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IVECO S-WAY 
DRIVE THE NEW WAY 

IVECO S-WAY omogoča popolno rešitev pri prevozih in je zasnovan, da izboljša 
voznikovo življenje v kabini ter omogoči lastnikom, da učinkovito, gospodarno 
in trajno upravljajo z vozilom.

IVECO S-WAY ponese voznikovo delovno in bivanjsko doživetje na novo 
raven, saj je kabina zasnovana za njegove potrebe s prostornim in z dobro 
postavljenim okoljem z veliko udobnimi in naprednimi funkcijami. 

Zasnovan je tako, da postane najljubši voznikov dom, kadar je zdoma.

V časih, ko se logistični strokovnjaki in lastniki vozil spoprijemajo z vse večjo 
konkurenco, IVECO S-WAY omogoča izjemno majhno porabo goriva in 
vzdržljivost ter nizke skupne stroške lastništva z napredno tehnologijo in 
inovativnimi storitvami.  

IVECO S-WAY je 100-odstotno povezan tovornjak, ki začenja novo dobo 
proaktivne in predvidljive podpore. Zaradi njegove napredne povezljivosti je 
voznik vedno v stiku s svojim upraviteljem flote, z distributerjem in s 
strokovnjakom družbe IVECO, tako da nikoli ni sam na cesti. Vsebuje tudi 
široko ponudbo inovativnih storitev, po meri pripravljenih za potrebe  
stranke in razvitih, da ohrani vozilo na cesti, tako da naredi vse za največjo 
učinkovitost flote. 

Z IVECO S-WAY bodo vozniki in lastniki VOZILI NA NOV NAČIN.
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VOZITE V SLOGU ...
Vsako podrobnost smo natančno preučili, da lahko povečamo aerodinamiko vozila: vse prostore in vrzeli smo zaprli zaradi 
optimizacije pretoka zraka in zagotavljanja občutnega zmanjšanja porabe goriva.
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POLNE LUČI LED

SENZORJI ZA MRAK IN DEŽ

PREOBLIKOVANA STREHA

OPTIMIZIRANA ZASNOVA OGLEDAL

AERODINAMIČNI KOMPLET

STRANSKA KRILA

PREOBLIKOVANA VRATA IN RAZŠIRITEV
12-ODSTOTNO IZBOLJŠANJE 
KOEFICIENTA CX

ZASNOVA SPREDNJE REŠETKE

VGRAJENA PARKIRNA KLIMA

VEČJI ZUNANJI PREDAL

POMIČNA STOPNICAVEČDELNI ODBIJAČ
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… ŽIVITE UDOBNO

VEČJA STREŠNA LOPUTA

OBLIKOVANA PROSTORNA ZGORNJA POLICA

STREŠNI ŽEPI ZA  
LAHEK DOSEG

POLNA NOTRANJA RAZSVETLJAVA LED

VEČ PROSTORA ZA VOZNIKA

REŽA ZA ELEKTRONSKI KLJUČ IN GUMB  
ZA ZAGON/USTAVITEV MOTORJA

NIŽJA OSREDNJA KONZOLA  
IN PREOBLIKOVANA OSREDNJA ARMATURA

VRTLJIVI SOVOZNIKOV SEDEŽ

IZBIRA OBLAZINJENJA 
SEDEŽEV IN FUNKCIJ

VEČNAMENSKO KRMILO

KONCEPT SIMETRIČNEGA OBMOČJA POSTELJ

OSREDNJI POSTELJNI MODUL

IZBIRA ZGORNJIH LEŽIŠČ

RAZLIČNE KOMBINACIJE HLADILNIKA

PRIROČNI STENSKI ŽEPI

UDOBNA STOJNA VIŠINA 2,15 M
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DOLGE LUČI

KRATKE LUČI

VODILNA  
DNEVNA LUČ  
IN SMERNIK

MEGLENKA  
(FUNKCIJI  
ZAVIJANJA IN  
USMERJANJA)

ZNAČILEN IN FUNKCIONALEN
POVSEM NOV ODBIJAČ
Preoblikovan odbijač nudi izbiro plastičnih in hibridnih rešitev, ki se ujemajo z zahtevami vaše poti. Večdelni odbijač bo 
zaščitil vas in vaše vozilo – in prihranil pri stroških popravila, saj je treba zamenjati le poškodovani predel.  

Odbijač in stranska krila lahko prilagodite po svoje z različnimi kombinacijami barv in materialov. Gumijaste razširitve na 
stranskih krilih pomenijo odlično aerodinamiko in učinkovitost zasnove.

POLNE LUČI LED
Nova zasnova polnih žarometov LED bo zagotovila vso potrebno vidljivost. 
Senzor mraka na vetrobranskem steklu v slabih svetlobnih razmerah samodejno vklopi kratke luči.  
Funkciji zavijanja in usmerjanja izboljšata voznikovo vidljivost med zavijanjem.

PLASTIČNI ODBIJAČ

HIBRIDNI ODBIJAČ

STRANSKA KRILA
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NOV NAČIN SPROŠČANJA
Naslonite se nazaj in se počutite kot doma  
v vozilu IVECO S-WAY. 
Uživajte v vsakem trenutku potovanja,  
za krmilom in v kabini s povsem 
preoblikovano notranjostjo. 
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OBMOČJE BLOKADE KLJUČA
Vklopite in izklopite motor  
s preprostim pritiskom na  
gumb Start/Stop.

VGRAJENI SISTEM HVAC
Gretje, prezračevanje  
in klimatska naprava

INFOTAINMENT
Vključite svoje digitalno življenje  
z zrcaljenjem pametnega telefona  
in inovativnimi funkcijami.

NIŽJA KONZOLA
Priročna polica z držali za 
steklenice in lončke ter 
osvetlitvijo ozadja

SENZORJA ZA MRAK IN DEŽ
Samodejno vklopi žaromete in 
brisalce vetrobranskega stekla.

KRMILO
Vse ključne funkcije  
vozila na dosegu rok

VOZNO UDOBJE PREMIUM  
Celotno voznikovo območje je bilo izdelano, da zagotavlja več prostora in odlično vidljivost. Vsaka podrobnost je bila skrbno 
preučena, da zadovolji voznikova pričakovanja med vožnjo.

Prilagodite svoje sedeže z usnjenimi ali s tekstilnimi 
prevlekami in uživajte v razkošju blazin.

Izberite mehek ali usnjen volan, ki sta na voljo v klasični obliki 
ali z drugačno plosko osnovo.
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VSE NA SVOJEM MESTU
Nova prostorna kabina nudi ves prostor za shranjevanje, ki ga potrebujete, z dobro zasnovanimi prostornimi predeli. 
Oblikovana zgornja polica ima ogromno prostornino 250 litrov.

Zunanji predeli nudijo ogromen prostor za shranjevanje do 380 litrov.

Zložljiva miza je vgrajena v armaturno ploščo na sovoznikovi strani.

Široka izbira hladilnikov s prostorninami do 100 litrov, ki so na voljo  
z zamrzovalnikom.

Nov, odprt sovoznikov predal vključuje 1,5-litrsko držalo za 
steklenice.

Spodnja konzola lahko sprejme debelo mapo A4. 
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POČIVAJTE, SPROSTITE SE IN DOBRO SPITE 

Simetrična zasnova nočnega območja je zasnovana tako, da se lahko naspite v izjemnem udobju. 
Enodelno spodnje ležišče nudi izbiro mehke ali trde vzmetnice.

Izbirajte med zgornjim ležiščem Smart ali Comfort, ki ga lahko uporabite kot predel za 
prtljago ali posteljo za potnika.

Vrtljivo stikalo upravlja z izbiro svetlobe in zatemnjevanjem.Zaradi centralnega sistema zaklepanja z vgrajenim nočnim 
varnostnim zaklepom lahko varno spite.

Dva USB vhoda sta nameščena na zgornjih žepih na vsaki steni. Iz posteljnega modula in prek aplikacije MYIVECO Easy Way 
lahko nadzorujete vse funkcije, ki jih potrebujete, npr. luči, gretje, 
radio ali vrata.



20 21

POVSEM OSVETLJEN
IVECO S-WAY vsebuje 100-odstotno razsvetljavo LED – znotraj in zunaj, vključno z označevalnimi lučmi. Nove luči LED 
omogočajo popolno osvetljavo v kabini in na cesti za varno nočno vožnjo.
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PRAVA KABINA ZA VSAKO OPRAVILO

OPOMBA

(1) Približne mere; lahko se spremenijo glede na vzmetenje, različne sklope in konfiguracije.
(2) Zgornje ležišče na voljo kot opcija.

Kabina AS
Dolžina spodnjega ležišča 2100 mm, širina 800 mm (700 mm zadnji sedeži), 
dolžina zgornjega ležišča 2040 mm, širina 600 mm (700 mm z ležiščem Comfort).

Kabina AT
Dolžina spodnjega ležišča 1950 mm, širina 540 mm,  
dolžina zgornjega ležišča 1850 mm, širina 680 mm.

2

3

8

6

7

4

Ponudba kabin IVECO S-WAY nudi izbiro kabin, ki se ujemajo z vašo potjo: spalna kabina AS, spalna kabina AT z nizko ali 
srednje visoko streho in kratka kabina AD z nizko streho.

LEGENDA

1 ŠIRINA
2 SKUPNA VIŠINA
3 DOLŽINA
4 SREDIŠČE KABINE OD TAL DO STREHE
5 VIŠINA PREDORA
6 UPORABNI PROSTOR ZA POTNIKE
7 SPODNJI UPORABNI PROSTOR
8 ZGORNJI UPORABNI PROSTOR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AS Streha Širina 
(mm)

Skupna
višina
(mm)

Dolžina  
(mm)

Središče 
kabine od

tal do strehe
(mm)

Višina 
predora
(mm)

Uporabni 
prostor

za potnike
(mm)

Spodnji
uporabni
prostor
(mm)

Zgornji
uporabni
prostor
(mm)

Ležišče (2) Stopnice
za vkrcanje

Visoka 2500 3800 (1) 2250 2150 95 430 500 785 1 (2)
3

Nizka 2500 3300 (1) 2250 1700 95 430 500 - 1

AT

Srednja 2300 3550 (1) 2150 1850 340 370 470 480 1 (2)
3

Nizka 2300 2900 (1) 2150 1250 340 370 470 - 1

AD

Nizka 2300 2550 (1) 1700 1250 340 370 - - 0 3

Mere se lahko med posameznimi modeli razlikujejo.
5

1
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RAZNOLIKOST  
IVECO S-WAY ima široko ponudbo šasij s kabino, z različicami motorjev na dizel in zemeljski plin, primernimi za vsa opravila 
– od komunalne uporabe in dostave do menjalnih nadgradenj. Zaradi robustnega in vzdržljivega podvozja je priljubljen pri 
izdelovalcih nadgradenj zaradi preproste in različne zasnove možnih izvedb.
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NOV NAČIN GIBANJA
Manjši stroški, manjši vpliv na okolje.
IVECO je vodilni na trgu s popolno ponudbo 
motorjev na zemeljski plin. Zmogljivost in 
vzdržljivost z roko v roki na cesti.



2928

ŠASIJA S KABINO, NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN
IVECO S-WAY NP z 2- in s 3-osno šasijo s kabino je zasnovan za vzdržljivost pri prevozih pri 
mestni in regionalni distribuciji. Njegovo zeleno in tiho delovanje mu odpira dostop do središč 
mest, gosto poseljenih območij in visokoreguliranih območij z nizkimi izpusti.

STROKOVNA PODPORA VODILNIH V TEHNOLOGIJI
IVECO je vodilni v tehnologiji zemeljskega plina že več kot 20 let z razvojem široke mreže 
servisnih točk IVECO, ki so specializirane za tehnologiji LNG in CNG in ki nudijo podporo po 
vsej Evropi.

NARAVNI NAČIN
Nova kabina IVECO S-WAY skupaj z najbolj zrelo tehnologijo zemeljskega plina na trgu je neoporečno vodilna za dolge 
prevoze.

GOSPODARNA VZDRŽLJIVOST
Naravni način omogoča prednost pred konkurenco z resnično »zeleno« in donosno rešitvijo za dolge prevoze z najboljšimi 
skupnimi stroški lastništva v svojem razredu.

UČINKOVITA OKOLJSKA TRAJNOSTNOST 
IVECO S-WAY NP poveča prednosti do okolja najprijaznejšega goriva in izboljša kakovost 
zraka, blaži podnebne spremembe in prispeva k tišjemu okolju s samo 71 dB(A) tihim 
tovornjakom pri delovanju v tihem načinu, kar je idealno za nočne dostave.

ZEMELJSKI PLIN ZA DOLGE RAZDALJE
IVECO S-WAY NP je prvi tovornjak na plin na trgu, ki je posebej zasnovan za mednarodne 
prevoze z izjemno avtonomijo do 1600 km

–95%

CO2 z biometanomtrdnih delcev

–90%

NO2

–95%
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NAJVEČJA PRILAGODLJIVOST REZERVOARJA  
KOMBINACIJA ZA VSAKO NALOGO  
Izbirate lahko med široko ponudbo rezervoarjev različnih vrst, oblik in velikosti, ki jih je mogoče kombinirati, da ustrezajo 
zahtevam vaše naloge.

NAJBOLJŠA AVTONOMIJA GORIVA V RAZREDU
Rezervoarji za LNG za standardne vlačilce so na voljo v štirih velikostih, da se sprosti potrebni prostor na podvozju za vaše 
potrebe.

LNG - do 1600 km LNG - do 800 kmLNG - do 1150 kmLNG - do 1400 km

LNG rezervoar na levi strani, na voljo v 
kombinaciji z LNG rezervoarjem na desni 
strani.

LNG rezervoar na desni strani, na levi 
strani na voljo v kombinaciji:
• LNG
• CNG
• Brez

CNG rezervoarji na šasiji, na voljo v 
kombinaciji:
• CNG na desni strani; na levi strani brez
• Na desni strani brez, na levi strani CNG

CNG rezervoarji za kabino, na voljo v 
kombinaciji:
• Na levi strani CNG; Na desni CNG
• Na levi strani CNG; Na desni brez
• Na levi strani brez; Na desni CNG

CNG rezervoar na levi strani, na voljo v 
kombinaciji s CNG ali LNG rezervoarjem 
na desni strani.

CNG rezervoarji na desni strani, na levi 
strani na voljo v kombinaciji:
• LNG 
• CNG
• Brez
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Cursor 11 Cursor 13Cursor 9

Cursor 13 NPCursor 9 NP

UČINKOVITO MOČAN
IZJEMNO ZMOGLJIVI MOTORJI
IVECO S-WAY nudi široko izbiro dizelskih motorjev Euro VI/d in motorjev na zemeljski plin za vsako vrsto uporabe.

Dizelski motorji s tremi prostorninami in z nazivnimi močmi od 330 do 570 nudijo največjo moč v svojem razredu. 
Na voljo so tudi v različici z zemeljskim plinom, ki omogočajo gladko in tiho delovanje.

PONUDBA DIZELSKIH MOTORJEV

MOTOR PROSTORNINA
(litri)

MOČ
KM in v./min.

NAVOR
Nm in v./min.

SISTEM 
ZA NAKNADNO

OBDELAVO
EMISIJSKI

STANDARD

CURSOR 9 8,7

330 pri 1655–2200 1400 pri 1100–1655

HI-SCR Euro VI/d360 pri 1530–2200 1650 pri 1200–1530

400 pri 1655–2200 1700 pri 1200–1655

CURSOR 11 11,1

420 pri 1475–1900 2000 pri 870–1475

HI-SCR Euro VI/d460 pri 1500–1900 2150 pri 925–1500

480 pri 1465–1900 2300 pri 970–1465

CURSOR 13 12,9
510 pri 1560–1900 2300 pri 900–1560

HI-SCR Euro VI/d
570 pri 1605–1900 2500 pri 1000–1605

PONUDBA MOTORJEV NA ZEMELJSKI PLIN

MOTOR PROSTORNINA
(litri)

MOČ
KM in v./min.

NAVOR
Nm in v./min.

SISTEM 
ZA NAKNADNO

OBDELAVO
EMISIJSKI

STANDARD

CURSOR 9 NP 8,7
340/250 pri 2000 1500 pri 1100–1600

3-smerni katalizator Euro VI/d
400/294 pri 2000 1700 pri 1200–1575

CURSOR 13 NP 12,9 460/338 pri 1900 2000 pri 1100–1600 3-smerni katalizator Euro VI/d

NAPRAVE ZA VARČEVANJE Z GORIVOM
• Funkcija proti delovanju v prostem teku preprečuje dolga obdobja prostega teka in samodejno izklopi motor. 
• Pametni ventil EGR poveča učinkovitost zgorevanja z optimizacijo časa vbrizgavanja in zmanjšanjem porabe.
• Pametne pomožne naprave motorja preprečujejo potrato energije, kadar delovanje ni potrebno:
 - kompresor zračne sklopke,  
 - pametni alternator,  
 - črpalka za spremenljivo krmiljenje.

IZJEMNO ZMOGLJIVI MENJALNIKI
12-stopenjski avtomatizirani menjalnik HI-TRONIX z 
elektronsko sklopko nudi najnaprednejšo tehnologijo v svoji 
kategoriji, najboljše razmerje med navorom in maso v svojem 
razredu ter dolge intervale menjave olja menjalnika.

IVECO HI-CRUISE
Vozni sistem s predvidevanjem IVECO HI-CRUISE GPS vključuje 
funkcije pomoči vozniku, npr ekološko delovanje, predvidevanje 
pretikanja prestav in predvidevanje nastavitve tempomata z 
uporabo najnovejše tehnologije zemljevidov na podlagi GPS-a.
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NOV NAČIN POVEZAVE
Nikoli ne boste osamljeni v kabini vozila 
IVECO S-WAY. 
Najnaprednejša povezljivost vam daje nadzor 
nad tovornjakom in vedno lahko komunicirate 
z upraviteljem flote, če se kar koli zgodi.
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NOV SVET POVEZLJIVOSTI
Povezljivost v novem IVECO S-WAY je zasnovana tako, da pomaga vozniku brez težav in učinkovito upravljati ter da 
podpira upravitelja flote z optimizacijo časa uporabe vozila, porabe goriva in skupnih stroškov lastništva.

PREPROSTO UPRAVLJAJTE S POVEZANO KABINO
Svoje digitalno življenje lahko preprosto prenesete v kabino z Apple Car Play, ki omogoča zrcaljenje mobilne naprave v nov sistem 
Infotainment in uporabo vseh funkcij, pri tem pa zagotavlja varnost med vožnjo.

VEČ ČASA NA CESTI  
Povezljivost vozila IVECO S-WAY bo pomagala povečati 
čas uporabe vozila in produktivnost s proaktivnim 
pristopom z orodjem za oddaljeno pomoč za oddaljeno 
diagnostiko, telekomunikacijske storitve in posodobitve 
programske opreme na daljavo. Zagotavlja tudi proaktivne 
storitve na podlagi alarmov s kodami napak, ki sprožijo 
nadzorno ploščo za nadzor akcij in stanja glavnih 
komponent, na kar boste opozorjeni, ko potrebujete 
servisni poseg, in boste tako preprečili nenačrtovane 
ustavitve.

Nadzor v kabini Pomoč pri vožnji IVECO Assistance Non-Stop Oddaljena pomoč

MYIVECO EASY WAY – APLIKACIJA ZA VOZNIKE IVECO S-WAY 
Nova aplikacija je zasnovana, da vam olajša življenje voznika IVECO S-WAY, omogoča nadzor kabine prek mobilne naprave 
in funkcije za upravljanje vozila. Aktivirate lahko tudi IVECO Assistance Non-Stop oddaljen dostop do diagnostičnih 
podatkov in ogled orodja za ocenitev sloga vožnje vozila. Preprosto.

OPTIMIZIRAJTE SVOJO FLOTO Z REŠITVAMI MY IVECO WAY
Novo standardno ohišje za povezljivost omogoči neposredno komunikacijo vašega vozila z ekipo strokovnjakov IVECO,  
ki prejmejo podatke v realnem času in nenehno nadzorujejo, da lahko nudijo proaktivno podporo z novimi rešitvami  
MYIVECO WAY.

PAMETNI PAKET ZA POVEZLJIVOST 
IVECO DRIVING STYLE EVALUATION (DSE), orodje za ocenjevanje sloga vožnje, ustvarja tedenska poročila  
o učinkovitosti vozila in voznika z nasveti, kako izboljšati slog vožnje za optimizacijo porabe goriva in vozila.

MYIVECO – VAŠ PORTAL IN APLIKACIJA
Portal MYIVECO in aplikacija omogočata nadzor nad porabo goriva vozila in slog vaše vožnje v dejanskem času, da lahko 
prepoznate načine za optimizacijo učinkovitosti vaše flote. Učinkovito lahko načrtujete in rezervirate tudi servise,  
da povečate čas uporabe vozila.
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VZDRŽEVANJE POGONSKI 
SKLOP

DODATNO NA 
POGONSKI 

SKLOP
OBRABA PAMETNI PAKET 

POVEZLJIVOSTI  

STORITVE PREMIUM PO MERI
Povezljivost IVECO S-WAY tudi odklepa novo modularno storitev, ki nudi pomoč pri optimizaciji zmogljivosti in učinkovitosti 
vaše flote.

IVECO S-WAY uvaja povsem novo raven prilagoditev po meri s povezljivostjo. 
Zaradi sprotnega pošiljanja podatkov vam lahko omogočimo načrte vzdrževanja 
po vaši meri, ki temeljijo na dejanski uporabi vašega vozila IVECO S-WAY – za 
popolno uskladitev z vašim poslovanjem.

Naša ponudba Elements omogoča tudi izjemno prilagodljivost, ki vam 
omogoča, da izberete kombinacijo storitev načrtovanega vzdrževanja in 
podaljšane garancije za vaše podjetje ter svoj paket dodatno obogatite z 
elementi dodatnega kritja.

ELEMENTS
IZBERITE STORITVE, KI NAJBOLJE USTREZAJO VAŠI DEJAVNOSTI
IVECO S-WAY ponuja širok nabor storitev, ki jih je mogoče natančno prilagoditi vašim zahtevam, da bo vaše vozilo vedno 
v dobri formi, poslovanje vašega podjetja pa uspešno. 

NAČRTOVANJE POGODBE O VZDRŽEVANJU PODALJŠANA GARANCIJA

Glavne »elemente«, ki sestavljajo ponudbo (vzdrževanje, pogonski sklop, razširjeni pogonski sklop, obraba), lahko združite 
in tako sklenete pogodbo po meri svojega podjetja. V spodnji preglednici so prikazane možne kombinacije:

Za vključene/izključene elemente glejte pogodbeno dokumentacijo za svoj trg.

POGONSKI 
SKLOP

DODATNO NA 
POGONSKI 

SKLOP

- Vzdrževanje
- Mazanje
- Menjave olja in tekočin  
 skladno s priročnikom  
 za vzdrževanje in  
 popravila

VZDRŽEVANJE

- Motor
- Vbrizgavanje goriva
- Menjalnik 
- Popravila pogonske  
 gredi in prem

POGONSKI  
SKLOP

- Komponente, ki niso krite  
 že z elementom  
 pogonskega sklopa,  
 npr. električni sistem

DODATNO NA 
POGONSKI SKLOP

- Sklopka
- Zavorne ploščice
- Zavorni koluti
- Zavorni bobni
- Zavorne obloge  
 za bobnaste zavore

OBRABA

- MYIVECO Smart Report
- Spletni portal MYIVECO 
 (vključno z aplikacijo)
- Nadzor vozila MYIVECO 
- Aplikacija MYIVECO  
 Easy Way

PAMETNI  
PAKET ZA  
POVEZLJIVOST

STROKOVNA STORITEV Z NASVETI ZA GORIVO
Nova napredna storitev nudi podrobno analizo porabe goriva vašega vozila in predloge strokovnjakov IVECO o tem, kako 
izboljšati gospodarnost z gorivom na podlagi primerjave z idealnimi izračuni porabe glede na naloge. Prav tako omogoča 
nadzor z alarmi pri dogodkih, ki lahko vplivajo na porabo goriva vozila, npr. tlak v pnevmatikah ali zamašenost filtra za 
gorivo in zračnega filtra, s tem pa tudi poveča vašo uporabo tovornjaka. 

PRILAGODLJIVO NAČRTOVANJE VZDRŽEVANJA
Podatki v dejanskem času, ki jih omogoča vaše vozilo prek 
svoje povezljivosti, zagotavljajo učinkovito načrtovanje 
vzdrževanja in popravil, da se zmanjšajo nenačrtovane 
zaustavitve in podaljša življenjska doba nadzorovanih 
komponent na podlagi dejanske uporabe vozila.

NADZOR ČASA UPORABE
Poleg proaktivne podpore prek rešitev MY IVECO WAY daje ta 
premium storitev prednost potrebnim ukrepom; tako bomo sledili 
napredku, da čim hitreje vrnemo vaše vozilo nazaj na cesto.

PROFESIONALNE REŠITVE ZA UPRAVLJANJE  
VOZNEGA PARKA
Napredna storitev logistike in odpreme, ki nudi partnerstvo z družbama Verizon in Astrata, omogoča sledenje in spremljanje 
vozila s funkcijo Geofencing ter nudi oddaljeno storitev za prenos podatkov s tahografa (RTDS).

MYIVECO WEB API
Vmesnik za spletno programiranje aplikacij (API) MYIVECO brezhibno sodeluje z vašim sistemom za upravljanje voznega parka 
in posredujte podatke o vseh vaših vozilih neposredno v lasten in edinstven sistem.

NASVETI ZA GORIVO 
IN ŠOLE VOŽNJE 
NA GLAVNIH 
EVROPSKIH POTEH

TCO Advising
Namenska ekipa IVECO za nasvete za gorivo

TCO Driving
Šole vožnje za ekološko vožnjo
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IVECO Assistance Non-Stop je služba za pomoč na cesti, ki je dosegljiva po 
telefonu 24 ur dnevno vse dni v tednu, da sta vaš IVECO S-WAY in vaša 
dejavnost vedno v teku.

IVECO Non-Stop je originalna IVECOVA aplikacija za pametne telefone, 
s pomočjo katere lahko ob okvari vozila stopite v stik z IVECO-m. Vse, kar 
morate storiti, je, da vnesete podatke svojega vozila (VIN in registrsko 
številko) in pritisnete na gumb, s čimer pošljete zahtevo za pomoč v službo 
za pomoč kupcem IVECO. Vašo zahtevo bomo takoj obravnavali. Stopili 
bomo v stik z najbližjo servisno delavnico in spremljali potek popravila.  
Prek aplikacije lahko tudi spremljate potek popravila vašega vozila.

IVECO CAPITAL je IVECO-va služba za finančne storitve, ki ponuja 
celovit izbor storitev za financiranje, lizing in za najem gospodarskih vozil 
ter s tem povezanih pomožnih storitev. V paket je mogoče vključiti 
podaljšano garancijo, storitve, popravila in vzdrževanja ter različne vrste 
zavarovanj.*

Vse finančne pakete je mogoče prilagoditi potrebam kupcev. Uporabljajo se 
za nova, rabljena in za predelana vozila.

Za več informacij se obrnite na najbližjega trgovca IVECO.

Ponudba dodatne opreme IVECO je v celoti 
prikazana v katalogu dodatne opreme in na  
spletu na naslovu 

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Brezplačno aplikacijo lahko prenesete iz 
trgovine App Store in pridobite ekskluzivni 
dostop do dodatnih slik in informacij. 

Vse možnosti prilagajanja pri  
roki z brezplačno aplikacijo  
»IVECO Accessories«.

IZRAZITE SVOJO OSEBNOST
Novi IVECO S-WAY je lahko še bolj ekskluziven z novim stilskim kompletom, s pokrovi ogledal in kromiranimi dodatki – kot 
sta nova svetlobna letev in kromirani stilski komplet vozila.

TEHNOLOGIJA V KABINI
Prinesite najsodobnejšo tehnologijo v kabino in uživajte v udobju. 
Novi sistem nizkotoncev izboljša kakovost zvoka, nov 22" televizor pa 
omogoča sproščanje ob koncu dneva za volanom. Namestite nov, po meri 
narejen nosilec za pametni telefon in tablični računalnik na armaturno ploščo: 
vaša naprava bo na dosegu in vedno boste povezani.

TEHNOLOGIJA, DA SE BOSTE POČUTILI KOT DOMA
Kamor koli greste z IVECO-m, se lahko počutite kot doma. Nova bralna 
lučka LED z USB s prilagodljivo roko bo usmerila dodatno svetlobo, kjer jo 
potrebujete. Med postankom lahko udobno kuhate v kabini z uporabo 
mikrovalovne pečice, ki je pametno nameščena na zgornji potniški polici.

IVECO STORITVE ZA KUPCE

IVECO Genuine Parts so najboljša garancija za ohranjanje vrednosti 
novega IVECO S-WAY in ščitijo pred nenačrtovanimi časi neuporabe 
ter s tem zagotavljajo varnost za ljudi in blago. IVECO ima tudi največjo 
ponudbo novih in predelanih komponent, servisnih kompletov in 
telematičnih rešitev, primernih za vsako stopnjo življenjskega cikla novega 
IVECO S-WAY. IVECO upravlja z mrežo osmih odlagališč delov v Evropi, 
ki pokriva več kot 335.000 m2 in upravlja s 400.000 številkami delov ter 
zagotavlja dostavo delov vse dni v tednu.

IVECO je blagovna znamka CNH Industrial, N. V., vodilne družbe v sektorju investicijskega blaga, ki prek različnih podjetij snuje, proizvaja ter prodaja 
kmetijsko in gradbeno opremo, tovorna in gospodarska vozila, avtobuse in specialna vozila ter široko množico pogonskih sklopov. 
Poleg tega distribuira visokozmogljive originalne nadomestne dele vseh blagovnih znamk družbe CNH Industrial.

*Predmet odobritve kredita. Ponudbe in izdelki se lahko v posameznih državah 
razlikujejo glede na lokalne davčne in računovodske predpise.

DODATNA OPREMA IVECO
Tovornjak je veliko več kot samo vozilo: je tudi kraj, v katerem na tisoče ljudi prebiva in dela vsak dan. Zato   
IVECO Accessories ponuja veliko po meri narejenih izdelkov, da zadovoljijo voznikove potrebe, izboljšajo njihovo 
učinkovitost, slog in udobje vozila ter uvedejo nove tehnologije.
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VLAČILEC
4x2 6x2C 6x2P (Dvojna)

IVECO S-WAY

STREHA  
KABINE

AS – –

    

AT – – –

AD – – – –

MOTOR/
MENJALNIK

Cursor 9 Avtomatizirani/Ročni – – – –

Cursor 11 Avtomatizirani/Ročni Avtomatizirani Avtomatizirani Avtomatizirani Avtomatizirani

Cursor 13 – Avtomatizirani – Avtomatizirani Avtomatizirani

VZMETENJE
ZADNJE OSI SR Pnevmatsko/Polno pnevmatsko Pnevmatsko/Polno pnevmatsko Pnevmatsko

MEDOSNA RAZDALJA (mm) 3650 - 3800 3800 - 4000 3200 - 3800

ŠASIJA S KABINO
4x2 6x2P 6x2C

IVECO S-WAY

STREHA  
KABINE

AS – – –

AT – –

AD – –

MOTOR/
MENJALNIK

Cursor 9 Avtomatizirani/ 
Ročni/Samodejni – Avtomatizirani/ 

Ročni/Samodejni – Avtomatizirani/Ročni/Samodejni

Cursor 11 Avtomatizirani/Ročni Avtomatizirani Avtomatizirani/Ročni Avtomatizirani –

Cursor 13 – Avtomatizirani – Avtomatizirani –

VZMETENJE
ZADNJE OSI SR Mehansko

Pnevmatsko/Polno pnevmatsko Pnevmatsko/Polno pnevmatsko Pnevmatsko/Polno pnevmatsko

MEDOSNA RAZDALJA (mm) 3800 – 6700 3120 – 6700 4200 – 4500

ŠASIJA S KABINO
4x2 6x2P 6x2C

IVECO S-WAY NP

STREHA  
KABINE

AS – – –

AT – – –

AD – –

MOTOR/
MENJALNIK

Cursor 9 Avtomatizirani/Samodejni – Avtomatizirani/Samodejni – Samodejni

Cursor 13 – Avtomatizirani – Avtomatizirani –

SISTEM GORIVA

CNG Do 1000 km 150–400 km

CLNG Do 1100 km –

LNG Do 1600 km –

VZMETENJE
ZADNJE OSI SR Pnevmatsko/Polno pnevmatsko Pnevmatsko/Polno pnevmatsko Pnevmatsko/ 

Polno pnevmatsko

MEDOSNA RAZDALJA (mm) 3800–6300 /FP CM: 5700 /P: 3120–6050
/FP D: 3800–6050

/P- /FP: 3120–6050
/FP CM: 4800–6050 5000

IZBERITE SVOJ MODEL IVECO S-WAY

VLAČILEC
4x2 6x2C

IVECO S-WAY NP

STREHA KABINE

AS

        

AT – –

AD – –

MOTOR/
MENJALNIK

Cursor 9 NP – –

Cursor 13 NP Avtomatizirani Avtomatizirani

SISTEM GORIVA

CNG Do 650 km –

CLNG Do 1080 km –

LNG Do 1600 km za T/P
Do 1150 km za LT Do 750 km

VZMETENJE
ZADNJE OSI SR Pnevmatsko/Polno pnevmatsko Pnevmatsko/Polno pnevmatsko

MEDOSNA RAZDALJA (mm) 3800 4000
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