PERFEKT BLANDING

IVECO X-WAY
DRIVE THE NEW WAY
IVECO X-WAY tilbyder ultimativ fleksibilitet til at skræddersy køretøjet til
dine specifikke krav. Med sin opgaveorienterede tilgang, HI-TRACTION-system
og offroad-funktioner tilbyder X-WAY den perfekte blanding til enhver opgave
og garanterer høj produktivitet hele vejen ud til byggepladsen.
IVECO X-WAY sætter nye standarder inden for den lettere terrænkørsel med
den bedste nyttelast for Super Loader-versionen med betonkanon, som har
markedets laveste egenvægt.
IVECO X-WAY er udstyret med de mest avancerede funktioner i IVECO
WAY-serien til langdistancetransport på landevej: det redesignede førerhus
tager sikkerhed, komfort og brændstofeffektivitet til et helt nyt niveau,
mens de avancerede opkoblingsmuligheder introducerer en række tjenester
der er udviklet til at lette chaufførens dagligdag og maksimere køretøjets
driftstid.
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IVECO X-WAY-serien er specielt udviklet til opgaver inden for byggesektoren og til bykørsel takket være den perfekte
kombination af IVECOs bedste langdistanceteknologier og den legendariske offroad robusthed.

Førerhuset er blevet helt nydesignet for at give chaufføren de bedste betingelser for et optimalt arbejdsmiljø og øge
køretøjets brændstoføkonomi.

I Super Loader-versionen betyder denne usædvanlige styrke kombineret med den lave egenvægt, at IVECO X-WAY kan
tilbyde markedets største nyttelast.

De avancerede motorteknologier leverer den enestående brændstofeffektivitet, der er kendetegnende for IVECOs tunge
lastbilsegment. Dette sammen med de lave vedligeholdelsesomkostninger resulterer i usædvanligt lave driftsomkostninger.

Den modulopbyggede tilgang der kendetegner dette enestående og opgaveorienterede produkt, kommer til udtryk i et
stort antal modeller og en ultimativ fleksibilitet for kunderne til at skræddersy deres køretøj til deres specifikke krav.

Med de forskellige tilgængelige setups og kofangere, specielt designet til offroad-opgaver, samt funktioner som
HI-TRACTION-systemet og krybe- og offroad-funktioner, er IVECO X-WAY perfekt egnet til at sikre optimal
fremkommelighed i terræn, såvel som fremragende præstationer ved kørsel på vej.
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IVECO X-WAY I KORTE TRÆK

DRAFT

Hver eneste detalje er omhyggeligt gennemarbejdet for at maksimere din produktivitet. Den modulopbyggede,
opgaveorienterede tilgang til udviklingen af dette produkt giver dig mulighed for at skræddersy dit køretøj, så det lever
fuldt op til dine specifikke krav.

MODULOPBYGGEDE KONFIGURATIONER FOR AKSLER OG AFFJEDRINGER

BREDT UDVALG AF MOTORER OG FØRERHUSE

OPTIMERET FORMGIVNING AF UDVENDIGE SPEJLE

KOMPLET UDBUD AF KRAFTUDTAG

SUPER LOADER-VERSION:
KLASSENS BEDSTE NYTTELAST

FRONTGITTER
I NYT DESIGN

FULL LED-FORLYGTER OG
BESKYTTELSESGITTER
BREDT UDBUD AF GEARKASSER
KOFANGER I FLERE DELE
CHASSISRAMME MED 7,7 MM TYKKE LÆNGDEVANGER

CHASSISRAMME MED KONSTANT TVÆRSNIT
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KØRETØJS-SETUPS: ON, ON +, OFF
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SKRÆDDERSYET TIL DIN MISSION
VÆLG DIN KOFANGER
Den helt nye kofanger fås i forskellige versioner : plast, hybrid eller stål, så du kan vælge den, der matcher kravene til din
specifikke opgave.
Kofangeren i flere dele beskytter dig og dit køretøj - og sparer reparationsomkostninger, da du kun skal udskifte den
beskadigede del.

HYBRID KOFANGER

DEN PERFEKTE VALG AF SETUPS
Du kan vælge det setup, der bedst passer til dine arbejdsopgaver:
ON
PERFEKT TIL OVERVEJENDE ONROAD-OPGAVER
• Onroad godkendelse (N3)
• Optimal komfort på vejen og forstærket chassisramme
• Let adgang til førerhuset og enestående udsyn giver de sikreste arbejdsvilkår - også i bymæssig
sammenhæng
ON+
PERFEKT TIL OPGAVER I FORSKELLIGT TERRÆN MED UOVERTRUFFEN FREMKOMMELIGHED
• Onroad godkendelse (N3)
• Større tilkørselsvinkel og frihøjde end ON-setup
• Forbedret kofangerbeskyttelse
OFF
PERFEKT TIL OVERVEJENDE OFFROAD-OPGAVER
• Offroad godkendelse (N3G)
• Offroad markfrigang og tilkørselsvinkel (> 25°) giver den bedste fremkommelighed i terræn
• Lavere service- og reparationsomkostninger end for rene terrængående køretøjer

FREMKOMMELIGHED
IVECO X-WAY er udstyret med en lang række egenskaber og funktioner, der gør det muligt for køretøjet at udføre enhver
type opgave og sikre en konstant høj produktivitet helt frem til bestemmelsesstedet.
PLASTKOFANGER

STÅLKOFANGER

HI-TRONIX GEARKASSE MED OFFROAD-FUNKTIONER
Med den 12- eller 16-trins automatiserede HI-TRONIX gearkasse har du en række funktioner at trække på, såsom
vuggefunktion, offroad-funktion, krybefunktion og 4 bakgear der gør det let at tackle strækninger i terræn.
FULDT MODULOPBYGGET AKSEL- OG AFFJEDRINGSKONCEPT
IVECO X-WAY tilbyder ultimativ fleksibilitet med et udvalg af bagaksler med enkelt reduktion eller navreduktion, luftaffjedring
eller mekanisk affjedring samt skivebremser for og bag.
HI-TRACTION HYDROSTATISK DREV
HI-TRACTION-systemet skifter til firehjulstræk for at give dig maksimalt vejgreb - kun når du har brug for det. Det forbedrer
manøvredygtigheden og køresikkerheden, samtidig med at brændstofeffektiviteten øges.
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FØRSTEKLASSES KØREKOMFORT
Hele førerområdet er udviklet til at skabe et ultimativt miljø i førerhuset med fremragende ergonomi og placering af
betjeningsgreb, mere plads og optimalt udsyn. Hver enkelt detalje er nøje gennemtænkt for at imødekomme chaufførens
forventninger under kørslen.

RAT
Alle køretøjets
nøglefunktioner er lige
ved hånden

INTEGRERET
KLIMAANLÆG
Opvarmning, ventilation og
aircondition

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

INFOTAINMENT
Tag dit digitale liv med om bord
med smartphone spejling
og innovative funktioner

LYS- OG REGNSENSOR
Tænder automatisk forlygterne
og frontrudeviskerne

Instrumentpanel i AD-AT-førerhus

Vælg sædebetræk i læder eller stof og nyd polstringens
luksuriøse komfor t.
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Vælg mellem soft touch eller læderrat. Typen afgøres af
akselafstand.

Interiør i A-førerhus
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ENESTÅENDE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ
Førerhuset er designet omkring føreren for at skabe ultimativ trivsel om bord. Det nye førerhusdesign skaber et rummeligt
og velindrettet arbejdsmiljø, mens soveområdet kombinerer funktionalitet og komfort med det nye symmetriske layout
og velplacerede opbevaringsrum, USB-stik og kontakter.

Den symmetriske indretning af soveområdet er redesignet med
den nederste køje i ét stykke - fås med blød eller hård madras.
Du kan også vælge mellem Smar t eller Comfor t overkøje, der kan
bruges som bagagerum eller passagerseng. Standard i Skandinavien
er tre-delt nedre køje med frokostbord.
Instrumentpanel i AS-førerhus

Den nye åbne dørlomme indeholder en 1,5-liters flaskeholder.
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Den nederste konsol kan indeholde en tyk A4-mappe.

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

Stort udvalg af køleskabe med kapacitet op til 100 liter.
Fås også med fryser.
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OPGAVEORIENTERET TILGANG
IVECO X-WAY er skabt ud fra en opgaveorienteret tilgang, så du kan skræddersy din lastbils konfiguration til præcis 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 anvendelser - som den vil
udføre til punkt og prikke.

MISSION
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BETONKANON
IVECO X-WAY skubber grænserne, når det kommer til dens usædvanligt lave egenvægt. SL-versionen har branchens
bedste nyttelast med et 8x4 chassis forberedt til betonblander med en 9-liters motor med op til 400 hk (294 kW) og
1.700 Nm. Den er den bedste i sin kategori, hvad angår effekt/drejningsmoment (pr. liter motorvolumen), og den
leverer enestående brændstofeffektivitet.

UDSTØDNINGSSYSTEM
Horisontal udstødning til opgaver, der kræver lavere egenvægt og lodret
udstødning for et sundere miljø.

FORBEDRET DIREKTE OG INDIREKTE UDSYN
MEKANISK ELLER AUTOMATISERET GEARKASSE

Den aerodynamiske udformning af de udvendige spejle og deres optimerede placering giver et
forbedret udsyn. Bagruden i AD/AT-førerhusene giver fremragende udsyn bagud.

Den automatiserede gearkasse giver større kørekomfort i disse køretøjer,
der typisk kører over korte afstande og ofte bliver fanget i trafikken.

DET RIGTIGE FØRERHUS
Det ideelle førerhus til en
betonkanon er AD - det korte
førerhus med lavt tag. Det vejer
mindre og giver dermed større
nyttelast.

ENESTÅENDE MANØVREEGENSKABER
Udbuddet af akselkonfigurationer og akselafstande giver enestående
manøvreegenskaber og vendediameter.

ALUFÆLGE
Kan fås med alufælge, der giver en reduktion af egenvægten på
op til 165 kg, alt efter antallet af aksler.

SKRIVEBREMSER FOR OG BAG
Skivebremser sikrer bedre deceleration og indebærer
lavere omkostninger til vedligeholdelse og mindre slitage.

ROBUST CHASSISRAMME
Chassiset legendariske styrke takket være en rammetykkelse på 7,7 mm med konstant tværsnit, håndterer nemt de ekstraordinære
krav fra den fuldt lastede roterende tromle. Med en rammetykkelse på 6,7 mm kan du reducere din egenvægt med op til 40 kg.

IDEELT KRAFTUDTAG
IVECO X-WAY tilbyder et udvalg af permanent indkoblede kraftudtag, der med den nye sandwich-PTO
leverer op til maksimalt 2.450 Nm, hvilket er perfekt til en betonbil kombineret med betonpumpe.

16

KRAFTFULDE EFFEKTIVE MOTORER
Motorerne på 9 liter og 11 liter leverer al den kraft, du har brug for, og giver enestående brændstofeffektivitet.

AFFJEDRING FOR
Forakseltryk op til 9 tons. Fås med enkeltblads parabelfjeder der reducerer egenvægten med op til 60 kg.
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TIPBIL
Med IVECO 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 hjulspor over åbent land. Den vil trofast udføre enhver transportopgave til din – og
dine kunders – fulde tilfredshed. Takket være udvalget af funktioner og setups kan du sammensætte præcis den rigtige
tipbil til din virksomhed.

UDVALG AF GEARKASSER
Manuel, automatiseret eller automatgearkasse: Vælg din gearkasse afhængigt af den vej du kører
på – maksimer komfort og sikkerhed, samtidig med at du reducerer driftsomkostningerne.

FORBEDRET DIREKTE OG INDIREKTE UDSYN
Den aerodynamiske udformning af de udvendige spejle og deres optimerede
placering giver forbedret udsyn. Bagruden i AD/AT-førerhusene giver
fremragende udsyn bagud.

KRAFTUDTAG
Det hydrauliske kredsløb drives af et gearkasse- eller motormonteret
kraftudtag, der leverer den nødvendige effekt til at betjene alle typer
tipsystemer.

MOTORER
Motorprogrammet omfatter tre forskellige slagvolumener på 9, 11 og 13 liter for at levere den effekt og det drejningsmoment, der passer til din anvendelse.

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

FØRERHUS
Vælg det korte AD-førerhus eller det lange
AT-førerhus med soveområde.

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.

KØRETØJS-SETUPS:
Vælg det køretøjs-setup, der opfylder
dine specifikke krav: ON, ON + med
onroad godkendelse eller OFF med
offroad godkendelse.

FLERE AKSELKONFIGURATIONER
Vælg ud fra et stort udbud af konfigurationer for at
opfylde dine specifikke behov.

FORAKSEL
Bladfjeder op til 9 tons.

BAGAKSLER
Vælg enkelt reduktion, som giver dig det bedste løsning, hvad angår vægt og
brændstofforbrug, eller navreduktion, hvis du har brug for højere frihøjde.

AFFJEDRING BAG
IVECO 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.
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KOMFORTABEL OG SIKKER ADGANG
Velplacerede håndtag og trin give sikker adgang til førerhuset og tipladet. Det nederste
nedfældelige trin er ophængt i gummiremme for bedre at absorbere stød.

SKRIVEBREMSER FOR OG BAG
Skivebremser sikrer bedre deceleration og resulterer i lavere omkostninger til vedligeholdelse og mindre slitage.
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KROG- & WIREHEJS
IVECO X-WAY har fremragende manøvreegenskaber, kompakte ydre dimensioner, samt den frihøjde og trækkraft
du har brug for i din krog- eller wirehejs. Det omfattende udvalg af konfigurationer giver ekstrem ﬂeksibilitet til at
matche præcis din mission: Distribution med mange af- og pålæsninger hver dag; langdistancetransport med et par
leverancer om dagen; bykørsel, der kræver god manøvredygtighed eller kørsel i vanskeligt terræn.

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

MOTORMONTERET KRAFTUDTAG
Motordrevet kraftudtag gør det muligt at bruge udstyret, mens lastbilen er i bevægelse, således at
krogen kan placeres præcist ved manøvrering af lastbilen, hvilket øger produktiviteten.

MOTORER

FORBEDRET DIREKTE OG INDIREKTE UDSYN

Motorer, der leverer den effekt du har brug for: 9 eller 11 liters motor.

Den aerodynamiske udformning af de udvendige spejle og deres optimerede placering giver
forbedret udsyn. Bagruden i AD/AT-førerhusene giver fremragende udsyn bagud.

GEARKASSE
Manuel, automatiseret eller automatgearkasse:Vælg din gearkasse afhængigt
af den vej du kører på – maksimer komfort og sikkerhed, samtidig med at
du reducerer driftsomkostningerne.

VERTIKALT
UDSTØDNINGSSYSTEM

KØRETØJS-SETUPS
Valget mellem tre setups (ON, ON +, OFF) giver dig det
bedste kompromis mellem frihøjde og komfort.

FØRERHUS
Det bedste førerhus til dine behov: AD kort førerhus;
AT med soveområde med lavt eller medium tag; eller AS
med soveområde med højt eller lavt tag.

NYTTELASTEN ER EN NØGLEFAKTOR
Chassiskonstruktionen maksimerer den mulige nyttelast.

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

LED BAGLYGTER

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

SKRIVEBREMSER FOR OG BAG
Bedre deceleration med lavere vedligeholdelsesomkostninger og
mindre slitage.

HYDROSTATISK DREV
Al den trækkraft, du har brug for, og større nyttelast med HI-TRACTION. Det vejer mindre end træk på alle hjul og
giver dig alt det vejgreb, du har brug for, før og efter lastning og losning. Det fås også med den nye krybefunktion,
der fuldstændigt frakobler drivlinjen, så du kan bevæge køretøjet alene ved hydrostatisk kraft.
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HØJ MANØVREDYGTIGHED
Den bagerste styrende aksel optimerer køretøjets venderadius. Specielt på 8x4 (1+3).
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KRANBIL
IVECO X-WAY kan udstyres med enhver type mobilkran eller mandskabslift. Takket være køretøjets robusthed
og modulopbyggede koncept er det muligt at montere en kran bag førerhuset, på midten eller bag på lastbilen
uden på nogen måde at kompromittere stabiliteten.

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

ROBUST CHASSISRAMME

360°UDSYN

Chassisrammens legendariske styrke, med 7,7 mm rammetykkelse med konstant tværsnit,
kan let klare den ekstraordinære, koncentrerede belastning fra en kranopbygning.

Det store synsfelt giver fremragende udsyn
hele vejen rundt om køretøjet.

DET RIGTIGE FØRERHUS
Du kan vælge mellem AD kort førerhus eller AT og
AS med soveområde, som alle fås med lavt tag.

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

AFFJEDRING BAG
Luftaffjedring giver bedre stabilitet for
køretøjet, når kranen er i funktion.

SKRIVEBREMSER
FOR OG BAG
Bedre deceleration med lavere
vedligeholdelsesomkostninger og
mindre slitage.

KRAFTUDTAG

MOTORER

Det hydrauliske kredsløb der driver kranen, er styret af et kraftudtag monteret på gearkassen eller motoren.

Udbuddet omfatter motorer med tre forskellige
slagvolumener på 9, 11 og 13 liter.

HYDROSTATISK DREV
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 smattede veje - også efter at lastbilen er blevet losset. Det fås også med den nye krybefunktion,
der fuldstændigt frakobler drivlinjen, så du kan bevæge køretøjet alene ved hydrostatisk kraft.
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GEARKASSE
Manuel, automatiseret eller automatgearkasse. Vælg din gearkasse for at maksimere
komfort og sikkerhed, samtidig med at du holder driftsomkostningerne nede.
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TIPSÆTTEVOGN
IVECO X-WAY sættevognstrækker kombinerer det bedste inden for brændstofforbrug og sikkerhed med den
ultimative komfort i AS førerhuset.

Med disse egenskaber kan du være sikker på at du let kan takle den “sidste kilometer” og de vanskelige forhold ved
leverancer på byggepladser, samtidig med at du sikrer høj produktivitet, sikkerhed og lave driftsomkostninger.
KOMFORTABELT FØRERHUS
Komfortabelt og sikkert førerhus der opfylder enhver præference: AD med kort
førerhus, AT med soveområde eller AS med bredt soveområde.

EFFEKTIVE GEARKASSER

ROBUST CHASSISRAMME

Vælg mellem manuelle, automatiserede eller automatgearkasser, og reducer
brændstofforbruget med overdrive-udveksling.

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

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

LUFTAFFJEDRING BAG
Vælg luftaffjedring for at maksimere kørekomforten, hvis dine mission
indebærer omfattende kørsel på vej.

SIKKERHED
Trafiksikkerhed: EBS, ESP, AEBS og LDWS.

SKRIVEBREMSER
FOR OG BAG
Skivebremser
sikrer
bedre
deceleration og indebærer lavere
omkostninger til vedligeholdelse
og mindre slitage.

BRÆNDSTOFEFFEKTIVE MOTORER
De 9-, 11- og 13-liters motorer, kombineret med IVECO X-WAYs
brændstofeffektive funktioner, leverer fremragende brændstofbesparelser,
som er certificeret af TÜV SÜD.

HYDROSTATISK DREV
HI-TRACTION hydrostatisk forhjulstræk vejer mindre end træk på alle hjul og leverer al den trækkraft, du har brug for,
hvilket gør IVECO X-WAY perfekt, selv til brug for lettere byggepladsopgaver. Det fås også med den nye krybefunktion,
der fuldstændigt frakobler drivlinjen, så du kan bevæge køretøjet alene ved hydrostatisk kraft.
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BAGAKSLER
Vælg enkelt reduktion, hvis din trækker primært arbejder på asfalterede veje,
eller navreduktion, hvis den kører på mere udfordrende underlag.

MOTORMONTERET KRAFTUDTAG
Det motordrevne kraftudtag giver dig mulighed for delvist at tippe sættevognen
under kørsel.
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TØMMERBIL
IVECO X-WAY leverer den høje effekt, du har brug for, og tilbyder ideelle egenskaber til at laste, transportere
og losse tømmer. 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 funktioner designet til denne mangesidede mission.

STÆRK AFFJEDRING BAG
Bladfjedre eller luftaffjedring kan leveres i kombination med alle konfigurationer.

NYTTELAST
Chassisrammen er konstrueret til at transportere sektorens største nyttelast.

FLEKSIBELT FØRERHUS
IVECO X-WAY har et ﬂeksibelt og sikkert førerhus
der lever op til ethvert behov: AD med kort førerhus,
AT med soveområde eller AS med bredt soveområde.

ROBUST CHASSISRAMME
KØRETØJS-SETUPS:
Valget mellem de tre setups (ON,
ON+, OFF) giver dig det bedste
kompromis mellem frihøjde og
komfort, alt efter hvor meget onog offroad-kørsel, dine opgaver
indebærer.

Chassisrammen af legendarisk 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.

KRAFTIG MOTOR

FREMRAGENDE MANØVREDYGTIGHED

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

Enestående venderadius giver gode manøvreegenskaber.

SKRIVEBREMSER FOR OG BAG
HYDROSTATISK DREV
Du kan transportere større last i vanskeligt terræn og spare brændstof med HI-TRACTION, som vejer mindre end træk
på alle hjul og leverer al den trækkraft du har brug for, når du har brug for det, på alle typer underlag. Det fås også med
den nye krybefunktion, der fuldstændigt frakobler drivlinjen, så du kan bevæge køretøjet alene ved hydrostatisk kraft.
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STORT UDBUD AF KRAFTUDTAG
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SLAMSUGER
IVECO X-WAY er optimeret til nem installation af slamsugeropbygning og har alle de funktioner, du har brug for.
Høj præstationsevne er væsentlig for denne type opgave, og det nye koblingsuafhængige kraftudtag af sandwich-typen,
der yder op til 2.450 Nm, leverer det enorme drejningsmoment der kræves.

FORBEDRET DIREKTE OG INDIREKTE UDSYN
Den aerodynamiske udformning af de udvendige spejle og deres optimerede placering giver
forbedret udsyn. Bagruden i AD/AT-førerhusene giver fremragende udsyn bagud.

UDSTØDNINGSSYSTEM
Fås med vertikalt udstødningssystem, der giver ren luft omkring lastbilen.
Dette gælder kun AT og AD førerhus.

KRAFTUDTAG MED STOR EFFEKT
Vælg mellem Multipower PTO, der leverer op til 900 Nm drejningsmoment, eller sandwich
PTO for høje drejningsmomenter op til 2.450 Nm.

FØRERHUS
Kort eller langt førerhus, smalt eller bredt, IVECO X-WAY har en førerhusvariant til
ethvert behov.

STOR NYTTELAST
Chassisrammens konstruktion maksimerer den mulige nyttelast, som er en afgørende
faktor for slamsugere.

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

ROBUST CHASSISRAMME
Chassisramme af legendarisk styrke, med 7,7 mm
rammetykkelse med konstant tværsnit.

HØJTYDENDE MOTORER
Motorerne på 9, 11 og 13 liter er konstrueret
til at yde det højeste moment/effekt forhold
og leverer enestående brændstofeffektivitet.

LUFTAFFJEDRING BAG
Vælg luftaffjedring for at maksimere kørekomforten,
hvis din anvendelse indebærer omfattende kørsel på vej.

FREMRAGENDE MANØVREDYGTIGHED
Den tredje styrende aksel optimerer venderadiussen og
giver enestående manøvreegenskaber. Specielt 8x4 (1+3),
reducerer køretøjets venderadiusen yderligere.

HYDROSTATISK DREV
Du kan transportere større last i vanskeligt terræn og spare brændstof med HI-TRACTION, som vejer mindre end træk
på alle hjul og leverer al den trækkraft du har brug for, når du har brug for det, på alle typer underlag. Det fås også med den
nye krybefunktion, der fuldstændigt frakobler drivlinjen, så du kan bevæge køretøjet alene ved hydrostatisk kraft.

GEARKASSE
Manuel, automatiseret eller automatgearkasse. Vælg din gearkasse for at maksimere komfort og sikkerhed, samtidig med
at du holder driftsomkostningerne nede.
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SKRIVEBREMSER FOR OG BAG
Bedre
deceleration
med
lavere
vedligeholdelsesomkostninger og mindre slitage.

FORAKSEL
Bladfjeder op til 9 tons.
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THE NATURAL WAY
IVECO X-WAY NP er det lette offroad-køretøj, der drives af markedets mest modne naturgasteknologi - en reel ‘grøn’
og rentabel løsning til let offroad-transport. Det giver dig en klar konkurrencefordel samt klassens bedste samlede
ejeromkostninger.

EFFEKTIV MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED
IVECO X-WAY NP maksimerer fordelene ved det mest miljøvenlige brændstof, der forbedrer luftkvaliteten, afbøder
klimaændringer og bidrager til et mere støjsvagt miljø med bare 71 dB(A) ifølge Piek Quiet Truck-testen, når du kører
i Silent Mode.

–90%

–95%

NO2

–95%

partikler

CO2 ved brug af biogas

EN KOMBINATION TIL ENHVER ANVENDELSE
Tanke er tilgængelige i CNG-, LNG- eller C-LNG-version og er skræddersyet til at friholde
den plads på chassisrammen som din mission kræver. Rækkevidden kan nå op på 1.600 km.

500 mm

540
liter

540
liter

LNG - op til 1.600 km

400
liter

540
liter

LNG - op til 1.400 km

1.000 mm

540
liter

250
liter

LNG - op til 1.150 km

2.000 mm

540
liter

LNG - op til 800 km
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VÆLG DIN KONFIGURATION
Den modulopbyggede, opgaveorienterede tilgang med et bredt udvalg af funktioner og komponenter sammen med
konstruktionsmæssig styrke og lav egenvægt gør, at IVECO X-WAY er ekstremt fleksibel, når det gælder kundetilpasning til
specifikke krav inden for en lang række forskellige anvendelser.

FØRERHUSE

MOTORER
IVECO X-WAY tilbyder et bredt udvalg af Euro VI/d diesel- og naturgasmotorer og passer til alle anvendelser. Dieselmotorerne
med 3 slagvolumener og effektværdier fra 330 til 570 hk leverer uovertruffen motorkraft. 12-liters motoren fås også i
naturgasversion, som giver ren kørsel og stille drift.

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

3

SLAGVOLUMEN
(liter)

8,7

CURSOR 9
8
6
4

2

BILLEDTEKST

5

1
2
3
4
5
6
7
8

DREJNINGSMOMENT
Nm @ rpm

330 @ 1.655 – 2.200

1.400 @ 1.100 – 1.655

360 @ 1.530 – 2.200

1.650 @ 1.200 – 1.530

400 @ 1.655 – 2.200

1.700 @ 1.200 – 1.655

420 @ 1.475 – 1.900

2.000 @ 870 – 1.475

460 @ 1.500 – 1.900

2.150 @ 925 – 1.500

480 @ 1.465 – 1.900

2.300 @ 970 – 1.465

510 @ 1.560 – 1.900

2.300 @ 900 – 1.560

570 @ 1.605 – 1.900

2.500 @ 1.000 – 1.605

EFTERBEHANDLINGSSYSTEM

EMISSIONSNORM

HI-SCR

Euro VI/d

HI-SCR

Euro VI/d

HI-SCR

Euro VI/d

Bredde
Total højde
Længde
Gulv-til-tag, midt førerhus
Motortunnelhøjde
Frirum til passager
Frirum forneden
Frirum foroven

1

2

3

4

5

6

7

8

Tag

Bredde
(mm)

Total
højde
(mm)

Længde
(mm)

Gulv til
tag, midt
førerhus
(mm)

Motortunnel højde
(mm)

Frirum til
passager
(mm)

Frirum
forneden
(mm)

Frirum
foroven
(mm)

Køje (2)

Højt

2.500

3.800 (1)

2.250

2.150

95

430

500

785

1 (2)

Lavt

2.500

3.300

2.250

1.700

95

430

500

–

1

(1)

12,9

CURSOR 13

7

1

AS

11,1

CURSOR 11

EFFEKT
hk @ rpm

2.300

3.550 (1)

2.150

1.850

340

370

470

480

1 (2)

Lavt

2.300

2.900 (1)

2.150

1.250

340

370

470

–

1

Low

2.300

2.550 (1)

1.700

1.250

340

370

–

–

0

Cursor 11

3

AT
Medium

Cursor 9

Indstigningstrin

3

Cursor 13

NATURAL POWER MOTORER
MOTOR

SLAGVOLUMEN
(liter)

EFFEKT
hk @ rpm

DREJNINGSMOMENT
Nm @ rpm

EFTERBEHANDLINGSSYSTEM

EMISSIONSNORM

CURSOR 13 NP

12.9

460/338 @ 1.900

2.000 @ 1.100 – 1.600

3-way Catalyst

Euro VI/d

AD
3

Målene kan variere alt efter model

NOTE
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(1)
Omtrentlige mål, kan variere alt efter affjedring, motor, forakseltryk, dæk og
opbygning.

(2)

Overkøje som ekstraudstyr.

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

AT-førerhus
Underkøje længde 1.950 mm, bredde 540 mm,
overkøje længde 1.850 mm, bredde 680 mm.

Cursor 13 NP
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FRONTKOFANGER
SETUP

GEARKASSE

AS-FØRERHUS

ON ON+ OFF

AD/AT-FØRERHUS

FØRERHUSFARVET
PLASTIK DELE

GRÅ PLASTIK DELE

FØRERHUSFARVET
PLASTIK DELE

GRÅ PLASTIK DELE

KOFANGER

MOTOR

EFFEKT
(hk)

–

HYBRID

DREJNINGSMOMENT
(Nm)

AUTOMATISERET
16-TRINS

AUTOMATISERET
12-TRINS

MANUEL
16-TRINS

AUTMATGEARKASSE

ZF HI-TRONIX

ZF HI-TRONIX

ZF ECOSPLIT

ALLISON

SR AXLE

HR AXLE

SR AXLE

HR AXLE

SR AXLE

HR AXLE

SR AXLE

HR AXLE

AS-FØRERHUS

–

PLAST

–

STÅL

570

2.500

16 TX 2640 TD 16 TX 2640 TO 12 TX 2640 TO 12 TX 2610 TO
(2.600 Nm)
(2.600 Nm)
(2.600 Nm)
(2.600 Nm)

510

2.300

16 TX 2440 TD 16 TX 2440 TO 12 TX 2420 TD 12 TX 2410 TO
(2.400 Nm)
(2.400 Nm)
(2.400 Nm)
(2.400 Nm)

CURSOR 13

AS/AT/AD-FØRERHUS

–

480

2.300
12 TX 2210 TO
(2.200 Nm)

CURSOR 11

FORAKSLER

420

CHASSIS
4x2

6x2
Y/PS

6x2
Y/PT

460

12 TX 2410 TO
(2.400 Nm)

2.150

12 TX 2210 TO
(2.200 Nm)

2.000

12 TX 2010 TD 12 TX 2010 TO
(2.000 Nm)
(2.000 Nm)

TRÆKKER

6x4

8x2
(2+2)

8x4
(1+3)

8x4
(2+2)

4x2

400

12 TX 1810 TD 12 TX 1810 TO
(1.800 Nm)
(1.800 Nm)

CURSOR 9

360

1.650

330

1.400

8000
–

–

–

–

16 S 2520 TO
(2.500 Nm)

16 S 2220 TD
(2.200 Nm)

16 S 2220 TO
(2.200 Nm)

1.700

FORAKSELTRYK

8500

16 S 2320 TD
(2.350 Nm)

AT/AD-FØRERHUS

6x4

7500

AT/AD-FØRERHUS

–

16 S 1620 TD
(1.700 Nm)

16 S 1820 TO
(1.700 Nm)
3200-series

12 TX 1410 TD
(1.400 Nm)

9000
SETUP ON

SETUP ON+ / OFF

142 mm

72 mm

FORAKSEL DROP

KRAFTUDTAG
AFHÆNGIGT /
UAFHÆNGIGT
FRA GEARKASSE

BAGAKSLER
TYPE

BREMSETYPE

MAKSIMAL TEKNISK
VÆGT (ton)

MAKSIMALT BREM- OLIETYPE
SEMOMENT (kNm)

OLIEKVANTUM
(liter)

SERVICEINTERVAL

MS17X-EVO(1)

SR-Solo

13

MS13-17X

SR-Solo

13

MT23-150/D

SR-TM

23

(2)

18,2

12,5

Syntetisk

25

Op til 400.000 km.

TIL- OG FRAKOBLING

13

452146/ADB

HR-TL

21

452191/ADB

HR-TM

23 (3)

25

24,5

Syntetisk

Op til 400.000 km.
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Uafhængig

Flange

1,02 / 1,26 / 1,56

1.602 – 2.450

Samme som motoren

Uafhængig

Flange

1,29

900

Samme som motoren

NH/1b – NH/1c

1,00

1.000

Modsat motoren

NH/4b – NH/4c

0,90 / 1,28

430

0,91 / 1,09 / 1,28 / 1,58 / 1,59 / 2,35

400 – 720

TIL- OG FRAKOBLING

HI-TRACTION

C9

C11

C9

C11

C13

TRÆKKER

6x2 Y/PT
C9

6x4

C11 C13

C9

C11 C13

8x2 / 8x4
C9

4x2

6x4

Pumpe / Flange

NTX/10c+bR
Pumpe

S3200 TOP MOUNT

1,23 / 1,48 / 1,91 / 2,19

470 – 870

(0,91-1,28) / (1,09-1,59) / (1,23-1,85) / (1,48-2,35)

400 – 720

0,60

660

Samme som motoren

C11 C13 C11 C13 C11 C13
Standard

UDEN HI-TRACTIONs
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Afhængig

N221/10b – N221/10c

CHASSIS
6x2 Y/PS

1,14 / 1,195

GEARKASSE-PTO (4-5)

NTX/10b – NTX/10c

4x2

Modsat motoren

Pumpe / Flange

PERMANENT INDGREB

16
Skive

800

1,12 / 1,14

Uafhængig

TIL- OG FRAKOBLING
HR-Solo

ROTATION

MULTIPOWER PTO

33,5

HR
451391/ADB

DREJNINGSMOMENT
(Nm)

SANDWICH PTO

11

18,2

Skive

UDVEKSLINGSFORHOLD

MOTOR PTOMotormonteret PTO:
PERMANENT INDGREB

SR

FORBINDELSE

HI-TRACTION

–

–

–

–

–

–

–

–

–

HI-TRACTION + KRYBEFUNKTION

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Tilgængelig

– Ikke tilgængelig

(1)

For bagtøjsudvekslinger ≤ 3,36.

(4)

Det totale kraftudtags udvekslingsforhold er et resultat af kraftudtagets udvekslingsforhold og lastbilens gearkasses hastighedsfaktor.

(5)

Kraftudtag i permanent indgreb PTOs.

(2)

For bagtøjsudvekslinger ≤ 3,70.

(3)

23 t kun i enkelte lande (0% overbelastning tilladt).
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EN NY VERDEN AF KONNEKTIVITET
MYIVECO WAY SOLUTION
Konnektiviteten i den nye IVECO X-WAY er designet til at hjælpe chaufføren med at arbejde ubesværet og effektivt
og til at understøtte den flådeansvarlige ved at optimere køretøjets driftstid, brændstofeffektivitet og totale
ejendomsomkostninger.

OPTIMER DIN FLÅDE MED DEN SMARTE OPKOBLINGSPAKKE
Den nye konnektivitets boks sætter dit køretøj i direkte kommunikation med IVECO-teamet af eksperter, der modtager data
i realtid og overvåger dem døgnet rundt for at give proaktiv support med de nye MYIVECO WAY Solutions.
SMART RAPPORT
Den indbyggede IVECO DRIVING STYLE EVALUATION (DSE) genererer ugentlige rappor ter om køretøjets og førerens
præstationer med tip til, hvordan du kan forbedre kørestilen med deraf følgende brændstof- og køretøjsoptimering.

BRUG KONNEKTIVITETEN OM BORD TIL AT LETTE ARBEJDSDAGEN
Du kan tage dit digitale liv med om bord med Apple Car Play, som giver dig mulighed for at spejle din mobile enhed på det nye
infotainmentsystem og bruge alle dets funktioner i fuld sikkerhed under kørslen.
MYIVECO - DIN PORTAL OG APP
MYIVECO-por talen og app’en giver dig mulighed for at overvåge dit køretøjs brændstofforbrug og din chaufførs kørestil
i realtid, så du kan identificere måder til at optimere din flådes præstationer. Du kan også planlægge og booke serviceaftaler
effektivt for at maksimere driftstiden.

Betjening af førerhusets
funktioner

Køreassistent

IVECO Assistance Non-Stop

Fjernassistancetjenester

MYIVECO EASY WAY – THE IVECO X-WAY DRIVER’S APP
Den nye app, der er designet til at gøre dit liv som IVECO X-WAY-chauffør behageligt, gør det muligt for dig at kontrollere
alle kabine- og køretøjsfunktioner på din mobiltelefon. Derudover kan app’en også bruges til at aktivere IVECO Assistance
Non-Stop-tjenesten, få adgang til fjerndiagnosticeringsdata og se kørestilevaluering.
36

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

ELEMENTS

Opkoblingsmulighederne i IVECO X-WAY åbner for en ny modulopbygget service, der hjælper dig med at optimere din
flådes præstationer og effektivitet.

VÆLG PRÆCIS DE TJENESTER, SOM PASSER TIL DIN VIRKSOMHED

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

IVECO X-WAY tilbyder et bredt udvalg af tjenester, der kan skræddersyes til dine præcise krav og hjælpe dig med at
holde lastbilen i topform og bidrage til en sund bundlinje for din virksomhed.

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

TCO Driving
ECO-køreskoler
SERVICE

EKSTRA
DRIVLINE

DRIVLINE

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

-

Motor
Brændstof-indsprøjtning
Gearkasse
Reparation af aksler
og kardanaksel

SLITAGE

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

-

Kobling
Bremseklodser
Bremseskiver
Bremsetromler
Bremse-belægninger
til tromlebremser

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

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

PROFESSIONEL BRÆNDSTOFRÅDGIVNINGSTJENESTE
Denne nye avancerede service giver en detaljeret analyse af dit køretøjs brændstofforbrug og forslag fra IVECOs eksperter
til, hvordan du kan forbedre dets brændstoføkonomi baseret på sammenligninger med missions-baserede ideelle
forbrugsestimater. Den giver også overvågning med advarsler om begivenheder, der kan påvirke køretøjets brændstofeffektivitet,
såsom dæktryk eller tilstopning af brændstof- og luftfilter, hvilket også maksimerer din udnyttelse af lastbilen.

AFTALER OM PLANLAGT SERVICE

SERVICE

DRIVLINE

EKSTRA
DRIVLINE

UDVIDET GARANTI

SLITAGE

SMART
CONNECTIVITY
PACK

DRIVLINE

EKSTRA
DRIVLINE

FLEKSIBEL VEDLIGEHOLDSPLANLÆGNING
De realtidsdata, der leveres af dit køretøj gennem
tilkoblingsmulighederne, giver dig mulighed for at planlægge
serviceeftersyn og reparationer effektivt for at reducere ikke planlagte
stop og maksimere levetiden for de overvågede komponenter
baseret på køretøjets reelle anvendelse.
IVECO TOP CARE (Denne service er endnu ikke tilgængelig i Norden.)
Ud over den proaktive support, der leveres af MY IVECO WAY Solutions,
prioriterer denne førsteklasses tjeneste de nødvendige tiltag og følger op
for at få dit køretøj tilbage på vejen så hurtigt som muligt.
PROFESSIONELLE FLÅDESTYRINGSLØSNINGER
Denne avancerede logistik- og forsendelsesservice, der tilbydes i samarbejde med Verizon og Astrata, giver dig mulighed for
at spore dit køretøj via Geofencing, ud over trådløs aflæsning af tachografdata (Remote Tacho Download Service - RTDS).
MYIVECO WEB API
MYIVECO Web Application Programming Interface (API) interagerer sømløst med dit flådestyringssystem og leverer alle dine
køretøjsdata direkte til dit eget system.
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For undtagelser henvises til de kontraktlige dokumenter vedrørende dit marked.
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IVECO TILBEHØR

IVECO SERVICES

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

TILPAS DIN IVECO X-WAY TIL DIN VIRKSOMHEDS BEHOV
Tilpas din IVECO X-WAY så den passer til din anvendelse med et omfattende udvalg af tilbehør af høj kvalitet udviklet
til at forbedre dit køretøj, hvad angår udsyn, komfor t, sikkerhed og rentabilitet. Detaljer som gør en forskel.

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

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

SYNLIGHED
Lygtebøjle og kængurugitter er fuldt integreret i førerhuset
for at understrege dets form og synlighed. Fuld
kundetilpasning med flådens logo for at fremhæve
virksomhedens image. Advarselslyset giver høj synlighed 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.

IVECOs komplette tilbehørsprogram kan ses i
tilbehørskataloget – og online på
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php
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RENTABILITET
For at reducere dine driftsomkostninger tilbyder
IVECO Accessories dig et bredt udvalg af systemer til at
forhindre dieseltyveri. Aluminiumsanordningen, der er let
at installere, giver sikkerhed mod tyveri af brændstof og
muliggør hurtig påfyldning.

TEKNOLOGI OM BORD
Et ny skræddersyet holder på instrumentpanelet med
indbygget stikkontakt er designet til at genoplade din
smartphone, tablet, TomTom® og Drivelinc i den bedste og
sikreste position.

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

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

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

4x2

CHASSIS

6x2P

6x2P (Twin)

6x4

IVECO X-WAY

DIESEL TRÆKKER

4x2

6x4

AS

–

–

–

–

IVECO X-WAY
FØRERHUSTAG
AS

FØRERHUSTAG

–

AT

–

–

–

–

–

–

Cursor 11

Automatiseret / Manuel

Automatiseret

Automatiseret / Manuel

–

Cursor 13

–

Automatiseret

–

Automatiseret

MOTOR /
GEARKASSE

KØRETØJSSETUP

ON ON+ OFF

ON ON+

ON ON+ OFF

ON ON+

OFF
SR

BAGAKSEL /
AFFJEDRING

HR

–

AD

–

–

–

Cursor 9

Automatiseret /
Manuel / Allison

Automatiseret /
Manuel /
Allison

–

Automatiseret /
Manuel

–

Automatiseret /
Manuel /
Allison

–

Cursor 11

Automatiseret /
Manuel

Automatiseret /
Manuel

Automatiseret

Automatiseret /
Manuel

Automatiseret

Automatiseret /
Manuel

–

Cursor 13

–

–

Automatiseret

–

Automatiseret

–

Automatiseret

ON ON+ OFF

ON ON+

ON ON+

ON

ON

ON ON+ OFF

ON ON+

Mekanisk / Luft

Luft

Luft

Luft

Luft

ON
ON+
OFF

ON
ON+

–

–

Cursor 9

KØRETØJSSETUP

–

–

–

AD

MOTOR /
GEARKASSE

AT

BAGAKSEL /
AFFJEDRING

SR
HR

AKSELAFSTAND (mm)
Mekanisk / Luft

TILSLUTNINGSBOKS

3.800 – 6.700

3.120 – 6.050

Mekanisk / Luft

3.800 – 6.050

3.200 – 5.100

Mekanisk / Luft
Standard for alle modeller

AKSELAFSTAND (mm)

3650 – 3800

3200

CHASSIS

8x4 (2+2)

8x4 (1+3)

8x2x6 (2+2)

IVECO X-WAY

NP TRÆKKER

AS

4x2

IVECO X-WAY NP

FØRERHUSTAG
MOTOR / GEARKASSE

BRÆNDSTOFSYSTEM

KØRETØJSSETUP
BAGAKSEL /
AFFJEDRING
TILSLUTNINGSBOKS
AKSELAFSTAND (mm)
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FØRERHUSTAG

–

–

–

AT

–

–

–

AD

–

–

–

AS

Cursor 13

Automatiseret

CNG

Op til 650 km

CLNG

Op til 1.080 km

LNG

Op til 1.600 km

ON
ON+
SR

MOTOR /
GEARKASSE

ON ON+

Luft
Standard for alle modeller
3.800

KØRETØJSSETUP

Cursor 9

Automatiseret / Manuel

–

Automatiseret /
Manuel

–

Automatiseret /
Manuel

–

Cursor 11

Automatiseret / Manuel

–

Automatiseret /
Manuel

–

Automatiseret /
Manuel

–

Cursor 13

–

Automatiseret

–

Automatiseret

–

Automatiseret

ON ON+ OFF

ON ON+

ON ON+ OFF

ON ON+

ON

ON

ON
ON+
OFF

BAGAKSEL /
AFFJEDRING

SR
HR

AKSELAFSTAND (mm)

Mekanisk / Luft

Luft

Luft

4.250 – 5.820

3.200 – 5.100

4.500 – 6.050
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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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