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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 CO
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 — to vše v očekávání budoucích potřeb zákazníků.

PODÍVEJTE SE KOLEM SEBE — AŤ JSTE KDEKOLIV — 
URČITĚ KOLEM VÁS POJEDE VÝROBEK SPOLEČNOSTI 
IVECO BUS!

 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!

A POPRODEJNÍ SLUŽBY?

100% DÍLY IVECO BUS PŘINÁŠEJÍ:

• Vysokou výkonost
• Optimální provozní náklady
• Bezpečnost
• Místní servis
• Spolehlivost
• Roční záruku

20

 

 



3

Řada originálních dílů IVECO BUS nabízí 
důkladně testované díly pro maximální 
bezpečnost, odolnost a spolehlivost.

Zaručená kvalita

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. 

Překonává očekávání

PŘÍSLUŠENSTVÍ

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. 

VDECHNĚTE NOVÝ ŽIVOT SVÉMU VOZIDLU

REPASOVANÉ DÍLY

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY





www.karex.cz
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V průběhu výstavy Autocar Expo, která se konala v kongresovém 
centru ve francouzském Lyonu, jsme strávili několik minut rozhovo-
rem s Jonathanem Allardem, manažerem dílny Autocars Groussin, 
který si právě vyzkoušel autobus Urbanway na testovací dráze.

ORIGINÁLNÍ 
DÍLY
JSOU BEZPEČNĚJŠÍ 
A DŮKLADNĚJI  
KONTROLOVÁNY

„
“

JONATHAN ALLARD
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Mohl byste se několika slovy 

představit?

Jmenuji se Jonathan Allard a jsem 

manažerem dílny ve firmě Autocars 

Groussin, která sídlí v Nantes. 

Společně s týmem pěti mechaniků jsem 

zodpovědný za údržbu vozového parku, 

který zahrnuje různé značky. 

Tak jaká byla zkušební jízda?

No, opravdu dobrá. Užil jsem si to.  

Není pochyb o tom, že se jedná o dobře 

ovladatelný vůz s výjimečně tichým 

motorem. Je velmi příjemný. 

Máte nějaké autobusy značky 
IVECO?

Ano, hlavně modely Crossway.

Když potřebujete vyměnit náhradní 
díl, od koho ho kupujete?

Nemám určitého oblíbeného dodavatele, 

obvykle jich kontaktuji několik, včetně 

výrobce.

Používáte originální díly IVECO 
BUS?

Někdy, v případě nouze, výrobce 

vynechávám. 

Ale pokud nijak nespěchám, myslím si, 

že je lepší zvolit originální díl. Myslím, že 

originální díly jsou při expedici z výroby 

důkladněji kontrolovány než kopírované 

díly. A i když se kopírované díly kontrolují, 

kdo potvrdí, že je to podle stejných 

kritérií? 

Doporučil byste použití dílů IVECO 
BUS?

Ano, zejména v případě dílů souvisejících 

s řízením emisí, filtračními systémy atd. 

Děkujeme vám,  Jonathane, 
doufáme, že se s vámi znovu brzy 
uvidíme. 
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IVECO

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
  NENÍ NÁKLADNĚJŠÍ,  

ALE SPOLEHLIVĚJŠÍ!

Chápeme, že údržba vyžaduje přesné 
načasování a dodržování rozpočtu. 
Abychom situaci usnadnili, nabízíme 
12 nových sad pro údržbu EURO 6,  
a to pro naše modely Magelys, 
Crossway a Urbanway.

5 ROČNÍCH SAD 
CROSSWAY T7 + CROSSWAY C9 DIESEL 
+ URBANWAY T7 DIESEL/HYBRID 
+ URBANWAY C9 DIESEL/C8CNG + MAGELYS E6 C9

2 SADY M1 
MAGELYS E6 C9 + URBANWAY C8CNG

1 SADA EP2
MAGELYS E6 DIESEL C9

4 SADY M1 + EP2 
CROSSWAY T7
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BRZDOVÉ SYSTÉMY

PŘI VÝMĚNĚ BRZDOVÝCH 
SOUČÁSTÍ NERISKUJTE 
A POUŽÍVEJTE POUZE DÍLY, 
KTERÉ VÁS NEZKLAMOU

Ačkoliv vypadají podobně a vyhovují stejné 
homologaci ECE 90*, ne všechny součásti 
brzdových soustav jsou stejné. 

Kopírované díly poskytují minimální úroveň 
bezpečnosti, zatímco díly IVECO BUS zaručují 
optimální kvalitu a výkonnost.

Originální díly IVECO BUS, podstupují zkoušky 
na zkušební stolici, které odpovídají milionu 
aktivací brzdové soustavy za různých podmínek. 
Poté jsou zkoušeny v podmínkách reálného 
silničního provozu, kdy absolvují více než 
100 000 km během všech čtyř ročních období. 
Tyto zkoušky přesahují požadavky nařízení 
ECE 90.

Brzdové segmenty a kotouče spolupracují 
jako jeden tým
Kotoučové brzdy se skládají ze dvou základních 
prvků: brzdových destiček a brzdových kotoučů. 
Toto nezbytné partnerství, testované na 
zkušební stolici, zaručuje optimální reakci při 

normálním i nouzovém brzdění. 
Brzdové destičky osazené ve třmenech vyvíjejí 
tlak na kotouč a vytvářejí tak tření potřebné 
pro zpomalení nebo zastavení vozidla. Kotouče, 
originální díly IVECO BUS zkontrolované 
a plně kalibrované s maximální přesností, 
zlepšují brzdnou dráhu a nabízejí bezpečnost 
a spolehlivost v průběhu času. 

Brzdy, tlumiče pérování a pneumatiky tvoří společně něco, čemu se říká „bezpečnostní 
trojúhelník“. Vzhledem k tomu, že všechny tyto komponenty jsou navzájem propojeny, je 
stav a účinnost brzd nejlepším místem, kde začít. Abyste se mohli spolehnout na brzdovou 
soustavu, musíte pravidelně kontrolovat opotřebení jejích součástí na vašem vozidle. 

PŘEDNÍ BRZDOVÝ 
KOTOUČ
PN 500055596
CROSSWAY Euro 6

* Homologace ECE 90 (zkráceně „ECE R90“) je předpis, který specifikuje požadavky pro navrhování, konstrukci a provedení, jakož i zkušební 
protokoly pro náhradní díly brzd pro motorová vozidla a přívěsy.

PŘÍKLAD NEBEZPEČNÉHO OPOTŘEBENÍ 
ZPŮSOBENÉHO NEKVALITNÍMI 
MATERIÁLY NEBO NEDOSTATEČNÝM 
ZPRACOVÁNÍM

NEROVNOMĚRNÉ 
OPOTŘEBENÍ NA 
LEVÉ A PRAVÉ 

STRANĚ KOTOUČE

NEROVNOMĚRNÉ 
OPOTŘEBENÍ 
POVRCHU 
KOTOUČE

Nebezpečné brzdění 
a nebezpečí vychýlení 
vozidla

Nerovnoměrné brzdění, 
nebezpečí vzniku hluku 

a vibrací

ZADNÍ BRZDOVÝ  
KOTOUČ
PN 503142233
CROSSWAY - RECREO - 
ARWAY - CITELIS - 
MAGELYS
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Harmonie v systému zavěšení 
znamená, že všechny jeho prvky 
musí spolupracovat. Pouze to může 
zajistit, že vaše vozidlo zůstane 
stabilní při projíždění jakéhokoliv 
typu zatáčky.  
Kvalita zavěšení je také zásadní pro 
pohodlí vás i vašich pasažérů.  
Pouze originální tlumiče pérování 
IVECO BUS zajistí maximální 
pohodlí a směrovou stabilitu vozidla. 

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST 
diky optimální přilnavosti k vozovce, 
která zkracuje brzdnou dráhu vozidla.

VĚTŠÍ POHODLÍ  
díky nulovým vibracím a dobré zvukové 
izolaci.

CESTUJÍCÍ JSOU  
CHRÁNĚNI  
ve stabilním a dobře ovladatelném voze, 
a to i na nebezpečných cestách.

Klidná jízda za všech podmínek díky 
odolným a spolehlivým dílům.

Naše tlumiče pérování jsou jediné 
svého druhu.

Naše tlumiče pérování (a obecně řečeno, 
celá naše řada originálních dílů) byly 
pečlivě zkoušeny, aby byla zaručena 
jejich maximální spolehlivost, výkonnost 
a životnost. Než naše díly opustí výrobní 
závod, jsou podrobeny bezkonkurenčním 
standardům kvality. Proto pevně 
věříme, že originální náhradní díly jsou 
nesrovnatelné s kopírovanými nebo 
(v horším případě) padělanými díly, které 
mohou poškodit vaše vozidlo a také 
ohrozit vaše cestující.

BEZPEČÍ, POHODLÍ, STABILITA 

NAŠE TŘI  
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI 
TLUMIČŮ PÉROVÁNÍ

TLUMIČE PÉROVÁNÍ S DLOUHOU 
ŽIVOTNOSTÍ 

Dvě jednoduché rady zaručí, že 

vaše tlumiče pérování budou 

na vozidle správně fungovat. 

Kontrolujte je po každých 

40 000 km a vyměňujte je v párech 

po 120 000 km.

ZADNÍ TLUMIČ PÉROVÁNÍ
(bez pružiny)

ARWAY - CROSSWAY C9/T7 EURO 6 - CROSSWAY/RECREO - EVADYS H/
HD EURO 4/ EURO 6 - MAGELYS HD/HDH/PRO

PN 5801867207

Těsnění potažená 
antikorozní slitinou 
Zn-Ni

Vzduchotěsná 
těsnění odolná 
vysokým teplotám 
se zaručeně dlouhou 
životností

Vysoce kvalitní 
integrovaný ventil 
vyvinutý speciálně  
pro autobusy

Hydraulická 
přepážka

Vroubkování na 
plášti usnadňuje 
nastavení výšky 

karoserie

Tichý
pístový ventil

Unikátní spodní 
nádržka se 

zabudovaným 
kolíkem 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 

ZADNÍ WI-FI KAMERA  
PRO MINIBUSY

KRYJEME VÁM ZÁDA

Zakoupením zadní wi-fi kamery zvýšíte současně bezpečnost i efektivitu vašeho vozidla.  
Se zadní kamerou má řidič vždy přehled o aktivitách probíhajících za zádí jeho minibusu, kterých může být 
mnoho vzhledem k velikosti vozidla a které mohou být kritické například při nastupování a vystupování dětí. 

Zadní wi-fi kamera IVECO se snadno montuje i používá, je dokonale přizpůsobena tvaru vašeho vozidla 
a může být skvělým příslušenstvím pro modely Daily VAN a Daily CAB (2014-2016)

  Doba montáže: pouhých 15 minut

  Zadní wi-fi kamera se instaluje pod 
speciální kryt na záď vozidla bez zásahu 
do konstrukce

  První synchronizace mezi tabletem a wi-fi 
kamerou proběhne během pouhých 
10 sekund od otevření dveří

  Funkce 3G/4G/LTE chytrého telefonu 
nebo tabletu zůstávají aktivní, když je 
kamera zapnutá

  Kompatibilita zařízení: aplikace pro zadní 
wi-fi kameru IVECO je kompatibilní se 
zařízeními Apple a s OS Android 

 Rozlišení: 800 * 480 pixelů

 Zorný úhel: 140°

  Provozní dosah: 15 m

  Stupeň krytí: IP68

  Spojení: aktivní po dobu 60 minut od 
vypnutí vozidla



12

REPASOVÁNÍ 

NEVYVINULI JSME SORTIMENT 
REPASOVANÝCH DÍLŮ JEN  
TAK PRO NIC ZA NIC 
                        JE URČEN PRO VÁS

Určitě jste už slyšeli o dílech „Reman“, buďto zde v magazínu Business Time nebo u svého dealera. 
Není to náhoda. Tento sortiment repasovaných výrobků podléhá stejným kritériím kvality v souladu 
s nejnovějšími technickými specifikacemi originálních výrobků a nabízí řadu výhod. Nečekejte, až dojde 
k závadě, využívejte výhod již nyní.

 Repase v souladu s kritérii na originální díly

 Hloubkové kontroly a zkoušky

  Vynikající poměr cena/kvalita 
(úspory až 30 % ve srovnání s novými díly)

 Zkrácené odstávky

 Repasováno v Evropě

 Šetrné k životnímu prostředí

  Pro každou fázi repase je určen stanovený 
protokol (podpořený certifikátem)

  2letá záruka na motor a převodovku, 
12měsíční záruka na zbytek sortimentu

NÁŠ SORTIMENT SE ROZRŮSTÁ 
a na rok 2019 jsou připraveny další novinky!

ŽIVOTNÍ CYKLUS REPASOVANÉHO DÍLU

NÁVRAT DO DODAVATELSKÉHO 
ŘETĚZCE

ZKOUŠENÍ REPASE PŘEZKOUMÁNÍ ČIŠTĚNÍ DÍL SE VRACÍ DO IVECO REMAN

FUNGUJE SERVIS STÁRNE VYMĚNĚN PŘED 
PORUCHOU

VÝROBEK ZAČÍNÁ SVŮJ ŽIVOTNÍ CYKLUS

TURBODMYCHADLO VZDUCHOVÝ 
KOMPRESOR VÝMĚNÍK CHLADIČ PŘEVODOVKA MĚNIČ ENERGIE  

A ELEKTROMOTORY TLUMIČE

ŘADY VOZIDEL

PRODUKTY

Kompletní seznam dostupných dílů získáte u svého dealera.

URBANWAY

CROSSWAY

MAGELYS

EVADYS
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ZIELONA GORA (PL) 

TURIN ET PIANCENZA (IT)

LANGENEAU (D)

MADRID (SP)

DAVENTRY (UK)

TRAPPES (FR) Master Depot

LOGISTIKA 

KVALITA A SCHOPNOST 
REAKCE
Cílem logistiky IVECO BUS je zvýšit spokojenost zákazníků a udržet 
konkurenceschopnou úroveň služeb. 

Díky našim vysoce kvalitním službám jsme schopni zajistit náhradní díly  
co nejrychleji:

 7 skladů v Evropě 

 335 523 m2 skladovacích ploch 

 400 000 dílů 

 5 100 zákazníků

  11 500 000 objednávek dílů vyřídíme 
každý rok 

 Nepřetržité dodávky

Abychom zkrátili vaše 
odstávky, zaměřujeme se 
na dostupnost dílů ve vaší 
blízkosti.



PŘÍRODA JE VE VZDUCHU

UDRŽITELNÝ ZE SVÉ PODSTATY

 Tišší, emise NOx sníženy o více než třetinu  
a emise jemných částic jsou téměř nulové.

 Emise CO
2
 sníženy o 95 % při provozu na biometan. 

 Žádná omezení pro jízdu v městských oblastech,  
například centrech měst.

 CHYTRÝ DESIGN

 Nádrže na plyn jsou plně integrovány do střechy (patentováno).
 Výška 3,210 m pro pohyb bez omezení.

 Navržen pro optimální stabilitu.

OPTIMALIZACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ  
VLASTNICTVÍ

 Nový motor Cursor 9 Natural Power s výkonem 360 k.
 Snadná údržba a ověřená spolehlivost  

řady Crossway.

KOMFORT A DOSTUPNOST 

 Snadné nastupování a vystupování pro rychlou výměnu cestujících.
 Nízká plošina pro cestující se sníženou pohyblivostí.

 Tepelný komfort a vynikající osvětlení  
pro příjemný zážitek na palubě.

NÍZKOPODLAŽNÍ CROSSWAY NATURAL POWER



15

AKTUALITY

PŘEDSTAVUJE SE NOVÝ 
MODEL CROSSWAY 
NATURAL POWER

Naše značka IVECO BUS uspořádala světovou premiéru nového autobusu Crossways Natural 
Power na výstavě Autocar Expo, která se uskutečnila ve francouzském Lyonu. Návštěvníci si 
mohli prohlédnout 13m klimatizovanou verzi LINE, která se pyšní kapacitou 63 cestujících 
a systémem rychlého doplňování paliva.

CNG verze autobusů Crossway si zachovává stejné 
vlastnosti, které vedly k úspěchu naftové verze – delší 
dojezdová vzdálenost, vysoká přepravní kapacita pro cestující 
i zavazadla – a navíc nabízí extra jízdní výšku a ekvivalentní 
celkové náklady vlastnictví (TCO).  
Tento nový autobus je vybaven motorem CURSOR 9 NP 
nejnovější generace, který vyrábí firma FPT Industrial 
ve svém závodě Bourbon Lancy a který zaručuje dojezd 
600 km. Na výběr je systém pomalého nebo rychlého 
doplňování paliva.

PŘÍRODA JE VE VZDUCHU
NÍZKOPODLAŽNÍ CROSSWAY NATURAL POWER



KAREX, a.s.
Cerekvice nad Loučnou 121

569 53 Cerekvice nad Loučnou
Tel.: +420 461 653 650

servis@karex.cz | http://www.karex.cz


