotorer, som i dag anvendes til national
og international transport. Den overgår dermed den tidligere topmodel Cursor 9 NPs tidligere rekord med:

CURSOR 9 NATURAL POWER
MAKSIMAL EFFEKT 400 hk		
DREJNINGSMOMENT
EFFEKT

LÆNGSTE SERVICEINTERVALLER
Intervallerne for olieskift er blevet yderligere forlænget til 90.000 km, hvilket er branchens længste. De specifikke gaskomponenter
er blevet ændret for at minimere vedligeholdelsesomkostningerne.
IVECO Cursor 13 NP motoren er beskyttet af to patenter. Det første, for hvilket patentbeskyttelsen er under behandling, vedrører
en bankekontrol udviklet af FPT Industrial, som gør det muligt at øge præstationsevnen, give større brændstofkompatibilitet, og
samtidig beskytte motoren og 3-vejskatalysatoren mod fejltænding. Det andet patent er FPT Industrial egenudviklede reaktive airflow kontrolstyresystem, et nyt program til styring af det støkiometriske forhold under gearskifte. Derved sikres et kontinuerligt
drejningsmoment under isætning af gear i de automatiserede gearkasser, hvilket giver maksimale præstationer og et lynhurtigt
gearskifte. FPT Industrial har ansøgt om patentregistrering af dette system.

DREJNINGSMOMENT (Nm)

• 18% mere drejningsmoment
• 15% mere effekt
• Og klassens bedste vægt/effekt forhold
Den nye “silent mode 71 dB(A)” funktion gør denne motor perfekt til anvendelse i byerne og til natlige leverancer.

MAKSIMALT DREJNINGSMOMENT 1.700 Nm
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NY CURSOR 13 NATURAL POWER

2100

MOTORENS OMDREJNINGER (omdr./min.)

MAKSIMALT
DREJNINGSMOMENT

MAKSIMAL EFFEKT
FPT MOTOR

Nominel ydelse

@ omdr./min.

Nominel ydelse
[Nm]

@ omdr./min.

200

2.000

1.100

1.100 ÷ 1.735

300

221
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330

243

2.000

1.300

1.200 ÷ 1.785

CURSOR 9

400

294

2.000

1.700

1.200 ÷ 1.575

CURSOR 13

460

338

1.900

2.000

1.100 ÷ 1.600

CURSOR 8
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[kW]
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MOTORENS OMDREJNINGER (omdr./min.)

H 2O
NOX

EFFEKT (kW)

MOTORENS PRÆSTATIONER
• 40% energieffektivitet takket være det maksimale drejningsmoment
og den maksimale effekt
• 2.000 Nm over et bredt område på 500 omdr./min.
– Gearskriftebegrænsning i kuperet terræn
– Kraftig re-acceleration
• 460 hk konstant over et område på 300 omdr./min.
– Tophastighed der er let at opretholde på alle stigninger

DREJNINGSMOMENT (Nm)

CO2

CO
HC

DREJNINGSMOMENT
EFFEKT

DE LAVESTE FORURENINGSUDSLIP

–60% NOx

i forhold til Euro VI
10

–80% CH4

i forhold til Euro VI

3-VEJSKATALYSATOR: ET LET OG ENKELT EFTERBEHANDLINGSSYSTEM
INGEN ADBLUE
INGEN VEDLIGEHOLDELSE
INTET PARTIKELFILTER
INGEN AKTIV REGENERERING
®

–99%
PARTIKLER
i forhold til Euro VI
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NY HI-TRONIX GEARKASSE
DEN MEST AVANCEREDE AUTOMATISEREDE GEARKASSE I EN
LASTBIL NOGENSINDE

Stralis NP 460 hk er udstyret med den nye 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)
Klassens bedste drejningsmoment/vægtforhold
Reduceret støjudslip

Sammenlignet med den forrige model forbedrer HI-TRONIX alle præstationsindikatorer: 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 600.000 kilometer (ved langtursdrift).
HI-TRONIX tilbyder også ekstra funktioner såsom rokkefunktion for at genoprette vejgrebet på fedtet underlag, 4 bakgear
og et nyt udvalg af kraftudtag.

DET INTEGREREDE KØRESYSTEM HI-CRUISE
En kørestil med dobbelte fordele: god for chaufførerne og god for flådeejerne.
Sammen med HI-TRONIX-gearkassen introducerer Stralis det nye integrerede køresystem HI-CRUISE, der omfatter GPS-baserede
systemer såsom forudseende fartpilot og gearskift samt en forbedret Eco-Roll-funktion.
Gearkassen og GPS-systemet er netværksforbundet, hvilket muliggør en forudseende kørestrategi, der passer perfekt til vejforhold
og skiftesekvens.
Den nye HI-CRUISE integrerer også EcoSwitch-parametre såsom fartpilotens indstillede hastighed, som begrænser
brændstofforbruget, men som kan overskrides i nødstilfælde.
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 misbrug takket være hastighedsbegrænseren, kickdown deaktivering og elektronisk styret gearskifte
• Enestående kørekomfort
HI-CRUISE er blevet finjusteret til kravene i det virkelige liv for at tilgodese
alles behov:
• Chaufførerne er glade for HI-CRUISE, fordi den giver en behagelig
kørsel, forenkler deres job og giver dem mulighed for at fokusere på
sikkerheden i stedet for vejrutinerne
• Flådeledere sætter høj pris på HI-CRUISE, fordi den giver betydelige
brændstofbesparelser (og øget langsigtet driftssikkerhed) også med
mindre erfarne chauffører
12
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KLASSENS BEDSTE RÆKKEVIDDE
HUNDREDVIS AF TANKKOMBINATINER
SOM PASSER TIL ALLE OPGAVER

Stralis NP tilbyder et omfattende udvalg af tankkombinationer: korte tanke, lange tanke, højre- eller venstremonterede, LNGog CNG-kombinationer... Takket være de stort set uendelige muligheder kan din lastbil skræddersys, så den passer til dine
specifikke behov.

KONSTRUKTIONSMÆSSIG FLEKSIBILITET

Tankkombinationer med kun LNG, kun CNG, LNG + CNG i mange forskellige størrelse og faconer: du kan vælge den tankog chassisrammelayout, som eksakt matcher de præcise krav til din anvendelse.

PICTURE TO BE UPDATED

4x2 SÆTTEVOGNSTRÆKKER DOBBELTE LNG-TANKE
OP TIL 1.600 km

4x2 SÆTTEVOGNSTRÆKKER CNG + LNG
OP TIL 280 + 800 km

GOD PLADS TIL MONTERING AF KOMPONENTER

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

4x2 SÆTTEVOGNSTRÆKKER CNG
OP TIL 570 km

4x2 SÆTTEVOGNSTRÆKKER ENKELT LNG-TANK
OP TIL 800 km

1.

To LNG-tanke i fuld størrelse muliggør 2 til 3 chaufførskift mellem tankningerne.

2.

Tanke i mellemstørrelse efterlader 500 mm fri plads på chassisrammen til montering af komponenter som fx en olietank.
Samme plads friholdes på begge sider på CNG-modellen.

3.

De små tanke, som kan monteres på højre eller venstre side af chassisrammen, giver endnu flere muligheder for kundetilpasning
ved at frigøre 1 meter, hvor komponenter som luftkompressorer kan monteres.

4.

Køretøjet kan specificeres uden den venstre tank for at give plads til installation af større komponenter eller til vægtfølsomme
anvendelser.

Stralis NP 460 byder på den største fleksibilitet og åbner stort set uendelige muligheder for kundetilpasning, der imødekommer dine
præcise krav.

1

2

3

4

500 mm
liter

LAV SÆTTEVOGNSTRÆKKER DOBBELTE LNG-TANKE
OP TIL 1.150 km
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LANGCHASSIS CNG
OP TIL 1.000 km med 3 pakker

liter

OP TIL 1.600 km

1.000 mm
liter

liter

OP TIL 1.400 km

2.000 mm

liter

liter

liter

OP TIL 1.150 km

OP TIL 800 km
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ØGET BRÆNDSTOFEFFEKTIVITET
OG MERVÆRDI FOR FLÅDEEJEREN

TCO-FOKUSEREDE TJENESTER
TIL FLÅDESTYRING MED MICHELIN SOLUTIONS
Stralis NP er udformet og konstrueret til de mest krævende langdistancetransporter og lancerer nu tre innovative digitale tjenester
udviklet af MICHELIN SOLUTIONS med det formål at hjælpe chauffører og flådeejere til at få mest muligt ud af dette nye køretøj
og lette dets integrering i flåden.
Ved køb af Stralis NP får du 18 måneders gratis adgang til en eksklusiv servicepakke udviklet af MICHELIN SOLUTIONS.
MyBestRoute, MyTraining og MyInspection er værdifulde applikationer udviklet til at give dig de bedste værktøjer til brug for din
energiomstilling. Ved at optimere ruterne, chaufførernes uddannelse og de daglige eftersyn af køretøjet, kommer de til at gøre
din drift mere effektiv dag for dag.

DRIVING STYLE EVALUATION (DSE):
Dette eksklusive system gør det muligt at overvåge din vognparks
kørselspræstationer, brændstofforbrug og CO2-emissioner.

DRIVER ATTENTION SUPPORT (DAS):
Dette system overvåger chaufførens opmærksomhedsniveau
gennem analyse af ratbevægelserne og beskytter ham mod at
give efter for træthed og døsighed.

Det fungerer desuden som en professionel instruktør ved
chaufførens side, som giver praktisk vejledning og resulterer
i færre ulykker, lavere brændstofforbrug og mindskede CO2emissioner samt reduktion af vedligeholdelsesomkostningerne
som følge af mindre brug af sliddele i bremser, gearkasse og dæk.

Hvis der registreres nedsat opmærksomhed hos chaufføren,
opfordres han til at standse og tage et hvil via en advarselslampe
på skærmen og et lydsignal.
ECO-FUNKTION:
Den omfatter to funktioner, som kan bidrage til at optimere
lastbilens brændstofeffektivitet og miljømæssige præstationer:
• EcoSwitch fremmer en brændstofeffektiv kørestil ved at
begrænse maksimumhastigheden til f.eks. 85 km/t og blokere
kick-down-funktionen. EcoSwitch kan omprogrammeres til
kundens behov og kan overskrides i nødstilfælde.
• E coFleet-funktionen, som findes på alle HI-TRONIXmodeller, er udformet til flåder og er særlig anvendelig ved
høj rotation af chauffører. Den forhindrer den
halvautomatiske brug af gearkassen, optimerer gearskiftet
og reducerer muligheden for fejlbetjening. Funktionen giver
chaufføren mulighed for at vælge gear ved start eller i et
begrænset tidsinterval – fx ved overhaling.

SMART-RAPPORT PÅ KUNDEPORTALEN:
Den indsamler data sendt fra DSE på baggrund af chaufførens og køretøjets KPI’er. Den sender dig ugentlige rapporter, som også
indeholder værdifulde tips og anbefalinger, som hjælper dig til at forbedre nøgletallene og øge omkostningsbesparelserne. Med DSE
kan du holde styr på brændstofomkostningerne og CO2-aftrykket for hver enkelt af flådens køretøjer, opdage muligheder for
yderligere forbedringer og overvåge dine chaufførers vedvarende træning på jobbet.

MY BEST ROUTE

Denne eksklusive web-applikation beregner de bedste ruter for din diesel eller
Natural Power Stralis flåde ud fra en lang række forskellige faktorer, som påvirker
din TCO og flådes effektivitet, som fx brændstofudgifter, vejskat,
chaufføromkostninger, brændstofpriser på tankstationer langs ruten, køretid, trafik,
last samt specifikationerne på din Stralis.
MyBestRoute til Stralis NP gør, at du på få minutter ikke bare kan vælge den
bedste rute, men også den bedste lastbil til at udføre en given transportopgave
i Europa. Den vil sætte dig i stand til at bestemme en eksakt pris for en
transportydelse langs en rute, selv om den aldrig har været kørt tidligere.
Fordele:
• For dig: lavere TCO; højere køretøjseffektivitet; sikker omkostningsestimat,
når du skal give tilbud på en transportopgave; opdatering i realtid af placeringen
af CNG & LNG tankstationer
• For dine chauffører: tillid til ruteplanlægningen baseret på lastbilernes
rækkevidde og tankstationernes position

MY TRAINING

MyTraining er en applikation, der hjælper dig med at styre uddannelsen af dine
chauffører både hvad angår brændstoføkonomi og sikkerhed.
Fordele:
• For dig: forbedret chaufførpræstationer når det gælder brændstofforbrug,
sikkerhed og tankprocedurer; føring af et register over chaufførernes uddannelse
• For chaufførerne: klar og planlagt uddannelsesprogram; tillid til teknologien;
sikkerhed

For køretøjer udstyret med TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) viser smart-rapporterne om nogle af dækkene har for lavt
eller for højt dæktryk.
Dybdegående analyse af chaufføradfærd og køretøjspræstationer
BRÆNDSTOFFORBRUG

DSE-SCORE FOR BRÆNDSTOFBESPARELSE
BRÆNDSTOFBESPARELSE

7,7

GEARSKIFT

8,6

FORUDSEENDE KØRSEL

25,5

8,6

UGENTLIGE EMISSIONER

1,5

kg/100 km

10

10

10

9

9

9

8

8

8

7

7

7

6

6

6

5

4

5

6

7

5

4

Bedst

Gennemsnit

5

6

7

UGE

UGE

Dårligst

Bedst

Bedste forbedringsmulighed: INERTI-KØRSEL
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CO2

FLÅDENS UGENTLIGE GENNEMSNIT

CHAUFFØRENS UGENTLIGE UDVIKLING

5

MY INSPECTION

TONS/UGE

MyInspection giver chaufførerne forslag til alle de procedurer, som de bør udføre,
før de starter om morgenen, og når de forlader lastbilen ved fyraften. Chaufføren
kan også sende dig et foto af eventuelle fejl, de finder, når de er på farten, og
dermed lette kommunikationen.

4

5

6

7

UGE

Gennemsnit

Dårligst

Gennemsnit

Fordele:
• For dig: effektiv kontrol af dit køretøjs vedligeholdelse, gyldigt bevis på overholdelse
af sikkerhedsstandarder; reducerede service- og reparationsomkostninger takket
være korrekte daglige vedligeholdelsesprocedurer
• For dine chauffører: let at indberette fejl, bevis for korrekt udførte daglige
vedligeholdelsesprocedurer; sikkerhed

Vigtigste brændstofbesparende faktor: ACCELERATION
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VÆLG DET BEDSTE FØRERHUS TIL DIT BEHOV

Stralis NP fås med langt HI-WAY førerhus med sovekabine, som er designet med fokus på chaufføren til langdistancetransport.
Chaufføren vil opleve samme komfort og sikkerhed på de længere vejstrækninger som på de kortere regionale strækninger
og i bytrafikken, når der skal afhentes eller leveres last på en byggeplads.
Førerhusene AT (Active Time) og AD (Active Day) fås til naturgasversionen Cursor 8.
1

BILLEDTEKS
1 LÆNGDE
2 GULV TIL TAG, FODRUM

1

2

3

4

5

Tag

Bredde
(mm)

Længde
(mm)

Gulv-til-tag,
fodrum
(mm)

Gulv-til-tag,
midt førerhus
(mm)

Gulvhøjde,
midt førerhus
(mm)

Køjer

Lavt

2.280

1.660

1.570

1.210

360

0

1.570

1.210

(1)

6

7

Indstigningstrin

Udvendigt
opbevaringsrum

3

0

3

2

3

2/4

AD

Active Day
kort førerhus
til bykørsel

3 GULV TIL LOFT, MIDT FØRERHUS
4 GULVHØJDE, MIDT FØRERHUS
5 ANTAL KØJER

2

3

6 INDSTIGNINGSTRIN
5

4

Active Time førerhus
med sovekabine
til regional kørsel

7

6
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7 UDVENDIGT OPBEVARINGSRUM

AT

BEMÆRK
Målene kan variere alt efter model.
(1) Køjemål (overkøje som tilvalg):
Active Space: underkøje længde 2.060 mm, bredde 800 mm (680 mm bag førersæde),
overkøje længde 1.940 mm, bredde 770 mm.

HI-WAY

Langt førerhus
med sovekabine
til langdistancekørsel

Low
2.280

2.100

1
360

Medium

2.240

1.880

1/2

Lavt

1.820

1.590

1

2.460
Højt

2.215

230
2.310

2.080

1/2
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TEKNOLOGI OG VÆRDI
HI-MUX / NY CHASSISRAMME-LAYOUT

ET KOMPLET MODELPROGRAM
TIL ALLE ANVENDELSER

Den elektriske arkitektur i Stralis er blevet fuldstændig ændret, og nye elektroniske enheder er blevet udviklet for at
håndtere endnu flere funktioner med optimerede ressourcer, som overvågning af CNG-elektroventilerne for ekstra driftssikkerhed
og selvdiagnose.

SÆTTEVOGNSTRÆKKERE

Den nye HI-MUX tilbyder forbedret pålidelighed, større databehandlingskapacitet og mulighed for at indføre personbilslignende funktioner.

4x2

Dets arkitektur er modulopbygget, opdelt i to for forbedret fleksibilitet og servicevenlighed og integreret i et nyt layout for
trykluftsslanger og brændstofledninger.

LAVE SÆTTEVOGNSTRÆKKERE
6x2 C

4x2

460 hk
Automatiseret HI-TRONIX

460 hk
Automatiseret HI-TRONIX

Op til 750 km

Op til 1.150 km

MODEL STRALIS NP

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.
AD
Active Day

FØRERHUS

AT
Active Time

HI-WAY

Cursor 8 NP

MOTOR /
GEARKASSE

BRÆNDSTOF
OG RÆKKEVIDDE

330 hk
Manuel

Cursor 9 NP

400 hk
Automatiseret

Cursor 13 NP

460 hk
Automatiseret HI-TRONIX

CNG

Op til 450 km

Op til 570 km

CNG + LNG

Op til 950 km

Op til 1.080 km
Op til 1.600 km

LNG

AFFJEDRING

Luftaffjedring

Fuld luftaffjedring

CHASSIS
4x2

NYE PERSONBILSLIGNENDE FUNKTIONER

Stralis introducerer nye personbilslignende funktioner, som giver en endnu bedre funktionalitet og brugervenlighed:
•
•
•
•

Brændstofforbruget vises i kg samt for hver LNG-tank. Som standard er der ligeledes indført avanceret diagnose for CNGbeholderne, som gør det muligt at håndtere en af beholderne som reserve.

AD
Active Day

FØRERHUS

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

AT
Active Time

HI-WAY

MOTOR /
GEARKASSE

Cursor 8 NP

270 ÷ 330 hk
Manuel eller Automat
(Allison)

BRÆNDSTOF
OG RÆKKEVIDDE

270 ÷ 330 hk
Manuel eller Automat
(Allison)

CNG

AD-AT = >200-800 km / HI-WAY = >200-1.000 km

CNG + LNG

Op til 1.100 km

LNG

Op til 1.600 km

AFFJEDRING

Luft- eller fuld luftaffjedring
(distribution)

Luft- eller fuld luftaffjedring
(veksellad)

270 ÷ 330 hk
Manuel eller Automat
(Allison)
460 hk
Automatiseret HI-TRONIX

460 hp
Automatiseret HI-TRONIX

Cursor 13 NP
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6x2 C

MODEL STRALIS NP

LED-lygter
En ny centrallås med fjernbetjening med eksternt lysblink
Regulering af intensitet af den indvendige belysning
Automatisk aktivering af advarselslys ved pludselig deceleration / nedbremsning

Instrumentpanelet er også blevet re-designet som led i udviklingen af det nye elektriske system.

6x2 P

Luft- eller fuld luftaffjedring
(distribution)

150 ÷ 400 km

Luft- eller fuld luftaffjedring
(veksellad)

Fuld luftaffjedring
(distribution)
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IVECO TILBEHØR

IVECOS KUNDETJENESTER

IVECO TILBEHØR tilbyder et hav af løsninger, hvormed du kan give din lastbil mere stil, bedre beskyttelse og øget kørekomfort.
Et uendeligt udvalg af produkter med detaljer der gør en forskel.

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 IVECO SERVICES (fra finansiering til vedligeholdelse, service og reparation) er skabt med det mål for øje at øge
driftstiden og understøtte kundens rentabilitet.

SPECIALISTERNE I NATURGASBILER
MAKSIMER DIN SYNLIGHED

Lysbjælken er fuldt integreret i førerhuset for at understrege
dets form og synlighed.
Fuld kundetilpasning med flådens logo for at fremhæve
virksomhedens image.

Med over 23.000 solgte naturgaskøretøjer siden 1996 er IVECOs omfattende net af serviceværksteder Europas specialister
i naturgasteknologi. De hjælper dig med at holde din vognpark i tip top stand og give support til dine køretøjer, når de er på farten.
IVECOs servicenet har team af eksperter i CNG- og LNG-teknologi, der sørger for, at din flåde altid er i effektiv stand.

ALTID TILSLUTTET

Hvis du ønsker altid at være tilsluttet, skal du vælge 3G Wi-Firouter, der understøtter op til 10 Wi-Fi-enheder samtidigt
online.

IVECO CAPITAL er IVECO-koncernens finansieringstjeneste, der tilbyder
en række målrettede løsninger til køb, leje eller leasing af lastbiler og tilhørende
produkter.
Udvidet garanti, service- og reparationsaftaler samt forskellige typer forsikringer
kan også være inkluderet i pakken *.
Alle finansieringsløsninger 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 finansielle
produkt, der er bedst egnet til virksomhedens økonomiske og skattemæssige
forhold.
Kontakt din IVECO-forhandler for yderligere oplysninger.
PN 500051772: Lysbjælke

PN 500050991: Router 3G Wi-Fi

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

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:

Sædebetræk og måtter

PN 500051107: HI-VISION 24 V

BRING HI-TECH OM BORD

HI-VISION kombinerer innovation, teknologi og brugervenlighed
og giver maksimal underholdning.

• Ved at ringe til et gratis telefonnummer
• Ved at bruge lastbilens telematiksystem IVECONNECT
• Ved at bruge smartphone app’en IVECO Non Stop

DIT PERFEKTE ARBEJDSMILJØ

Serierne med sædebetræk og måtter er designet til at
imødekomme alle behov. Vælg sædebetræk og måtter, der er
mest egnet til din aktivitet.

ORIGINALE IVECO-RESESRVEDELE udgør den bedste garanti for at
opretholde værdien af din Stralis NP over tid, samtidig med at de beskytter
mod ikke-planlagt nedetid og giver sikkerhed for personer og varer.
Hele sortimentet fra IVECO Tilbehør kan ses
i tilbehørskataloget - og online på
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php
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Alle muligheder for individuel tilpasning er
lige ved hånden med den gratis app
“IVECO Accessories”

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

IVECO tilbyder det største udvalg af nye og renoverede komponenter, servicekits og telematikløsninger til hele Stralis’ levetid.
IVECO driver et netværk bestående af 7 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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OPLYSNINGERNE OG BILLEDERNE I DENNE BROCHURE ER KUN VEJLEDENDE. IVECO FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL PÅ ETHVERT TIDSPUNKT OG UDEN VARSEL AT FORETAGE ÆNDRINGER AF TEKNISKE OG KOMMERCIELE HENSYN.
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