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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

SPOTŘEBA
PALIVA
optimalizace výkonu

BEZPEČNOST
vyhněte se riziku
poškození při instalaci

JAK JEŠTĚ MŮŽETE ZAJISTIT
PLYNULEJŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ JÍZDU?
Tlumiče pérování také hrají klíčovou roli v ovládání vozidla pomocí tlumení vibrací a omezení
nadměrného pohybu odpružení. Bohužel konkurenti často snižují náklady tím, že snižují nároky
na kvalitu klíčových komponentů jako jsou těsnění, podpěry a materiály.
Riziko neoriginální kvality
Větší pravděpodobnost závady, opotřebení
a koroze, nekvalitní materiály nejsou schopny
plně tlumit vozidlo, což vede k horší
přilnavosti na silnici a zvýšení brzdné dráhy,
jakož i větší riziko aquaplaningu a nestability.

IVECO doporučuje
výměnu tlumičů provádět
v páru, aby nedocházelo
k vytváření nerovnováhy
na nápravách vozidla.

5

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.

IVECO Z TRUCK:
KONCEPT

11

VOZIDLA S NULOVÝM DOPADEM
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

IVECO Z TRUCK PŘEKONÁVÁ KAŽDÉ OMEZENÍ, ABY BYLO VOZIDLEM
S NULOVÝM DOPADEM PRO NAPROSTO UDRŽITELNÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
Pro předpokládaný přesun k zelené energii
a autonomní jízdě v dálkové přepravě IVECO
nedávno představilo IVECO Z TRUCK,
který nám ukazuje cestu k naprosto
udržitelnému dopravnímu systému.

Proč vůz produkuje nulové CO2 emise?
Z Truck pohání zkapalněný zemní plyn a bio-metan.
Konformní nádrže, vylepšená aerodynamika a systém
odpadního tepla poskytují autonomní dálkovou dopravu
s prakticky nulovými emisemi CO2.

Co bezpečnost? Jaké pokroky byly provedeny?
Z Truck snižuje nehody na 0 % díky špičkové technologii
automatického řízení, které mění roli řidiče na
„palubního operátora logistiky“.

Co bezpečnost? Jaké pokroky byly provedeny?
Design zaměřený na řidiče nabízí nulový stres a nulový
nevyužitý čas: kabina může být překonﬁgurována pro různé použití
(řízení, kancelář, odpočinek) a rozhraní člověk - vozidlo
je přizpůsobeno pro poskytování potřebných informací.

PRO VÍCE INFORMACÍ
O IVECO Z TRUCK
NASKENUJTE QR KÓD

ZE SPOLEČNOSTI CNH INDUSTRIAL
ZVÝŠENÁ PROTIPOŽÁRNÍ
BEZPEČNOST
OD POŽÁRNÍHO DRAKA
Na základě dlouhodobé spolupráce mezi společností
IVECO a Magirus, Magirus DRAGON X6 TEP používá
působivý výkon motoru, zrychlení a hasicí výkon
– nyní na agilním, terénním třínápravovém podvozku
– pro letištní požáry.
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ZAMĚŘENO NA ...
ALTERNÁTORY
A STARTÉRY
DOKÁŽETE NASTARTOVAT V JAKÉMKOLI POČASÍ
A ZA JAKÝCHKOLIV PODMÍNEK

ROLE NABÍJECÍHO OKRUHU
Originální ALTERNÁTORY a STARTÉRY představují společně s akumulátory špičkové díly umožňující
bezpečný start za jakékoli počasí. Jejich výrobě věnujeme obrovskou péči a dodržujeme při ní nejpřísnější normy
a kontrolu jakosti.

ORIGINÁLNÍ STARTÉRY A
ALTERNÁTORY IVECO

Tyto jednotky na sobě vzájemně závisejí a jsou propojené. Byly navrženy tak, aby společně zaručily špičkovou
výkonnost vašeho vozidla. To je hlavní důvod, proč vám doporučujeme používat výhradně originální díly.

AKUMULÁTOR

ALTERNÁTOR
Alternátor slouží k nabíjení akumulátoru
a napájení elektrického systému vozidla
za běhu motoru.
Hlavními součástkami alternátoru jsou: stator, rotor,
dioda a regulátor napětí. Když řemen alternátoru nebo
klínový řemen otáčí kladkou alternátoru, rotor uvnitř
něj se rychle roztočí. Rotor je v zásadě magnet,
nebo skupina magnetů, rychle se pohybující v kleci
tvořené měděnými dráty (stator). V obvodu dále
následuje diodový modul měnící střídavý proud na
stejnosměrný, který je vhodný pro akumulátor. Poslední
v řetězci je regulátor napětí.

STARTÉR
Startér je elektromotor, roztáčející
motor a umožňující jeho „nahození”.
Startér je napájen akumulátorem. Aby dokázal otočit
motorem, vyžaduje startér velmi vysoký elektrický
proud, což znamená, že je potřeba dostatečně výkonný
akumulátor. Otočíme-li klíčkem v zapalování do polohy
START, dojde k uzavření startovacího okruhu
napájeného akumulátorem a k aktivaci startovacího
elektromagnetu, který následně spustí motor startéru.
Elektromagnet zároveň přitlačí pastorek startéru na
ozubení setrvačníku motoru (volnoběžky u automatické
převodovky). Setrvačník je připojen ke klikové hřídeli
motoru. Motor startéru se roztočí, čímž uvede do
pohybu klikovou hřídel a umožní start motoru.

PROČ SE ROZHODNOUT PRO
ALTERNÁTORY A STARTÉRY ?
Existuje mnoho důvodů, proč vám doporučujeme používat výhradně originální díly.
Startéry a alternátory IVECO představují nejlepší volbu pro Vaše vozidlo.

ALTERNÁTOR
VYSOKÝ VÝKON
• Nová generace dílů schopná pokrývat vysoké
elektrické nároky.
• Optimální rychlost nabíjení za všech teplot.

BEZÚDRŽBOVÉ
• Skvělá konstrukce zajišťuje dlouhou životnost
bez nutnosti údržby.

ŠPIČKOVÁ KVALITA
• Posílená ložiska zvyšují stabilitu napětí
rozvodového řemene.
• Vysoká hustota mědi = lepší magnetický obvod
= lepší elektrická konstrukce.
• Stabilní napájení = delší životnost akumulátoru.
• Odolnost proti vysokým teplotám prostředí.
• Hluková optimalizace.

STARTÉR
SPECIÁLNÍ PRVKY PRO
DOSAŽENÍ DLOUHÉ ŽIVOTNOSTI
• Maximální životnost díky špičkovým
komponentům.
• Guma odolávající vysokým teplotám.
• Snížená hmotnost.

MAXIMÁLNÍ OCHRANA PROTI
VLIVŮM PROSTŘEDÍ
• Ochrana proti pronikání prachu,
vody a zanesení olejem.

MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST
I V NÁROČNÝCH PODMÍNKÁCH
• Vysoká odolnost proti otřesům.

RIZIKO POUŽITÍ NEORIGINÁLNÍHO
ALTERNÁTORU A STARTÉRU.
Pokud nepoužijete originální díly, podstupujete vysoké riziko poškození svého vozidla,
jehož následná oprava může být velmi nákladná. Svým nesprávným fungováním mohou tyto
tři náhradní díly negativně ovlivnit ostatní komponenty Vašeho vozidla a způsobit jejich poruchu.
• Nedostatečně nabíjené akumulátory trvale
ztrácejí výkonnost.
• Rychlé opotřebení vede ke ztrátě
výkonnosti akumulátoru.
• Špatné napájení elektrického vybavení.

• Obtížné startování motoru.
• Rychlé opotřebení.
• Interfence s elektronickými součástmi.
• Vážné snížení napěťových špiček.
• Vyšší znečištění životního prostředí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE ...
V zimě může opotřebovaný alternátor způsobovat problémy pro připojení elektrických
komponent vozidla: jejich rozsah sahá od potíží s osvětlením až po obtížné startování.
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PRO HLADKOU JÍZDU
ROZVODOVÉ SADY IVECO DAILY

ROZVODOVÉ ŘEŤĚZY
PRO SPRÁVNÝ CHOD
A DLOUHOU ŽIVOTNOST
VAŠEHO MOTORU

VĚDĚLI JSTE, ŽE ...
Rozvodový řetěz synchronizuje
pohyb ventilů a pístů,
aby motor mohl pracovat.
Pohání vodní čerpadlo,
které je hlavní součástí
chlazení motoru

MOŽNÁ RIZIKA
PORUCHY ...
LEHKÉ POŠKOZENÍ

Alternátor nedobíjí baterii
> klimatizace nefunguje
VOZIDLO JE MIMO PROVOZ
TĚŽKÉ POŠKOZENÍ

Když se řetěz přetrhne
MOTOR & OSTATNÍ
KOMPONENTY SE MŮŽOU
VÁŽNĚ POŠKODIT

IVECO EXPERTI RADÍ ...
Aby jsme zachovali Váš motor ve výborné
kondici, doporučujeme výměnu rozvodů
nejpozději po uběhnutí 240 000 / 320 000 km
(podle typu motoru).
Dávejte proto svoje vozidla do autorizovaného servisu,
abyste předešli vážným poruchám způsobených
neodbornou údržbou a opravou Vašeho vozidla.

DOSAŽENÍ 100%
VIDITELNOSTI
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JAK MŮŽETE VIDĚT A BÝT
VIDĚNI EFEKTIVNĚJI?
Optimální viditelnost za všech podmínek je důležitá,
aby nedošlo k nehodě a kolizi Vašeho vozu, zejména
při vyšších rychlostech na dálnici. Takové viditelnosti
lze dosáhnout pouze přísným testováním životnosti
originálních náhradních dílů.

PÁR MOUDRÝCH SLOV OD NAŠICH EXPERTŮ
BEZPEČNOST:
VIDĚT A BÝT VIDĚN!

VÝHLED DO VŠECH STRAN PRO
100 % BEZPEČNOU JÍZDOU

Roberto Albarello, zodpovědný za vnější
osvětlení řady Daily, vysvětluje technické
inovace a přidává rady.

Originální zpětná zrcátka Iveco jsou
vyrobena z kvalitních materiálů a mají
exkluzivní design, aby nabídly
maximální rozhled.

Jak IVECO dnes testuje světla pro zajištění maximální
bezpečnosti řidičů a uživatelů?

Kromě viditelnosti, jaká další témata související
s bezpečností berete v úvahu při vývoji a testování
zpětných zrcátek?

Naším cílem je nejlepší možný výkon po dobu minimálně
10 let životnosti vozidla. Naši dodavatelé provádějí
laboratorní testy na odolnost vůči extrémním teplotám,
prosakování vody a vibrace. Pak testujeme materiály světel
a komponenty namontované na vozidle: vibrace, zimní
a letní testy, denní a noční testy, světelný
kužel městský a mimo městský
nejlepší možný
provoz, testy vysokotlakého
výkon po dobu
mytí a za deště, atd. To je to,
minimálně 10 let
co dělá naše světla tak spolehlivá.
Jaké jsou hlavní problémy, se kterými se mohou
naši zákazníci setkat, pokud na své vozidlo IVECO
nepoužijí originální světla?
Hrozí jim riziko, že nesplní právní předpisy na komponenty
osvětlení. Mohou mít také problémy s pronikáním vody,
použití nesprávného typu žárovky nebo konstrukce
světla nemusí být vhodná pro daný model vozidla.
To může vést k problémům s palubním počítačem,
které ovlivňují bezpečnost a další funkce související
s bezpečnou jízdou.
Jaké jsou vaše doporučení pro naše zákazníky pro
získání nejlepší odolnosti a bezpečnosti z jejich světel?
Nejdůležitější je dodržovat uživatelské pokyny a pokyny
pro údržbu. Nepoužívejte nehomologovaná světla a žárovky,
mohou být nebezpečná pro Vás i ostatní účastníky silničního
provozu.
nehomologovaná
Nakonec, důvěryhodné
originální náhradní díly jsou
světla mohou být
od originálního výrobce.
nebezpečná pro Vás
Nejenže se dokonale
i ostatní účastníky
hodí pro Vaše vozidlo,
silničního provozu.
ale nabízejí také další funkce.

přidaná hodnota
Jedním aspektem je bezpečnost
chodců: studovali jsme
splněním - nepovinných
mechaniku závěsu zrcátka tak,
bezpečnostních
aby byl jakkoliv omezen možný
požadavků
kontakt s osobou, aby bylo
zabráněno zranění nebo snížena možnost zranění.
Společnost IVECO také plní nepovinné bezpečnostní
požadavky - například viditelnost ve vysokých rozích,
při připojování návěsu, stíraných oblastí a zlepšení
viditelnosti v případě namontovaných doplňků.
To je zárukou prvotřídních originálních dílů.
Jaké hlavní bezpečnostní novinky můžeme očekávat
od vývojového oddělení v příštím roce, které mohou
mít vliv na zpětná zrcátka?
V současnosti se zaměřujeme na ISO normy pro systémy
sledovacích kamer. IVECO již vyvinulo dva prototypy, které
budou v blízké budoucnosti nainstalovány, a nový Stralis
nabídne možnosti instalace aftermarketových systémů.
Další prvotřídní funkce IVECO!
Další oblastí pokroku je
Naše vylepšení může
aerodynamika zpětných
uspořit až 1 500 €
zrcátek, kde naše vylepšení
za rok na úspoře
může ušetřit až 1 500 €
paliva!
za rok na úspoře paliva!
Jaké jsou Vaše tři nejlepší tipy pro majitele
a uživatele zpětných zrcátek?
Vždy postupujte podle návodu k obsluze a pokynů
pro údržbu. Pro čištění plastů nepoužívejte agresivní
chemikálie. Přestože používáme nejlepší možné materiály,
majitelé by se měli vyhnout, pokud je to možné,
dlouhodobému vystavování vozidel přímému slunci.

Nejlepší motorový olej vyvinutý společností PETRONAS Lubricants
pro IVECO STRALIS je PETRONAS URANIA NEXT.
URANIA NEXT je unikátní 0W-20 plně syntetický olej určený pro extrémní úsporu paliva. Je plněn ve výrobě do všech
vozidel IVECO STRALIS a STRALIS XP vybavených motorem Cursor EURO VI C11 a C13. Chlazení těchto motorů je
navrženo tak, aby byla zajištěna co nejlepší spotřeba paliva v kombinaci s tímto olejem s nízkou viskozitou. Tento olej
obsahuje nízký obsah popílkovin a splňuje náročné emisní limity EURO VI. To optimalizuje spolehlivost systémů
následného čištění výfukových plynů a motoru během kompletního období údržby. Tyto funkce jsou také užitečné pro
snížení celkových nákladů.

www.pli-petronas.com

