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IVECO ALL BLACKS
PLAKÁT UVNITŘ

REMAN
2 ROKY ZÁRUKA
NA MOTORY
A PŘEVODOVKY

BEZPEČNÁ
JÍZDA

NOVÁ
VÍTĚZSTVÍ

TOP TIPY
PRO BEZPEČNOST
NA CESTĚ

IVECO ZÍSKALO
2 ZE 3 CEN!

IVECO UVÁDÍ
LIMITOVANOU
EDICI TAHAČŮ
ALL BLACKS

NADCHÁZÍ ČAS PRO CELKOVOU
SERVISNÍ PROHLÍDKU

VAŠE PRÁCE NEPOČKÁ. LIDÉ NA VÁS SPOLÉHAJÍ, ŽE BEZ OHLEDU
NA ROZMARY POČASÍ DORAZÍTE DO MÍSTA URČENÍ VČAS.
Ve splnění vašeho cíle vám mohou zabránit pouze
zrádné a nepředvídatelné překážky. Je však možné se předem připravit.
Pokud existuje nějaké období v roce, kdy je naprosto zásadní provést důkladnou
prohlídku vašeho vozu, pak je to právě nyní. A IVECO stojí po vašem boku,
aby vám pomohlo jít správným směrem.
V tomto speciálním zimním vydání najdete tipy na nové inovativní produkty,
náhradní díly a služby, ale také užitečné rady, jak zvýšit výkon a spolehlivost
vašeho vozu a udržet je po celou zimu.
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TOP TIPY PRO BEZPEČNOST
NA CESTĚ

PŘÍSLUŠENSTVÍ
VŠE PRO VAŠE POHODLÍ I BEZPEČNOST

PŘIDANÁ HODNOTA
TIPY PRO STARŠÍ VOZIDLA

ŽIVOTNÍ STYL
IVECO ZÍSKALO 2 ZE 3 CEN!

NAŠE ZÁVAZKY VŮČI VAŠÍ PRODUKTIVITĚ

DODÁVKA DÍLŮ
DO 24 HODIN

VYSOCE KVALIFIKOVANÍ
MECHANICI

KONKURENCESCHOPNÉ
CENY ZA ÚDRŽBU

FLEXIBILNÍ MOŽNOSTI
FINANCOVÁNÍ 0 %

INDIVIDUÁLNÍ
ASISTENCE 24 / 7
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JSTE NA ZIMU
OPRAVDU PŘIPRAVENI?

Zima se blíží a vy musíte být na nepříznivé jízdní podmínky, které vás čekají, plně vyzbrojeni.
Právě nyní je ten nejvhodnější čas rozhodnout se pro bezpečnost, kvalitu a výkon, které nabízejí
originální náhradní díly IVECO.

STABILITA
BRZDĚTE PODLE VLASTNÍCH PŘEDSTAV
Váš brzdový systém je nejdůležitějším bezpečnostním prvkem vašeho vozu.
Dobrý brzdový systém zaručuje kratší brzdnou dráhu, delší životnost dílů
a rovnoměrný brzdný efekt na všech kolech. Ale kontrolovat brzdy
je nutné pravidelně a je důležité volit pouze originální brzdy IVECO.
Používejte pouze naše brzdové kotouče Iveco se speciálním systémem
odvodu tepla, navržené především tak, aby vyhovovaly charakteristice vozu,
snižovaly riziko prasknutí a zajišťovaly dokonalý odvod tepla.

Šetří náklady,
šetří lidské životy
Originální brzdy IVECO

VŽDY MĚJTE JÍZDU POD KONTROLOU
Spolu s brzdami a pneumatikami patří k důležitým složkám vašeho vozu i tlumiče. Všechny tyto
komponenty musí dohromady dokonale fungovat, aby zaručovaly maximální bezpečnost. Ale stejně
jako všechny části podvozku, i tlumiče se časem opotřebují v důsledku klimatických podmínek, jízdního
stylu a zatížení vozu. Opotřebení tlumičů se však neprojeví okamžitě, proto je důležité pravidelně je
kontrolovat. S tlumiči IVECO si váš vůz udrží stabilitu a snadnou ovladatelnost i v náročných podmínkách.

VÝHODY PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY
A POUŽITÍ ORIGINÁLNÍCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Větší bezpečnost a lepší ovladatelnost
při kritických manévrech
Brzdění: kratší brzdná dráha
Změna jízdního pruhu: lepší ovladatelnost
díky menšímu úhlu naklonění vozu
Řízení: menší úhel natočení předních kol
Zrychlení: plynulejší, lepší ovládání řízení
Jízdní komfort
Řidič není nucen dělat zbytečné pohyby navíc
Což snižuje jeho únavu a zlepšuje jeho výkon
Tlumiče hrají klíčovou roli
v prevenci dopravních nehod.
Tlumiče IVECO

Lepší stabilita
a ovladatelnost!

Méně škod na přepravovaném zboží
Zboží v nákladním prostoru
zůstává stabilizované
Nižší náklady na údržbu
Nové tlumiče zaručují menší opotřebení
pneumatik a všech komponentů vozu,
což s sebou nese nižší náklady na údržbu

JAK ČASTO BYCH MĚL
MĚNIT BRZDOVÉ KOTOUČE?
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To závisí na vašem jízdním stylu, zatížení vozu, stavu vozovky,
po které jezdíte, a na kvalitě komponentů vozu. V průměru by však
kotouče měly být měněny při každé druhé výměně brzdových destiček.

VIDITELNOST
Světla a žárovky IVECO

NEPŘEHLÉDNĚTE, JAK TUTO ZIMU
JEZDIT BEZ RIZIKA
Pokud chcete mít světla s ideální
rovnováhou intenzity a spotřeby
a zajistit tak bezpečnost svoji
i všech kolem sebe, kontrolujte
správné nastavení reﬂektorů
a vyberte si světla a žárovky
IVECO. Jsou mimořádně
precizní, naprosto spolehlivé
a díky kvalitním materiálům
a vysoké odolnosti vůči
otřesům zaručují vyšší životnost.

ČISTÝ VÝHLED PRO
PLYNULOU JÍZDU
Čisté čelní sklo je základním předpokladem
pro vaši bezpečnost na silnici. Pokud však
máte stěrače po parném létě zničené
a vypružené, je nutné je před zimním
obdobím vyměnit. Průvodním jevem
opotřebení stěračů je především vrzání,
vibrace a samozřejmě nechvalně známé
pruhy na skle, které vám zhoršují výhled.
Nejlepších výsledků dosáhnete vždy
se stěrači IVECO.

DBEJTE NA BEZPEČNOST
A VÝKON
Blízkopohledová zrcátka vám rozšiřují
zorné pole a eliminují veškerá slepá místa.
A zpětná zrcátka IVECO jdou ještě dále:
představují dokonalou kombinaci
bezpečnosti a komfortu. Jsou vyrobena
z kovu a plastových materiálů testovaných
na pevnost a díky dokonale umístěnému
montážnímu bodu zabraňují nežádoucímu
chvění a zajišťují stabilní viditelnost během
celé jízdy.

Optimální osvětlení
za všech podmínek
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VAŠE
POHODLÍ I BEZPEČNOST
OBJEVTE NOVÉ TECHNOLOGIE, KTERÉ VÁM
POMOHOU LÉPE ŘÍDIT PROVOZ VAŠEHO
VOZIDLA A DOSÁHNOUT NIŽŠÍCH
CELKOVÝCH NÁKLADŮ.
Doplňkové systémy aktivní a pasivní bezpečnosti vám pomohou
lépe chránit vaše vozidlo, zatímco hi-tech příslušenství přinese na
palubu vašeho vozidla budoucnost. Již tak vysokou úroveň konektivity
lze posílit řadou zařízení, od GPS lokátoru příští generace až po kompletní
multimediální systém. A v neposlední řadě si můžete komfort svého
vozidla uzpůsobit vlastním potřebám díky komplexní škále příslušenství,
které vám zpříjemní pobyt na palubě vozidla dle vašich přání.

GPS lokátor

3.857 Kč

Nouzová sada
a lékárnička

2.397 Kč

Textilní
koberečky

1.140 Kč

Světelná
rampa Stralis

45.873 Kč

Sada zadní
kamery

9.423 Kč

Koženka
s logem IVECO

Potah
na sedadlo

846 Kč

Vhodné i pro

Vzduchotlaková
1.323 Kč
pistolka

HI-TECH PŘÍSLUŠENSTVÍ - NIŽŠÍ NÁKLADY- VYŠŠÍ BEZPEČNOST - LEPŠÍ KOMFORT

IVECO UVEDLO
LIMITOVANOU EDICI
TAHAČŮ ALL BLACKS

Praha 7. Června 2017
Společnost IVECO zahájila prodej limitované edice nákladních
vozidel v barvách legendárního novozélandského ragbyového
týmu All Blacks. Nabídka se vztahuje na nové tahače Iveco
Stralis MY2016
Pořízením tahače Iveco Stralis v limitované edici All Blacks získává zákazník vozidlo s mimořádně nízkými náklady
na vlastnictví (TCO) a navíc nadstandardní výbavou v návaznosti na zvolenou speciﬁkaci vozidla, která v nejvyšší výbavě
zahrnuje metalickou barvu, hliníkové disky kol, xenonové světlomety, exteriérové dekorace All Blacks, prediktivní
tempomat, , telematické reporty, s hodnocením jízdního stylu řidiče, ventilovanou sedačku řidiče, otočnou sedačku
spolujezdce, kožený volant a luxusní lamelové lůžko. Součástí ceny vozidla je rovněž servisní kontrakt L-LIFE (záruka na hnací
řetězec a údržba na tři roky/390 tis. km).
Navíc získává zákazník výlet na Nový Zéland, který se bude konat na jaře 2018
a bude nabitý spoustou nezapomenutelného dobrodružství.
Nejprve se skupina vydá za All Blacks do Aucklandu, kde navštíví legendární
stadion Eden Park a All Blacks Experience Museum. Poté bude následovat
program na obou ostrovech plných bujné vegetace, ledovcových jezer, fjordů,
činných sopek. To vše, spolu s vyspělou společností ve městech, dělá
z Nového Zélandu žádanou turistickou destinaci.
Limitovaná edice oslavuje nový Stralis, který je navržen pro maximální spolehlivost a mimořádně nízké TCO (celkové
náklady na vlastnictví). Kompletně přepracované hnací ústrojí zahrnuje novou zadní nápravu, novou generaci
automatizovaných převodovek Hi-Tronix upravené motory a v neposlední řadě osvědčená HI-SCR technologie se spojí
s prediktivními GPS funkcemi nové generace a dalšími novými vlastnostmi, které dohromady dosahují úspory paliva
až o 11 %, jak potvrzují i nedávné testy provedené Evropským technických certiﬁkačním centrem TÜV.

Limitovaná edice je poctou silným vazbám mezi společností
IVECO a novozélandským ragbyovým týmem All Blacks.
V roce 2015 společnost Iveco jako „evropský podporovatel
týmu All Blacks“ poskytla týmu čtyři autobusy Iveco: autobus
Magelys a tři vozy Daily Minibus Hi-Matic, které byly určeny
pro zajištění logistiky a přepravu VIP klientů během Světového
ragbyového poháru, který se konal v Anglii. Společnost Iveco
a její zaměstnanci jsou mimořádně hrdí na toto partnerství
s týmem All Blacks. Odhodlání, spolehlivost, výkon a týmový
duch jsou hodnoty, které legendární novozélandský tým
houževnatě prosazuje – zároveň to jsou hodnoty, kterých se
společnost Iveco drží při všem, co dělá, aby splnila potřeby
svých zákazníků.

Oslavte s námi dlouholeté partnerství s rugbyovým týmem
All Blacks prostřednictvím limitované edice Nový Stralis
All Blacks a pojeďte sdílet výkony a týmového
ducha na zájezdu na Nový Zéland.

Podrobnosti o této mimořádné nabídce jsou
k dispozici u všech autorizovaných dealerů IVECO,
na webových stránkách a na facebooku IVECO.
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TIPY PRO
STARŠÍ VOZIDLA

Prostřednictvím služeb Reman nabízí IVECO ten nejekonomičtější způsob, jak připravit
váš starší vůz na náročné zimní podmínky. Ve skutečnosti můžete oproti nákupu originálních dílů
ušetřit až 50 %. A navzdory těmto atraktivním cenám nejde o žádný kompromis z hlediska kvality.
Právě naopak, IVECO u této služby garantuje stejnou kvalitu jako u nových originálních dílů. Jakmile
jsou všechny základní části kompletně rozebrány, každý komponent je důkladně vyčištěn,
zkontrolován a renovován tak, aby odpovídal současným požadavkům. Po opětovném
zkompletování je vše otestováno. Výsledná kvalita se rovná kvalitě nových a to za podstatně
nižší cenu.

SE SLUŽBOU REMAN
ZA PŘÍPRAVU VOZU NA ZIMU UŠETŘÍTE
ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA NÁBOJŮ
Jelikož se IVECO snaží ustavičně překonávat vaše očekávání,
rozšířilo svou nabídku Reman o náboje pro vozy Trakker.
Díky pečlivé renovaci můžete nyní získat vysoce kvalitní
produkty za tu nejlepší cenu a těžit z mimořádné spolehlivosti
a výkonu srovnatelného s kvalitou nových dílů.
NÁBOJE IVECO REMAN
NYNÍ K DISPOZICI
PRO NÁSLEDUJÍCÍ VOZY

Trakker

Trakker E6

Eurotrakker

Trakker E

Trakker MY2013

Trakker E5

DVOULETÁ ZÁRUKA NA REMAN
MOTORY A PŘEVODOVKY!
ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA NÁBOJŮ
Nyní se naši zákazníci mohou u motorů a převodovek
řady Reman těšit ze dvou let výhod v podobě:

Nejlepší záruka na trhu
Bez obav na cestách
Záruka vyloučení
neočekávaných nákladů
Bezpečné prodloužení
životnosti vozidel

· Pojištění poruch
· Přiměřenějších nákladů ve vztahu
ke zbytkové hodnotě vozidla
· Vysoce kvalitní údržby za ty nejlepší ceny
Údržba všech motorů a převodovek IVECO z řady Reman, na které se
vztahuje záruka, musí být prováděna autorizovaným servisem IVECO.

DVA ROKY
KLIDU NAVÍC

NOVÁ VÍTĚZSTVÍ PRO
TRVALOU UDRŽITELNOST
SPOLEČNOSTI IVECO!
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IVECO ZÍSKALO DVĚ ZE TŘÍ CEN PRO TRVALE
UDRŽITELNÝ NÁKLADNÍ VŮZ ROKU 2017
Na letošním předávání cen Transpotec pro
„Trvale udržitelný nákladní vůz roku“, které se
konalo 22. – 25. února, bylo IVECO jedinou
značkou, která měla ﬁnalistu ve všech třech
kategoriích. Nová Daily Electric zvítězila
v kategorii Furgon, zatímco Eurocargo CNG
zvítězil v kategorii Distribuce.

Podle časopisu Vado e Torno, který ceny společně
s Lifegate sponzoroval, se při oceňování přihlíželo
nejen ke snižování výfukových emisí, ale také ke
snižování prahu rizika pro řidiče a cestující.

Pierre Lahutte
prezident značky IVECO, neskrýval
spokojenost.
„Jsme na tyto dvě ceny velmi hrdí.
Trvalá udržitelnost je pro IVECO
velmi důležitým tématem a jejím
předpokladem jsou vyspělé
technologie.“

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ
DÍKY ŠPIČKOVÉ LOGISTICE
Více než 4 500 balíků je odesláno každý večer, aby náhradní díly stihly dorazit do servisních center před
otevírací dobou. A tyto balíky jsou pomocí spolehlivé technologie sledovány a monitorovány v reálném
čase, aby bylo zaručeno jejich včasné doručení. Tento odpovědný přístup je základním kamenem
budování důvěry našich koncových zákazníků.
V HARMONII S NAŠÍ PLANETOU
Pro logistické týmy IVECO je ochrana životního prostředí na prvním místě. Například k balení
náhradních dílů společnost používá papír recyklovaný z 65 % a v některých provozech dosahuje podíl
recyklovatelného odpadu až 87 %.

ODHODLANOST

RYCHLOST

INOVACE

PŘEDVÍDAVOST

PÉČE
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KDY JE TEN SPRÁVNÝ ČAS
NA VÝMĚNU BATERIÍ
A MOTORU
TECHNICI IVECO
HOVOŘÍ O NOVÉ BATERII CARBON PLUS

NĚKOLIK SLOV OD NAŠICH ODBORNÍKŮ
Můžete svou práci shrnout několika slovy?
Náš tříčlenný tým má na starosti vývoj elektrického
rozvodu a skladování elektrické energie. Odrazíme
se vždy od elektrické bilance, stanovíme energetické
nároky vozu a ty nám pomůžou deﬁnovat potřebný
výkon akumulátoru. Při této analýze využíváme nové
inovativní technologie, jako je Smart Alternator IVECO,
abychom pro každý případ dokázali vyvinout akumulátor
s potřebnými charakteristikami.
V čem přesně je nový akumulátor
Carbon Plus mimořádný?
IVECO vyvinulo novou generaci nákladních vozů
vybavených systémy pro snižování spotřeby paliva
a emisí CO2 a zároveň pro prodlužování životnosti
baterie. K těmto systémům patří nový chytrý alternátor
Smart Alternator, zařízení pro rekuperaci brzdné energie
a vylepšený Battery Management System pro řízení toku
energie. Pouze naše nová generace vylepšených
akumulátorů Carbon Plus, které jsou vyvíjeny speciálně
pro tyto vozy, je schopná zaručit plnou kompatibilitu
s technickými speciﬁkacemi IVECO a poskytnout celou
šíři dalších výhod.

O jaké výhody se jedná?
Unikátní uhlíková aditiva zvyšují nabíjecí schopnost
akumulátorů a významně zkracují dobu nabíjení,
především při vysokém stupni nabití. Díky tomu a díky
schopnosti rekuperace energie může alternátor pracovat
kratší dobu, což v konečném důsledku znamená nižší
spotřebu paliva
a emise CO2.
Nižší spotřeba paliva
A protože technologie
a emise CO2
Carbon Plus umožňuje
akumulátoru dosáhnout požadované úrovně nabití
mnohem rychleji, výsledkem je podstatně vyšší výkon
a spolehlivost.

Skutečně se vůz bez baterie IVECO Genuine
Carbon Plus neobejde?
IVECO doporučuje akumulátor Carbon Plus do všech
vozů vybavených chytrým alternátorem, protože ten
garantuje nejvyšší možný výkon a úspory. To vám
obyčejný akumulátor neumožní, navíc vydrží kratší
dobu a spotřebuje více energie.

Můžete našim čtenářům poradit, jak připravit
vůz a baterii na zimu?

Jaké inovace můžeme u akumulátorů
očekávat v nejbližší budoucnosti?

Správná údržba baterie je základ. Před každou zimou
je důležité zkontrolovat stav akumulátoru.
Technologie IVECO
Smart Alternator přichází
Správná údržba
se špičkovým řešením,
baterie je základ
které zaručuje vynikající
výkon akumulátoru po celou zimu. A opět je potřeba
vždy volit z akumulátorů a náhradních dílů IVECO.

Budoucí technologie budou využívat lithiové
akumulátory. Už jsme na tomto projektu začali
pracovat. Tyto akumulátory budou lepší v mnoha
ohledech. Především budou
při stejném výkonu
Lepší v mnoha
dvakrát lehčí, trvanlivější
ohledech
a budou mít snadnější údržbu.
Tyhle nové možnosti nás naplňují nadšením.

Edoardo Alcioni
technické oddělení pro distribuci
výkonu a energie

Sara Tarricone
produktový manažer baterií

Davide Bergero
technické oddělení pro distribuci
výkonu a energie

Giovanni Corna
technické oddělení pro distribuci
výkonu a energie

Jak vyladit váš motor do špičkové formy tak, aby si ji udržel Po celou zimu?
K tomu je především zapotřebí řídit Se doporučeními výrobce
a důvěřovat zkušenostem prodejce IIVECO a jeho techniků. Pokud chcete začít
zimu v nejlepší možné kondici, vždy volte z náhradních dílů IVECO.

SPOLEHLIVOST MOTORU
NASTARTUJTE DO ZIMY
K tomu, abyste dojeli rychle a spolehlivě do cíle bez ohledu
na rozmary počasí, potřebujete mít spolehlivý startér a alternátor.
Opotřebované díly představují riziko. Proto je nutné váš vůz
pravidelně kontrolovat a vyhýbat se laciným součástkám.
Startéry a alternátory IVECO jsou vzájemně kompatibilní a jsou
vyrobeny tak, aby dokonale fungovaly s vaším akumulátorem
a dalšími komponenty.

Připraveny na vše!
Startéry a alternátory IVECO

MÉNĚ JE MNOHEM VÍCE
Vyberte si na tuto zimu to nejlepší pro sebe, pro svůj vůz,
pro svůj rozpočet i pro životní prostředí. S technologií selektivní
katalytické redukce IVECO (SCR) bude mít váš dieselový motor
menší spotřebu paliva, emise NOx nižší až o 97 % a navíc si na
náročných zimních silnicích udrží vysoký výkon. Pokud chcete ty
nejlepší výsledky, informujte se o systému selektivní katalytické
redukce u svého prodejce IVECO.

SADA PRO KAŽDÝ PŘÍPAD

Emise NOx nižší
až o 97 %
Systém SCR IVECO

Sady IVECO pro generálku motoru od tohoto
okamžiku nabízejí více než kdykoli předtím.
Nyní jsou k dispozici pro širší spektrum typů
motorů, od EI po E5, ale také E6 a motory
na CNG. Najdete v nich kompletní sadu
těsnění, pístů a vložek válců, náhradní
ložiska spojovací tyče a ložiskové
komponenty ojnice. A co víc, lze je
neuvěřitelně snadno objednat a ve
srovnání s jednotlivě nakupovanými
náhradními díly vám ušetří peníze.

ROZVODOVÉ
ŘETĚZY
PRO SPRÁVNÝ CHOD
A DLOUHOU ŽIVOTNOST
VAŠEHO MOTORU
Abychom zachovali Váš motor
ve výborné kondici, doporučujeme výměnu rozvodů
nejpozději po uběhnutí 240 000 / 320 000 km (podle typu motoru).

Perfektní pro
každý případ!
Sada IVECO
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NON-STOP ASISTENČNÍ
SLUŽBA IVECO

Mobilní aplikací

Bezplatnou telefonní linkou

CZ: +420 800 143 288
IVECO: 0080048326000
Palubním info-telematickým
systémem:

Nejlepší motorový olej vyvinutý společností PETRONAS Lubricants
pro IVECO STRALIS je PETRONAS URANIA NEXT.

PETRONAS URANIA NEXT je špičkový motorový olej vyvinutý společností PETRONAS
Lubricants pro IVECO STRALIS. URANIA NEXT je unikátní plně syntetické mazivo 0W-20
optimální pro extrémní palivovou hospodárnost. Standardně ho používají všechny vozy
IVECO STRALIS a STRALIS XP vybavené motory Cursor EURO VI C11 e C13. Řízení
teploty těchto motorů je navrženo tak, aby v kombinaci s tímto olejem o nízké viskozitě
zajišťovalo nejlepší možnou efektivitu paliva. Složení tohoto maziva je Low SAPS a splňuje
nejpřísnější regulace z hlediska emisních limitů EURO VI. Optimalizuje spolehlivost systémů
čištění výfukových plynů a motoru po celou dobu provozu. To vše se odráží také do snížení
celkových provozních nákladů (TCO).

www.pli-petronas.com

