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IVECO T-WAY – a jármű, amelyet Ön is szeretne a legszélsőségesebb körülmények
között végzett, legkeményebb fuvarfeladatokra használni. A robusztus konstrukció,
a megbízhatóság és a kényelem tökéletes kombinációjaként úgy tervezték, hogy
maradéktalanul megfeleljen az Ön igényeinek, miközben egyaránt felülmúlja
a termelékenységre, a hasznos terhelhetőségre és a biztonságra vonatkozó
valamennyi elvárását. Alváza és főegységei immár legendásan robusztus
konstrukciójával extrém terepes fuvarfeladatokra született, a piac élvonalát képviselő
40 tonna megengedett legnagyobb össztömeggel.

A színvonalas mérnöki teljesítménynek és a műszaki megoldásoknak egyaránt
köszönhetően a HI-TRACTION hajtásrendszerrel a legnehezebb terepes
alkalmazások során és mostoha körülmények közepette is bátran számíthat
folyamatosan kiváló teljesítményére.

A járművezetők számára kínált élményt új szintre emeli az IVECO T-WAY a pontosan
az igényeikre tervezett, új vezetőfülkéjével. Az új IVECO WAY-sorozat legfejlettebb
megoldásait integrálva különösen kényelmes és biztonságos munkakörnyezetet
biztosít. Fejlett online összeköttetési megoldásai különböző szolgáltatások egész
sorát kínálják a járművezető életének megkönnyítése és a tehergépkocsi
maximális üzemideje érdekében.

Az építőipari munkaterületek legmegbízhatóbb és legtermelékenyebb, különösen
nagy igénybevétele tervezett tehergépkocsijaként az IVECO T-WAY típust semmi
sem állíthatja meg, és a legkomolyabb kihívásokhoz is felnő.



ROBUSZTUS KONSTRUKCIÓ
ÉS MEGBÍZHATÓSÁG

Az IVECO T-WAY sorozatot annak jegyében tervezték és gyártják, hogy a legkeményebb kihívások során és 
munkakörnyezetekben is megbízhatóságot és tartósságot garantáljon. A nagy teherbírású, 10 milliméter 
falvastagságú acél alváz immár legendásan robusztus konstrukció, amely a szintén nagy igénybevételre tervezett 
felfüggesztésekkel együtt még a legzordabb körülmények között is nagyban hozzájárul a kiváló teljesítményhez.

Az új hátsó tengelyeket és a tandemtengelyek számára kifejlesztett, új tervezésű légrugós felfüggesztéseket 
egyaránt a legszigorúbb körülmények között tesztelték. A számos újratervezett alkatrész a jármű saját tömegét 
akár 500 kilogrammal is csökkenti, jelentősen növelve az IVECO T-WAY hasznos teherbírását.



ÚJSZERŰ, FUNKCIONÁLIS DIZÁJN

 

 

 

 
 

TOVÁBBFEJLESZTETT BIZTONSÁGI FUNKCIÓK
– LDWS, ESP ÉS EBS

HŰTŐRÁCS-DESIGN

OPTIMALIZÁLT TÜKRÖK

FOKOZOTT FÉKTELJESÍTMÉNY ÚJ ELÜLSŐ
TENGELYEKKEL ÉS TÁRCSAFÉKEKKEL

MELLÉKHAJTÁSOK TELJES KÍNÁLATA

ELÉRHETŐ HI-TRONIX AUTOMATIZÁLT
SEBESSÉGVÁLTÓVAL IS

FOLYTONOS
HÁTSÓ ALVÁZKIALAKÍTÁS

AGYÁTTÉTELES HÁTSÓ TENGELY
TÁRCSAFÉKEKKEL A RÉSZLEGES

HAJTÁSÚ (PWD – PARTIAL
WHEEL DRIVE) KIVITELEK SZÁMÁRA

KÜLÖNÖSEN ROBUSZTUS ALVÁZ
10 MILLIMÉTER FALVASTAGSÁGGAL

TÖBBFÉLE TENGELYKONFIGURÁCIÓ

AKÁR 500 KILOGRAMMAL KISEBB SAJÁT TÖMEG

MECHANIKUS ÉS LÉGRUGÓS
FELFÜGGESZTÉSEK VÁLASZTÉKA

TÖBBRÉSZES LÖKHÁRÍTÓ

TELJES LED-FÉNYSZÓRÓK ÉS ELÜLSŐ VÉDŐRÁCS

BEHAJTHATÓ FELLÉPŐ

 

 

A teljes egészében, a funkcionalitásra összpontosítva átdolgozott vezetőfülke olyan megoldásokkal könnyíti
a járművezető napi munkáját, amelyek többek között javítják a kilátást és védenek a szennyeződésektől is. Az 
újkialakítás a karbantartási és javítási munkákat is egyszerűbbé teszi, megkönnyítve az egyes alkatrészek 
cseréjét. Az alvázkialakítást a felépítménygyártók egyedi konstrukcióinak könnyítése jegyében tervezték át.



Az AD/AT fülke műszerfala

Az AD fülke beltere

KORMÁNYKERÉK
A jármű valamennyi
fő funkciója kézre esik

 
GYÚJTÁSKAPCSOLÓ
Motorindítás és -leállítás
egyszerű gombnyomásra
(Start/Stop gomb)

 

INTEGRÁLT HŰTÉS-FŰTÉS
Fűtés, szellőzés
és légkondicionálás
“Eco-mode” funkcióval 

INFORMÁCIÓS ÉS
SZÓRAKOZTATÓ RENDSZER
Folytassa a fedélzeten is digitális
tevékenységeit – okostelefonja
tartalmának tükrözésével és más
innovatív megoldásokkal

 
FÉNY- ÉS ESŐÉRZÉKELŐ 
A világítás és az ablaktörlők
automatikus bekapcsolása 

PRÉMIUM SZÍNVONALÚ VEZETÉSI KÉNYELEM

Alakítsa ki ülését bőr- vagy szövetkárpittal, és élvezze az
igényes párnázat nyújtotta pazar kényelmet!

A teljes vezetőteret a legoptimálisabb vezetési környezet jegyében alakították ki, kiemelkedő ergonómiával, a 
kezelőelemek ideális elrendezésével, még tágasabb térkínálattal és zavartalan kilátással. Minden egyes 
részletét gondosan tanulmányozták, hogy útközben is teljes mértékben megfeleljenek a járművezetők 
elvárásainak.

Válassza a puha tapintású vagy a bőrbevonatú 
kormánykereket, amelyek egyaránt rendelhetők 
hagyományos alakkal vagy egyéni stílusú, alul egyenesített 
karimával.



MOBILITÁS ÉS BIZTONSÁG MINDEN TEREPEN 
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AKÁR 12 500 NEWTONMÉTER FORGATÓNYOMATÉK AZ ELSŐ TENGELYEN
A BOOST ÜZEMMÓDBAN RENDELKEZÉSRE ÁLL A SZÜKSÉGES

VONÓERŐ-ÁTADÁSI KÉPESSÉG AZ ÁLLÓ HELYZETBŐL INDULÁSHOZ

 
 

 

12 500 Nm

akárMAXIMÁLIS
FORGATÓNYOMATÉK
AZ ELSŐ TENGELYEN

mindössze 

400 kg
A RENDSZER TÖMEGE

0-45 km/hAKTIVÁLÁSI TARTOMÁNY

AUTOMATIZÁLTFOKOZATVÁLTÁS

MELLÉKHAJTÁSKÖZVETLEN MOTORKIHAJTÁS
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Az IVECO T-WAY funkciók és megoldások széles skálájára támaszkodva maradéktalanul teljesíthet minden 
fuvarfeladatot, minden terepen és minden körülmények között folyamatosan magas fokú termelékenységet 
biztosítva. Hatékonyan végzi el az Ön összes fuvarfeladatát, műúton és terepen egyaránt a legmagasabb 
szintű biztonságról gondoskodva.

HI-TRONIX SEBESSÉGVÁLTÓ TEREPFUNKCIÓVAL
A 16-fokozatú, automatizált HI-TRONIX sebességváltóval Ön számos olyan funkció előnyeit élvezheti, mint 
például a Hintáztató üzemmód (Rocking Mode), a Terepező üzemmód (Off-road Mode), a Kúszó üzemmód 
(Creeping Mode). Emellett összesen négy hátrameneti fokozat is rendelkezésre áll, hogy járműve a 
legnehezebb terepes szakaszokkal is könnyedén megbirkózhasson.

TELJES EGÉSZÉBEN MODUL RENDSZERŰ FELFÜGGESZTÉS-KONCEPCIÓ
Az IVECO T-WAY mechanikus és légrugós felfüggesztések választékával magas fokú rugalmasságot kínál, 
parabola- és félelliptikus rugózással egyaránt.

AWD ÉS PWD
Az IVECO T-WAY összkerék hajtású (AWD) és részleges kerékhajtású (PWD) kivitelek teljes választékával 
szolgál, hogy valamennyi alkalmazásra megfeleljen – még a legnehezebbekre is.

FÉKTELJESÍTMÉNY ÉS BIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK
Az elektronikus vezérlésű fékrendszer (EBS) újszerű felépítése valamennyi pozícióban tárcsafékkel 
kombinálva növeli jelentősen a fékteljesítményt, s ezzel a vezető, a jármű és a közlekedés többi résztvevőjének 
biztonságát.

MI AZ A HI-TRACTION?
Az automatikusan működésbe lépő HI-TRACTION rendszer szükség szerint kiegészítő hidraulikus hajtást biztosít 
az első kerekek számára, így segítve síkos talajon és útfelületen megelőzni a hátsó kerekek kipörgését. E technika 
az összkerékhajtás valamennyi előnyét kínálja a vonóerő-átadás, a manőverezőképesség és vezetésbiztonság 
terén.

HOGYAN MŰKÖDIK A HI-TRACTION?
1. A HI-TRACTION rendszer manuálisan, gombnyomásra aktiválható a fülkében, az „Inaktív” („Inactive”) állapotból 

az „Üzemkész” („Ready to engage”) módra kapcsolva.

2. A rendszer ekkor a háttérben működik, aktiválásra készen, amennyiben szükséges.

3. Szükség esetén a rendszer automatikusan „Aktív” („Active”) üzemmódjára vált és a hátsó kerekek kipörgésekor 
az elsőkön is vonóerőt biztosít.

4. A rendszer kikapcsol, ha
- A vezető megnyomja a gombot a fülkében,
- A jármű visszatér normál a menetkörülmények közé, illetve sebességtartományba,
- A hidraulika kör olajhőmérséklete meghaladja a 90 Celsius-fokot.

A Boost üzemmód a hatékonyabb vonóerő-átadási képességek, illetve a tengelykapcsoló-kopás mérséklése 
érdekében minden álló helyzetből induláskor (0–3 kilométer/óra) működésbe lép.



BETONKEVERŐ 14 -  15
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ALKALMAZÁSOK SZÉLES PALETTÁJA 18 -19

SOKOLDALÚSÁG MAGAS FOKON –
AZ ÖN FUVARFELADATÁHOZ IGAZODIK

 

ALKALMAZÁS

12 13

Az IVECO T-WAY különösen sokoldalú jármű – legendásan robusztus konstrukciójával, nagy hasznos 
teherbírásával, mérsékelt saját tömegével, valamint megoldások és főegységek széles kínálatával 
pontosan az Ön fuvarfeladatának követelményeire szabható.



BETONKEVERŐ
Az IVECO T-WAY úgy készült, hogy minden terepen tekintélyes mennyiségű rakományt szállíthasson – 40 tonna
megengedett legnagyobb össztömegnél (GVW) akár 12 köbméteres betonkeverő felépítmény is felszerelhető.

MECHANIKUS VAGY AUTOMATIZÁLT SEBESSÉGVÁLTÓ
Az automatizált sebességváltó még színvonalasabb vezetési kényelmet biztosít e járművekben, amelyek
jellemzően rövid távokon közlekednek és gyakran kerülnek forgalmi torlódásokba.

Még szélesebb körű felépítménygyártói interfészek és összeköttetés.

 

ÚJ HI-MUX ELEKTRONIKAI ARCHITEKTÚRA

IDEÁLIS MELLÉKHAJTÁS
Az IVECO T-WAY állandó kihajtások kínálatával is szolgál, s az új, szendvics-mellékhajtóművel akár 2300 newtonméter
forgatónyomaték is továbbítható – ideális érték a betonpumpával kombinált betonkeverő felépítmény számára.

KEDVEZŐBB KÖZVETETT ÉS KÖZVETLEN KILÁTÁS
A külső tükrök kedvező légellenállású kialakítása és optimalizált elhelyezése tovább javítja a kilátást.
Az AD/AT fülkék hátsó ablaka zavartalan kilátást biztosít a jármű hátsó részére.

A különböző tengelyelrendezések és tengelytávok kínálata kiváló
manőverezőképességet és kis fordulókört biztosít.

A tárcsafékek intenzívebb lassulást biztosítanak,
miközben kedvezőbb karbantartási költségek és kopás jellemzi őket.

Az immár legendás szilárdságú alváz 10 milliméter falvastagságú, állandó
keresztmetszetű tartóival nagy kapacitású betonkeverők hordozására is alkalmas.

Új, egyrészes felfüggesztéstartó
EBS és tisztán pneumatikus tárcsafékek

Opcionális könnyűfém keréktárcsák
Opcionális alumínium légtartályok

 

ÚJ MENETSTABILIZÁLÓ ÉS
SÁVELHAGYÁSRA
FIGYELMEZTETŐ RENDSZER
Funkciók a fokozott biztonság érdekében.

ERŐTELJES ÉS GAZDASÁGOS MOTOROK
A 13 literes motor kiemelkedő üzemanyag-hatékonyság mentén
maradéktalanul gondoskodik a szükséges erőről.

 ROBUSZTUS ALVÁZ
 
 

MÉRSÉKELT SAJÁT TÖMEG
a tengelyek számától függően akár 500 kilogrammal,

a következőknek köszönhetően 

ELSŐ ÉS HÁTSÓ TÁRCSAFÉKEK
 

KIVÁLÓ MANŐVEREZŐKÉPESSÉG
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BILLENCS
Az IVECO T-WAY bárhová eljut, amerre Önt az útja viszi, s minden körülmények között jelentős teherbírással – a köves
és földutaktól egészen a szélsőséges terepig, valamennyi időjárási viszony és a legmostohább körülmények közepette.

SZÁMOS TENGELYKONFIGURÁCIÓ

SEBESSÉGVÁLTÓK VÁLASZTÉKA
Manuális vagy automatizált – válassza a fuvarfeladatainak megfelelő sebességváltót.

A legmagasabb fokú kényelem és biztonság mellett csökkentheti a birtoklási költségeket.

A visszapillantó tükrök aerodinamikus kialakítása és optimalizált elhelyezése tovább javítja
a kilátást. Az AD/AT fülkék hátsó ablaka zavartalan kilátást biztosít a jármű hátsó részére.

MOTOROK
A palettán kétféle, 9 vagy 13 liter

összlökettérfogatú motor található, megfelelő
teljesítményt és forgatónyomatékot biztosítva az

Ön fuvarfeladatához.

Laprugókkal, akár 9 tonna
terhelhetőséggel.

A tárcsafékek intenzívebb lassulást biztosítanak, miközben kedvezőbb karbantartási költségek és kopás jellemzi őket.

BŐSÉGES ALVÁZKÍNÁLAT
Válasszon a tengelytávok 3300 és 5820 milliméter
közötti széles kínálatából, valamint a különböző hátsó
túlnyúlások közül!

Válassza az Ön igényeinek pontosan megfelelőt a
konfigurációk széles kínálatából!

KÉNYELMES ÉS BIZTONSÁGOS FELJUTÁS
A jól elhelyezett fogantyúk és fellépők biztonságos hozzáférést tesznek lehetővé
a fülkéhez és a billenőfelépítményhez. A lehajtható alsó lépcső gumihevederekre

függesztve nyeli el hatékonyan az ütődéseket.
 

HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉSEK
Az IVECO T-WAY minden konfigurációjával kombinálva lap- és légrugózások széles
választékát kínálja. A légrugózások a lehető legmagasabb színvonalú kényelemmel
szolgálnak és a jármű rakodómagasságának csökkentését is lehetővé teszik.

 

HASZNOS TEHERBÍRÁS
 

 

MELLÉKHAJTÁS
A felépítményemelő hidraulikakört sebességváltó- vagy motorkihajtású mellékhajtómű táplálja,
amelyek valamennyi típusú billenőfelépítmény működtetéséhez biztosítják a szükséges teljesítményt.

KEDVEZŐBB KÖZVETETT ÉS KÖZVETLEN KILÁTÁS

ELSŐ ÉS HÁTSÓ TÁRCSAFÉKEK A PWD KONFUGIRÁCIÓHOZ 

,

ÚJ MENETSTABILIZÁLÓ
ÉS SÁVELHAGYÁSRA

FIGYELMEZTETŐ RENDSZER
Funkciók a fokozott biztonság érdekében.

ELSŐ TENGELY
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Robusztus alvázával és optimalizált tömegével az IVECO T-WAY úgy 
készült, hogy nagy méretű billenőfelépítményeket is hordozhasson, 
nagy hasznos teherbírással.



ALKALMAZÁSOK SZÉLES PALETTÁJA
DARU ÉS EMELŐKOSÁR
Az IVECO T-WAY minden típusú daruval felszerelhető, rakodódarus és emelőkosaras felépítményhez egyaránt 
megfelelő. A jármű robusztus és modulrendszerű felépítése a stabilitás kárára kötött kompromisszumok nélkül teszi 
lehetővé daru felszerelését a vezetőfülke mögötti, illetve középső vagy a jármű hátulján kialakított pozícióba.

RÖNKSZÁLLÍTÓ
Az IVECO T-WAY az Ön által igényelt nagy teljesítményről gondoskodva ideális megoldásokkal szolgál a farönkök 
egyszerű fel- és lerakodásához, illetve szállításához. Egyaránt optimálisan továbbítja a faárut az erdőkben és a 
műutakon, egészen a rendeltetési helyükig. Az erőteljes motorok, a robusztus alváz, a nagy hasznos teherbírás és 
a hidrosztatikus hajtás egyaránt e sokrétű alkalmazás jegyében született műszaki megoldás.
A HI-TRACTION rendszer révén Ön is számíthat a nagyobb hasznos teherbíráshoz szükséges vonóerő-átadási 
képességekre. E technika könnyebb az összkerékhajtásnál, ám rossz utakon is gondoskodik a kellő vonóerő-át-
adásról, még a lerakodást követően is. Az új Kúszó üzemmód (Creeping Mode) is rendelkezésre áll, amely a hajtás-
láncot teljesen leválasztva a jármű kizárólag hidrosztatikus teljesítménnyel történő mozgatását is lehetővé teszi.

CSATORNAMOSÓ TEHERGÉPKOCSI
Az IVECO T-WAY kialakítása csatornamosó felépítmények könnyű felszerelését is megengedi, miközben minden 
szükséges műszaki megoldást biztosít. A nagy teljesítmény alapvető fontosságú ezen alkalmazás során, és a szük-
séges forgatónyomatékról pedig akár 2300 newtonméter továbbítására méretezett, új, szendvicsrendszerű mellék-
hajtómű gondoskodik.

BILLENCS FÉLPÓTKOCSI
A 6x4 hajtásképletű IVECO T-WAY nyerges vontatók az új vezetőfülke legmagasabb színvonalú biztonsági 
technikáival kombinálják kiváló üzemanyag-takarékosságukat. E megoldásokkal Ön magabiztosan és könnyedén 
megbirkózhat a munkaterületek legnehezebb körülményeivel is, miközben üzemeltetését magas fokú 
termelékenység, biztonság és kiváló teljes birtoklási költség (TCO) jellemzi.

BETONPUMPA, BETONKEVERŐ, KOMBINÁLT BETONKEVERŐ ÉS PUMPA (PUMIX)
Az IVECO T-WAY segítségével Ön az építési területek betonnal kapcsolatos fuvarfeladatai minden 
követelményének eleget tehet, az egyszerű betonkeverőtől a betonpumpán át egészen a betonkeverő és pumpa 
(pumix) kombinációig. A járművön különböző pozíciókban rendelkezésre álló mellékhajtások teljes körű 
választékának megjelenésével valamennyi 2000 newtonméter feletti forgatónyomatékkal rendelkező alkalmazás 
igényeinek megfelel.

KOMMUNÁLIS ALKALMAZÁSOK
A konfigurációk széles választéka és a rendkívül sokoldalúság annyit jelent, hogy az IVECO T-WAY sorozat 
alkalmazások széles köre által támasztott követelményeknek felelhet meg – az útjavítástól a hóeltakarításig, illetve 
a hulladékgyűjtéstől egészen a közúti szolgáltatásokig.





DÍZELMOTOR-KÍNÁLAT
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HI-SCR Euro VI

CURSOR 13

JELMAGYARÁZAT

VÁLASSZON KONFIGURÁCIÓT!

VEZETŐFÜLKÉK

MOTOROK

MEGJEGYZÉS
(1) A felső ágy extrafelszerelés.

AT Fülke

1 2 3 4 5 6 7 8

Tetőmagasság Szélesség 
(mm)

Teljes
külső

magasság
(mm)

Hosszúság  
(mm)

Belső
magasság

a fülke
közepén 

 

 
(mm)

Motorsátor
magassága

 

(mm)

Kihasz-
nálható

tér az utas-
oldalon
(mm)

Kihasz-
nálható
tér alul
(mm)

Kihasz-
nálható
tér felül

(mm)
Ágy (2)

Lépcső-
fokok
száma

AT

 (1) 1

Alacsony

Közepes

 (1) – 1

AD

Alacsony  (1) – –

Az egyes méretek a modellváltozattól függően változhatnak

Hozzávetőleges méretek, amelyek a felfüggesztés miatt, illetve az összeszerelési
változások és a becslések következtében eltérhetnek.

Az alsó ágy hosszúsága 1950 mm, szélessége 540 mm,
a felső ágy hosszúsága 1850 mm, szélessége 680 mm.

MELLÉKHAJTÁS

SEBESSÉGVÁLTÓTÓL
FÜGGŐ / FÜGGETLEN KIMENET ÁTTÉTEL

FORGATÓ-
NYOMATÉK

(Nm)
 FORGÁSIRÁNY

MOTORRÓL

Kapcsolható
Független Bordás (szivattyú) /

Tárcsás (kardán)

Bordás (szivattyú) /
Tárcsás (kardán)

Tárcsás (kardán)

Tárcsás (kardán)

Motorral ellentétes

Motorral ellentétes

Nem kapcsolható

SZENDVICS-RENDSZERŰ 

Kapcsolható Független Motorral megegyező

Motorral megegyező

Motorral megegyező

MULTIPOWER

Kapcsolható
Független

Nem kapcsolható

SEBESSÉG-VÁLTÓRÓL

NH/1b – NH/1c

Függő

NH/4b – NH/4c

NTX/10b – NTX/10c

N221/10b – N221/10c

NTX/10c+bR

Az IVECO T-WAY modelleket különböző funkciók és komponensek széles választéka jellemzi. Modulrendszerű és 
alkalmazásközpontú megközelítésük – szerkezeti szilárdságukkal és kis saját tömegükkel közösen – a 
legmagasabb fokú rugalmasságot biztosítja a legkülönfélébb alkalmazások egyedi követelményei számára.

Az IVECO T-WAY vezetőfülke-kínálata különböző változatok – AT hosszú fülke alacsony vagy közepes 
tetőmagassággal és AD rövid fülke alacsony tetővel – választékával felel meg az Ön fuvarfeladatának.

Az IVECO T-WAY Euro VI minősítésű dízelmotorok széles palettáját kínálja, ideális megoldásként valamennyi 
alkalmazáshoz. Kétféle összlökettérfogattal, illetve 340 és 510 lóerő közötti változatokkal kategóriaelső 
teljesítmény jellemzi őket.

1 Szélesség
2 Teljes külső magasság
3 Hosszúság
4 Belső magasság a fülke közepén
5 Motorsátor magassága
6 Kihasználható tér az utasoldalon
7 Kihasználható tér alul
8 Kihasználható tér felül



amelyet annak jegyében alkotott meg az IVECO, hogy segítsen még
versenyképesebbé, nyereségesebbé, hosszú távon fenntarthatóbbá
és könnyebben kezelhetővé tenni az Ön vállalkozását. Olyan rugalmas
ajánlatot kínál, amely az Ön üzleti igényeinek és fuvarfeladatainak
megfelelően testreszabható, az összeköttetési szolgáltatásoktól egészen
a jármű képességeinek növeléséig – azaz olyan személyre szabott
vevőszolgálati megoldások teljes kínálatáig, amelyek minden pillanatban
segíthetik Önt útjai során.

 

AZ IVECO ON AZ INTEGRÁLT
SZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZÁLLÍTÁSI
MEGOLDÁSOK ÚJ VILÁGA,

 
 

INTELLIGENS CSOMAGEGYÉRTELMŰ ELŐNY ÜGYFELEINKNEK 
AZ IVECO ON AZ ÖN RENDELKEZÉSÉRE ÁLL ÉS A VÁLASZTOTT
SZOLGÁLTATÁSOK LEHETŐSÉGEIVEL VALÓDI ELŐNYÖKET KÍNÁL
VÁLLALKOZÁSA SZÁMÁRA:

Flottakezelésében – figyelemmel kísérve járművei üzemanyag-fogyasztását
és gépkocsivezetői tevékenységét, valamint megtervezve útjaikat, optimalizálva
útvonalaikat és kezelve fuvarfeladataikat.

Folyamatosan munkában tartva járművét – előre jelezve és megelőzve
a váratlan meghibásodásokat, miközben közúti műszaki segélyszolgálatunk
mindenkor kész segíteni.

A nyugalom érzésével – tudva, hogy egyaránt vigyázunk Önre, gépkocsivezetőire
és járműveire az úton. A specifikus járműfelügyelet és -jelentés révén
Ön gond nélkül, teljes mértékben munkájára összpontosíthat.

Specifikus szolgáltatásokkal – személyre szabott szervizszerződéseink
kínálatából válogathat.

Az IVECO ON ajánlat kiegészítésével – Eredeti IVECO Alkatrészek
és Tartozékok választásával.

IVECO Nonstop
Segélyszolgálat

 Távoli segítségnyújtás
szolgáltatás

 Vezetőfülke vezérlése 

Az INTELLIGENS CSOMAG az IVECO WAY minden tagjának 
része, s az IVECO ON CARE és az IVECO ON UPTIME előnyeit 
kínálja, a következő szolgáltatásokkal:

IVECO ON ÜGYFÉLPORTÁL ÉS ALKALMAZÁS:
Jelentkezzen be az IVECO ON Ügyfélportálba, ahol a 
szolgáltatásokhoz elérhető előfizetéseit és az Easy Way 
alkalmazás engedélyeit kezelheti.

JÁRMŰFELÜGYELET ÉS TÁVOLI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
A távdiagnosztikai eszköz, a távszolgáltatások és a távolról 
végzett szoftverfrissítések a proaktív megközelítés és a jármű 
maximális üzemidejének lehetőségét kínálják, adott esetben 
megelőzve az esetleges meghibásodásokat és állásidőket.

EASY WAY ALKALMAZÁS:
Tegye egyszerűbbé életét a fedélzeten: vezérelje a fülke 
berendezéseit és hívja mindössze egyetlen koppintással a 
Nonstop Segélyszolgálatot (Assistance Non-Stop) vagy épp 
kérjen egyik pihenőideje alatt Távoli segélyszolgáltatást (Remote 
Assistance Service)! Töltse le az Easy Way alkalmazást, hogy 
maradéktalanul élvezhesse az új fülke élményét!



ELEMENTS
VÁLASSZA KI A TEVÉKENYSÉGÉHEZ LEGJOBBAN ILLESZKEDŐ
SZOLGÁLTATÁSOKAT!
Az IVECO T-WAY szolgáltatások széles kínálatát nyújtja, amelyek pontosan az Ön igényeire
szabhatók – járművét folyamatosan csúcsformában, vállalkozását pedig nyereséges működésben tartva.

 

KARBANTARTÁS HAJTÁSRENDSZER
 HAJTÁSRENDSZER

EXTRA

 

FORGÓ-KOPÓ
ALKATRÉSZEK

TERVEZETT KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉSEK KITERJESZTETT GARANCIA

PRÉMIUM CSOMAG

HAJTÁS-
RENDSZER

 
HAJTÁS-

RENDSZER
EXTRA KARBANTARTÁS HAJTÁS-

RENDSZER
 

HAJTÁS-
RENDSZER

EXTRA
 

 
FORGÓ-KOPÓ
ALKATRÉSZEK

 

A PRÉMIUM CSOMAG az INTELLIGENS CSOMAG összes szolgáltatását kínálja, valamint az IVECO ON CARE, 
UPTIME, FLEET és M&R minden előnyét és az IVECO szakértőivel tartott kapcsolaton keresztül garantálja a kapott 
járműinformációk nyomon követését. Az IVECO szakemberei tanácsaikkal segítik Önt járműve használatának 
legelőnyösebb módjáról.

Igény szerint választhatja ki a csomaghoz hozzáadni kívánt moduláris opciókat.

IVECO TOP CARE: Az IVECO kiemelkedően gondoskodik Önről, mint prémiumügyfeléről, járműve hat órán belüli 
javításával is segítve Önt. Élvezze az elsőbbséget, amit megérdemel!

FLOTTA MENEDZSMENT: Segít járművei üzemanyag-fogyasztásának és vezetőinek nyomon követésében, napi 
tevékenységük megtervezésében, az útvonalak optimalizálásában és a megrendelések kezelésében. Növelje 
járműflottája adminisztrációs lehetőségeit a vezetők munkanapjaiba és tartózkodási helyébe szerzett betekintéssel!

IVECO WEB API: Az internetes alkalmazás programozási interfész (Application Program Interface, API) segítségével 
az adatok rugalmasan integrálhatók az ügyfél saját rendszereibe. E megoldás nagyban megkönnyíti az IVECO 
járművei által generált, illetve a más márkájú járművekből származó adatok egyetlen eszközben végzett, közös 
kezelését. E megoldás a GPS-adatok, a műszerfali figyelmeztető lámpák és a jármű hibajelzések számára áll 
rendelkezésre.

Az összeköttetési megoldások segítségével az IVECO T-WAY a személyre 
szabott szolgáltatások új szintjére lép. Az így nyert valós idejű járműadatok az Ön 
T-WAY modelljének valós használata alapján kidolgozott, testre szabott 
karbantartási tervek kialakítására kínál számunkra lehetőséget – amelyek 
tökéletesen illeszkednek az Ön vállalkozásához.

Igényes alternatívaként Elements kínálatunk kiemelkedő rugalmassággal 
szolgál, amellyel Ön a tervezett karbantartás (Planned Maintenance) és a 
kiterjesztett garancia (Extended Warranty) szolgáltatásainak kombinációját is 
választhatja vállalkozása számára, s a további lefedettség (Additional Coverage) 
révén még tovább bővítheti az Ön által választott csomagot.

- Karbantartás
- Kenés
- A karbantartási és javítási 

kézikönyvben meghatározott
olajcserék és más üzemi
folyadékok cseréje

- Motor
- Üzemanyagbefecskendező

rendszer
- Sebességváltó
- A kardántengely és a hajtott

tengely javítási munkái

- A hajtásrendszer
csomag által nem
tartalmazott komponensek,
például az elektromos
rendszer

- Tengelykapcsoló
- Fékbetétek
- Féktárcsák
- Fékdobok
- Dobfék-betétek

A kínálat fő elemei – Karbantartás, Hajtásrendszer, Hajtásrendszer extra, Forgó-kopó alkatrészek – igény szerint 
kombinálhatók, így az Ön vállalkozásához tökéletesen illeszkedő szerződés állítható össze. A lehetséges 
kombinációkat az alábbiakban szemléltetjük:

A tartalmazott és nem tartalmazott elemekre vonatkozó információ az Ön piacán érvényes szerződéses 
dokumentumokban tekinthető meg.



Az IVECO Tartozékok teljes kínálata
a tartozékkatalógusban, illetve online a

weboldalon tekinthető meg.
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Az ingyenes alkalmazás az App Store
szoftveráruházból tölthető le, és exkluzív
hozzáférést kínál további képekhez,
illetve információkhoz is.

 
 

Kéznél minden egyéni
kialakítási lehetőség – az
„IVECO Accessories”
díjmentes alkalmazásban.

 

ALAKÍTSA IVECO T-WAY MODELLJÉT VÁLLALKOZÁSAI IGÉNYEIRE! 

BIZTONSÁG ÉS LÁTHATÓSÁG JÖVEDELMEZŐSÉG

KÉNYELEM

 

HI-TECH A FEDÉLZETEN
 

*Feltétele a hitel jóváhagyása. Az egyes ajánlatok és termékek a helyi pénzügyi
és könyvviteli szabályoknak megfelelően országonként eltérhetnek.

A teherautó jóval több puszta járműnél – sok ezer ember mindennapi élettere és munkahelye. Ezért állították össze az IVECO 
TARTOZÉKOK tervezői testre szabott termékek kínálatát a járművezetők igényeinek való megfelelésre és teljesítményük 
növelésére, a jármű stílusos megjelenésének és kényelmének fokozására, valamint új technikákat hozva a fedélzetre.

Az IVECO EREDETI ALKATRÉSZEK jelentik a legjobb garanciát 
az IVECO T-WAY értékének megőrzésére az idők során, 
megelőzve a nem tervezett állásidőket, illetve egyaránt 
gondoskodva az emberek és az áruk biztonságáról. Az IVECO új 
és felújított alkatrészek, szervizkészletek és telematikai 
megoldások legszélesebb kínálatával is szolgál, az új IVECO 
T-WAY életciklusának minden szakaszára. Az IVECO több mint 
335 ezer négyzetméteren 6 alkatrész-raktárbázisból álló 
hálózatot üzemeltet Európa-szerte, mintegy 400 ezer cikkszámot 
kezelve, valamint heti hét napos és napi 24 órás 
alkatrész-kiszállítást biztosítva.

Az IVECO ASSISTANCE NON-STOP műszaki segélyszolgálat 
csupán egy telefonhívás a nap 24 órájában, a hét hét napján, 
hogy az IVECO T-WAY és az Ön vállalkozása továbbra is 
mozgásban maradjon.

Az IVECO CAPITAL az IVECO pénzügyi szolgáltató márkája, 
amely finanszírozási, lízing és bérleti konstrukciók, illetve 
kiegészítő szolgáltatások teljes palettáját kínálja a 
haszongépjárművekhez. A csomagokba kiterjesztett garancia, 
karbantartási és szervizszolgáltatások, valamint különböző típusú
biztosítások is felvehetők*.

Valamennyi pénzügyi finanszírozási csomag az ügyfelek egyéni 
igényeire szabható és új, használt, valamint átalakított járműre is 
igénybe vehető.

További információért, kérjük, lépjen kapcsolatba 
IVECO-márkakereskedőjével.

Alakítsa ki fuvarfeladatainak megfelelően IVECO T-WAY modelljét olyan kiváló minőségű tartozékok széles választékából, 
amelyeket a jármű láthatóságának, kényelmének, biztonságának és jövedelmezőségének fokozására fejlesztettek ki. 
Részletek, amelyek valóban számítanak.

Válogasson a tartozékok kínálatából, hogy tovább 
növelhesse biztonságát vezetés közben! A tolatásbiztonsági 
rendszerek nagyobb látómezőt biztosítanak a manőverek 
során, míg a vészhelyzetekre vagy speciális manőverekre 
ajánlott jelzőfény minden irányban kiváló észlelhetőséget tesz 
lehetővé.

Az IVECO Tartozékok üléshuzat- és szőnyegkészletei 
tökéletesen illeszkednek a vezetőfülke belső stílusához, 
anyagválasztásuk pedig valamennyi alkalmazás 
követelményeinek megfelel.

Tartozékainkkal célunk, hogy a lehető legtermelékenyebbé és 
legkényelmesebbé tegyük a járművezetők életét a 
fedélzeten. A kávéfőző például a hosszú munkanapok során 
segítheti őket, az USB-csatlakozóval kiegészített, egyedi 
kialakítású műszerfali konzol pedig biztonságosan tartja a 
mobileszközüket töltés közben.

A teljes birtoklási költség (TCO) további optimalizálása 
érdekében az IVECO Tartozékok üzemanyag-lopásgátló 
rendszerek széles választékával szolgálnak. Ezek az 
alumíniumeszközök megakadályozzák a gázolajlopást, nem 
roncsolhatók, emellett gyors tankolást biztosítanak és 
könnyen beszerelhetők.

Az IVECO a CNH Industrial N.V. márkájaként globális vezető szerepet tölt be a termelőeszközök területén. Különböző üzleti tevékenységei keretében 
egyaránt tervez, gyárt és értékesít mezőgazdasági és építőipari gépeket, tehergépkocsikat és más haszonjárműveket, autóbuszokat, valamint 
különleges járműveket, a hajtásrendszer-alkalmazások széles portfóliója mellett. Mindezeken túl a CNH Industrial valamennyi haszonjármű-márkája 
számára nagy teljesítményű eredeti alkatrészeket is forgalmaz.
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VÁLASSZA KI A KÍVÁNT IVECO T-WAY MODELLT!
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