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V RUKOU EXPERTŮ
Zůstat v bezpečí po celý rok znamená mít plnou kontrolu nad svým vozidlem!
Vidět a být viděn ostatními řidiči a chránit všechny na palubě.
Pro dosažení tohoto cíle může být lákavé rozhodnout se pro levnější neoriginální díly, nebo
vynechat pravidelnou údržbu. Ale v dlouhodobém horizontu je Vaše bezpečnost závislá na
efektivní funkci každého dílu a Vaše špatné rozhodnutí může způsobit vážnou poruchu Vašeho
vozidla, která by Vás mohla ohrozit na životě.
V tomto vydání časopisu IVECO & Vy najdete spoustu informací, rad a rozhovorů, které Vám
pomohou chránit Vaše vozidlo, snížit náklady na údržbu a zvýšit výkon Vašeho vozu.

Přejeme Vám bezpečnou jízdu po celý rok 2017!
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TOP TIPY PRO
BEZPEČNOST NA CESTĚ
CHRAŇTE SVÉ VOZIDLO NA ZÁKLADĚ
ODBORNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ,
MIMOŘÁDNÝCH NABÍDEK A PŘIZPŮSOBENÝCH SLUŽEB
VYUŽIJTE MIMOŘÁDNÝCH NABÍDEK A SLUŽEB NA MÍRU

ROK 2017 PŘINESE NOVÉ VÝZVY A NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ, PROTO JE DŮLEŽITĚJŠÍ
NEŽ KDY JINDY ZŮSTAT V BEZPEČÍ, ZVLÁŠTĚ PŘI ŘÍZENÍ.

ZLEPŠETE OVLÁDÁNÍ VAŠEHO VOZIDLA
JAK MŮŽETE OVLÁDAT
VAŠE VOZIDLO EFEKTIVNĚJI?

Dlouhodobá výkonnost a spolehlivost

Vaše schopnost ovládat vozidlo je založena
na řadě vzájemně propojených částí,
zejména brzdového systému. Aby se předešlo
kolizím a potenciálně nebezpečným situacím,
jednotlivé komponenty
musí fungovat efektivně
a v harmonii, aby zajistily
rychlé a aktivní brzdění.

Prvním krokem k dosažení tohoto cíle je zajištění, aby brzdové díly
perfektně pasovaly na Vaše IVECO vozidlo. Rozsáhlé testování
ve zkušebně (přes 1 000 hodin) a testování v provozu
(přes 100 000 km) zajišťuje maximální kompatibilitu a výkon.

Ventilace s IVECO
T-sloupky

Delší životnost kotoučů
Také je důležité předcházet
nadměrnému opotřebení, jako
je praskání. Velmi efektivním
řešením je unikátní design
Iveco T-sloupkového systému
ventilace, který účinně odvádí
teplo a zvyšuje životnost
brzdového kotouče.

Minimální opotřebení
brzdových destiček
Opotřebení může být
omezeno i optimalizací
pružnosti pružiny (spojující
zadní desku a držák pružiny),
podobně jako u brzdových
destiček Iveco Protecs®,
pro lepší vyrovnání a snížení tření.

VAŠE
KRATŠÍ BRZDNÁ DRÁHA / SNÍŽENÉ OPOTŘEBENÍ
VÝHODY: DELŠÍ ŽIVOTNOST / LEPŠÍ OVLÁDÁNÍ VOZIDLA

VÍTE, KDY VYMĚNIT
BRZDOVÉ KOTOUČE?

OBJEVTE PRVNÍ DISKY SE SENZORY OPOTŘEBENÍ
A OPOTŘEBENÍ BRZDOVÉHO DISKU UVIDÍTE NA PRVNÍ POHLED
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DISKY JSOU V POŘÁDKU
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KONTROLA U PRODEJCE

VYMĚŇTE DISKY

OPOTŘEBENÉ DISKY ZNAMENAJÍ
OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI A NADMĚRNÉ OPOTŘEBENÍ DESTIČEK
PŘEHŘÍVÁNÍ, JEŽ MŮŽE VÉST K PORUŠE BRZDOVÉHO SYSTÉMU

JAK MŮŽETE UDRŽOVAT VYSOKÝ VÝKON
VAŠEHO TURBODMYCHADLA BEZ RIZIKA?
Výkon motoru má také vliv na ovládání vozidla. Pokud Vaše turbodmychadlo není
dokonale přizpůsobeno Vašemu vozidlu, může docházet neočekávaným poruchám motoru.
Ohrožení vaší bezpečnosti
Rozhodnutí pro levnější turbodmychadlo se krátkodobě může jevit, jako dobrý nápad.
Padělky turbodmychadel jsou ale náchylné k závadám. Testy odolnosti prokázaly, že vysoké tlaky na padělaných
turbodmychadlech vedou k přetočení a roztržení kola. Nicméně vystavení otáčkám 250 000 ot./min. a teplotě
vyšší než 800 °C, nemusí turbodmychadla nižší kvality vydržet a může dojít k trvalému poškození motoru.

Zvolte originální kvalitu IVECO
Naše originální náhradní díly jsou ideálním řešením, jak zlepšit
ovladatelnost Vašeho vozidla tím, že snížíte riziko poškození
a nepředvídatelné poruchy vozidla. Originální IVECO
turbodmychadla také přináší významné úspory ...

VÝHODY ORIGINÁLNÍCH
TURBODMYCHADEL IVECO
-75%

+20%

-10%

nižší náklady
na údržbu

lepší výkon
motoru

nižší spotřeba
paliva

JE PŘESNĚ VYVÁŽENO A VYROBENO Z MATERIÁLŮ
ODOLÁVAJÍCÍCH VYSOKÝM TEPLOTÁM.

VÝKON
zajistí zachování
výkonnosti

TRVANLIVOST
díky špičkovým
parametrům

OBJEVTE VÝHODY ORIGINÁLNÍCH
SOUČÁSTÍ KAROSÉRIE IVECO BUS
ZÁRUKA STEJNÉ
VÝKONNOSTI VAŠEHO VOZU
Originální díly karosérie byly speciálně vyvinuty
pro vozidla IVECO již od fáze návrhu.

PŘESNOST A SPOLEHLIVOST
Maji přesné rozměry, hmotnost a skvěle pasují
do vašeho vozidla.

ÚSPORA ČASU A PENĚZ
Dokonale pasují, a proto nepotřebují žádnou
složitou montáž. Byly vyrobeny z nejlepších
materiálů, prošly přísnými testy a poskytují
záruku vyšší trvanlivosti.

SPOTŘEBA
PALIVA
optimalizace výkonu

BEZPEČNOST
vyhněte se riziku
poškození při instalaci
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VÝMĚNNÝ SYSTÉM
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Nyní máte více důvodů než dříve vybrat si renovované díly IVECO REMAN pro Vaše vozidlo. Rozšířili
jsme nabídku produktů a zkrátili odstávku Vašeho vozidla během montáže, což jsou
bezkonkurenční výhody, které oceníte, pokud si zvolíte REMAN.
Když si vyberete řadu REMAN, budete mít naprostou jistotu, že díly montované do Vašeho
vozidla budou stejně výkonné jako nové. Díky svým jedinečným znalostem získaným
v průběhu několika posledních desetiletí je společnost IVECO ideálním partnerem pro tak složitý
a propracovaný proces. Špičkové technologie, nástroje a vybavení na míru a přísné testování kvality
umožňují společnosti IVECO renovovat nezbytné součásti Vašeho vozidla podle nejvyšších standardů
a zajistit stejně vysokou kvalitu jako u originálních dílů.

ZDROJE

ŽIVOTNÍ CYKLUS
PROCESU REPASE

SUROVINY

VÝROBA

RECIKLACE

SKLADKA ODPADŮ

REPASE

POUŽITÍ

OBJEVTE
VÝHODY
REMAN
PRODUKTŮ
STEJNÁ ZÁRUKA JAKO NA NOVÝ
ORIGINÁLNÍ DÍL
12 měsíců záruka na všechny produkty REMAN a 24 měsíců záruka na motory.

RYCHLEJŠÍ DODÁVKY
Široká dostupnost REMAN produktů ve skladech IVECO.

REVALVACE STARÝCH VOZIDEL
Nevadí, že vaše vozidlo stárne. Ujistěte se, že používáte kvalitní díly k jeho údržbě. Nákup dílů
Iveco REMAN vám umožňuje uvést vozidlo do stavu podle nejnovějších speciﬁkací
originálních dílů, ale levněji.

ŠIROKÁ NABÍDKA
Řada reman se nepřetržitě vyvíjí a zahrnuje renovaci mnoha produktů.

ŠETRNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
REMAN díly jsou dobré pro jejich celkový hospodářský výsledek a pro životní prostředí.
Hromadná recyklace použitých dílů a jejich rekonstrukce generují úspory ve výrobním
procesu. Většinu nákladů na originální díly tvoří práce a suroviny použité k výrobě. Nakonec
z tohoto procesu těží životní prostředí, protože se spotřebovává méně energie a opakovaně se
využívají přírodní zdroje.

Produkty
REMAN se Vám
vyplatí, protože
ušetříte až

Všechny
REMAN motory
a dlouhé bloky
mají záruční lhůtu

55 %

2 roky

Údržba všech renovovaných motorů IVECO
musí být po dobu záruky prováděna autorizovaným prodejcem IVECO.
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EKONOMICKÉ
ŘEŠENÍ BEZ
KOMPROMISŮ
PRO VAŠI BEZPEČNOST

PRO BEZPEČNOU A KLIDNOU JÍZDU S OHLEDEM NA VÁŠ
ROZPOČET, OBJEVTE ŘADU VALUE LINE.

MŮŽETE OPTIMALIZOVAT NÁKLADY
NA OPRAVY STARŠÍCH VOZIDEL?
VALUE LINE REAGUJE NA POTŘEBY A PŘÁNÍ
MAJITELŮ „STARŠÍCH“ VOZIDEL IVECO
skvělá kvalita za nižší ceny
absolutní bezpečnost exkluzivně od společnosti IVECO
12 měsíců záruka
sít odborníků, kteří znají vozidla IVECO jako nikdo jiný
Vhodné pro Daily vyrobené před rokem 2006 a kamiony
vyrobené před rokem 2012 (Stralis, Eurocargo, Trakker …).

MŮŽETE SE SPOLEHNOUT NA KVALITU VALUE LINE DÍLŮ?
Ano, byly vyvinuty společností IVECO a nabízí vynikající technické parametry a výkon ve srovnání s jinými dodavateli dílů.

STÍRÁNÍ
Čisté čelní sklo maximalizuje Vaši viditelnost. V ideálním
případě stěrače musí být co nejefektivnější, tiché a spolehlivé.

Jaký druh stěračů je nejúčinnější?
Robustní kovová struktura ploché lišty zůstává
ﬂexibilní i v mrazivém počasí a IVECO lišty používají
konstantní tlak na více než 1 000 bodech pro zajištění
co efektivnějšího stírání
(+ 25 % oproti tradičním lištám).

ČELNÍ SKLO
Klasický stěrač

Plochý stěrač

VÍCE INFORMACÍ
O NÁHRADNÝCH DÍLECH
NALEZNETE NA KANÁLU
YOUTUBE
– IVECO ČESKÁ REPUBLIKA

Nejdůležitější pro bezpečnost vašeho vozidla.
Čelní sklo zabraňuje zranění řidiče a cestujících v případě
nárazu nebo srážce tím, že drží úlomky skla pospolu
pomocí lepené vrstvy.

Proč zvolit originální čelní
skla IVECO?
• Laminované sklo nabízí zvýšenou ochranu a odolnost.
• Lepené mezivrstvy dále posilují tepelnou, mechanickou
i akustickou ochranu.
• Rozsáhlé testování zaručuje vyšší výkon i odolnost.
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ŠETŘENÍ PALIVEM NIKDY NEBYLO TAK SNADNÉ
Za pomoci standardního diagnostického zařízení Iveco byl
vyhotoven záznam jízdy každého ze zúčastněných. Hodnotícím
kritériem pro zvolení nejlepšího řidiče z ﬁrmy během lokálních kol
byla nejnižší spotřeba paliva na 100 km.
Celkem 21 vítězných řidičů ze zemí Česka, Slovenska, Lotyšska,
Estonska, Islandu, Chorvatska, Rumunska, Bulharska a Slovinka se
zúčastnilo ﬁnále soutěže „Final drivers´s contest CEE 2016“, které se
uskutečnilo 5. října 2016 na polygonu ve Vysokém Mýtě. Finále se
skládalo z 11 disciplín. Jednou z nich byla i jízda zručnosti řidičů.
Absolutním vítězem se stal Dušan Križaj z Chorvatska ze
společnosti KD Autotrolej Rijeka.
Na druhém místě se umístil Darko Golec ze Slovinska, řidič
společnosti Izletnik Celje. Třetí pozici vybojoval slovenský řidič
společnosti SAD Trenčín Pavol Janík.

Jednoznačnou odpověď „ano“ dal první ročník mezinárodní soutěže
řidičů Iveco Bus Driver's Contest CEE 2016. Jednotliví zákazníci
Iveco Bus z téměř 10 zemí nominovali své nejlepší řidiče a měli
možnost absolvovat teoretické školení od zástupců Iveco Bus
zaměřené na ekonomické a efektivní využívání technologie a také se
naučit řídit autobusy Iveco s co největší úsporou paliva a nízkých
celkových provozních nákladů (TCO).
Autobusy Iveco vybavené HI-SCR (systém řízení emisí s pasivním
ﬁltrem pevných částic) technologií s homologací Euro VI nabízejí
množství výhod. Klíčovým beneﬁtem je zvýšená bezpečnost: u této
technologie není žádná regenerace za vysokých teplot a není tak
nutné spoléhat se na schopnost řidiče deaktivovat proces aktivní
regenerace ve správnou dobu. Protože není třeba žádný zásah ze
strany řidiče, ani není nutno pravidelně vozidlo odstavovat kvůli
nucené regeneraci DPF, toto řešení přináší významné výhody také
v oblasti intervalů údržby a přidružených nákladů. Další výhody pro
zákazníky zahrnují vyšší efektivitu a nižší spotřebu paliva.
Během praktických jízd si každý řidič samostatně vyzkoušel způsob
řízení autobusu s ohledem na ekonomickou jízdu a souběžně s jízdou
probíhal diagnostický záznam. Trasu dlouhou několik desítek
kilometrů museli řidiči ujet v běžném provozu.

Spotřeba paliva je jednou z klíčových položek, které tvoří celkové
náklady na provoz autobusu. Celkové provozní náklady jsou tedy
důležitým faktorem nejen pro zákazníka ale jsou jednou ze čtyř
hlavních hodnot Iveco Bus.
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ZAMĚŘENO NA ...
ORIGINÁLNÍ SOUČÁSTI
ODPRUŽENÍ IVECO
VYMĚŇTE JE VE SPRÁVNÉM OKAMŽIKU
JE PRO TO HODNĚ UŽITEČNÝCH DŮVODŮ

BEZPEČNOST ZÁVISÍ
NA ODPRUŽENÍ
Brzdový systém, odpružení a pneumatiky jsou tří klíčové součásti vozidla. Je proto důležité, aby dokonale fungovaly
za účelem zajištění bezpečnosti vozidla na silnici. Součásti odpružení se v průběhu času opotřebovávají a stupeň jejich
opotřebení závisí na mnoha faktorech: na prostředí, jízdním stylu, zatížení vozidla. Součásti odpružení se postupně
opotřebovávají a negativní vlivy (na přesnost řízení, výkonnost brzdění a stabilitu vozidla) nejsou často při normálních
jízdních podmínkách patrné.
Včasnou a přesnou odezvu
vozidla, která je zvlášť důležitá,
aby se předešlo nebezpečnému
kymácení při výjezdu ze zatáčky

Nejvyšší úroveň trakce
i na nerovném terénu
a vynikající komfort
pro řidiče.

Plynulé brzdění

+

Maximální stabilitu za všech
podmínek, i při silných
poryvech bočního větru

Iveco doporučuje, aby vzduchové pružiny a tlumiče byly kontrolovány
každých 40 000 km a měněny každých 120 000 km.
Doporučujeme, aby byly měněny v párech, aby se předešlo
vytváření nerovnováhy na nápravě vozidla.

PROČ SI ZVOLIT ORIGINÁLNÍ
VZDUCHOVÉ PRUŽINY
A TLUMIČE IVECO?
Originální vzduchové pružiny a tlumiče Iveco jsou vyrobeny
ve spolupráci s nejlepšími dodavateli, kteří pracují podle
nejvyšších standardů a používají pokročilé strojní vybavení.
Jsou speciálně navrženy podle individuálních charakteristik každého
vozidla za účelem uspokojení požadavků na bezpečnost a zatížitelnost.
Výměna originálních vzduchových pružin a tlumičů Iveco
příliš pozdě nebo za produkty nižší kvality může mít za následek:
• ztrátu trakce v důsledku snížení přilnavosti kol vozidla
k povrchu vozovky
• neúčinné brzdění, až od 20 % delší, z důvodu nadměrného
přenosu hmotnosti na přední kola
• 15% zvýšení nebezpečí akvaplaningu, protože se zpomalí
odvod vody mezi pneumatikami a povrchem vozovky
• nadměrné a nerovnoměrné opotřebení pneumatik
• omezení kontroly nad vozidlem a komfortu jízdy v důsledku
kolébání klopení a poskakování.

ZVOLTE SI KVALITNÍ
A TESTOVANÉ VZDUCHOVÉ
PRUŽINY A TLUMIČE IVECO,
KTERÉ VÁM ZAJISTÍ:
Vyšší bezpečnost a lepší ovladatelnost
Omezení kymácení, kratší brzdná vzdálenost,
dokonalejší kontrola nad vozidlem při změně
jízdního pruhu, menší natočení řízených kol,
výraznější akcelerace a lepší ovladatelnost
volantu.
Nižší náklady na údržbu
Menší opotřebení pneumatik a všech
součástí vozidla díky správnému vyvážení
náprav a možnost zvětšit nebo zmenšit
světlou výšku, čímž se předejde jakémukoliv
poskakování při parkování nebo nakládání
a vykládání zboží.
Menší vibrace a náklony
Výrazné omezení zatížení řidiče a lepší
jízdní výkonnost. Stabilita zboží
v prostoru vozidla, kam bylo zboží
umístěno.

BEZPEČNOST, ODOLNOST
A TRVANLIVOST MATERIÁLŮ A SOUČÁSTÍ
VZDUCHOVÉ PRUŽINY
IVECO

VZDUCHOVÉ PRUŽINY
NÍZKÉ KVALITY

• Vzduchové pružiny Iveco jsou vyrobeny z vysoce
kvalitních materiálů, testovaných tak, aby snesly
vyšší zatížení a větší změny teplot

• Méně kvalitní materiály mají výrazně nižší odolnost
vůči atmosférickým vlivům a jsou více náchylné
k degradaci. Výsledkem je drastický pokles
bezpečnosti a komfortu řidiče.

• Testy Iveco kontrolují těsnost pružin,
která garantuje konstantní výšku vozidla a přívěsu.
• Všechny vzduchové pružiny Iveco snadno prošly
náročnými tlakovými testy a odolaly tlaku
minimálně 20 barů.

• Pružina s menší odolností trpí úniky vzduchu
a vzniká nebezpečí poruchy jednotky dodávky
vzduchu a selhání kompresoru. Úniky vzduchu
z pružiny mají za následek pokles nápravy.
• Neoriginální vzduchové pružiny nevyhovují
standardům Iveco. Jejich odolnost při tlakové
zkoušce by mohla být nižší než minimální
bezpečnostní prahové hodnoty. Výbuch
membrány by mohl způsobit změnu směru
jízdy vozidla a přívěsu.

TLUMIČE IVECO

TLUMIČE NÍZKÉ KVALITY

Tlumiče Iveco splňují nejvyšší standardy díky:
• Použití slinutých materiálů, které jsou
upřednostňovány před obráběnými
• Těsněním, která jsou schopna odolávat
teplotám od -40 do +140 °C
• Nerecyklovanému oleji s nízkou viskozitou,
ochranou proti pěnění, korozi a tření.
Tyto charakteristiky zajišťují maximální stabilitu
zátěžových a rychlostních parametrů.

Vyráběné levně zásluhou úspory na těsnění,
gumových/kovových upevňovacích prvcích
a kvalitě oceli. Nízká kvalita oleje může také
způsobit korozi, praskání a deformace tlumičů.
Používání tlumičů nízké kvality mohou být příčinou:
• Nižší bezpečnosti a zhoršených jízdních
vlastností při kritických manévrech
• Vyšších nákladů na údržbu v důsledku
většího opotřebení pneumatik a vyššího
zatížení součástí karoserie.

IVECO VÁM PŘIPOMÍNÁ:
RAMENA NÁPRAV BEZPEČNOST, ÚSPORY A KOMFORT
BEZPEČNOST
• Ramena náprav jsou součásti, které jsou nezbytné
pro správné fungování systému odpružení vozidla.
ÚSPORY
• Originální ramena náprav IVECO jsou vyrobeny z materiálů,
které pomáhají snížit spotřebu a emise díky své hmotnosti.
KOMFORT
• Konstrukce vycházející ze standardů Iveco minimalizuje
externí zatížení a hluk a zlepšuje komfort uvnitř vozidla.

VĚDĚLI JSTE, ŽE ...
Vozidla s účinnými vzduchovými pružinami mohou zvýšit nebo snížit svoji světlou výšku,
a vyvarovat se tak jakémukoliv poskakování zadní části kabiny při parkování nebo nakládání
a vykládání zboží.
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IVECO BUS NA VELETRHU CZECHBUS
PŘEDSTAVUJE NOVÝ EVADYS
Nový zájezdový autobus z Vysokého Mýta byl poprvé představen v České republice na veletrhu Czechbus
2016. Hlavními přednostmi nového Evadysu jsou bezkonkurenční všestrannost a provozní výnosnost.
Dispozičně je Evadys propojením mezi modely Crossway a Magelys, a doplňuje tak kompletní řadu
zájezdových autobusů Iveco Bus.
PRAHA, 22. LISTOPADU 2016
Nový Evadys o délce 13 m s motorem Cursor 9 400HP
a s převodovkou Voith,, který se vyjímal na stánku Iveco Bus, byl
speciálně navržen tak, aby splňoval nároky regionálních
a celostátních linek, stejně jako nároky turistické dopravy na krátké
a středně dlouhé vzdálenosti. Konstrukčně vychází z modelu
Crossway, díky vyšší podlaze však nabízí až o 3 m3 větší úložný
prostor.
Kromě nového Evadysu byl na vnitřní expozici vystaven i 13metrový
autobus Crossway Low Entry City s dieselovým motorem Cursor 9
vyrobený pro Dopravní podnik hlavního města Prahy, který bude
sloužit k přepravě cestující veřejnosti na lince Airport Express mezi
pražským Hlavním nádražím a Letištěm Václava Havla. Autobus má
speciálně upravený interiér pro přepravu většího množství
zavazadel. Kromě plnohodnotné klimatizace interiéru nabídne
cestujícím také možnost bezkontaktní platby, USB zásuvky nebo
WiFi připojení.

Na vnější expozici Iveco Bus předvedl širokou produktovou řadu
autobusů s motory splňujícími emisní normu Euro VI:
•
•
•
•
•
•

URBANWAY 12 m , Cursor 8 CNG
CRW LOW ENTRY LINE 12 m, Tector 7
CROSSWAY LINE 12 m, Tector 7
CROSSWAY PRO 13 m, Cursor 9
MAGELYS PRO 12,2 m, Cursor 9
HEULIEZ BUS GX137 9,52 m, Tector 7

a Daily 65C, Daily 70C s karosářskou nástavbou v turistickém
provedení minibus.

Značce Iveco Bus se v České republice nadmíru daří. V současné
době je Iveco Bus jedničkou na trhu v počtu registrovaných vozidel
kategorie M2 + M3 v České republice, s tržním podílem 29,4 %.
S tržním podílem 48,34 % má Iveco Bus dominantní postavení i na
Slovensku, kde je rovněž jedničkou na trhu.
V roce 2015 vysokomýtský závod překonal historický výrobní
rekord, když vyrobil celkem 3728 autobusů. Na celkovém výsledku
v loňském roce se podíleli zejména vozidla Crossway, které jsou
nejúspěšnějším meziměstským autobusem současnosti.
Rekordní počet prodaných autobusů tohoto typu dokazuje, že si
zákazníci cení jejich kvality, spolehlivosti a optimalizovaných
provozních nákladů.
V říjnu byla společnost Iveco Czech Republic, a. s. oceněna jako
podnik roku v autoprůmyslu podle Sdružení automobilového
průmyslu. Soutěž Sodexo Zaměstnavatel roku 2016 vyhodnotila
Iveco Czech Republic jako 10. nejlepšího zaměstnavatele do 5 000
zaměstnanců v celé zemi.

NOVÝ EVADYS:
UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ PROFIT
Nový Evadys byl speciálně navržen tak, aby uspokojoval rostoucí
nároky regionálních a celostátních linek, stejně jako nároky turistické
dopravy na krátké a středně dlouhé vzdálenosti – nároky zaměřené
na špičkové služby kombinované pro linkovou i zájezdovou dopravu.
Jednoduše řečeno, nový Evadys je ideálně přizpůsobený cestám
s častými zastávkami, pro něž se méně hodí klasické turistické
zájezdové autobusy, ale které jsou zároveň dost dlouhé na to, aby
vyžadovaly dokonalý výkon a komfort pro cestující.
Nový Evadys se vyrábí v České republice v závodě Iveco Bus Vysoké
Mýto, kde se nedávno připojil k řadě vozů Crossway, kterých zde
bylo od otevření montážní linky v roce 2006 vyrobeno už přes 28 000
kusů. Nový vůz Evadys doplňuje luxusní segment kombinovaných
linkových/zájezdových autobusů, které vedle vyššího výkonu
a komfortu vyžadují i velkou kapacitu zavazadlového prostoru.
Díky svému původu se nový Evadys může pochlubit stejnými
rozměry jako Crossway: dvěma délkami (12 m a 12,96 m), šířkou
2,55 m a výškou 3,46 m (s klimatizací). Nabízí i stejné přednosti
z hlediska snadného ovládání, ergonomicky řešeného pracoviště
řidiče, aktivních a pasivních bezpečnostních systémů (ABS, ASR, ESP,
LDWS, R66.02) a spolehlivosti. Nový Evadys přináší také zvýšený
komfort díky vylepšené aerodynamice a dvouhmotovému
setrvačníku, který snižuje míru hluku a vibrací, a v této třídě je vysoce
ceněný. Tyto přednosti, spolu s antikorozní úpravou karoserie
ponořením v kataforetické lázni pro zajištění její dlouhověkosti,
zaručují vysokou zůstatkovou hodnotu vozu.

K dispozici jsou tři typy dveří, z nichž lze vybírat pro potřeby různého
uspořádání sedadel: jednokřídlé střední dveře v případě WC
umístěného uprostřed, dvoukřídlé střední dveře s dostatkem
prostoru pro plošinu pro vozíčkáře a jednokřídlé zadní dveře, které
umožňují maximální využití zavazadlových schrán s rekordní velikostí
10,2 m3, jež spolu s 1,8 m3 objemu vnitřních zavazadlových košů dávají
celkem 12 m3 zavazadlového prostoru (u modelu o délce 12,96 m).
Je možné si vybrat z 15 různých uspořádání sedadel, což z nového
Evadysu činí ideální víceúčelový zájezdový autobus.
Nový Evadys je jediný model na trhu s DNA vozu Crossway
a zkušenostmi vozu Magelys. Je skutečným šampiónem z hlediska
všestrannosti provozu jak v pracovní dny, tak o víkendech – je
výkonnější, pohodlnější, poskytuje větší zavazadlové prostory než
linkový autobus, ale je i kompaktnější, umožňuje snadnější nástup
a má menší hmotnost – tedy i menší spotřebu paliva, než turistický
autobus třídy HD, přičemž nabízí vyšší užitečné zatížení.
Je vybavený motorem Cursor 9 o výkonu 400 HP, tedy stejně silným
motorem jako Magelys. Exklusivní technologie HI-SCR, která se
obejde bez recirkulace výfukových plynů (EGR), a tudíž i bez rizikové
regenerace ﬁltru pevných částic za vysokých teplot, maximalizuje
výkon motoru, přitom však snižuje škodlivé emise, a tím přispívá ke
zlepšování životního prostředí. Úspornost motoru Cursor 9 je
u dopravců velmi oceňována a spolu s delšími intervaly údržby
přispívá k velmi atraktivním celkovým provozním nákladům, které
jsou nejlepší ve své třídě.

Výkonnější a všestrannější motor pro nový Evadys využívá
výkonovou verzi 400 HP motoru Cursor 9 s možností výběru
mechanické, robotizované či automatické převodovky.
S podlahou ve výšce 1,142 mm nad zemí je nový Evadys ideálním
zájezdovým autobusem Iveco Bus pro dopravu na středně dlouhé
vzdálenosti, a tvoří tak mezistupeň meziměstského vozu Crossway
s normální výškou podlahy (860 mm) a zájezdového vozu HD
Magelys se zvýšenou podlahou (1 400 mm).
Zavazadlové schrány nového Evadysu nabízí v průměru o 3 m3 více
prostoru než Crossway. Dveře zavazadlových schrán jsou snadněji
ovladatelné, zavěšené na pantografech s centrálním zamykáním.
Nový Evadys vyniká také svým komfortem, standardně je vybaven
dvojitými skly, vylepšenou izolací a na přání nabízí možnost sedadel
vyšší kvality (model Spacio). Ke standardní výbavě rovněž patří
výdechy klimatizace samostatné pro každého cestujícího, nepřímé
LED osvětlení v prostoru pro cestující a elektricky ovládané okno
řidiče. Mezi možnosti na přání patří lednička zabudovaná do palubní
desky, kávovar, kuchyňka, LCD monitory, USB zásuvky a wi-ﬁ.

IVECO BUS V ČESKÉ REPUBLICE
Závod ve Vysokém Mýtě je největším výrobním závodem Iveco Bus.
Společnost Iveco Czech Republic, a. s., navazuje na více než 88 letou
tradici výroby autobusů v tomto městě. Firma, známá od roku 1948
pod jménem Karosa, se již ve druhé polovině čtyřicátých let
minulého století orientovala převážně na výrobu autobusů a je
spojena s řadou úspěšných a dnes legendárních vozidel. Jedná se
o typ 706 RTO, ale i o další řady ŠM, ŠL, ŠD, 700 a 900. Na tyto
úspěšné typy navázala vozidla Crossway – nejúspěšnější meziměstský
autobus současnosti. Výrobní závod doposud vyrobil více než 28 000
vozidel Crossway. Výroba dále zahrnuje vozidla typu Crossway Low
Entry, Line, POP a PRO s různými typy motorů v mnoha výrobních
modiﬁkacích. V roce 2015 společnost oslavila významné jubileum –
120 let od založení ﬁrmy Josefem Sodomkou.

Další informace naleznete na www.ivecobus.cz
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