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IVECO S-WAY
DRIVE THE NEW WAY
De IVECO S-WAY biedt een complete transportoplossing die is ontwikkeld
om het leven van de chauffeur aan boord te verbeteren en transporteurs
in staat te stellen efficiënt, rendabel en duurzaam te ondernemen.
De IVECO S-WAY verhoogt het werk- en leefcomfort van de chauffeur
tot een nieuw niveau met een cabine die is ontworpen op basis van zijn behoeften
en een ruime en doordacht ingerichte omgeving vol geavanceerde
voorzieningen biedt.
Deze nieuwe cabine heeft alles om de favoriete keuze te worden van chauffeurs.
Die zullen zich er direct thuisvoelen, ook al zijn ze ver van huis.
In een tijd waarin transportondernemers geconfronteerd worden met een
steeds hardere concurrentie, onderscheidt de IVECO S-WAY zich met een
voortreffelijke brandstofefficiëntie en duurzaamheid, in combinatie
met lagere totale voertuigkosten (TOC), geavanceerde technologieën en
innovatieve diensten.
De IVECO S-WAY is een 100% connected truck die voorop loopt op het gebied
van proactieve en anticiperende ondersteuning. Dankzij zijn geavanceerde
connectiviteitservices houden chauffeurs altijd verbinding met hun thuisbasis,
de dealer en de specialisten van IVECO, zodat ze er nooit alleen voor staan.
Daarnaast biedt IVECO voor de IVECO S-WAY een volledige reeks innovatieve
maatwerkdiensten die exact aansluiten op de behoeften van de klant en die zijn
ontwikkeld om het voertuig zelf en het hele wagenpark zo efficiënt mogelijk in
te zetten.
De IVECO S-WAY biedt chauffeurs en transporteurs EEN NIEUWE MANIER
VAN RIJDEN.
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RIJ IN STIJL...
De cabine van de nieuwe IVECO S-WAY is tot in detail doordacht om de aerodynamische prestaties van het voertuig
te perfectioneren: alle openingen en naden zijn afgedicht om de luchtstroming, en dus ook de brandstofzuinigheid, te
optimaliseren.

NIEUW VORMGEGEVEN DAK

LICHT- EN REGENSENSOR

12% LAGERE CW-WAARDE

DESIGN FRONTGRILLE

GEINTEGREERDE
STAND AIRCO

FULL LED-KOPLAMPEN

3 DELIGE VOORBUMPER
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BREDE NEERKLAPBARE OPSTAP

DAKSPOILER EN ZIJFENDERS

NIEUWE AERODYNAMISCHE
BUITENSPIEGELS

NIEUW ONTWORPEN CABINE MET
DEUREN ZONDER RAAMSTIJL

GROTERE OPBERGVAKKEN

CHASSIS ZIJSKIRTS
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…LEEF IN COMFORT

KEUZE AAN BOVENBEDDEN
CENTRALE BEDMODULE
SYMMETRISCH INGERICHTE SLAAPZONE
DIVERSE OPBERGLADES MET EN ZONDER KOELING OF VRIEZER
HANDIGE OPBERGVAKKEN IN ZIJWANDEN
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INSTELBARE INTERIEUR
LEDVERLICHTING

GROTER DAKLUIK

HANDIG GEVORMDE DAKCONSOLE
MET GROTE BAGAGEVAKKEN

GOED
BEREIKBARE
OPEN
OPBERGVAKKEN
DIVERSE
BEKLEDINGSSTOFFEN
EN STOELVARIANTEN
MEER RUIMTE
VOOR DE CHAUFFEUR
MULTIFUNCTIONEEL
STUURWIEL
START/STOP-KNOP VOOR MOTOR EN
SLEUF VOOR ELEKTRONISCHE SLEUTEL
NIEUW ONTWORPEN
BOVENSTE EN ONDERSTE MIDDENCONSOLE
COMFORTABELE STAHOOGTE VAN 2,15 M
DRAAIBARE BIJRIJDERSSTOEL
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ONDERSCHEIDEND EN FUNCTIONEEL
NIEUW ONTWORPEN BUMPER
De nieuw ontworpen bumper is verkrijgbaar in verschillende kunststof en hybride materialen, zodat er altijd een oplossing
is die aansluit op het specifieke inzetdoel van de truck. Hij bestaat uit meerdere delen, wat u bij schade reparatiekosten
kan besparen omdat alleen het beschadigde deel vervangen hoeft te worden.
De keuze aan verschillende kleuren en materialen voor zowel de bumper als de zijskir ts biedt u de mogelijkheid om uw
IVECO S-WAY van een persoonlijke touch te voorzien. Rubberen verlengstukken aan de uiteinden van de zijskir ts dragen
bij aan de voor treffelijke aerodynamische eigenschappen en efficiëntie van het ontwerp.
KUNSTSTOF BUMPER

HYBRIDE BUMPER; ONDER STAAL, BOVEN KUNSTSTOF, IN KLEUR OF ZWART

CHASSIS ZIJSKIRTS IN KLEUR OF ZWART
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GROOTLICHT

DIMLICHT

MISTLAMP (MET
BOCHTVERLICHTINGS- EN MEEDRAAIFUNCTIE)

DAGRIJLICHT EN
RICHTINGAANWIJZER

FULL LED-KOPLAMPEN
De nieuw ontworpen full led-koplampen verzekeren u van optimaal zicht onder alle omstandigheden.
De lichtsensor achter de voorruit zorgt voor het automatisch in- en uitschakelen van het dimlicht, afhankelijk van de
intensiteit van het omgevingslicht. De bochtverlichtings- en meedraaifunctie van de mistlampen zorgen voor extra licht in
bochten en bij het afslaan.
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EEN NIEUWE MANIER
OM TE ONTSPANNEN
Ontspan en maak
van de IVECO S-WAY uw thuis.
Geniet van het comfort, achter het stuur
én in het volledig nieuw ingerichte
leefgedeelte van de cabine.
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PREMIUM RIJCOMFORT
De bestuurdersplaats is geheel herzien om nog meer ruimte te creëren en het zicht verder te verbeteren. Elk afzonderlijk
detail is zorgvuldig doordacht om de chauffeur een ideale werkplek te bieden.

STUURWIEL
Alle belangrijke
bedieningsfuncties
binnen handbereik.

ELEKTRONISCH CONTACTSLOT
Start de motor en zet hem af door
simpelweg op de Start/Stop-knop
te drukken.

GEÏNTEGREERD
KLIMAATREGELINGSSYSTEEM
Verwarming, ventilatie
en airconditioning.

Maak uw keuze uit stof of leder voor de bekleding en geniet
van het luxueuze zitcomfort dat de stoelen bieden.
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INFOTAINMENT
Met smartphone-integratie
en een reeks innovatieve functies
die het leven aan boord veraangenamen.

LICHT- EN REGENSENSOR
Voor het automatisch in- en
uitschakelen van de koplampen
en ruitenwissers.

ONDERSTE
MIDDENCONSOLE
Handig vlak met flessenen bekerhouders
en achtergrondverlichting.

Het stuurwiel is verkrijgbaar in een conventionele ronde
versie en als variant met afgevlakte onderzijde, beide met
een bekleding van softtouch-materiaal of leder.
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VOOR ALLES EEN EIGEN PLEK
De nieuwe cabine is rijkelijk voorzien van open en gesloten opbergvakken.
De handig gevormde dakconsole heeft een inhoud van maar liefst 250 liter.

De grote opbergkasten aan de buitenzijde hebben een inhoud van 380 liter.
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Aan de bijrijderszijde is een handig klaptafeltje in het dashboard
geïntegreerd.

De IVECO S-WAY biedt een ruime keuze aan koelkasten met een
inhoud tot 100 liter, met of zonder vriezer.

In het onderste middenconsole bevindt zich een
opberglade waarin een dikke A4-map past.

In de nieuw ontworpen portierpanelen is een houder voor
1,5-literflessen opgenomen.
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RUST EN ONTSPANNING

De symmetrische indeling van de slaapzone garandeer t elke chauffeur optimale ontspanning en een goede nachtrust.
Voor het onderbed is een zachte of harde eendelige matras verkrijgbaar.

De centrale portiervergrendeling kan worden uitgebreid met
een nachtbeveiligingsslot om de chaufeur van een zorgeloze
nachtrust te verzekeren.
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De interieurverlichting wordt bediend met een handige
draaischakelaar met dimfunctie.

Voor het bovenste bed kan worden gekozen uit het Smar t- of Comfor t-bed, die beide
behalve als bijrijdersbed ook als extra opbergruimte voor bagage kunnen worden gebruikt.

Bij de open opbergvakken in de zijwanden bevinden zich twee
USB-aansluitingen.

In de bedmodule zijn de bedieningsfuncties voor verlichting,
verwarming,
audio-installatie
en
portiervergrendeling
samengebracht. Al deze functies kunnen ook worden bediend
via de smartphone-app MYIVECO Easy Way.
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PERFECT VERLICHT
De led-verlichting van de IVECO S-WAY staat garant voor optimale veiligheid bij nachtritten: voor zowel de cabineverlichting
als de voertuigverlichting, en zelfs de contourverlichting, zijn uitsluitend led-lampen gebruikt.
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DE JUISTE CABINE
VOOR ELKE TRANSPORTTAAK

De IVECO S-WAY biedt een keuze uit een drietal verschillende cabines voor elke transpor ttaak: de AS-slaapcabine,
de AT-slaapcabine met laag of middelhoog dak en de kor te AD-cabine met laag dak.

3

8
6
4

AFMETINGEN

2
5

1 BREEDTE
2 TOTALE HOOGTE
3 LENGTE
4 VLOER TOT DAK, MIDDEN CABINE
5 HOOGTE MIDDENTUNNEL
6 VRIJE RUIMTE VOOR BIJRIJDER
7 VRIJE RUIMTE ONDER
8 VRIJE RUIMTE BOVEN
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1

7

1
AS

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hoogte
middentunnel
(mm)

Vrije ruimte
bijrijder
(mm)

Vrije
ruimte
onder
(mm)

Vrije
ruimte
boven
(mm)

Bed (2)

Opstaptreden

Dak

Breedte
(mm)

Totale
hoogte
(mm)

Lengte
(mm)

Vloer
tot dak
midden
cabine
(mm)

Hoog

2.500

3.800 (1)

2.250

2.150

95

430

500

785

1 (2)

Laag

2.500

3.300

(1)

2.250

1.700

95

430

500

-

1

Gemiddeld

2.300

3.550 (1)

2.150

1.850

340

370

470

480

1 (2)

Laag

2.300

2.900 (1)

2.150

1.250

340

370

470

-

1

Laag

2.300

2.550 (1)

1.700

1.250

340

370

-

-

0

3

AT
3

AD
3

Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van het model.

OPMERKING
(1)
(2)

Afmetingen zijn waarden bij benadering; deze kunnen variëren afhankelijk van de vering, bouwvarianten en constructietoleranties.
Bovenbed als optie.

AS-cabine
Lengte onderbed 2.100 mm, breedte 800 mm (700 mm achter stoelen),
lengte bovenbed 2.040 mm, breedte 600 mm (700 mm met Comfort Bunk).

AT-cabine
Lengte onderbed 1.950 mm, breedte 540 mm,
lengte bovenbed 1.850 mm, breedte 680 mm.
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VEELZIJDIGE BAKWAGENS
De IVECO S-WAY is ook leverbaar als bakwagen met diesel- of aardgasmotor voor de meest uiteenlopende toepassingen,
variërend van gemeentelijke diensten en distributie tot het vervoer van wissellaadbakken. Het gemak waarmee het robuuste
en duurzame chassis van vrijwel elke denkbare opbouw kan worden voorzien, maakt deze bakwagens tot de eerste keuze
van veel carrosseriebouwers.
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EEN NIEUWE MANIER
VAN VERVOER
Lagere kosten voor u, beter voor het milieu.
Met een volledig aanbod aan
Natural Power-motoren is IVECO
marktleider op het gebied van
aardgasmotoren: de perfecte oplossing
voor het combineren van prestaties
en duurzaamheid in het wegtransport.
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DE NATUURLIJKE WEG
Uitgerust met de meest beproefde aardgasmotoren op de markt is de nieuwe IVECO S-WAY de onbetwiste
duurzaamheidskampioen voor langeafstandstransport.
ECONOMISCHE DUURZAAMHEID
Rijden op aardgas geeft u het concurrentievoordeel van een ‘groene’ en winstgevende oplossing voor langeafstandstransport
in combinatie met totale voertuigkosten waar geen enkele andere oplossing aan kan tippen.

28

MILIEUVRIENDELIJKE DUURZAAMHEID
De IVECO S-WAY Natural Power rijdt op de meest milieuvriendelijke brandstof die op dit
moment voor vrachtwagens voorhanden is. Daarmee levert hij een belangrijke bijdrage aan
de verbetering van de luchtkwaliteit en de strijd tegen klimaatverandering. Daarnaast maakt
zijn maximale geluidsemissie van nog geen 71 dB(A) in de Silent-modus hem ideaal voor
nachtelijke leveringen.
NATUURLIJK VOOR DE LANGE AFSTAND
De IVECO S-WAY Natural Power is de eerste aardgastruck op de markt die specifiek is
ontworpen voor internationaal transport: met een actieradius tot maar liefst 1.600 km geeft
hij alle anderen het nakijken.

–90%

uitstoot NO2

–99%

uitstoot fijnstof

–95%

uitstoot CO2
bij gebruik biomethaan

BAKWAGENS OP AARDGAS
IVECO S-WAY Natural Power-bakwagens met enkele of dubbele achteras zijn de ideale
oplossing voor duurzame stedelijke en regionale distributie: met zijn milieuvriendelijke en
stille motoren is hij welkom in de milieuzones die steeds meer grote steden instellen om de
luchtkwaliteit in de stadscentra te verbeteren.
DESKUNDIGE ONDERSTEUNING VAN DE PIONIER IN AARDGASTECHNIEK
IVECO introduceerde al meer dan twintig jaar geleden zijn eerste aardgastrucks. Sindsdien
heeft het een omvangrijk netwerk opgebouwd van IVECO-servicepunten gespecialiseerd in
LNG- en CNG-technologie, verspreid over heel Europa.
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TANKINHOUD OP MAAT
EEN JUISTE OPLOSSING VOOR ELK INZETDOEL
De IVECO S-WAY Natural Power biedt een grote keuze aan tanks van verschillende omvang, vorm en soor t die kunnen
worden gecombineerd tot een oplossing die optimaal aansluit bij wat u nodig heeft.
Voor het samenstellen van de meest geschikte oplossing kunt u kiezen uit:
•
•
•
•
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tanks
tanks
tanks
tanks

aan de rechterzijde
aan de linkerzijde
achter de cabine
op het chassis

LNG - rechterzijde

CNG - rechterzijde

CNG - achter cabine

LNG - linkerzijde

CNG - linkerzijde

CNG - op chassis

DE GROOTSTE ACTIERADIUS IN ZIJN KLASSE
Voor standaardtrekkers heeft u voor de LNG-tanks de keuze uit vier verschillende formaten, afhankelijk van de ruimte die
u op het chassis nodig heeft:

500 mm

540
liter

540
liter

LNG - tot 1.600 km

400
liter

1.000 mm

540
liter

LNG - tot 1.400 km

540
liter

250
liter

LNG - tot 1.150 km

2.000 mm

540
liter

LNG - tot 800 km
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EFFICIËNTE KRACHT
UITERST EFFICIËNTE MOTOREN
Het motorenaanbod voor de IVECO S-WAY bestaat uit een grote verscheidenheid aan Euro VI/d-motoren op diesel en
aardgas voor elke denkbare toepassing.
Op dieselgebied kunt u kiezen uit drie verschillende cilinderinhouden met een vermogensniveau oplopend van 330 tot
570 pk. Deze toonaangevende krachtbronnen zijn ook beschikbaar in aardgasversies die lage emissiewaarden combineren
met een uitzonderlijk stille werking.
AANBOD DIESELMOTOREN
MOTOR

CILINDERINHOUD
(liter)

8,7

CURSOR 9

11,1

CURSOR 11

12,9

CURSOR 13

MAX. VERMOGEN
pk bij t/min

MAX. KOPPEL
Nm bij t/min

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

Cursor 9

UITLAATGASNABEHANDELINGSSYSTEEM

EMISSIENORM

HI-SCR

Euro VI/d

HI-SCR

Euro VI/d

HI-SCR

Euro VI/d

Cursor 11

Cursor 13

AANBOD NATURAL POWER-MOTOREN
MOTOR

CILINDERINHOUD
(liter)

CURSOR 9 NP

8,7

CURSOR 13 NP

12,9

Cursor 9 NP
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MAX. VERMOGEN
pk bij t/min

MAX. KOPPEL
Nm bij t/min

340/250 / 2.000

1.500 / 1.100 - 1.600

400/294 / 2.000

1.700 / 1.200 - 1.575

460/338 / 1.900

2.000 / 1.100 - 1.600

UITLAATGASNABEHANDELINGSSYSTEEM

EMISSIENORM

Driewegkatalysator

Euro VI/d

Driewegkatalysator

Euro VI/d

Cursor 13 NP

VOORZIENINGEN TER BEPERKING VAN HET BRANDSTOFVERBRUIK
• De automatiche motorstop gaat het langdurig stationair draaien van de motor tegen door hem automatisch af te zetten
wanneer dat mogelijk is.
• Het smar t EGR-systeem leverbaar op de Cursor 11 480 pk en Cursor 13 570 pk verbeter t de verbrandingsefficiëntie, en
daardoor het brandstofverbruik, door het optimaliseren van de injectietiming.
• Om energieverspilling te voorkomen zijn de volgende hulpaggregaten 'slim' uitgevoerd, waardoor ze niet werken wanneer
dat niet nodig is:

- Luchtcompressor
- Dynamo
- Stuurbekrachtigingspomp

IVECO HI-CRUISE
IVECO HI-CRUISE is een rijassistentiesysteem dat
gebruikmaakt van GPS om te anticiperen op uitrollen van
het voertuig, de keuze van de versnelling en de regeling van
de cruise controlfunctie.

UITERST EFFICIËNTE TRANSMISSIE
De geautomatiseerde HI-TRONIX 12-traps transmissie met
elektronische koppeling onderscheidt zich dankzij zijn
geavanceerde technologie, door de beste koppelgewichtsverhouding en het langste olieverversingsinterval
in zijn klasse.
33

EEN NIEUWE MANIER
VAN VERBONDEN ZIJN
Aan boord van de IVECO S-WAY hoeft
u zich nooit meer alleen te voelen.
Zijn geavanceerde connectiviteitssysteem
biedt u volledige controle over de truck en
zorgt ervoor dat u altijd direct contact kunt
opnemen met uw thuisbasis wanneer
dat nodig is.
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EEN NIEUWE WERELD VAN CONNECTIVITEIT
Het connectiviteitssysteem van de nieuwe IVECO S-WAY is ontwikkeld om het werk van de chauffeur makkelijker te
maken en tegelijker tijd de fleetmanager te ondersteunen bij het optimaliseren van de inzetbaarheid, het brandstofverbruik
en de totale voer tuigkosten van de truck.

CONNECTIVITEIT AAN BOORD
Apple CarPlay maakt het mogelijk een smartphone met het infotainmentsysteem aan boord te integreren, waarna de belangrijkste
functies van de telefoon ook veilig via het systeem kunnen worden bediend.

Bedieningsfuncties cabine

Rijassistentie

IVECO Assistance Non-Stop

Remote Assistance Service

MYIVECO EASY WAY – APP VOOR DE CHAUFFEUR
De nieuwe app MYIVECO EASY WAY is ontwikkeld om het werk en leven van de chauffeur aan boord van de IVECO
S-WAY te vergemakkelijken. De app maakt het mogelijk via een mobiele telefoon of tablet alle cabinevoorzieningen en
voer tuigmanagementfuncties te bedienen. Daarnaast biedt hij toegang tot de IVECO Assistance Non-Stop-service,
voor diagnose op afstand en het analyseren van de rijstijl.
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OPTIMAAL VLOOTBEHEER MET MYIVECO WAY-OPLOSSINGEN
De nieuwe Connectivity Box waarmee de IVECO S-WAY standaard is uitgerust, verbindt de truck direct met de IVECOspecialisten die de voertuigdata permanent volgen om zo nodig proactief ondersteuning te bieden via MYIVECO WAY.
SMART CONNECTIVITY PACK
De IVECO DSE-tool (DRIVING STYLE EVALUATION) genereer t wekelijks een rappor t over de rijstijl van de chauffeur
en geeft daarbij tips over hoe deze kan worden verbeterd om de voer tuigprestaties en het brandstofverbruik te
optimaliseren.

MYIVECO – PORTAL EN APP
De MYIVECO-webpor tal en bijbehorende app bieden fleetmanagers de mogelijkheid om het brandstofverbruik van
voer tuigen en de rijstijl van de chauffeurs in realtime te bewaken en zo de prestaties van hun vloot te optimaliseren.
Deze tools maken het ook mogelijk afspraken voor onderhoudsbeur ten zo in te plannen dat de inzetbaarheid van de
voer tuigen maximaal is.

MEER TIJD OP DE WEG
Remote Assistance Service maakt het mogelijk de
inzetbaarheid en productiviteit van de IVECO S-WAY te
optimaliseren door middel van een proactieve diagnose
op afstand, teleservices en draadloze software-updates.
Deze tool biedt ook bewaking van de 'gezondheid' van
de belangrijkste voer tuigcomponenten en stuur t de
fleetmanager een bericht voor het maken van een
afspraak voor een onderhoudsbeur t om ongeplande
stilstand te voorkomen. In het geval van storingsmeldingen
worden de exper ts van de IVECO Control Room
gewaarschuwd, zodat zij onmiddellijk kunnen ingrijpen.
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PREMIUM MAATWERKDIENSTEN
De Connectivity Box van de IVECO S-WAY biedt ook toegang tot een nieuw modulair dienstenaanbod waarmee u de
prestaties en efficientië van het wagenpark kan optimaliseren.

ADVISEURS VOOR ZUINIG RIJDEN
EN RIJACADEMIES OP ALLE
EUROPESE HOOFDROUTES
TCO Advising
Een team van IVECO-specialisten
op het gebied van brandstofbesparing
TCO Driving
Rijacademies gespecialiseerd in trainingen
voor milieuvriendelijk rijden

PROFESSIONEEL ADVIES VOOR BRANDSTOFBESPARING
Deze innovatieve nieuwe dienst biedt een gedetailleerde analyse van het brandstofverbruik van uw trucks. Daarnaast krijgt u
van IVECO-exper ts suggesties over hoe u dit kunt verlagen gebaseerd op vergelijkingen met inzetspecifieke normcijfers.
Tot slot ontvangt u op basis van bewaking van de voer tuigdata waarschuwingsberichten over technische aspecten van
het gebruik van de trucks die het brandstofverbruik negatief beïnvloeden, zoals een te lage bandenspanning of een
verstopte luchtfilter.
FLEXIBELE ONDERHOUDSPLANNING
Met behulp van de in realtime verzamelde data afkomstig
van uw voer tuigen is het mogelijk onderhoudsbeur ten en
reparaties zo te plannen dat stilstand op een ongewenst
moment wordt voorkomen. Daarnaast is het mogelijk de
levensduur van bewaakte componenten zo lang mogelijk te
maken door de vervanging ervan af te stemmen op het
daadwerkelijke gebruik van het voer tuig.
INZETBAARHEIDSBEWAKING
In aanvulling op de proactieve ondersteuning via MYIVECO
WAY, biedt deze premium dienst de mogelijkheid prioriteit te
geven aan de ingrepen die nodig zijn om uw truck weer zo snel
mogelijk op de weg te krijgen en de voortgang daarbij scherp
te bewaken.
PROFESSIONELE FLEETMANAGEMENT-OPLOSSINGEN
Deze geavanceerde logistieke dienst en planningsondersteuning, aangeboden in samenwerking met Verizon en Astrata,
stelt u in staat uw voer tuigen te volgen en traceren met behulp van geofencing. Daarnaast heeft u de mogelijkheid
tachograafgegevens automatisch te downloaden via RTDS (Remote Tacho Download Service).
MYIVECO WEB API
De MYIVECO Web API-interface biedt u de mogelijkheid alle voertuigdata rechtstreeks in uw eigen fleetmanagementsysteem
in te voeren.
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ELEMENTS
KIES HET ONDERHOUDSCONTRACT DAT PERFECT AANSLUIT OP
DE BEHOEFTES VAN UW BEDRIJF
IVECO biedt u diverse onderhoudscontracten die u volledig naar wens kan aanpassen om uw IVECO S-WAY
in topconditie te houden met als resultaat een optimaal rendement voor uw bedrijf.
De IVECO S-WAY introduceer t een geheel nieuwe vorm van onderhoudsbeheer
via connectiviteitsservices. Met behulp van in realtime verzamelde voer tuigdata
kunnen we u een onderhoudsplan op maat aanbieden dat is gebaseerd op
het werkelijke gebruik van uw IVECO S-WAY, zodat het perfect aansluit op de
behoeftes van uw bedrijf.
U kan kiezen voor één van onze Elements-contracten. Deze bieden u een
grote flexibiliteit dankzij het combineren van “elementen” om een op
maat gesneden ser vice pakket te creëren. Desgewenst kunt u dit pakket
ver volgens uitbreiden met aanvullende dekkingen naar keuze.

ONDERHOUD

BUITEN
AANDRIJFLIJN

AANDRIJFLIJN

- Onderhoud
- Smering
- Olie en vloeistoffen
verversen volgens
het onderhoudsschema

-

Motor
Injectiesysteem
Versnellingsbak
Reparaties aan cardanas
en assen

- Onderdelen die nog niet
zijn gedekt
door het element
Aandrijflijn
(bijv. elektrische installatie)

SLIJTDELEN
-

Koppeling
Remblokken
Remschijven
Remtrommels
Remvoeringen
voor rem-trommels

SMART
CONNECTIVITY
PACK
- MYIVECO Smart Report
- MYIVECO Web Portal
(inclusief app)
- MYIVECO Vehicle
Monitoring
- MYIVECO Easy Way

De belangrijkste ‘elementen’ die deel uitmaken van het aanbod (Onderhoud, Aandrijflijn, Buiten aandrijflijn, Slijtdelen) kunnen
met elkaar worden gecombineerd om het contract samen te stellen dat perfect bij uw bedrijf past. De tabel hieronder geeft
een overzicht van alle mogelijke combinaties:

CONTRACTEN VOOR GEPLAND ONDERHOUD

ONDERHOUD

AANDRIJFLIJN

VERLENGDE GARANTIE

BUITEN
SMART
AANDRIJF- SLIJTDELEN CONNECTIVITY
LIJN
PACK

AANDRIJFLIJN

BUITEN
AANDRIJFLIJN

Raadpleeg de contractdocumentatie voor meer informatie over welke onderdelen al dan niet zijn inbegrepen in het contract.
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IVECO-ACCESSOIRES
Een truck is meer dan alleen een voer tuig: het is ook de plek waar mensen dagelijks werken en leven. Daarom heeft
IVECO een uitgebreid assortiment maatwerkaccessoires samengesteld die specifiek zijn afgestemd op de behoeftes van de
chauffeur op het gebied van styling en comfort, en waarmee nieuwe technologie aan boord wordt geïntroduceerd om
efficiënter te kunnen werken.

KIES VOOR EEN EIGEN STIJL
Met de nieuwe styling-kit, buitenspiegelkappen en chroomdetails zoals de nieuwe lichtbalk kan de nieuwe IVECO S-WAY van
een exclusieve persoonlijke touch worden voorzien.

TECHNOLOGIE AAN BOORD
Met de modernste infotainmenttechnologie kan het cabinecomfort verder
worden verhoogd. Het nieuwe audiosysteem met subwoofer staat garant
voor een perfecte geluidskwaliteit, terwijl de nieuwe 22-inch televisie een
moment van ontspanning biedt na een lange dag achter het stuur. Voor
het binnen handbereik plaatsen van een smartphone of tablet op het
dashboard, is een specifieke nieuwe houder ontwikkeld: zo bent u altijd met
de buitenwereld verbonden.

TECHNOLOGIE VOOR HET THUISGEVOEL
IVECO biedt u alles wat u nodig heeft om u in de cabine thuis te voelen,
waar u ook bent. Dankzij de flexibele arm en USB-aansluiting zorgt het
nieuwe led-leeslampje voor extra licht, overal waar u dat wilt. En met de
handige magnetron in het dakconsole aan de bijrijderszijde maakt
u tijdens een stop in no-time een warme maaltijd klaar.

Het volledige assortiment IVECO Accessoires is
afgebeeld in de accessoire-catalogus – en online op
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php
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Alle mogelijkheden tot personalisering
bij de hand met de gratis app
“IVECO Accessories”.

De app kan gratis worden gedownload vanuit
de App Store om exclusieve toegang te krijgen
tot extra afbeeldingen en informatie.

IVECO SERVICES

IVECO CAPITAL is IVECO’s eigen handelsmerk voor financiële
dienstverlening en voorziet in een volledig aanbod voor de financiering,
leasing, verhuur en ondersteunende diensten voor bedrijfsvoer tuigen.
Contracten voor verlengde garantie, onderhoud en reparatie, alsmede
diverse soorten verzekeringen, kunnen in het pakket worden opgenomen*.
Alle financiële pakketten zijn aan de behoeften van de klant aangepast en
zijn van toepassing op zowel nieuwe als gebruikte voertuigen en op
ombouwuitvoeringen.
Neem voor meer informatie contact op met uw IVECO-dealer.
* Behoudens kredietgoedkeuring. De aanbiedingen en producten kunnen per land variëren,
afhankelijk van de plaatselijke fiscale en administratieve regelgeving.

Voor de IVECO Assistance Non-Stop is slechts één telefoontje nodig.
Deze dienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar om uw IVECO
S-WAY en uw bedrijf draaiend te houden.
IVECO Non-Stop is de originele smar tphonetoepassing die u kunt
gebruiken om met IVECO te communiceren als uw voer tuig defect is.
Voer uw voer tuiginformatie (VIN en kentekennummer) in en met een
simpele druk op de knop kunt u een hulpaanvraag verzenden naar het
IVECO Customer Center. Wij nemen uw aanvraag meteen in
behandeling, activeren de dichtstbijzijnde werkplaats en volgen de
reparatie van het voer tuig. Via de app kunt u updates ontvangen over
de voor tgang van de reparatie aan uw voer tuig.

IVECO Genuine Parts biedt de beste garantie om de waarde van de
IVECO S-WAY op lange termijn te behouden, om ongeplande
stilstand te voorkomen en om de veiligheid van personen en goederen
te waarborgen. IVECO biedt een breed assortiment nieuwe onderdelen
en ruilonderdelen, onderhoudssets en telematica-oplossingen die
specifiek zijn afgestemd op elke fase in de levenscyclus van uw nieuwe
IVECO S-WAY. IVECO heeft een netwerk van zeven grote
onderdelenmagazijnen verspreid over Europa, met een gezamenlijk
oppervlak van meer dan 335.000 m², waarvandaan 400.000 verschillende
artikelen 24 uur per dag, zeven dagen per week direct vanuit voorraad
leverbaar zijn.

IVECO is een handelsmerk van CNH Industrial N.V., een globale marktleider in de kapitaalgoederensector dat via verschillende bedrijven landbouw- en bouwmachines,
trucks, bedrijfsvoertuigen, bussen, speciale voertuigen en een groot aantal aandrijflijntoepassingen ontwerpt, produceert en verkoopt, en bovendien een groot aantal
aandrijflijntoepassingen. Het bedrijf distribueert ook originele, hoog presterende onderdelen voor alle industriële en commerciële merken van CNH.
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KIES UW PERFECTE IVECO S-WAY
TREKKERS
4x2

6x2C

6x2P (dubbellucht)

IVECO S-WAY

AS

CABINEDAK

MOTOR /
VERSNELLINGSBAK

AT

–

AD

–

Cursor 9
Cursor 11
Cursor 13

ACHTERASVERING

–

–

SR

Geautomatiseerd /
Handgeschakeld
Geautomatiseerd /
Handgeschakeld
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Geautomatiseerd

Geautomatiseerd

Geautomatiseerd

Geautomatiseerd

Geautomatiseerd

–

Geautomatiseerd

Geautomatiseerd

Luchtgeveerd / Volledig luchtgeveerd

Luchtgeveerd / Volledig luchtgeveerd

Luchtgeveerd

3.650 - 3.800

3.800 - 4.000

3.200 - 3.800

WIELBASIS (mm)

BAKWAGENS
4x2

6x2P

6x2C

IVECO S-WAY

AS

CABINEDAK

MOTOR /
VERSNELLINGSBAK

WIELBASIS (mm)
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–

AT

–

–

AD

–

–

Cursor 9
Cursor 11
Cursor 13

ACHTERASVERING

–

–

SR

Geautomatiseerd /
Handgeschakeld
/ Automatisch
Geautomatiseerd /
Handgeschakeld
–

–
Geautomatiseerd
Geautomatiseerd

Geautomatiseerd /
Handgeschakeld
/ Automatisch
Geautomatiseerd /
Handgeschakeld
–

–

Geautomatiseerd / Handgeschakeld /
Automatisch

Geautomatiseerd

–

Geautomatiseerd

–

Mechanisch
Luchtgeveerd / Volledig luchtgeveerd

Luchtgeveerd / Volledig luchtgeveerd

Luchtgeveerd / Volledig luchtgeveerd

3.800 ÷ 6.700

3.120 ÷ 6.700

4.200 - 4.500

TREKKERS
4x2

6x2C

AT

–

–

AD

–

–

Cursor 13 NP

Geautomatiseerd

Geautomatiseerd

CNG

tot 650 km

–

CLNG

tot 1.080 km

–

LNG

tot 1.600 km voor T/P
tot 1.150 km voor LT

tot 750 km

SR

Luchtgeveerd / Volledig luchtgeveerd

Luchtgeveerd / Volledig luchtgeveerd

3.800

4.000

IVECO S-WAY NP

AS

CABINEDAK

MOTOR /
VERSNELLINGSBAK

BRANDSTOFSYSTEEM

ACHTERASWIELOPHANGING

WIELBASIS (mm)

BAKWAGENS
4x2

6x2P

6x2C

IVECO S-WAY NP

AS

CABINEDAK

MOTOR /
VERSNELLINGSBAK

BRANDSTOFSYSTEEM

ACHTERASWIELOPHANGING

WIELBASIS (mm)

–

–

–

AT

–

–

AD

–

–

–

Cursor 9

Geautomatiseerd /
Automatisch

–

Geautomatiseerd /
Automatisch

–

Automatisch

Cursor 13

–

Geautomatiseerd

–

Geautomatiseerd

–

CNG

tot 1.000 km

150 ÷ 400 km

CLNG

tot 1.100 km

–

LNG

tot 1.600 km

–

SR

Luchtgeveerd / Volledig luchtgeveerd

3.800 ÷ 6.300

/FP CM: 5700

Luchtgeveerd / Volledig luchtgeveerd

/P: 3.120 ÷ 6.050
/FP D: 3.800 ÷ 6.050

/P- /FP: 3.120 ÷ 6.050
/FP CM: 4.800 ÷ 6.050

Luchtgeveerd / Volledig
luchtgeveerd

5.000
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DE IN DEZE CATALOGUS OPGENOMEN INFORMATIE EN AFBEELDINGEN ZIJN ALLEEN TER INDICATIE.
IVECO BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING COMMERCIËLE OF TECHNISCHE VERANDERINGEN AAN TE BRENGEN.
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