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ZIMA NA
CESTÁCH
Získejte nejlepší nabídky pro svůj autobus

AKUMULÁTOR:

DŮLEŽITÁ VOLBA!

NEORIGINÁLNÍ DÍLY:

REPASOVANÉ DÍLY:

FALEŠNÉ ÚSPORY,
REÁLNÁ RIZIKA

EKONOMICKÁ
A EKOLOGICKÁ
ALTERNATIVA
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PODÍVEJTE SE KOLEM SEBE — AŤ JSTE KDEKOLIV
— URČITĚ KOLEM VÁS POJEDE VÝROBEK
SPOLEČNOSTI IVECO BUS!
Společnost IVECO BUS vyvíjí vozidla pro přepravu osob a reaguje na současné i budoucí potřeby mobility.
V rámci této mise se značka zavázala přispívat k bezpečné, efektivní, pohodlné a udržitelné mobilitě.
Společnost IVECO BUS kráčí vpřed v oblasti vývoje nových vozidel, alternativních paliv a pohonů i konceptů pro
snížení spotřeby paliva a emisí CO2 — to vše v očekávání budoucích potřeb zákazníků.

A POPRODEJNÍ SLUŽBY?
Pro nás v IVECO BUS je kvalita prioritou!
Vydat se na cestu je vždy zážitek, obzvlášť když jste odpovědní za řadu cestujících. Nikdy nevíte, co se stane, a každá
cesta je jiná.
Díky dlouholetým zkušenostem vám můžeme poskytnout všechny výhody vysoce kvalitních dílů speciálně vyvinutých
pro váš IVECO BUS.

Originální díly — chtějte jen to nejlepší pro svoje vozidlo!
Zvolte si 100% originální díly IVECO BUS! Jsou spolehlivé a zajistí, že vaše vozidlo bude fungovat bez ohledu na
podmínky na silnici.
Výsledek: Lepší výkon, pohodlí a bezpečnost i delší životnost vašeho vozidla!
100% DÍLY IVECO BUS PŘINÁŠEJÍ:
• Vysokou výkonost
• Optimální provozní náklady
• Bezpečnost
• Místní servis
• Spolehlivost
• Roční záruku
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ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
Zaručená kvalita
Řada originálních dílů IVECO BUS nabízí
důkladně testované díly pro maximální
bezpečnost, odolnost a spolehlivost.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Překonává očekávání
Široká nabídka vysoce kvalitního příslušenství
určeného ke zvýšení bezpečnosti, pohodlí
a výkonu.
• Rozsáhlý sortiment: Kompletní
sortiment příslušenství přizpůsobeného pro
každý model vozidla.
• Přidaná hodnota: Pomoc při výběru
správného příslušenství pro maximalizaci
produktivity vozidla.
• Šité na míru: Jednotlivé prvky příslušenství
jsou navrženy speciálně pro vozidla IVECO
BUS, proto dokonale sedí.

REPASOVANÉ DÍLY
VDECHNĚTE NOVÝ ŽIVOT SVÉMU VOZIDLU
Návyky při kupování náhradních dílů se mění.Vzhledem
k tomu, že informace jsou dostupné online, je k dispozici
mnohem širší nabídka než kdykoliv dříve.
Proto společnost IVECO BUS vytvořila ekonomickou
alternativu, určenou speciálně pro starší autobusy:
Repasované díly.

NABÍDKA VE 4 BODECH.
• Hodnota za peníze: Vysoce kvalitní díly, které nabízejí až 30% úsporu ve srovnání s novými ekvivalentními díly.
• Pocit jistoty: Maximální klid s 2letou zárukou na motory a převodovky řady Reman, roční záruka na ostatní
díly.
• Efektivita: Méně prostojů, protože repasované díly IVECO BUS jsou připraveny k instalaci a zaručují tak
rychlejší návrat vozidla do provozu.
• Ekologie: Omezení dopadu na životní prostředí díky recyklaci přírodních zdrojů a použití energeticky
efektivního procesu repase.
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Udržujte své cestující v bezpečí!
Brzdová soustava je hlavním bezpečnostním prvkem vašeho
vozidla. Bezpečnost řidiče, cestujících, chodců i dalších vozidel
přímo záleží právě na něm.

TECHNOLOGIE BRZDOVÝCH
KOTOUČŮ® STAR PILLAR®
Větrané kotouče Star Pillar® jsou k dispozici na modelech Crossway,
Magelys, Arway a Evadys a díky unikátnímu hvězdicovému tvaru vykazují
vynikající odolnost vůči vzniku trhlin při vysokých teplotách.

Ušetřete peníze!

Věděli jste?

Kotouče Star Pillar® jsou o 7 až 10 %
lehčí než konkurenční kotouče, jsou
odolnější vůči vysokým teplotám
při brzdění, a proto nepotřebují tak
častou výměnu.
Spotřeba paliva
Prodloužené servisní intervaly

Originální díly IVECO BUS,
podstupují zkoušky na zkušební
stolici, které odpovídají 1 milionu
aktivací brzdové soustavy za široké
škály podmínek. Poté jsou zkoušeny
v podmínkách reálného silničního
provozu, kdy absolvují 11 000 km
během všech čtyř ročních období!

Zkoušky prováděné na zkušební stolici s větranými
kotouči.
Nouzové brzdění z 60 na 0 km/h při konstantním tlaku.

ZKRÁCENÍ
VZDÁLENOSTI
O

BRZDOVÉ KOTOUČE
STAR PILLAR®

8 METRŮ

KONKURENČNÍ
BRZDOVÉ KOTOUČE

VE SROVNÁNÍ S KONKURENČNÍMI
KOTOUČI

Brzdná vzdálenost v metrech
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Pro bezproblémovou zimu
Různá vozidla mají různé energetické potřeby.
Ty závisí na typu použití a úrovni elektrické výbavy.
Výběr správného akumulátoru je zárukou dlouhé životnosti a snižuje riziko poruchy.

AKUMULÁTOR.
DŮLEŽITÁ VOLBA!
Akumulátor je klíčová součást výbavy, která plní tři základní
funkce nezbytné pro provoz vozidla:

Dodává energii potřebnou k nastartování motoru.
Napájí dveře, příslušenství a neustále poskytuje elektřinu pro vybavení (alarm, palubní počítač atd.).
Doplňuje energii dodávanou alternátorem, když motor běží na nízké otáčky.

TIP OD PROFESIONÁLA

Vždy zkontrolujte startér a alternátor,
než vyměníte akumulátor.
Nikdy nenabíjejte akumulátor, pokud je
nainstalován v páru — mohlo by dojít
k přetížení alternátoru.

BEZPEČNOST: PROČ ZVOLIT
AKUMULÁTORY IVECO BUS?
Autokary, autobusy, ne všechna vozidla mají stejnou spotřebu energie
a potřebují stejnou odolnost vůči vibracím. Kdo jiný, než společnost
IVECO BUS vám může nabídnout akumulátory vhodné pro každé
vozidlo!

Výhody
Až 3krát více nabíjecích cyklů než u standardních akumulátorů.
Až
 30krát vyšší odolnost vůči vibracím (vibrace jsou jedna z hlavních příčin
poruch akumulátorů).
Až o 10 % více energie s kratším časem nabíjení.
Dvojnásobná životnost akumulátoru.
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NEZAHRÁVEJTE SI
SE SVOJÍ BEZPEČNOSTÍ,
ODMÍTNĚTE PADĚLANÉ DÍLY

Pro zachování a udržení výkonu vašich vozidel, používejte IVECO originální díly.
Jen IVECO dealer vám zaručí originální díly.
Najděte nejbližšího dealera nebo autorizovaný servis na www.iveco.com
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Nejste tak bohatí, abyste mohli
kupovat levné věci
V posledních letech je trh zaplaven neoriginálními nebo dokonce padělanými náhradními
díly. Tyto díly jsou obecně cenově dostupné, ale nejsou spolehlivé a mohou ohrozit vaše
vozidlo. Buďte opatrní, pokud jde o mechanické části nebo části karoserie.

POROVNÁNÍ ROHU NÁRAZNÍKU – ORIGINÁLNÍ DÍL IVECO BUS A NEORIGINÁLNÍ DÍL

Patentované
náhradní díly
IVECO BUS

Neoriginální díl
Originální díly IVECO BUS (1)

Naše originální nárazníky
procházejí řadou přísných
zkoušek, které zkoumají
jejich chování při namáhání,
jejich odolnost, a dokonce
i vzhled.

ORIGINÁLNÍ
NÁHRADNÍ DÍLY
=
TRVANLIVOST
A BEZPEČNOST

Nevyhovující rozměr
Nepřesné lisování hrany
Otvory pro přípojné body
na nesprávném místě nebo
chybí
Sklolaminátový materiál je
méně tuhý a je křehčí
Díl špatně sedí
Díl není připraven na
lakování: je nutné leštění
a tmelení

DÍLY NEDOSTATEČNÉ
KVALITY

=

Neoriginální díl

PŘEDČASNÉ OPOTŘEBENÍ
A NEBEZPEČÍ

Vzhledem k použitým materiálům i ke svému zpracování zaručují originální karosářské díly optimální
kompatibilitu s vaším vozidlem, jakou vám neoriginální díly nemohou nikdy nabídnout.

Plusy
ÚSPORA NÁKLADŮ díky méně častému vyměňování dílů
MÉNĚ PORUCH VOZIDLA
BEZPEČNOST díky odolnějším dílům

Věděli jste?
Originální náhradní díly IVECO BUS jsou navrhovány
současně s celým vozidlem, takže je zaručena optimální
bezpečnost a snadnost instalace.
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Ekonomická & ekologická
alternativa
Valérie Vannier
Marketinková manažerka pro výrobky REMAN

Můžete nám stručně vysvětlit,
co je to REMAN?
REMAN, to jsou repase starých základních dílů vozidel. Jakmile získáme
starý, použitý díl, začíná proces jeho
repase. Ten zahrnuje pět hlavních fází,
které jsou nezbytné pro zaručení vysoké kvality: rozmontování a čištění,
generální oprava, opětovné smontování a přezkoušení.
Nedávno jste představili
chladiče REMAN. Můžete nám
k tomu něco říct?
Hlavní funkcí chladiče je chladit motor prostřednictvím chladicí kapaliny.
Zabraňuje tak přehřívání motoru.
Tedy, chladivo zajišťuje správný chod
motoru a jeho dlouhou životnost.
Také chrání hlavu válců a blok válců.

Co se stane, když se funkce
chladiče začne zhoršovat?
Když dojde k poruše chladiče — například když netěsní — není chladicí
kapalina dostatečně ochlazena. Dříve
nebo později porucha chladiče skončí
přehřátím motoru a možná i jeho nenapravitelným poškozením.
Proč je REMAN nejlepším
řešení pro vozidla po záruční
lhůtě?
Za prvé, REMAN je rozhodně to
nejhospodárnější řešení, které doporučujeme pro starší vozidla. Není to
proto, že máme ekonomické řešení,
které znamená nízkou kvalitu výrobků — právě naopak! Naše díly splňují
stejné normy kvality jako originální
díly. Ve skutečnosti jsou veškeré poškozené prvky vyměněny za nové,
odolnější vůči poškození následkem
vibrací. Tímto způsobem udržujeme
vysokou kvalitu — identickou jako
u originálního vybavení.

ŘADA

POUŽITÍ
ARWAY

2007-2014

CROSSWAY

2008-2015

EURORIDER

2006-2009

MIDIRIDER

2010

CITELIS

2006-2008

CITYCLASS

2002

CREALIS

2013

URBANWAY

2014-2015

DOMINO

2009

EVADYS

2006

MAGELYS

2007-2013

NEW DOMINO

2006

Jsme také velmi pyšní na to, že náš
proces repase se řídí velmi přísnými
pravidly, která zajišťují kvalitu našich
výrobků. Naše chladiče absolvují vysokotlaké zkoušky a zachovávají si
veškerou původní výkonnost a účinnost.
Jsme hrdí na kvalitu našich výrobků,
a proto jsme se rozhodli poskytovat
na naše chladiče REMAN záruku po
dobu 1 roku, stejně jako u originálních dílů: Existuje snad lepší způsob,
jak ukázat, že svým výrobkům věříme?

Díky procesu repase jsme lepší než naše konkurence.

Čištění a diagnostika

Vyrovnání a opracování žeber
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Rozmontování a prohlídka

Sušení v peci

Sestavení

Závěrečné tlakové zkoušky ve vodě

Řešení pro období po záruce
Díly REMAN si zachovávají identické vlastnosti jako nové díly a přispívají tak k udržitelné přepravě,
protože recyklace a repase umožňuje snižovat spotřebu energie a opětovně využívat vzácné
přírodní zdroje.

SORTIMENT REMAN SE NEUSTÁLE VYVÍJÍ
Nyní jsou k dispozici dva nové
tlumiče výfuku z řady REMAN.

ČÍSLO DÍLU
IVECO BUS

ARWAY E3/E4

Jsou kompatibilní s následujícími vozidly:

500060412

x

500060416

CROSSWAY/
RECREO

MAGELYS E6

URBANWAY E6

x

x
x

x

Plusy
 HODNOTA ZA PENÍZE:
Vysoce kvalitní výrobek, který vyhovuje stejným technickým
požadavkům jako nové díly, ale je o 30 % levnější.
 MODERNIZOVANÁ VOZIDLA:
Zajistěte kvalitu a výkonnost svého vozidla. Každý díl je
pečlivě opracován a zkontrolován, že vyhovuje nejnovějším
specifikacím OEM.

MINIMÁLNÍ RIZIKA:
Pro váš klid v duši, na naše repasované tlumiče výfuků
poskytujeme 12měsíční záruku na díly i práci(2), stejně jako
u nových dílů!

NÍZKÝ DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Při našem procesu repase se spotřebovává méně energie
a znovu se využívají cenné přírodní zdroje.

Věděli jste?
Originální jednotka řízení emisí se
skládá z následujících částí:
> 3 katalyzátory SCR (selektivní katalytická redukce)

Při repasi tlumiče výfuku jsou všechny tyto součásti
(SCR-DOC-DPF) kompletně rozmontovány, zkontrolovány a vyčištěny — je to přesný postup, po němž
následují komplexní zkoušky.

> DOC (oxidační katalyzátor)
> 1 DPF (filtr pevných částic)

Vizuální
prohlídka
starého
tlumiče

Chemické
čištění (podle
potřeby)

Průtoková
zkouška
kompletní
jednotky

Zahřátí všech
keramických
substrátů na 600
stupňů na 6 hodin

Opětovné smontování
výfukové soustavy
1

DPF

2

Rozmontování
kompletního
systému jednotky
řízení emisí

Mechanické
čištění
substrátů

Leštění vnějšího krytu

Kompletní tlumič výfuku
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KAREX, a.s.
Cerekvice nad Loučnou 121
569 53 Cerekvice nad Loučnou
Tel.: +420 461 653 650
servis@karex.cz | http://www.karex.cz

