NOVO

TOVORNJAK, USTVARJEN
ZA VOŽNJO PO MESTU

NOVO
Še bolj privlačen, okolju prijazen, učinkovit in okreten. Mesta obožujejo
novi Eurocargo: tovornjak, ki spoštuje ljudi in okolje, v katerem deluje,
tudi na prometnih ulicah velikega mesta.
Novi Eurocargo – obraz se menja, vendar bistvo ostaja: ponaša se z novo
obliko in funkcionalnostjo, vendar gre za enako robustno, zanesljivo in
vsestransko vozilo, ki ga je izbralo že pol milijona kupcev v Evropi, Afriki,
na Bližnjem vzhodu, v Avstraliji in Latinski Ameriki. Poslovni partner – in
prijatelj – za vsakogar.
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OBLIKA

U R B A N A P L AT P R E V OZ A
Nova linija Eurocargo prevoz prikazuje v njegovi najboljši
luči. Nova, sodobna in praktična kabina daje popoln vtis o energičnem značaju vozila.
Eurocargo je prevzel nov slog, ki ga je uvedel IVECO Daily. Oblika novih
usmernikov zraka poudarja velik napis blagovne znamke v sredini. Usmerniki zraka so bili
preoblikovani v skladu z zasnovo prednjega dela. Vetrobransko steklo s filtrom UV nudi odlično
zaščito brez negativnega aerodinamičnega učinka zunanjega senčnika.
Novi odbijač ima stopnico za dostop do vetrobranskega stekla, ki omogoča lažje čiščenje in
hkrati služi kot ohišje za radar sistema AEBS. Novi komplet žarometov z dnevnimi LED lučmi
(vključenimi kot osnovna oprema) je na voljo tudi s ksenonskimi žarometi.
Na vratih je značka z logotipom Eurocargo in začetnicami, ki označujejo model.

Oblika, združena s funkcionalnostjo. Vse podrobnosti so bile razvite na osnovi
poglobljene študiji aerodinamike – na primer, nova zasnova usmernika zračnega pretoka poskrbi,
da je kljuka vedno čista.

Novi Eurocargo je najboljši mestni tovornjak: idealno vozilo za
dostavo od vrat do vrat, prevoze po mestu in raznovrstne naloge v mestnih središčih.
Zaradi svoje idealne širine kabine (2,1 m), širokega krmilnega kota (52 stopinj) in najboljšega
obračalnega kroga v svoji kategoriji (malo manj kot 11 metrov pri različici z medosno razdaljo
2790 mm) je kot nalašč za opravljanje nalog v urbanih območjih.
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UDOBJE

UDOBNA MOBILNA PISARNA
Novi Eurocargo postavlja udobje in ergonomijo na novo raven.
Volanske tipke omogočajo vozniku povsem varno uporabo avtoradia in telefona. Vozilo vključuje
tudi nove, bolj ergonomske elemente za upravljanje klimatske naprave, luči in samodejnega/
avtomatiziranega menjalnika. Vse je na svojem mestu, na dosegu roke: Sedaj so na voljo številni
predali za shranjevanje različnih predmetov in dokumentov, posebni prostori za kartice ter obešalnik
na zadnji steni kabine.
Konzola na voznikovi strani vključuje dve praktični držali za steklenice, 12-voltno električno vtičnico
in dodatni priključek za stisnjeni zrak.

Novi Eurocargo je prava mobilna pisarna. V novi mobilni pisarni s prostornino
20 litrov (na voljo z enojnim sovoznikovim sedežem) je dovolj prostora za shranjevanje prenosnega
ali tabličnega računalnika; vključuje tudi bralno luč, stranske shranjevalne žepe in priključka USB
za napajanje elektronskih naprav. Udoben delovni prostor je mogoče ustvariti tudi z odprtjem
zgornjega predela.
Novo oblikovana je tudi notranjost vozila, ki je opremljena s sedeži, prevlečenimi z brezšivno tkanino;
Nov, izjemno udoben, zračno vzmeten voznikov sedež, ki je na voljo na zahtevo, ima popolnoma
prilagodljivo naslonjalo za roke, po višini nastavljiv varnostni pas, oblazinjenje z dvojno gostoto,
ogrevanje in prezračevanje. Naslonjalo za roke je na voljo kot dodatna oprema za vse zračno
vzmetene sedeže.

Kot nalašč za mestne naloge novi Eurocargo zagotavlja
enostavno PREMIKANJE PO KABINI: zaradi linearne armaturne plošče in kompaktnih
mer motornega tunela lahko voznik zapusti kabino z obeh strani.
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VARNOST

P O M E N P R E P R E Č E VA N J A
Novi Eurocargo ščiti tako voznika kot tovor: njegovo robustnost
in pasivno varnost zdaj dopolnjuje tudi volanska varnostna blazina – povsem nova varnostna
funkcija. Aktivna varnost je prav tako izboljšana z novimi elektronskimi napravami, ki so (serijsko)
nameščene v okviru sistema za pomoč pri vožnji.

Sistem opozarjanja pred nenamerno menjavo voznega pasu
(LDWS) opozori voznika, če vozilo nenamerno skrene z voznega pasu. S kamero, ki je nameščena
na vetrobranskem steklu, sistem lahko prepozna cestne oznake in sproži alarm, če vozilo zamenja
vozni pas brez ustrezne signalizacije voznika.
Poleg tega sistem za elektronski nadzor stabilnosti vozila (EVSC) in napredni sistem za

zaviranje v sili (AEBS) pomagata pri preprečevanju nesreč zaradi nepozornosti voznika.
Sistem meri varnostno razdaljo do spredaj vozečega vozila in izračuna čas do morebitnega trka;
preden se vklopijo zavore se sproži dvojni opozorilni sistem. V primeru premikajoče se ovire
sistem samodejno posreduje in zmanjša hitrost vozila na 32 km/h, da prepreči trčenje. V primeru
nepremične ovire pa lahko sistem prepreči ali ublaži trčenje, tako da zmanjša hitrost vozila za
10 km/h. Opozorilo: sistem AEBS ne zagotavlja, da se boste izognili trčenju in ne more odpraviti
tveganj zaradi brezskrbne ali nepozorne vožnje.

Zaradi teh novih naprav novi Eurocargo IZPOLNJUJE zahteve
NOVE zakonodaje, ki velja od novembra 2015 dalje (Uredba komisije EU
št. 347/2012).
Nove varnostne funkcije pa se tukaj še ne končajo. Nastavljiv tempomat (ACC) prilagodi
hitrost vožnje z ohranjanjem varnostne razdalje do spredaj vozečega vozila. Za ta namen uporablja
isti radar, ki ga uporablja tudi sistem AEBS (z dometom 120 metrov), s pomočjo katerega sistem
samodejno posreduje, najprej z zmanjšanjem navora, nato z aktiviranjem motorne zavore, na
koncu pa še z vklopom delovne zavore.
Za izboljšanje varnosti in vidnosti med vožnjo je vozilo opremljeno z dnevnimi lučmi
LED (DRL), ki so del standardne opreme. Na zahtevo so na voljo tudi ksenonski žarometi.

Volanske tipke za zvočne naprave in naprave Bluetooth™ spodbujajo varno vožnjo in
omogočajo vozniku, da se osredotoči na cesto.

VARNOSTNA BLAZINA ZA VOZNIKA
VOLANSKE TIPKE ZA ZVOČNE NAPRAVE
IN NAPRAVE BLUETOOTH™

ELEKTRONSKI NADZOR STABILNOSTI VOZILA (EVSC)
S FUNKCIJO ZA SPELJEVANJE NA STRMINI (HILL
HOLDER)
DNEVNE LUČI LED

NAPREDNI SISTEM ZA ZAVIRANJE V SILI

KSENONSKI ŽAROMETI

NASTAVLJIV TEMPOMAT
ELEKTRONSKI ZAVORNI SISTEM (EBS) S SISTEMOM
PROTI BLOKIRANJU KOLES (ABS) IN SAMODEJNIM
PREPREČEVANJEM ZDRSA POGONSKIH KOLES (ASR)
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R E G E N E R AC I J A ? N E , H VA L A .
Novi Eurocargo je edini Euro VI v svoji kategoriji, ki ima enojno
napravo za naknadno obdelavo izpušnih plinov: Sistem HI-SCR
s pasivnim filtrom sajastih delcev (DFP) (izključno za vozila IVECO). Inovativna
rešitev, ki zmanjšuje porabo, pregrevanje in tehnične zastoje.
Sistem HI-SCR je preprost, lahek in učinkovit:
_ ne zahteva velikega hladilnega sistema (in torej ne spremeni strukture vozila);
_ uporablja manj komponent (in manj nadomestnih delov) v primerjavi s konkurenco;
_ tehta bistveno manj kot druge rešitve EGR+SCR, ki jih uporablja večina konkurenčnih vozil;
_ in zagotavlja manjšo porabo goriva v primerjavi z različicami EGR+SCR.

HI-SCR je edini sistem za uravnavanje emisij, ki ne spreminja procesa
zgorevanja – to pa zato, ker deluje prek dotoka svežega zraka namesto prek kroženja
izpušnih plinov. Temperatura zgorevanja tako ostaja visoka, odstotek delcev se zmanjša, odpade pa
tudi potreba po aktivnem filtru trdih delcev DPF. Težave prisilne regeneracije so tako odpravljene
tam, od koder izvirajo.
To je ključna prednost, ne le zato, ker povečuje zanesljivost, ampak tudi zato, ker omogoča
neomejen dostop do občutljivih območij, kot so predori, letališča, ladje in podzemna parkirišča,
kjer lahko visoke temperature, ki jih povzroča aktivna regeneracija, predstavljajo tveganje.
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UČINKOVITOST

P O R A B A D I Z E L S K E G A G O R I VA
JE MANJŠA ZA DO 8 %

Novi Eurocargo: še en korak na poti k boljši učinkovitosti.
Najnovejša generacija motorjev Tector 5 in 7 uporablja motorno olje z nizko viskoznostjo, ki
zmanjšuje trenje, povečuje učinkovitost in podaljšuje intervale vzdrževanja.
Druge posebne lastnosti so bile uvedene za celotno paleto motorjev; te lastnosti so še posebej
pomembne pri opravljanju prevozov na območjih z gostim prometom, kjer je konkurenčnost
odvisna od stroškov lastništva:
_ elektronsko krmiljena dvostopenjska elektromagnetna sklopka ventilatorja,
ki se vklopi in izklopi glede na zahteve hladilnega sistema;
_ funkcija EcoRoll, ki je na voljo pri 12-stopenjskem menjalniku, izkorišča vztrajnostni
moment vozila in samodejno preklaplja menjalnik v oziroma iz nevtralne prestave, s čimer
zmanjšuje porabo goriva v različnih razmerah (npr. pri vožnji po klancu navzdol);
_ funkcija EcoSwitch (na voljo pri vseh 6- do 12-stopenjskih samodejnih menjalnikih)
reprogramira logiko menjavanja prestav za maksimalno učinkovitost. Ko voznik vklopi funkcijo
EcoSwitch, slednja aktivira omejevalnik hitrosti, izklopi funkcijo za prisilno znižanje prestave in
dovoli le samodejno menjavanje prestav.
Zaradi teh novih naprav (in uporabe novega olja z nizko stopnjo viskoznosti v zadnji premi) ima
novi Eurocargo do 8 % manjšo porabo dizelskega goriva pri mestni dostavi.
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ZMOGLJIVOST

V E Č J A P R I L A G O D L J I V O S T, N I Ž J A P O R A B A
Novi Eurocargo je na voljo z novima štirivaljnima motorjema s
160 in 190 KM, ki sta posebej zasnovana za mestno uporabo. Navor
in izhodna moč sta optimizirana, tako da ustrezata tipičnim delovnim pogojem pri opravljanju
prevozov v urbanih okoljih. Zaradi novih batov, novih vbrizgalnih šob in hitrejšega odziva
novega turbopolnilnika se je kompresijsko razmerje povečalo s 17:1 na 18:1, zato je navor nad
1200 vrtljaji na minuto boljši za približno 8 %. Oba modela motorjev sedaj dosežeta navor
680 Nm (različica s 160 KM) oziroma 700 Nm (različica s 190 KM) in največjo moč pri
2200 vrtljajih na minuto namesto pri 2500 vrtljajih na minuto.
Vse našteto pripomore k bistveno nižji porabi goriva v mestnem ciklu in med pospeševanjem.

Novi modeli Eurocargo so na voljo s štirivaljnim 4,5-litrskim dizelskim
motorjem Tector 5 in šestvaljnim 6,7-litrskim dizelskim motorjem Tector 7. Linija obsega sedem
ravni moči od 160 do 320 KM z največjim navorom 1100 Nm, ki jo dopolnjuje motor CNG z
navorom 750 Nm in močjo 204 KM.
Ti motorji so združeni s 6- ali 9-stopenjskimi ročnimi menjalniki, 6- ali 12-stopenjskimi avtomati
ziranimi menjalniki ali samodejnimi menjalniki s pretvornikom navora.
Ekskluziven sistem IVECO HI-SCR za naknadno obdelavo izpušnih plinov je lahek in učinkovit ter
odpravlja regenerativne izpade v primerjavi s konkurenčnimi vozili, ki so opremljena z rešitvami
EGR+SCR.

Regeneracijo filtra trdih delcev v dizelskem gorivu (DPF) v
celoti upravlja vozilo na pasiven, neprekinjen in samodejen
način: to pomeni, da voznik s tem nima opravka, periodične zaustavitve vozila zaradi tehničnih
posegov niso potrebne, komponente vozila pa niso izpostavljene toplotnim obremenitvam, zaradi
česar se poveča zanesljivost delov.

MOTORJI EURO VI

ŠTEVILO VALJEV

4 V VRSTI

6 V VRSTI

PROSTORNINA

4,5 LITRA

MOČ

NAJVEČJI NAVOR

118 kW (160 KM) pri 2200 vrt./min.

680 Nm od 1100 do 1600 vrt./min.

137 kW (190 KM) pri 2200 vrt./min.

700 Nm od 1100 do 1600 vrt./min.

152 kW (210 KM) pri 2500 vrt./min.

750 Nm od 1400 do 1800 vrt./min.

162 kW (220 KM) pri 2500 vrt./min.

800 Nm od 1250 do 1900 vrt./min.

185 kW (250 KM) pri 2500 vrt./min.

850 Nm od 1250 do 2050 vrt./min.

206 kW (280 KM) pri 2500 vrt./min.

1000 Nm od 1250 do 1950 vrt./min.

235 kW (320 KM) pri 2500 vrt./min.

1.100 Nm od 1250 do 1900 vrt./min.

6,7 LITRA
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NOVO

NOVO

118 kW (160 KM) pri 2200 vrt./min.
680 pri 1100 vrt./min.

137 kW (190 KM) pri 2200 vrt./min.
700 pri 1100 vrt./min.

152 kW (210 KM) pri 2500 vrt./min.
750 Nm pri 1400 vrt./min.
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TRAJNOST

N A R AV N A R E Š I T E V Z A O KO L J E
IVECO nadaljuje z razvojem svoje linije vozil na alternativna goriva z novim POGONOM

NA STISNJEN ZEMELJSKI PLIN Eurocargo Natural Power (CNG).
Kot vodilna družba od leta 1995 s skupno 13.000 prodanimi vozili v Evropi je IVECO edini proizvajalec,
ki ponuja celovito linijo vozil s pogonom na stisnjen zemeljski plin za prevoz potnikov in blaga.
Lahka, srednja in težka tovorna vozila z minimalnim vplivom na okolje, ki danes predstavljajo novo
merilo trajnosti.
Stisnjen zemeljski plin oziroma CNG je okolju najprijaznejše gorivo, ki je na voljo na tržišču:
je edina prava alternativa avtomobilskemu dizelskemu gorivu z več kot 3500 CNG črpalkami
po Evropi.
Za emisije CNG motorjev IVECO so značilni zmanjšana vrednost NOx, popolna odsotnost
svinčevih spojin in aromatskih ogljikovodikov ter za 95 % manj trdih delcev v primerjavi z dizelskim
gorivom. Ta okolju prijazna zmogljivost je že zdaj boljša od standarda Euro VI v razredih B + C.
Zaradi cen stisnjenega zemeljskega plina, ki so povsod po Evropi nekoliko nižje od dizelskega
goriva, lahko kupci pri gorivu privarčujejo tudi do 25 %.
Novi Eurocargo Natural Power je na voljo v različicah od 11 do 16 ton s šestvaljnim motorjem s
povečanim navorom 750 Nm in povečano močjo 204 KM, ki je združen z 9-stopenjskim ročnim
ali avtomatiziranim menjalnikom s pretvornikom navora. Lastnosti in prevozne zmogljivosti vozila
so enake različicam z dizelskim motorjem: valji so nameščeni poleg stranskih nosilcev, tako da ne
zavzamejo tovornega prostora. Največji doseg je 400 km.

Novi Eurocargo Natural Power se počuti še posebej doma v
velikih mestih – zaradi nizkih emisij ga je namreč dovoljeno voziti v območjih omejenega
prometa, zaradi tihega delovanja (5 dB tišje od dizelskega pogona) pa je idealen tudi za delo v
nočnem času.
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ZANESLJIVOST

S O D E L AV E C , N A K AT E R E G A
S E L A H KO Z A N E S E T E
Novi Eurocargo kupcem ugaja zaradi svoje zanesljivosti in
robustnosti: ti lastnosti temeljita na vzdržljivem podvozju za težka tovorna vozila, ki je
odporno na velike obremenitve (npr. neenakomerno razporejen tovor ali nenadna sprememba
smeri vožnje).
Novi Eurocargo se lahko prilagodi za vse vrste nalog in je tako na voljo z več različnimi vrstami
vzmetenja: parabolično vzmetenje, polovalne listnate vzmeti in zračno vzmetenje. Zračno
vzmetenje je pod nadzorom sistema ECAS (elektronsko krmiljenje zračnega vzmetenja), ki
preprečuje nagibanje vozila ne glede na stopnjo natovorjenosti. Lahko je nameščeno na zadnji
osi ali na obeh oseh.

Sprednja in zadnja os ter zavorni sistem zagotavljajo, da mehanske
lastnosti dolgoročno ohranijo zanesljivost. Vozila v razponu 6–10 ton imajo zračno-hidravličen
zavorni sistem, vozila v razponu 11–19 ton pa imajo samo zračen zavorni sistem. Vse različice
4x2 so opremljene s standardnimi kolutnimi zavorami.
Novost je izpušna loputa s tehnologijo HI-SCR, ki hitro poskrbi za pravo temperaturo izpušnih
plinov. Ta naprava pomaga izboljšati moč zaviranja z motorjem (in s tem izboljša celotno
zmožnost zaviranja vozila).

MEHANSKO VZMETENJE
MODEL
PARABOLIČNO

OJAČANO PARABOLIČNO

ZRAČNO VZMETENJE
POLOVALNO

/ZRAČNI (LE ZADAJ)

/SAMO ZRAČNI (SPREDAJ
+ ZADAJ)

60 - 80
80 - 100
110L - 120L
120 - 140
150
160
180 - 190L
110W - 150W
Serijsko
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Za doplačilo

TELEMATIKA

O S TA N I T E P O V E Z A N I S S P L E T O M
TUDI NA POTI
Modeli tabličnih računalnikov, navigacijskih sistemov in pametnih telefonov se vedno spreminjajo
tako hitro. In to še ni vse: vsebujejo vedno več osebnih informacij. Zato novi Eurocargo nima
posebnega vmesnika in njegova predoprema omogoča povezovanje z napravo, ki jo izbere voznik.
Predoprema armaturne plošče omogoča namestitev univerzalnega nosilca; ob tem nosilcu sta dve
5-voltni vtičnici USB.
To, da med potjo ostanete povezani s spletom, pomeni, da lahko ohranjate stik s preostalim
svetom: danes je to osnovno delovno orodje, ki ga novi Eurocargo ponuja svojim kupcem.
Po zaslugi enotne platforme za telematiko IVECO UTP je Telematics Box zdaj na voljo kot
osnovna oprema vozila, novi Eurocargo pa je predkonfiguriran za povezavo na daljavo in dostop
do telematskih storitev.
_ Osnovne telematske storitve (sistem globalnega določanja položaja s spremljanjem v omejenem
območju, časovnik na volanu, prenos podatkov iz ocene tahografa/porabe/voznika).
_ Telematske storitve po meri (upravljanje dobave, prometne informacije, sporočila, navodila za
vožnjo).
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SKUPNI STROŠKI LASTNIŠTVA
P R I H R A N I T E do 5 %

Novi Eurocargo je partner, ki vam pomaga prihraniti denar in
ohraniti planet: najboljša izbira za robustnost, vsestranskost in storilnost – pa tudi za
skupne stroške lastništva.
_ Nov videz izdelka in visoka kakovost (z vidika tehnologije in funkcij) še povečata njegovo
preostalo vrednost.
_ Zanesljivost sistema IVECO HI-SCR pomaga zmanjšati stroške vzdrževanja (posebno, za čas, ko
vozilo ni v uporabi).
_ Motorja Tector 5 160 in 190 KM zagotavljata boljšo zmogljivost in učinkovitost pri nizkih
hitrostih (tipično za mestne naloge).
_ Kombinacije teh motorjev z novimi rešitvami za večjo učinkovitost kot so EcoRoll in
EcoSwitch lahko zmanjšajo porabo dizelskega goriva za do 8 % v mestnem ciklu.
Na splošno so pri novem Eurocargu skupni stroški lastništva nižji do 5 % v

primerjavi s prejšnjim modelom.
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VSESTRANSKOST

U Č I N KOV I T PA RT N E R Z A V S A KO N A LO G O
Od dostave do gradbeništva, od prevoza zamrznjenih izdelkov do urbanih storitev, je novi

Eurocargo najbolj vsestransko vozilo v svoji kategoriji – in je tudi
najpriročnejše za karoserijsko predelavo. Narejen je iz visoko odpornega jekla, na okvir podvozja
se lahko namestijo karoserije dolžin 4265 do 10.175 mm; vzdolžni nosilci so vzporedni po celotni
dolžini in so prednastavljeni za lažjo postavitev nadgradnje.
Eurocargo ponuja tri različne vrste kabin, ki zadovoljijo zahteve vseh vrst nalog.
_ Dnevna kabina ponuja najboljše ravnovesje med skupno širino in dolžino karoserije in je
najprimernejša za vsakodnevno delo v velikih mestih.
_ Spalna kabina je na voljo v standardni različici ali z dvignjeno streho; omogoča prenočevanje in je
opremljena z enim ali dvema ležiščema. V dveh osvetljenih prostorih za shranjevanje (dostopnih
tako od znotraj kot od zunaj) je 260 litrov dodatnega prostora za shranjevanje torb in orodij.
Zunanja vrata se lahko odpre z električnim upravljanjem.
_ Dvojna kabina (s standardno streho) je namenjena transportu celotne posadke in orodja: V njej
se lahko nastani šest potnikov poleg voznika, posebej primerna je za uporabo v gradbeništvu in
pri preprečevanju požarov.
Novi Eurocargo je na voljo v 11.000 tovarniških različicah, ki izhajajo iz različnih kombinacij lastnosti
izdelka: dve vrsti pogona, 14 razredov skupne teže vozila in sedem izhodnih moči motorja, 12
menjalnikov, 15 medosnih razdalj in tri vrste kabine z dvema možnima strehama – poleg širokega
nabora sistemov vzmetenja, osnih razmerij, prem in odjemnih gonil (do 1100 Nm).

MLC – DNEVNA, NIZKA STREHA

1 STOPNICA

2 STOPNICI

MLL – SPALNA, NIZKA STREHA

1 STOPNICA

2 STOPNICI

20

MLL – SPALNA, VISOKA STREHA

1 STOPNICA

2 STOPNICI

MLD – DVOJNA KABINA

1 STOPNICA

2 STOPNICI
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Std

R
(vleka)

TECTOR 5
TECTOR 7
K
(prekuc- Dnevna Spalna Dvojna
nik)
160 KM 190 KM 210 KM 220 KM 250 KM 280 KM 320 KM

Ročno
6

9

Samodejno

Samodejno

6

5

Mehansko

MEDOSNE
RAZDALJE
(mm)

VZMETENJE

MENJALNIKI

MOTORJI

KABINE

RAZLIČICA

SKUPNA TEŽA
VOZILA (kg)
NAJVEČJA SKUPNA
TEŽA VOZILA (kg)

MODEL

4x2 z 1 stopnico za dostop

Polno
Pnevmatsko pnevmatzadaj
sko
3105-3330-3690-4185-4455-4815

60

6200

65

7000

3105-3330-3690-4185-4455-4815

75

7500

2790-3105-3330-3690-4185-4455-4815

80L

8000

2790-3105-3330-3690-4185-4815

80

8000

2790-3105-3330-3690-4185-4455-4815

16500

90

9000

100

10000

18000

2790-3105-3330-3690-4185-4455-4815
2790-3105-3330-3690-4185-4455-4815

110L 11000

3105-3330-3690-4185-4455-4815
18000

120L 12000

3105-3330-3690-4185-4455-4815

120

12000

140

14000

150

15000

160

16000

180

18000

Std

R
(vleka)

TECTOR 5
TECTOR 7
K
(prekuc- Dnevna Spalna Dvojna
nik)
160 KM 190 KM 210 KM 220 KM 250 KM 280 KM 320 KM

Ročno

Samodejno Samodejno
Mehansko

6

9

6

12

5

MEDOSNE
RAZDALJE
(mm)

VZMETENJE

MENJALNIKI

MOTORJI

KABINE

RAZLIČICA

SKUPNA TEŽA
VOZILA (kg)
NAJVEČJA SKUPNA
TEŽA VOZILA (kg)

MODEL

4x2 z 2 stopnicama za dostop

Polno
Pnevmatsko pnevmatzadaj
sko
3105-3690-4185-4455-4815-5175-5670-6570

26000
3105-3690-4185-4455-4815-5175-5670-6570
3105-3690-4185-4455-4815-5175-5670-6570
35000
3105-3690-4185-4455-4815-5175-5670-6570
3690-4185-4590-4815-5175-5670-6210-6570
35000
190L 19000

3690-4185-4590-4815-5175-5670-6210-6570

Std

R
(vleka)

K
(prekucnik)

TECTOR 7
Dnevna

Spalna

Ročno

Dvojna
220 KM

250 KM

280 KM

320 KM

6

6+odjemno
gonilo

MEDOSNE
RAZDALJE
(mm)

VZMETENJE

MENJALNIKI

MOTORJI

KABINE

RAZLIČICA

NAJVEČJA SKUPNA
TEŽA VOZILA (kg)

SKUPNA TEŽA
VOZILA (kg)

MODEL

TERENSKI NAČIN 4X4

Samodejno
Parabolično

Ojačano

5

110E

11500

21000

3240-3690-3915-4150

150E

15000

24000

3240-3690-3915-4150
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NOVI EUROCARGO 4x4
Poleg različice 4x2 novega Eurocarga obstaja tudi različica s stalnim pogonom na vsa kolesa s
skupno težo vozila od 11,5 in 15 t ter medosno razdaljo med 3240 in 4150 mm.
Na voljo je z dnevno ali spalno kabino s standardno streho, novi Eurocargo 4x4 pa je opremljen
tudi s prednjimi vlečnimi vilicami (standardna oprema) in posebno zaščito za terensko vožnjo:
jeklenimi odbijači, rešetkami za žaromete, rešetko hladilnika in dvema zložljivima stopnicama za
dostop. Na voljo je s paraboličnim vzmetenjem ali polovalnimi listnatimi vzmetmi in v različicah z
enojnimi ali dvojnimi kolesi.
Motorji Tector 7 so na voljo v različicah z 220, 250 in 280 KM skupaj s šeststopenjskimi ročnimi
menjalniki. V menjalnik se lahko vgradi odjemno gonilo.
Novi Eurocargo 4x4 prav tako obstaja v različici s samodejnim menjalnikom.
Novi Eurocargo 4x4 je opremljen s pogonskimi osmi z dvojno redukcijo. Dvostopenjski razdelilnik
pogona/reduktor zagotavlja trenje prednjim in zadnjim gredem prek vzdolžnega diferenciala. Trije
diferenciali so opremljeni z zaporami, s katerimi upravlja šofer (osnovna oprema), in zagotavljajo
trenje še celo v razmerah slabega oprijema. Elektro-pnevmatski sistem samodejno sprosti zapore,
ko hitrost vozila preseže 25 km/h.
Izjemen krmilni kot (od 40 do 48 stopinj, odvisno od uporabljanih pnevmatik) zagotavlja manevrsko
sposobnost vozila celo na mestnih gradbiščih.

PREVOZNI KOT
ZADAJ

PREVOZNI KOT
NA SREDINI

PREVOZNI KOT
SPREDAJ

NAJVEČJI
PREVOZNI NAKLON
RAZDALJA OD TAL

Medosna razdalja (mm)

ENOJNA
KOLESA
14R20

ENOJNA
KOLESA
395/85R20

DVOJNA
KOLESA
11R22.5

ENOJNA
KOLESA
365/80R20

DVOJNA
KOLESA
10R22.5

MODEL

3240 3690 3915 4150 3240 3690 3915 4150 3240 3690 3915 4150 3240 3690 3915 4150 3240 3690 3915 4150

Prevozni kot na sredini (°)

21

19

18

18

22

20

19

19

21

19

18

18

22

22

21

21

23

23

22

22

Prevozni kot zadaj (°)

15

15

15

11

17

17

17

12

16

16

16

11

16

16

16

12

17

17

17

13

Prevozni kot spredaj (°)

28

29

28

31

32

Razdalja od tal

321

351

333

392

428

Bočni naklon (°)
Največji prevozni naklon NA CESTI
Največji prevozni naklon NA TERENU
Prevozna globina vode do (mm)

30

28

30

28

26

41%

38%

38%

33%

31%

> 100 %

> 100 %

> 100 %

> 80 %

> 74 %

473

501

489

542

578
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STORITVE ZA STRANKE
I V E C O : V E D N O O B VA S

Novi Eurocargo je veliko več kot vozilo: je popolna prevozna
rešitev, ki zagotavlja popolno združljivost izdelka in storitev.
IVECO tesno sodeluje s kupci, saj ima široko razpredeno mrežo strokovnjakov, ki poznajo zahteve
transportne industrije in skrbijo za tržni delež družbe. Delavnice IVECO zagotavljajo kakovost
proizvajalca v kombinaciji z izurjenimi mehaniki, ki Eurocargo poznajo tako kot nihče drug.

STORITVE ZA STRANKE
ELEMENTS so pogodbe o vzdrževanju in popravilih s podpornimi programi po meri, ki
zagotavljajo, da vaše vozilo deluje brezhibno in ohrani svojo vrednost skozi čas. Vsak paket se
lahko sestavi glede na zahteve in naloge stranke in vam tako zagotavlja storitev po vaši meri.

ASSISTANCE NON-STOP je služba za pomoč na cesti, ki vam pomaga nadaljevati pot.
Zadostuje preprost telefonski klic. Na klice odgovarjajo v 10 jezikih, 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
Center IVECO za stike s strankami se obrne na najbližji servis IVECO, ki vam pomaga nadaljevati
pot z vašim vozilom.

EXPERT CENTRE je center storitev na daljavo za vsa vozila IVECO. Posebna orodja za
diagnostiko in popravila, kot je E.A.S.Y. in njegov pribor, zagotavljajo učinkovit in hiter odziv, celo
ko je potrebna pomoč na daljavo.
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IVECO GENUINE PARTS je linija originalnih
nadomestnih delov, ki ščitijo vozila Eurocargo
na dolgi rok in ohranjajo njihovo optimalno
zmogljivost ter učinkovitost. IVECO se zaveda,
kako dragocen je vaš čas. Zato je vzpostavil
učinkovit sistem za nabavo in distribucijo
vrhunskih

originalnih

delov,

ki

zagotavlja

celovito zalaganje pooblaščene servisne mreže
z vsakodnevno, neprekinjeno dostavo po vsej
Evropi.

Z

linijo

dodatne

opreme

IVECO

ACCESSORIES svoje vozilo lahko opremite
po meri z novimi funkcijami za izboljšanje
njegove tehnologije, oblike, varnosti in udobja.
Katalog dodatne opreme ponuja široko paleto
izdelkov, ki bodo zadovoljili vse vaše praktične,
slogovne in aerodinamične zahteve.

IVECO merchandising ponuja široko
merchandising

paleto izdelkov tako za delo kot prosti čas:
od oblačil in dodatne opreme do modelčkov
lahkih, srednjih in težkih tovornih vozil. Če
želite slog blagovne znamke IVECO deliti s
svojo družino in prijatelji, si oglejte katalog na
www.ivecostore.com.

IVECO CAPITAL je naša blagovna znamka, namenjena finančnim storitvam; v sodelovanju z
BNP-Paribas Leasing Solutions ponujamo celovito paleto finančnih storitev ter možnosti najema
vozil in lizinga, ki krijejo vse stroške vzdrževanja in popravil, zavarovanja in podaljšane garancije.
Vsi naši finančni programi, ki se lahko prilagodijo potrebam kupca, so na voljo za vse vrste vozil –
nova, rabljena in celo opremljena vozila.

IVECO CAPITAL pomaga strankam izbrati prave finančne produkte glede na gospodarske in
davčne potrebe njihovega podjetja.
Več informacij je na voljo pri pooblaščenih trgovcih IVECO.
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IVECO SpA

via Puglia, 35

10156 Torino - Italija

PODATKI IN SLIKE V TEM KATALOGU SO NA VOLJO LE KOT SMERNICE. DRUŽBA IVECO SI PRIDRŽUJE
PRAVICO, DA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA SPREMENI VSEBINO IZ KAKRŠNIH KOLI KOMERCIALNIH ALI PROIZVODNIH RAZLOGOV
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