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Inden for få brancher stilles der så forskellige krav som inden for 

transportbranchen. Det er derfor, Iveco lancerer en helt ny serie køretøjer 

til denne branche, fra den lette NY DAILY med superydelse op til NY 

STRALIS, årets lastbil i 2013, en serie, der endvidere omfatter den fantastisk 

alsidige EUROCARGO og NY TRAKKER, vinder af Dakar-motorløbet. Alle 

disse køretøjer har ét tilfælles: De er blevet udviklet med samme store 

opmærksomhed over for de særlige behov hos de mennesker, der arbejder 

med dem, den samme indgangsvinkel og den samme slags moderne løsninger. 

Iveco tilbyder endvidere et stort udvalg af skræddersyede serviceydelser, 

der udføres af et team bestående af meget kvalificerede mennesker, som 

arbejder sammen i et stort netværk for at gøre hele sortimentet komplet 

fra alle synsvinkler. Alt skal opdages - og det begynder her.



n y       . i P A S S E R  T i L  E n H V E R  S U P E R H E L T



n y       . i P A S S E R  T i L  E n H V E R  S U P E R H E L T
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Kraftig, miljøvenlig, driftssikker. NY DAILY er et let, 

alsidigt erhvervskøretøj, der opfylder enhver virksomheds 

transportbehov. Dens karakteristiske konstruktion, der er taget 

fra ivecos tunge køretøjer, giver en råstyrke og holdbarhed, der 

placerer den i toppen af sin klasse. 

ny DAiLy, en mester i styrke, sikkerhed, teknologi og alsidighed, 

kombinerer alle baghjulstrækkets fordele - som f.eks. bedre moment og et 

stor t udvalg af udvekslingsforhold, som giver ydelse og brændstofforbrug i 

top - med en komplet series fleksibilitet: kassevogn, chassis, dobbeltkabine 

førerhus og passager transpor t. ny DAiLy kan fås i 6 varianter med en 

bruttovægt på mellem 3,2 t og 7 t og enkelte hjul eller tvillinghjul. Den 

kan tilpasses enhver virksomheds behov takket være det store udvalg af 

effektvarianter, akselafstande, højder, belastningsvolumen og kapaciteter.

Også når det drejer sig om assistance, er ny DAiLy uover truffen, takket 

være den komplette serie af ser viceydelser. Det ideelle valg, når det 

gælder om at arbejde helt sikker t.
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MILJØVENLIG

SIKKERHEDKOMFORT  
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N Y
PASSER TIL ENHVER SUPERHELT



YDEEVNE. Den robuste ny DAiLy kombinerer baghjulstrækkets 

sikkerhed med effektiviteten af sine motorer og transmissioner. 

Anvendelsen af innovative teknologiske funktioner som f.eks. Multijet 

II-systemet, Start&Stop og gearskifteindikatoren gør den uover truffen, 

hvad angår effekt, moment, effektivitet og respekt for miljøet. ny DAiLy 

tilbyder det mest omfattende og innovative udvalg af motorer inden for 

erhvervstranspor t:

  3.0 Common Rail 205-170-146 hk – modellen med 205 hk er den 

kraftigste i sin kategori 

  2.3 Multijet ii 106-126-146 hk – med gearkasse med 6 hastigheder og 

gearskifteindikator kan også fås med Star t & Stop, der giver optimalt 

brændstofforbrug.

KOMFORT & ERGONOMI. Komfor ten om bord sikres 

bl.a. af den særlige dæmpning af motor lyden samt af sædets og 

betjeningsgrebenes ergonomiske placering. ny DAiLy tilbyder moderne 

informationsteknologiske løsninger som f.eks. Blue & Me™-systemet, 

der kombinerer mobiltelefonfunktioner (kontakter, beskeder, håndfri 

benyttelse, stemmestyring) og styring af musikfiler via USB-por t.

.

3.0 Common 
Rail

WG 106 270

WG 126 320

WG 146 350

WG 136 350

VGT 146 350

VGT 170 400

VGT 146 370

TWin T. 205 470

TWin T. 170 400

2.3 Multijet II Euro 5

Euro 5

EEV

EEV3.0 Natural Power

MOTOR Emission Turbo EFFEKT (HK) MOMENT (NM) 29L 35S 35C 50C 65C 70C
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SIKKERHED. ny DAiLy løber ingen risici. De nye lygter er forsynet 

med kørelys, og de sænkede tågelygter har en drejefunktion, der arbejder 

sammen med styretøjet, så vejen oplyses også i kurver og ved dår ligt 

udsyn. ESP9 med aktive følere har en række nye funktioner ud over LAC 

(Load Adaptive Control) til lastsikring og Hill Holder-funktionen; RMi 

(Roll Over Mitigation) til beskyttelse mod væltning samt HFC (Hydraulic 

Fading Compensation) til kompensation for dår lig bremsning.

MILJØVENLIG. Alle dieselmotorer er som standard forsynet med 

et par tikelfilter (DPF) og er Euro V-godkendt. Derudover opfylder to 

af de robuste 3-liters motorer EEV-normen (Enhanced Environmentally 

Friendly Vehicle). natural Power-modellen kan køre på naturgas eller 

benzin, har 136 hk med et moment på 350 nm med emissions- og 

forbrugsniveauer, der er blandt de laveste i klassen. Det er endvidere 

muligt at få en elektrisk udgave af ny DAiLy, klassificeret som en ZEV 

(Zero Emission Vehicle), med en rækkevidde på 130 km til bykørsel.

FLEKSIBIL. Der er en perfekt ny DAiLy til ethver t behov:

  ny DAiLy van - lastvolumener (fra 7,3 til 17,2 m3) med en stor 

kapacitet på over 4 t, det perfekte mix af transpor tmuligheder og 

maksimal produktivitet.

  ny DAiLy chassis - uover truffen på byggepladser, kvik i byen og 

hur tig på lange ture. Kan fås i enkelt- og dobbeltkabineudgave, 6 

hjulafstande, chassislængde på op til 6.195 mm samt en anvendelig 

nyttelastkapacitet på op til 4,7 t, klassens højeste.

  ny DAiLy Minibus - serie - mere end hundrede modeller til 

transpor t af op til 30 passagerer i 5 konfigurationer (byarbejde, skoler 

og turisme).



     .  P E R F E K T  i  E n H V E R  S i T U A T i O n .    



     .  P E R F E K T  i  E n H V E R  S i T U A T i O n .    
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Alsidighed er nøgleordet i den stadigt skiftende 

arbejdsverden med stadig større konkurrence. Det 

er årsagen til, at EUROCARGO kan tilpasses alt med en uendelig 

arbejdskapacitet. Den udmærker sig ved sit karakteristiske design, sin 

stærke personlighed og sit udstyr - det mest omfattende i kategorien. 

Med 14 forskellige vægtklasser, 7 motorstørrelser, 13 

gearkasser, flere forskellige hjulafstande og 3 kabinetyper, når 

EUROCARGO i alt op på mere end 11.000 varianter, så der er 

sørget for ethver t behov. Den er desuden uover truffen, hvad angår 

komfor t. Mikrofiberindtrækket og en fantastisk ergonomi gør livet 

lettere for alle, der arbejder i den, takket være opbygningen af det 

let tilgængelige instrumentbræt.

Køretøjets robuste konstruktion, et udvalg af teknologiske komponenter 

og elektroniske systemer fra førende producenter samt det omhyggelige 

design gør EUROCARGO mere produktiv end nogensinde med en 

fremragende indtjeningsevne, pålidelighed og holdbarhed. De EEV-

godkendte Tector-motorer gør, at EUROCARGO altid er parat 

til nye udfordringer i byer, på blandede ruter eller til mere krævende, 

lange ture, hvor de 300 hk og momentet på 1.050 nm giver for trinlige 

præstationer.
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ALSIDIG. EUROCARGO-serien er den mest omfattende og alsidige i 

sin klasse:

  14 forskellige vægtklasser (fra 6 til 19 t) 

  7 motorstørrelser (fra 140 to 300 hk) 

  13 gearkasser (syv manuelle, tre automatiserede og tre automatiske)

  Træk på 2 eller 4 hjul, 3 akselafstande (fra 2.790 til 6.570 mm) 

  3 typer kabine med 2 taghøjder.

Konfigurationerne omfatter lastbiler med fast kasse, 

gardinopbygning, isotermiske kasser, trevejstippelad, 

tankbiler, værkstedsbiler, lastbiler med nedfældelige sider 

og kran, mandskabsløfter, brandbiler, små cementblandere 

og fejemaskiner.

DESIGN.  EUROCARGO har karakteristiske linjer og en fantastisk 

personlighed. Forenden har en imponerende kølergrill, kofangere 

med integrerede lysgrupper og god plads til kundens logo. Adgangen 

til førerhuset gøres lettere med store håndtag og skridsikre, 

belyste trin, så det er let og ufar ligt at komme ind og ud. 

KOMFORT OG ERGONOMI. Produktivitet og ergonomi, rationalitet 

og komfor t er det karakteristiske i førerhuset på EUROCARGO. Der kan 

fås tre typer førerhuse: day (MLC) til distribution og arbejde over kor te 

afstande - sleeper med højt eller lavt tag (MLL) til arbejde over lange 

afstande med sovemuligheder og - double (MLD) til 6 personer plus fører. 

Alt i EUROCARGO er inden for rækkevidde: instrumenterne er placeret 

foran føreren, alle betjeningsknapper- og greb er grupperet omkring 

rattet, og de mest anvendte knapper er anbragt på instrumentbrættet på 

de lettest tilgængelige steder, hvor gearstangen også er placeret.

SIKKERHED. i et erhvervskøretøj skal sikkerheden gælde for de 

mennesker, der kører i det, de øvrige trafikanter samt fodgængerne 

rundt om det, lasten på ladet og investeringsværdien. iveco arbejder 

på alle disse faktorer ved at sikre effektiv beskyttelse mod påkørsel og 

passiv sikkerhed i konstruktionen af førerhusene og, hvad angår aktiv 

sikkerhed, ved at give sine køretøjer det bedste vejgreb og den bedst 



tænkelige bremseevne i deres klasse samt ved at give føreren et større 

arbejdsområde, der reducerer træthed og stress. ABS er standard på alle 

modeller, og ESP, der leveres som ekstraudstyr, styrer stabilitet, over- 

og understyring og inkluderer ASR-antislipsystemet til ujævne, glatte 

overflader. 





YDEEVNE. Hemmeligheden bag EUROCARGO’s Tector-motorer er 

deres fleksibilitet.  Momentværdierne er høje og konstante over et bredt 

omdrejningsfelt, hvilket sikrer en jævn kørsel med færre gearskift, mindre 

motorslid og bedre udnyttelse af energien. 

Endvidere er alle EUROCARGO-motorer godkendt til EEV-standarden 

(Enhanced Environmentally-Friendly Vehicles), en endnu strengere 

standard end Euro V.

EUROCARGO kan fås med en særlig CnG-drevet motor (Compressed 

natural Gas, komprimeret naturgas), med en totalvægt fra 12 til 16 t og 

en 6-cylindret motor med 200 hk.

PÅLIDELIG. EUROCARGO tilbyder et stor t udvalg af gearkasser - 

automatiserede ZF-Eurotronic-gearkasser med 6 hastigheder, automatiske 

Allison-gearkasser samt manuelle ZF-gearkasser - der giver køretøjet en 

forbedret præstation. En helt utrolig stærk H-sektionsstålramme sikrer 

holdbarhed i hele levetiden.

De parabolske, halvelliptiske luftophæng har alle ECAS-systemer til at sikre 

køretøjets konstante kørehøjde.

For- og bagakslerne samt bremsesystemet er designet til at garantere 

driftssikkerhed og konstante egenskaber i hele levetiden.

Alle 4x2-versioner har skivebremser på begge aksler.  Bremsesystemet 

er Trykluft-Hydraliske på modellerne i området 7,5-10 t og fuldt pneumatiske 

på modellerne i området 12-19 t.

TECTOR 4 - E14 103 140 2700 460 1200-2100 

TECTOR 4 - E16 118 160 2700 530 1200-2100 

TECTOR 4 - E18 130 177 2700 570 1250-2100 

TECTOR 4 - E18 134 182 2700 610 1300-2100 

TECTOR 6 - E22 160 217 2700 680 1200-2100 

TECTOR 6 - E25 185 251 2700 850 1250-2100 

TECTOR 6 - E28 205 279 2500 950 1250-2100 

TECTOR 6 - E30 220 299 2500 1050 1250-1850 

MOTOR  EFFEKT  
(kW)         (HK)

VED  
(0/min)

MAX. MOMENT 
(Nm)

VED  
(0/min)
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Tænk stort. ny STRALiS er en fantastisk løsning ti l 

transpor tbranchens nuværende og fremtidige behov, og det eneste 

køretøj i sin klasse , der har et så stor t og integreret udvalg af 

funktioner ti l optimer ing af omkostningerne .

ny STRALiS er den bedste, hvad angår effektivitet og fleksibilitet, takket 

være de nye Cursor-motorer med øget slagvolumen, moment og effekt, 

Common Rail-indsprøjtningssystemet, de nye turboladere med variabel 

geometri samt det elektroniske styresystem og Hi-eSCR*-teknologien, 

der reducerer driftsomkostningerne til et minimum.

Den stilfulde kabine har en uover truffen komfor t og revolutionerende 

teknologi. Alt - fra IVECONNECT-systemet til førerens ergonomi, fra 

betjeningsgrebene til sæderne, fra sengepladserne til opbevaringsrummene, 

fra materialerne til udvalget af far ver - er designet med henblik på at øge 

såvel livskvaliteten som arbejdskvaliteten.

Brændstofforbruget for ny STRALiS er reduceret med hele 10% og er 

det bedste i klassen, og med den endnu større driftssikkerhed, højere 

gensalgsværdi samt hur tigt tilgængelige kundeservice, er udgifterne i 

løbet af lastbilens levetid meget lave.

*HI-eSCR = High efficiency Selective Catalytic Reduction
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HI-PROFITABILITY. ny STRALiS er resultatet af et engagement  i 

at øge produktiviteten, hvilket har medfør t en reduktion på 4% af TCO 

(de samlede ejerskabsomkostninger), idet det har minimeret de løbende 

omkostninger (brændstofforbrug og vedligeholdelse) og garanterer 

højere gensalgsværdi og større effektivitet i vognparkadministrationen.

HI-DESIGN & AERODYNAMICS. Førerhuset på ny STRALiS 

er en fantastisk blanding af form og funktion. Det nye forpar ti har en 

ny midtergrill, et nydesignet kofangerpar ti, et optimeret kofangerdesign 

og lygtegrupper udstyret med LED-kørelys og Xenon-for lygter. Den nye 

STRALiS-kabine er designet med henblik på at opnå en fremragende 

aerodynamik, som også bidrager til at mindske støjen i kabinen.

HI-COMFORT & ERGONOMICS. Førsteklasses ergonomi, 

komfor t, sikkerhed, information og underholdning spiller sammen for at 

garantere et fremragende arbejdsmiljø, der maksimerer produktiviteten. 

instrumentbrættet er blevet fuldstændigt nydesignet med ikke-

reflekterende materialer af den højeste kvalitet. Betjeningsknapper- og 

greb er blevet flyttet omkring på instrumentbrættet og det centrale 

område for at gøre dem umiddelbar t synlige og lette at nå.  

HI-TECHNOLOGY & TELEMATICS. ny STRALiS er forsynet 

med iVECOnnECT, det eksklusive system til let, integreret styring 

af informationer og underholdning, navigation og systemer til hjælp 

for føreren samt servicefunktioner for vognparkadministrationen. 

iVECOnnECT giver adgang til to sæt funktioner, til henholdsvis førere 

og vognparksadministratorer : iVECOnnECT DRiVE og iVECOnnECT 

FLEET. 

HI-SAFETY. i ny STRALiS kan føreren stole på et pålideligt, 

effektivt bremsesystem. Hele serien (undtagen modeller med bagaksel 

med dobbelt reduktion) er forsynet med skivebremser og EBS og 

har nu bremseassistentsystemet BAS. Ligesom EPS, Hill Holder og 

Adaptive Cruise Control fås også Lane Depar ture Warning-systemet, 

Driver Attention Suppor t og Advanced Emergency Braking-systemet 

(begyndende fra Euro Vi).
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HI-EFFICIENCY. ny STRALiS anvender Cursor Euro V-motorer med 

lavt brændstofforbrug og fremragende ydelse, idet de leverer maksimalt 

moment selv ved meget lave motoromdrejninger. Denne fleksibilitet 

omsættes til komfor tabel, energieffektiv kørsel.

HI-PERFORMANCE. Den nye serie Euro Vi-motorer har højere 

slagvolumen og omdrejningsmoment, Common Rail-indsprøjtningssystem, 

nye turboladere med elektronisk kontrolleret variabel geometri og 

Hi-eSCR-systemet (efficiency Selective Catalytic Reduction), hvilket 

medfører store fordele med hensyn til vægt, forbrændingseffektivitet og 

brændstofforbrug.

HI-RELIABILITY. Den nye STRALiS tilbyder en komplet serie til 

alle typer transpor t: en stor kabine til langturskørsel (Hi-WAy), samt to 

kabiner til nærdistribution byarbejde (Hi-ROAD og Hi-STREET). 

De kan udstyres med parabel affjedring, luftaffjedring eller fuld 

luftaffjedring og 3 typer gearkasse: manuel, automatiseret Eurotronic og 

automatisk.

(*) Komprimeret naturgas 

CURSOR 8
NATURAL POWER*

(7,8 liter)

330

310

360

400

270

300

330

420

460

480

500

560

1,400

1,300

1,650

1,700

1,100

1,200

1,300

1,900

2,150

2,250

2,300

2,500

CURSOR 9
(8,7 1iter)

CURSOR 11
(11,1 liter)

CURSOR 13
(12,9 liter)

EURO VI-MOTORER MOMENT (NM)EFFEKT (HK)



                 .  H i - R E L i A B i L i T y  i S  P O S S i B L E .
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Hvis der er en vanskelig opgave, kan den løses. 

Selv meget udfordrende forhindr inger i ter rænet kan klares. 

ny TRAKKER er ivecos køretøj t i l  stenbrud og byggepladser, og den 

ændrer opfattelsen af det umulige og gør det muligt at arbejde på 

ufremkommelig, ujævn grund og modstå konstant hård belastning 

med usædvanl ige arbejdspræstationer.

ny TRAKKER har Cursor-motorernes garanti for kræfter og holdbarhed.

Med tre førerhusmodeller til forskellige typer arbejde bliver livet i 

lastbilen komfor tabelt. Det øger produktiviteten ud over alle grænser 

og reducerer yder ligere TCO (de samlede ejerskabsomkostninger) og 

minimerer driftsomkostningerne. Endvidere kan hele serien konfigureres, 

så den kan klare enhver opgave.

Sæt den på en prøve: ny TRAKKER kan opfylde dine behov fra alle 

synsvinkler takket være det omfattende iVECO-servicenetværk.
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Hi-RELiABiLiTy iS POSSiBLE.

HI- VERSATILITY

n y



32

HI-RELIABILITY. ny TRAKKERS vigtigste egenskab med henblik 

på at gøre det umulige muligt er dens råstyrke og sejhed. Hver enkelt 

komponent - begyndende med rammen af højstyrkestål - sikrer 

vedvarende ydelse i lang tid.

De nye TRAKKER-gearkasser er topmålet af ergonomisk design og 

ydelse. Den manuelle ZF-gearkasse med 16 trin er udstyret med 

et ser voskiftesystem, der øger førerens komfor t. Ud over manuelle 

gearkasser har ny TRAKKER automatiserede Eurotronic-gearkasser, der 

forbedrer førerens ergonomi med et greb monteret på ratstammen. 

HI-DESIGN. ny TRAKKERS videreudviklede stil, de karakteristiske 

linjer og det pålidelige udseende gør den til et køretøj, hvis ydre 

fremtoning er en integreret del af dets funktionalitet. De karakteristiske 

elementer er den nye, store kølergrill, de tredelte stålkofangere, der 

er designet, så de reducerer driftsomkostningerne, samt det stærke 

stålskjold, der beskytter køleren.

HI-COMFORT & ERGONOMICS. Det effektive klimaanlæg og 

den lydisolerede kabine garanterer en fremragende livskvalitet i kabinen, 

selv i vanskelige arbejdsmiljøer og krævende arbejdssituationer. 

i ny TRAKKER, der kan fås med førerhus til kørsel om dagen, førerhus 

til overnatning og førerhus med højt tag og overnatningsmulighed, 

er der plads til alt, især nyhederne: et ergonomisk, funktionelt nyt 

instrumentbræt, der er udfør t i førsteklasses ikke-reflekterende og 

ridsefri materialer, et nyt gulv, der er modstandsdygtigt over for pletter, og 

iVECOnnECT-systemet. Et fantastisk arbejdsmiljø, der gør ny TRAKKER 

til den perfekte allierede til håndtering af alle opgaver, selv de umulige. 
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HI-EFFICIENCY. ny TRAKKER respekterer miljøet omkring sig 100%. 

Alle Cursor-motorer kan fås i EEV-versionen, endnu mere miljøvenlige og 

effektive end Euro V. ny TRAKKER anvender SCR-teknologien (Selective 

Catalytic Reduction) til efterbehandling af udstødningsgasser. Selective 

Catalytic Reduction betyder, at der anvendes en højeffektiv motor, en 

lydpotte med indbygget katalysator i stedet for en konventionel lydpotte 

og en særlig beholder til tilsætningsstoffet (AdBlue), som indsprøjtes 

oven for katalysatoren med et elektronisk indsprøjtningssystem. Dette 

system resulterer i større kraft og større omdrejningsmoment med 

samme cylinderslagvolumen, reduceret vægt, lavere forbrug, lavere 

energitab som følge af lavere varmeudstråling, færre olieskift og dermed 

længere serviceintervaller. 



HI-PERFORMANCE. Cursor-motorer er beregnet til at sikre 

fremragende ydelse, begrænsede kørselsomkostninger og 

forbedret komfor t for chaufføren, og de findes med 8 og 13 liter og en 

nominel effekt fra 310 til 500 hk. Begge motorer er rækkemotorer med 

6 cylindre, og de opfylder EEV-emissionsnormen, som er strengere end 

Euro V. Cursor 8 har en slagvolumen på 7,8 liter og en effekt på op til 

360 hk.

Cursor 13 er ideel til mere krævende anvendelse, i mere vanskelige miljøer 

og under hårdere betingelser. Kan fås i versioner med 450 og 500 hk 

med turbolader med variabel geometri og i en version med 410 hk 

med wastegateturbolader og højere moment, der giver kraftigere optræk 

og bedre køreegenskaber. 

Til ny TRAKKER fås også en tredje generations hydraulisk intarder, som 

sammen med motorbremsen reducerer sliddet på driftsbremsen og 

muliggør længere serviceintervaller. 

HI-VERSATILITY. ny TRAKKER værdsættes ikke kun for sin 

robusthed og driftssikkerhed, men også for sin alsidighed og evne til at 

arbejde fantastisk under varierede og hårde betingelser. 

CURSOR 8 7790 cm3

WG 310 (228) 2400 1300 1200/1675

WG 330 (243) 2400 1400 1080/1655

VGT 360 (265) 2400 1500 1125/1685

WG 410 (302) 1900 2100 1000/1435

VGT 450 (332) 1900 2200 1000/1435

VGT 500 (368) 1900 2300 1000/1525

CURSOR 13 12880 cc

EFFEKT

MOTOR SLAGVOLUMEN Turbo HK (KW) Nmo/min o/min

MOMENT
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•  EEV eller Euro V-godkendt 
•  Mere end 7.000 mulige konfigurationer 
•  KASSEVOGN: 8 belastningsvoluminer med en lasteevne 

på mere end 4 t 
 FØRERHUS: 6 hjulafstande med en kapacitet på op til 4,7 t 

I V E C O - S E R i E n

•  11.584 forskellige EUROCARGO'er, den mest alsidige 
serie i sin klasse 

•  14 forskellige vægtklasser, 7 motorstørrelser, 13 
gearkasser, træk på 2 eller 4 hjul, 15 akselafstande, 3 
kabiner, 2 loftshøjder 

•  Tector Common Rail-motorer. Diesel, CNG og 
hybriddrevet

n y
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•  Op til 4% reduktion af TCO (de samlede 
ejerskabsomkostninger) 

•  3% forbedring af luftmodstandskoefficienten, hvilket 
reducerer brændstofforbruget med 1% 

•  Førerhus med den bedste ergonomi, komfort, 
sikkerhed og styring af informationer og underholdning 

•  Ny serie Euro VI-motorer med det enestående HI-
eSCR-system

•  Robust, driftssikker, effektiv 
•  Tre førerhusmodeller : kort, lang og lang med højt tag 
•  EEV Cursor-motorer på 8 og 13 liter med SCR-teknologi 

(Selective Catalytic Reduction) 
•  Manuelle ZF-gearkasser med 9 og 16 hastigheder samt 

automatiserede Eurotronic-gearkasser med 12 og 16 
hastigheder.

n y n y



A L T E R N A T I V E  

B R Æ N D S T O F F E R

IVECO har altid investeret i forskning og teknologisk 

innovation til sikring af miljøet og har lanceret en række 

banebrydende ideer. i 1986 udviklede virksomheden de elektriske 

motorer, der skulle være fremtiden i bymæssig transpor t på grund af deres 

robusthed og produktivitet med nul emissioner og deres velegnethed til 

kor te transpor topgaver og levering fra dør til dør. Dieselelektrisk 

trækkraft er endnu en fantastisk udvikling: nul emissioner i byen og 

maksimal effekt samt øget rækkevidde ved mellemlange og lange ture. 

For øjeblikket er det vigtigste initiativ imidler tid CnG, og iVECO er den 

førende i Europa inden for forskning og produktion af CnG-køretøjer. 

Alle iVECO-køretøjer anvender CNG-drevne motorer med 

støkiometrisk forbrænding*. Køretøjer, der kører på naturgas er, effektive, 

økonomiske, og de opfylder selv de strengeste miljøstandarder. De er 

langt mere lydløse og ideelle til arbejde i byen og om natten samt i 

beskyttede miljøer. Med meget lavt brændstofforbrug og næsten ingen 

emissioner er det de “reneste” forbrændingsmotorer på markedet i dag. 

NY DAILY Natural Power kan fås i kassevognsmodeller på op til 

17,2 m3, i chassis-version på op til 7 t og som minibus. Den anvender 

en 3 liters motor med 136 hk og et moment på 350 nm, og den kan 

desuden køre på benzin i “Recovery Mode” (genopretningstilstand).

NY DAILY Electric kombinerer nul emissioner med den robusthed, 

produktivitet og konfigurerbarhed, der kendes fra Daily-modellerne. Den 

er del af en komplet serie, der omfatter erhvervskøretøjer (kassevogne, 

chassis og mandskabskabiner) samt minibusser. To vægtklasser (3,5 t 

med enkelt hjul og 5,2 t med tvillinghjul), anvendelige kapaciteter på 

op til 2.958 kg og akselafstande fra 3.000 til 4.350 mm. Dens ydelse er 

uover truffen i denne type køretøj: en maksimal hastighed på 70 km/t og 

med evne til at klare stigninger på op til 16% fuldt lastet.   når batterierne 



*Konventionelt defineres en støkiometrisk - dvs. en kemisk korrekt - blanding som lambda=1.
En lambda=1,6-blanding har 60% overskydende luft i forhold til det støkiometriske punkt.

er opladet, kan den køre op til 130 km ved bykørsel med fuld last.

EUROCARGO Natural Power anses for at være den bedste i sin 

klasse med den mindste miljøpåvirkning af alle forbrændingsmotorer. 

natural Power-modellerne på 12 t og 16 t 4x2 har en Tector 6 

CnG-motor med 200 hk, der kan fås med mekaniske gearkasser med 6 

og 9 hastigheder eller en automatisk gearkasse med 6 hastigheder.

EUROCARGO Hybrid. Kan fås i versioner med en totalvægt på 7,5 t 

og 12 t og udstyret med en parallel dieselelektrisk drivlinje. Modellen på 

7,5 t har en 16-ventilers Tector 4-cylindret Euro V-motor med en maks. 

effekt på 160 hk (118 kW) forbundet med en 60 hk (44 kW) elektrisk 

motor/generator, en automatiseret gearkasse med 6 hastigheder samt et 

litium-ion-batteri med en nominel kapacitet på 1,9 kWh. Den forbruger 

op til 30% mindre brændstof (ved bykørsel) end konventionelle 

dieselmotorer.

NY STRALIS Natural Power. Kan fås med 2 og 3 aksler, med 

en totalvægt fra 18 t til 26 t og op til 44 t MTC, forsynet med Cursor 

8-motorer med henholdsvis 270, 300 og 330 hk. Kan fås enten med 

en manuel ZF-gearkasse med 16 hastigheder eller en automatisk 

gearkasse, og som ekstraudstyr kan der leveres en integreret, hydraulisk 

motorbremse. Ud over at den har CnG-teknologi (komprimeret 

naturgas), kan den ny STRALiS desuden udstyres, så den kan køre på 

LnG (flydende naturgas), hvilket øger køretøjets produktivitet ved at 

give det en større nyttelastkapacitet og en øget rækkevidde.
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S E R V I C E Y D E L S E R

iVECO tilbyder en række serviceydelser, der i høj grad reducerer de 

samlede ejerskabsomkostninger (TCO), øger produktiviteten og sikrer 

vognparkens maksimale rådighedstid. De meget konkurrencedygtige 

serviceydelser inden for finansiering og assistance gør iVECO til den 

ideelle forretningspar tner.

ELEMENTS 

iVECO har udarbejdet ELEMEnTS med ét mål for øje: at give alle 

kunder en service, der er skræddersyet til deres behov. Et stor t udvalg 

af skræddersyede serviceplaner, der er beregnet til at holde køretøjet i 

perfekt stand hele tiden. ELEMEnTS giver specialiserede, førsteklasses 

serviceydelser, der vil reducere driftsomkostningerne for dit køretøj, 

for længe dets levetid og øge gensalgsværdien.

IVECO CAPITAL 

iVECO CAPiTAL, iVECO-gruppens rådgivningsservice inden for 

finansiering, leverer målrettede løsninger til køb, leje eller leasing af 

enhver type nyt eller brugt køretøj (herunder udstyr). iVECO CAPiTAL 

hjælper kunderne med at vælge det finansieringsprodukt, der passer 

til de økonomiske, skattemæssige og forretningsmæssige behov i 

deres virksomhed. Finansiering kan kombineres med vedligeholdelses- 

og reparationsprogrammer og forsikringsydelser af forskellig ar t 

(ansvarsforsikring, forsikring mod brand og tyveri, kombineret ansvars- 

og kaskoforsikring, kollision, kreditbeskyttelse). iVECO CAPiTAL-

serviceydelser kan fås hos alle iVECO-forhandlere.

24-TIMERS ASSISTANCE 

Ét telefonopkald, og du kan arbejde igen. iVECOs KUnDECEnTER kan 

nås 24/7, hvor 80 medarbejdere, der taler 10 sprog, er på standby klar 

til at kontakte nærmeste iVECO-servicecenter og hjælpe kunden, indtil 

køretøjet igen er tilbage på vejen. Takket være iVECOnnECT-teknologien 

er adgangen til ser vice nu endnu lettere. Et tr yk på skærmen i lastbilen er 

alt, hvad der er nødvendigt for at forsyne iVECOs KUnDECEnTER med 

de oplysninger, de skal bruge for at kunne hjælpe.



SPECIALISEREDE TEKNIKERE 

Et omfattende, professionelt netværk giver et konstant effektivt køretøj. 

iVECO-værksteder giver samme kvalitet som producenten, kombineret 

med færdighederne hos teknikere, der kender dit køretøj som ingen 

anden. Specialiseret diagnosticerings- og reparationsudstyr som f.eks. 

E.A.S y. og dets tilbehør Easy Scope og Easy Skite sikrer hur tighed og 

effektivitet selv over længere afstande (teleservice).

ORIGIN 100% IVECO 

Det enkelte køretøjs langsigtede præstationer sikres gennem brug 

af originale reservedele af typen ORiGin 100% iVECO, frugten af et 

omhyggeligt udvalg af materialer og leverandører og særligt indgående 

produktafprøvning. iVECO ved, hvor meget tid betyder for kunderne. 

Derfor har virksomheden et topmoderne system til fremskaffelse og 

distribution af reservedele, der sikrer levering af den del, du ønsker, inden 

for 24 timer, i hele verden, dag og nat, 365 dage om året.  



4. ny DAiLy

12. EUROCARGO

20. ny STRALiS Hi-WAy

28. ny TRAKKER

36. iVECO-SERiEn

38. ALTERnATiVE BRÆnDSTOFFER

40. SERViCEyDELSER

i n D H O L D

Foto gamma



På de forskellige IVECO-hjemmesider finder 
du alle de oplysninger og detaljer, du ønsker 

om serien. 

Hvis du ønsker at gå mere i dybden, er du 

velkommen til gå ind på:

www.iveco.dk

Oplysningerne og billederne i dette katalog er kun 
eksempler. IVECO forbeholder sig til enhver tid ret 
til uden varsel at foretage ændringer som følge af 
kommercielle eller konstruktionstekniske overvejelser.
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