NEW

ACCESSOIRE CATALOGUS

U kan ook het complete aanbod aan accessoires
terugvinden in de online catalogus op
onderstaande link:
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Ontdek het volledige aanbod
accessoires met de gratis
“IVECO Accessories” app.

Download de gratis app op de App Store
en krijg exclusieve toegang tot extra foto’s
en informatie.

new
De NEW STRALIS vertegenwoordigt de ‘state of the art’ in de categorie zware
trucks en biedt een pakket producteigenschappen en op maat gemaakte technische
kenmerken, gericht op productiviteit en rentabiliteit van de reële transportsector.
Als werkelijke TCO2 CHAMPION, met de hoogste prestaties op het gebied van laag verbruik,
lage emissie en lage TCO, heeft de NEW STRALIS een volledige vernieuwing van zijn
aandrijflijn ondergaan, van de motor tot de banden toe; het heeft een nieuwe ontworpen
elektrische/elektronische architectuur; het omvat een nieuwe transmissie, een nieuwe
achteras en een nieuwe achterophanging, elk de beste in zijn categorie.
In lijn met de geavanceerde kenmerken van het voertuig, biedt IVECO Accessories nieuwe
accessoires die speciaal ontworpen zijn om uw NEW STRALIS van de meest boeiende
condities te voorzien voor uw dagelijkse werk- en rij-ervaring.
Om uw persoonlijkheid in uw unieke NEW STRALIS te laten weerspiegelen, kunt u de stijl
van uw voertuig accentueren met een breed scala van hoogwaardige, verchroomde
details, of uw zichtbaarheid met speciale Led-kits. Extra actieve en passieve veiligheids- en
zekerheidssystemen helpen u uw NEW STRALIS en zijn lading te beschermen; terwijl
high-tech accessoires de toekomst aan boord brengen. Ten slotte kunt u ook het comfort
van uw NEW STRALIS personaliseren met behulp van een uitgebreide keuze aan
accessoires, ontworpen om uw leven aan boord zo productief en comfortabel mogelijk
te maken.
IVECO Accessoires: een eindeloze keuze aan producten. De details maken het verschil.
Sluit u aan bij de nieuwe generatie. Rij als een kampioen.
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Styling
TUNING
Pas uw voertuig naar uw persoonlijke wensen aan met kostbare details die het karakter en de stijl beter laten uitkomen.
Al onze verchroomde elementen zijn van hoogwaardig gepolijst roestvrij staal 304. Niet nodig om te zagen of te boren,
alle accessoires kunnen gemakkelijk worden geïnstalleerd m.b.v. de tevoren aangebrachte 3M automotive tape.

4

MAAK UW NEW STRALIS UNIEK

Spiegelkappen

Deurhendels

Sierstrips luchtinlaat zijkant

SIERSTRIP BOVENGRILL

STYLING KIT
Materiaal: Roestvrij staal hooglans-polijsting.
De kit bevat:
• 2 Spiegelkappen
• 2 Deurhendels
• 1 Sierstrip bovengrill
• 8 Sierstrips luchtinlaat zijkant

PN
500051771

Beschrijving
Styling kit
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Styling

Verchroomde roosters
Materiaal: Roestvrij staal.
De kit bevat 6 stuks te monteren op het oorspronkelijke
radiatorrooster.

PN

Beschrijving

500051777

Verchroomde roosters

Verchroomde zijlucht-deflector
Materiaal: Roestvrij staal.
PN
500051778

Beschrijving
Verchroomde zijlucht-deflector

Verchroomd logo & sierstrips
Materiaal: Roestvrij staal.
De kit bevat:
• 1 IVECO logo
• 4 Sierstrips
PN
500051780
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Beschrijving
Verchroomd logo & sierstrips

MAAK UW NEW STRALIS UNIEK

Verchroomde treden
Materiaal: Roestvrij staal.
De kit bevat 6 stuks.
PN
500051781

Beschrijving
Verchroomde treden

Verchroomde sierstrip TREDE
Materiaal: Roestvrijstalen plaat met lasergravering van het
Stralis logo.
PN
500025722

Beschrijving
Verchroomde sierstrip trede

VERCHROOMDE SKIRTBESCHERMERS
Materiaal: Roestvrij staal.
De kit bevat 2 stuks.
PN

Beschrijving

500051784

Verchroomde skirtbeschermers wielbasis 3650

500051785

Verchroomde skirtbeschermers wielbasis 3800
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Styling
SPIEGELKAPPEN
Lichtgewicht ABS plastic overtrekken passend bij
kleuren voertuig, beschermen de spiegels en doen
het ontwerp goed uitkomen. De kit bevat 4 stuks
(2 hoofdspiegelbekledingen, 2 wijdhoekspiegelbekledingen).
PN

Beschrijving

500025719

Chromed

500050249

Orange

500050251

Alpine white

500050253

Maranello red

500050257

Black

500050259

Istanbul blue

500050476

White

MOERDOPPEN
• Voor de beste bescherming van de moeren van uw wielen
• Diameter 32” – verpakking van 10 stuks
PN

WIELNAAFDOPPEN
• Voor de beste bescherming van uw wielnaaf
• Diameter 22,5” - 10 boutgaten
PN
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Beschrijving

500025725

1 RVS voornaafdop

500025726

1 RVS achternaafdop

500051782

1 RVS voornaafdop

500051783

1 RVS achternaafdop

Beschrijving

500050997

Verchroomd staal met blue sky details

500051794

Verchroomd staal

500050281

Plastic verchroomd

500050250

Plastic orange

500050252

Plastic alpine white

500050254

Plastic red Maranello

500050479

Plastic white

500050258

Plastic black

500050260

Plastic Istanbul blue

MAAK UW NEW STRALIS UNIEK

ZIJ-STROOMLIJNBEKLEDINGEN
De zijdelingse stroomlijnbekledingen koppelen design aan
functionaliteit. Ze maken het voertuig mooier en verlagen
het brandstofverbruik.
PN

Beschrijving

500051131

2 zij-stroomlijnbekledingen wielbasis 3650 - urea L 50

500051132

2 zij-stroomlijnbekledingen wielbasis 3800 - urea L 50

500511134

2 zij-stroomlijnbekledingen wielbasis 3650 - urea L 100

500051135

2 zij-stroomlijnbekledingen wielbasis 3800 - urea L 100

DECOSTICKERS
De stijlvolle decostickers, gegarandeerd water- en UV-bestendig, benadrukken het karakter van het voertuig.

Markeringen

PN

Silhouet

Beschrijving

PN

Beschrijving

500050288

Markeringen oranje

500050289

Silhouet blauw

500050528

Markeringen grijs

500050530

Silhouet grijs

500050529

Markeringen rood

500050538

Silhouet wit

Omlijningen

PN

Dubbel

Beschrijving

PN

Beschrijving

500050290

Omlijningen grijs

500050291

Dubbel grijs

500050531

Omlijningen zwart

500050534

Dubbel rood

500050532

Omlijningen blauw

500050533

Dubbel oranje

Horizon

PN

Flow

Beschrijving

PN

Beschrijving

500050292

Horizon red

500050537

Flow orange

500050535

Horizon grey

500050293

Flow grey

500050536

Horizon orange
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ZICHTBAARHEID
Raadpleeg uw lokale wetgeving wat betreft de lichtinstallatie.

Lichtbalk
De lichtbalk, die het ontwerp van de NEW STRALIS cabine volgt, verhoogt de veiligheid van het voertuig met een
perfecte zichbaarheid op lange afstand.
De kit bevat:
• LED balk
• Fleetsign retro-verlichting: mogelijkheid STRALIS logo
of een gepersonaliseerd logo aan te brengen
• Sticker met STRALIS logo
• Functies: LED-balk Hoge-straal licht
Opt 79454: voorbereiding voor LED-balk en fleetsign
retro-verlichting met cabine-bediening.

PN
500051772

Beschrijving
Lichtbalk

Dorpelstrips
LED-verlicht met STRALIS logo.
Materiaal: Roestvrij staal, geborsteld oppervlak, anti-slip-profiel.
De kit bevat 2 stuks.
PN
500051787
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Beschrijving
Dorpelstrips

GEZIEN EN GEZIEN WORDEN

BULLBARS
Ontworpen om de voorkant van het voertuig goed uit
te laten komen en om een temperamentvolle look aan
het voer tuig te geven.
Bullbars bovenzijde:
Diameter 60 mm, met voorziening voor 4 andere lichten.
Bullbars onderzijde:
Diameter 50 mm, met voorziening voor 2 andere lichten.
Opt 79454: voorbereiding voor de LED-verlichting.

PN

PN

Beschrijving

500051769

Elektro-gepolijst roestvrijstalen bullbar

500051795

Roestvrijstalen zwarte bullbar bovenzijde

Beschrijving

500050661

Extra volledig-LED verlichting, 700 lm, met
diameter 7”, zwarte kap/verchroomde omlijsting

500050662

Extra volledig-LED verlichting, 700 lm, met
diameter 9”, zwarte kap/verchroomde omlijsting

500050663

Extra volledig-LED verlichting, 1200 lm, met
diameter 9”, zwarte kap/verchroomde omlijsting

500050664

Extra volledig-LED verlichting, 1200 lm, met
diameter 9”, verchroomde kap/verchroomde omlijsting

PN

Beschrijving

500051773

Elektro-gepolijste roestvrijstalen bullbar onderzijde

500051774

Elektro-gepolijste roestvrijstalen dam-bullbar

500051775

Roestvrijstalen zwarte bullbar onderzijde

500051776

Roestvrijstalen zwarte dam-bullbar

Instaplicht
LED-verlichting met IVECO logo.
De kit bevat 2 stuks.
PN
500051788

Beschrijving
Instaplicht
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VEILIGHEID
Achteruitzichtcamera-kit, 5,6” scherm
De kit bevat:
• Professionele waterbestendige inbouwcamera IP69K, met
gezichtshoek van 120°
• TFT LC D 5,6” kleurenmonitor, 4:3 formaat, met 2 extra
camera-inputs, 12/24 V, kabel 18 mt
PN
500050706

Beschrijving
Achteruitzichtcamera-kit, 5,6” scherm

Achteruitzichtcamera-kit, 7” scherm
De kit bevat:
• Professionele waterbestendige inbouwcamera IP69K, met
gezichtshoek van 120°
• TFT LC D 7” kleurenmonitor, 16:9 formaat, met 2 extra
camera-inputs, 12/24 V, kabel 18 mt
PN
500050705

Beschrijving
Achteruitzichtcamera-kit, 7” scherm

Voor-/achteruitzichtcamera-kit,
5,6” scherm
De kit bevat:
• Professionele waterbestendige inbouwcamera IP69K, met
gezichtshoek van 120°
• TFT LC D 5,6” kleurenmonitor, 4:3 formaat, met 2 extra
camera-inputs, 12/24 V
• Kleuren-microcamera met prismalenzen voor een vooruitzicht
met een hoek van 30°, kabel 18 mt
PN
500050707
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Beschrijving
Voor-/achteruitzichtcamera-kit, 5,6” scherm

ALLES VOOR UW VEILIGHEID

CONTROLESYSTEEM BANDENSPANNING
Het controlesysteem voor bandenspanning controleert continu
de temperatuur en spanning van de banden.
De kit bevat:
• 6 Ventieldop-sensoren
• Display L56* B118* H20 mm
• 1 Lijnversterker
• 7 Stofkappen
Eigenschappen:
•
•
•
•

Drukbereik: 0-12 Bar / 0-174 PSI
Optisch en akoestisch waarschuwingssignaal
Zelftesten bij iedere inschakeling
Intelligente slaapstand voor energiebesparing
PN
500051793

Beschrijving
Controlesysteem voor bandenspanning

Verwarmde achteruitzichtcamera
voor Iveconnect
De kit bevat:
• Professionele verwarmde en waterbestendige camera IP69K,
met een gezichtshoek van 170°. Automatische activering bij
mist en ontdooiing
• Plug-and-play stekkers, kabels
PN
500051791

Beschrijving
Verwarmde achteruitzichtcamera voor Iveconnect

Safe-box
De safe-box zit verborgen in de cabine, onder het bed,
voor veilige opslag van uw waardevolle spullen.
Materiaal: Roestvrij staal en uitgerust met een roestvrijstalen
Euroinox vergrendelingssysteem.
Dikte: 1,5 mm.
PN
500050216

Beschrijving
Safe-box
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VEILIGHEID
Ladderhouder
Vervaardigd van roestvrij staal; ladder is zeer gemakkelijk,
uiterst snel en veilig in- en uit te laden.
PN
500051779

Beschrijving

BRANDSTOFBESCHERMING- EN
VEILIGHEIDSAPPARATUUR
De brandstofbeschermingsvoorzieningen hebben bewezen
alle problemen op gebied van brandstofbescherming voor
elke wegvervoerder op te lossen, met waarborg van uw
brandstof en uw winst.

Ladderhouder

PN

Beschrijving

500050869

Tankveilig ondoordringbaar aluminium

500050870

Tankveilig standaard-aluminium

500050871

Tankveilig standaard-aluminium voor trucks
zonder knikbesturing

LUCHTHOORNS
Ook uniek zijn in het geluid. Deze krachtige elektro
pneumatische luchthoorns zijn de beste manier om u te laten
horen als dat nodig is. Vervaardigd van RVS met hoge- en
lagetoonhoorns met een 24 V magneetklep.
PN
500025950

PN
500025949
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Beschrijving
Persluchthoorn

Beschrijving
Persluchthoorn met spoilers

ALLES VOOR UW VEILIGHEID

TOOLBOXEN
Vervaardigd van gepolijst, mat of met bloemen-gegraveerd roestvrij staal; de dozen hebben een plastic Europlex sluiting.
Ze passen volmaakt in de meest uiteenlopende voertuigtypes dankzij het brede scala aan op maat gemaakte uitvoeringen.
PN

Beschrijving

500050577

Thermoplastische doos 400x350x400 mm

500050578

Thermoplastische doos 500x350x400 mm

500050579

Thermoplastische doos 600x450x470 mm

500050580

Thermoplastische doos 700x450x470 mm

500050581

Thermoplastische doos 800x450x470 mm

500050582

Thermoplastische doos 1000x500x470 mm

500050583

Thermoplastische doos 1000x500x650 mm

PN

Beschrijving

500050200

Mat roestvrijstalen box 500x350x400 1,2 mm dik

500050201

Mat roestvrijstalen box 600x400x470 1,2 mm dik

500050202

Mat roestvrijstalen box 500x350x400 1,5 mm dik

PN
500050204

PN
500050205

PN
500050206

PN

Beschrijving
Ovale met bloemen-gegraveerde
roestvrijstalen handwasschaal 285x245x400 mm
- 1 mm dik - 25 L

Beschrijving
Ovale met bloemen gegraveerde roestvrijstalen
handwasschaal - 170x370x400 mm - 25 L

Beschrijving
Met bloemen-gegraveerd roestvrijstalen
kistreservoir - 10 L

Beschrijving

500050211

Gepolijste roestvrijstalen doos
800x500x500 mm

500050212

Gepolijste roestvrijstalen doos
1000x500x500 mm

PN

Beschrijving

500050213

Met bloemen-gegraveerde roestvrijstalen
doos 800x500x500 mm

500050214

Met bloemen-gegraveerde roestvrijstalen
doos 1000x500x500 mm

PN
500050208

Beschrijving
Roestvrijstalen transpallet-doos
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VEILIGHEID
SET VOOR NOODGEVALLEN EN EERSTE HULP
De kit bevat:
• Zwarte tas met IVECO opdruk
• Hoge-zichtbaarheid vest
• Compacte Euro micro driehoek
• Zaklantaarn met 19 witte hoge-helderheid LEDs, met
antisliphandgreep en 3 meegeleverde batterijen
• Eerstehulpkit DIN13164-gecertificeerd
• Lamp en zekering set
PN
500051796

Beschrijving
Kit voor noodgevallen en eerste hulp

ACCULADER
Krachtige 24 V acculader, in staat 14 A te leveren voor
accubanken tot 300 Ah en onderhoudslading tot 500 Ah.
PN
500025749

Beschrijving
Acculader

GPS LOCATOR
Het GPS-apparaat Mario is een satellietbeveiliging waarmee u via een App de locatie van het voertuig kan bepalen en deze
rechtstreeks kan weergeven op het scherm van uw telefoon of computer.
Eigenschappen:
• Internetlocatie voor het checken van de gebruikte routes, het melden van de afgelegde kilometers, de controle van de verbruikte
brandstof, de overschreden maximumsnelheden en de stop- en rijtijden
• SAT-alarmsysteem: in geval van diefstal wordt een bericht met de geografische locatie verzonden
PN
500051469

Beschrijving
GPS Locator

MOBISAT A.T.L.A.S.
(Advanced Telematics Location Automotive System).
A.T.L.A.S. is plug & play.Voldoet aan de ODB-II standaard en kan dus gemakkelijk in de OBD-port van het voertuig worden geplaatst.
Eigenschappen:
• Satellietbescherming doorlopend actief (signaleert zelfstandig diefstal)
• DTS detectie (Diagnostic Trouble Codes, diagnostische probleemcodes) voor diagnose op afstand van de elektronische voorzieningen in het voertuig
• Opsporing in werkelijke tijd m.b.v. Greenbox (Mobisat gratis app voor telefoon en internet)
• Virtuele kilometerteller (meet elke seconde de GPS-afstand)
• Groen rijden (signaleert ruwe bochten, bruusk versnellen en remmen)
• Ongeval-detectie voertuig
Voor A.T.L.A.S. is een SIM-kaart nodig (niet bijgeleverd).
PN
500051797
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Beschrijving
Mobisat A.T.L.A.S.

ALLES VOOR UW VEILIGHEID

SNELHEIDSMETER
Elektronische instrumenten met functionele kenmerken, veiligheid en nauwkeurigheid die een aanzienlijke vooruitgang mogelijk
maken op het gebied van:
• Wegveiligheid
• Naleving van de regels
• Verbetering werkomstandigheden chauffeurs
• Eenvoudig beheer voor transportbedrijven

DLK PRO DOWNLOADKEY

DLK PRO TIS COMPACT

Met dit apparaat kunt u gegevens van elk type digitale
tachograaf downloaden. Het apparaat is uitgerust met
een geïntegreerde chipkaartlezer voor het snel
downloaden van de chauffeurskaar ten.

Met dit apparaat kunt u gegevens van elk model digitale
tachograaf downloaden en analyseren. Het apparaat
heeft ook een externe sleuf voor het snel downloaden van
de chauffeurskaart.

U kunt het volgende downloaden:
• Chauffeurskaarten
• Massageheugen
• Bijzondere gegevens

U kunt het volgende downloaden:
• Chauffeurskaarten
• Massageheugen
• Bijzondere gegevens

Eigenschappen:
• Lithiumbatterij
• Touchscreen
• Uitbreidbaar geheugen
• Ingebouwde kaartlezer
• Interne klok gesynchroniseerd met de DTCO
• USB voor PC-aansluiting

Eigenschappen:
• Lithiumbatterij
• Touchscreen
• Uitbreidbaar geheugen
• Ingebouwde kaartlezer
• Interne klok gesynchroniseerd met de DTCO
• USB voor PC-aansluiting

De “Download tools” hebben geen software-installatie in de
PC nodig.

Beheer van max. 5 voertuigen en 10 chauffeurs.

PN
5000502452

Beschrijving
DLK PRO DOWNLOADKEY

PN
500050540

Beschrijving
DLK PRO TIS COMPACT

SMARTLINK
DTCO SmartLink is de snelste en eenvoudigste manier
om met behulp van de populaire en moderne Androidsmartphones met de digitale tachograaf te communiceren.
Het werkt met een Bluetooth-dongle die de chauffeurs aanbrengen
op het frontpaneel van de DTCO waarvan het de stroom betrekt.
Na het activeren van de communicatie met de Smartphone
en het openen van de (gratis) app heeft u toegang tot een
aantal handige functies voor de chauffeur.
PN
500050979

Beschrijving
SMARTLINK

17

HI-TECH
HI-SOUND 24V
Een audio-systeem ontworpen om nog meer kwaliteit aan uw aan-boord-ervaring toe te voegen.
De kit bevat:
• 1 Versterker
• 1 Subwoofer
• 4 Speakers
PN
500050629

Beschrijving
Hi-Sound 24V

HI-VISION 24V
Het Hi-Vision audio/video systeem bindt innovatie en
technologie aan gebruikersgemak, en schept de ideale
omgeving voor ontspanning na het werk.
De kit bevat:
• 1 Versterker
• 1 Subwoofer
• 4 Speakers
• 1 DVD / USB / SD / VM071
• 1 Digitale decoder
• 1 Monotor 19”
PN
500051107

Beschrijving
Hi-Vision 24V

Professioneel autotelefoonsysteem
Technische kenmerken:
• Stand-alone systeem met SIM kaartlezer
• Afneembare handset
• Mogelijkheid een tweede handset aan te sluiten
• Geen straling naar telefoon van passagier
• Automatisch radio-mute schakelen
• Modi kunnen individueel worden ingesteld
• Eliminatie echo en storing middels DSP
• Gegevensoverdracht via GSM, GPRS, EDGE, UMTS & SMS
• Ontvangst SMS en display
• Geïntegreerde GPS module (optie)
PN
500051104
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Beschrijving
Professioneel autotelefoonsysteem

RIJ DE TOEKOMST BINNEN
Draagbare navigator Travel Pilot 7”
TRUCK LMU EU
• 7-inch hoge resolutie touchscreen
• Afmetingen: 188x114x12 mm
• TomTom™ kaarten Europa voor 43 landen, waaronder
Rusland, met levenslang gratis upgrades
• Bluetooth® “handen vrij” met gelijktijdige navigatie en oproepen
• Automatische audio/video-ingang voor achteruitzichtcamera
• Audio-uitgang
• Geïntegreerd eco-stoplichtsysteem
• Speciale vrachtwagensoftware: na het instellen van afmetingen
zoals het gewicht van het voertuig en het type te vervoeren
materiaal, zal de navigator de best mogelijke route voor zware
voertuigen berekenen, rekening houdend met de wegbreedtes,
tunnelhoogtes en gewichtgrenzen voor bruggen
• 36 maanden garantie vanaf de datum van aankoop door de
eindgebruiker
PN
500051519

Beschrijving
Draagbare navigator Travel Pilot 7”
TRUCK LMU EU

IVECO DAB “PLUS” RADIO
•
•
•
•
•
•

Afneembaar front met LCD display
Front SD-kaart en USB poort
Bluetooth®
CD/MP3/WMA player
4 kanalen x 40 W MAX
iPod aansluiting
PN
500050803

Beschrijving
IVECO Dab “PLUS” radio

3G WI-FI ROUTER
Apparaat voor 3G-verbinding bij mobiliteit, middels SIM-card.
Eigenschappen:
• Tot max. 10 gelijktijdig aansluitbare Wi-Fi apparaten
• Interne ion-batterij 1800 mAh met 10 uur autonomie,
oplaadbaar via USB
• Micro SD-sleuf voor geheugenkaart tot 32 GB voor de
media sharing-functie om Audio/Video files te delen
PN
500050991

Beschrijving
3G WI-FI router
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COMFORT
HOEZEN
De lijn aan stoelhoezen is ontworpen om aan elke behoefte te voldoen en een persoonlijke stijl binnen uw werkomgeving
te creëren.

PREMIUM LINE

PN

Zwart kunstleer met een micro-geperforeerde rugleuning en
gepersonaliseerd met een ingeborduurd IVECO logo.

ECO LINE
Tec zwarte stof - zijkant pluch zwart leer, rugleuning in jersey
en gepersonaliseerd met ingeborduurd IVECO logo.
PN
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Beschrijving

500051806

Bestuurdersstoel standaard

500051807

Bestuurdersstoel hi confort

500051808

Passagiersstoel

500051809

Matrashoes

500051810

Kussen

500051811

Gordijnen

Beschrijving

500051798

Bestuurdersstoel standaard

500051799

Bestuurdersstoel hi confort

500051800

Passagiersstoel

500051801

Matrashoes

500051802

Kussen

500051803

Gordijnen

UW PERFECTE WERKOMGEVING

RACING LINE
Zwarte “Tecnosilk” stof, elektronisch gelast middenpaneel, oranje
microvezel inzetstuk en gepersonaliseerd met ingeborduurd IVECO logo.
PN

Beschrijving

500051814

Bestuurdersstoel standaard

500051815

Bestuurdersstoel hi confort

500051816

Passagiersstoel

500051817

Matrashoes

500051818

Kussen

500051819

Gordijnen

ELEGANCE LINE
Grijze microvezel-stof met grijze bies en gepersonaliseerd
met ingeborduurd IVECO logo.
PN

Beschrijving

500051820

Bestuurdersstoel standaard

500051821

Bestuurdersstoel hi confort

500051822

Passagiersstoel

500051823

Matrashoes

500051824

Kussen

500051825

Gordijnen

SAFARI LINE
Bruine microvezel-stof met bruine bies en gepersonaliseerd
met ingeborduurd IVECO logo.
PN

Beschrijving

500051828

Bestuurdersstoel standaard

500051829

Bestuurdersstoel hi confort

500051830

Passagiersstoel

500051831

Matrashoes

500051832

Kussen

500051833

Gordijnen

Opvouwbare tafel
De opvouwbare tafel met bekerhouder gemaakt in ABS plastiek
past in het handschoenenkastje van de NEW STRALIS.
Afmetingen: 39x30 cm.
PN
500051792

Beschrijving
Opvouwbare tafel
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COMFORT
MATTEN IN TAPIJTSTOF
Ontworpen om te passen bij de stoelhoezen, op maat gemaakt met een ingeweven Stralis logo en gekleurde randen.
Een dubbel bevestigingssysteem garandeert een perfecte hechting om mogelijk gevaarlijke situaties te voorkomen.

4

5

3

2

1

3

RACING LINE
PN

1

PREMIUM LINE (zonder STRALIS logo)
PN

2

4

Beschrijving

Beschrijving

500050275

Mat bestuurder- en passagierset

500050276

Mat nachtzone

ELEGANCE LINE
PN

Beschrijving

500051804

Mat bestuurder- en passagierset

500051826

Mat bestuurder- en passagierset

500051805

Mat nachtzone

500051827

Mat nachtzone

ECO LINE (zonder STRALIS logo)
PN

Beschrijving

5

SAFARI LINE
PN

Beschrijving

500051812

Mat bestuurder- en passagierset

500051834

Mat bestuurder- en passagierset

500051813

Mat nachtzone

500051835

Mat nachtzone

Rubberen mat
Ter bescherming van het cabine-interieur. Zuurbestendig,
wasbaar en vormvast. Met opstaande rand ter voorkoming
van vuilverspreiding.
PN
500025223
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Beschrijving
Rubberen mat

UW PERFECTE WERKOMGEVING

Koffie-apparaat
Al het aroma van een optimale Lavazza koffie bij de hand.
Slechts 8 cm in diameter, verwarmt in slechts 2 minuten.
Bereid één kopje koffie per keer. Na iedere bereiding is
het nodig om het opnieuw te vullen met water.
PN

Beschrijving

500050319

Koffie-apparaat

500050322

Dock

500050626

Bedrading

Luchtblazer
Luchtblazerset voor in de cabine met een innovatief en
ergonomisch ontwerp.
De kit bevat:
• Luchtblazer metallic blauw
• Universele aansluiting voor installatie onder de zetel, spiraal
PN
500050999

Beschrijving
Luchtblazer

AIRCONDITIONERS VOOR VOERTUIG
IN STILSTAND
De nieuwe airconditioner Fresco 3000 is de oplossing van
IVECO om maximaal temperatuurcomfort te bieden,
rechtstreeks in de slaapruimte van de stuurcabine van
industriële voertuigen, tijdens het stilstaan ‘s nachts en overdag,
met een reëel koelvermogen dat tot het beste in zijn klasse
behoort (950 W-3245 BTU/u).
De airconditioner werkt geruisloos en schoon bij
uitgeschakelde motor, verlaagt de temperatuur en gaat
vochtigheid tegen, zoals alleen een airconditioner dat kan doen.
Laat het dakluik vrij.
Het gebruik van slechts één Danfoss BD350GH compressor
beperkt het gewicht, en dankzij de twee versies die
vandaag beschikbaar zijn, is de Fresco 3000 geschikt voor elk
type cabine zonder het gebruik van specifieke bevestigingssets.
PN

Beschrijving

500050400
500050401

Fresco RT

500025706

Fresco TOP

500025707

Fresco BACK
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