PERFECT
CROSSING

ШОСЕЙНА И ИЗВЪНШОСЕЙНА ГАМА
Stralis X-WAY вдига летвата при леките извъншосейни транспортни задачи със своя найголям полезен товар в сегмента. Той съчетава най-доброто от технологиите на IVECO за
горивна ефективност и безопасност с легендарната извъншосейна здравина на найиздръжливите автомобили на марката, за да осигури висока продуктивност с ниска обща
цена за притежание.
Stralis X-WAY довежда модулния подход до крайност, предлагайки модели, които могат да
бъдат конфигурирани според точните изисквания на всяка транспортна задача с богат избор
от функции, компоненти и спецификации. Резултатът е изключителна гъвкавост.
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ПЕРФКТЕН НА ШОСЕТО И ИЗВЪН НЕГО

НАЙ-ДОБРАТА IVECO ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ШОСЕЕН ТРАНСПОРТ

ЛЕГЕНДАРНАТА ИЗВЪНШОСЕЙНА ЗДРАВИНА НА IVECO

Те включват най-съвременната система HI-CRUISE, която интегрира функции за подпомагане на шофирането, като например
движение по инерция Eco-Roll, превключване на предавките с предвиждане и круиз контрол, интелигентните спомагателни
системи, които намаляват консумацията на гориво във всяка ситуация и интелигентна EGR за подобрена ефективност
на изгаряне.

Stralis X-WAY се справя с лекота на извъншосейните отсечки от транспортните си задачи чрез функции като новата система
HI-TRACTION, която осигурява допълнително хидравлично задвижване на предните колела при нужда, подобрявайки
стабилността на автомобила и безопасността на водача върху трудни терени.

Stralis X-WAY интегрира най-добрите и най-съвременни функции на IVECO за шосейни транспортни задачи: от най-добрата
трансмисия в класа и новата HI-MUX архитектура на електрическата и електронната система до специфичните функции,
предназначени да подобрят горивната ефективност и устойчивостта.

Stralis X-WAY е конструиран за голям полезен товар: оборудван е с легендарното шаси на Trakker, което се е превърнало
в нарицателно за здравина в бранша. Ниското собствено тегло – едва 9 тона на шаси 8x4 във версията Super Loader за
бетоновоз, съчетано с такава здравина, означава, че камионът има най-добрият полезентовар на пазара в своята категория.

Доказаните технологии за намаляване на разхода на гориво, с които е оборудван Stralis X-WAY, понижават консумацията
на гориво с 11,2% в Stralis XP, удостоверено от водещата организация TÜV SÜD.
Stralis X-WAY също така предлага максималния комфорт на кабината AS, проектирана с мисъл за водача, за превози
на далечни разстояния с новия Stralis XP.
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СЪЗДАДЕН ЗА ВИСОКА ПРОДУКТИВНОСТ
ТЕХНОЛОГИЯ И ЗДРАВИНА: STRALIS X-WAY ОСИГУРЯВА РЕНТАБИЛНОСТ ПРИ ЛЕКИТЕ
ИЗВЪНШОСЕЙНИ ТРАНСПОРТНИ ЗАДАЧИ
Stralis X-WAY осигурява най-големия полезен товар на пазара благодарение на ниското собствено тегло и изключителната
здравина.
Най-добрите двигателни технологии осигуряват висока горивна ефективност. Всичко това в добавка към ниските разходи
за поддръжка води до изключително ниска обща цена на притежание.
Конфигуриран според вашите изисквания: модулният и съобразен с транспортната задача подход на Stralis X-WAY
ви позволява да изберете конфигурацията на вашия автомобил точно според изискванията си.

КАБИНИ ЗА ВСЯКА ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА: ДНЕВНА И С ЛЕГЛО, С НИСЪК И ВИСОК ТАВАН

ДВИГАТЕЛИ ЗА ВСЯКАКВИ НУЖДИ: CURSOR 9, CURSOR 11 И CURSOR 13

ХОМОЛОГАЦИИ
ЗА ШОСЕЙНИ И
ИЗВЪНШОСЕЙНИ ЗАДАЧИ

НОВИ СКОРОСТНИ КУТИИ HI-TRONIX: 12-СТЕПЕННА И 16-СТЕПЕННА
3 РАЗЛИЧНИ КОНФИГУРАЦИИ:
ON, ON+ И OFF
HI-SCR СИСТЕМА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТРАБОТЕНИТЕ ГАЗОВЕ
НОВИ ПРЕДНИ МОСТОВЕ
НОВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА/ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА HI-MUX

ДЕБЕЛИНА НА НАДЛЪЖНИТЕ ГРЕДИ НА ШАСИТО 7,7 мм

ЕДНАКВО СЕЧЕНИЕ НА РАМАТА

НОВИ ЗАДНИ МОСТОВЕ: ЕДИНИЧНА РЕДУКЦИЯ
И РЕДУКЦИЯ НА ГЛАВИНИТЕ

ИНТЕЛИГЕНТЕН ПАКЕТ ЗА
ШОСЕЙНА ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ

ШОСЕЙНА БЕЗОПАСНОСТ,
EBS-ESP-AEBS-LDWS

НОВО ПРЕДНО И ЗАДНО ОКАЧВАНЕ

ПРЕДНИ И ЗАДНИ ДИСКОВИ СПИРАЧКИ НА ВСИЧКИ МОСТОВЕ
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ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ГЪВКАВОСТ: КОНФИГУРИРАН
ЗА ВАШАТА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ
Stralis X-WAY предлага максимална гъвкавост с богат избор от версии със съчленени и твърди шасита, 3 различни
конфигурации, 3 двигателя, 3 трансмисии, хомологации за шосейни и извъншосейни задачи – и много други.

НАЛИЧНОСТ НА ВСИЧКИ СИСТЕМИ ЗА
ПЕСТЕНЕ НА ГОРИВО И БЕЗОПАСНОСТ
• HI-CRUISE предвиждащ круиз контрол
• Интелигентни спомагателни системи, интелигентна EGR
и система за защита от продължителна работа на празен ход
• EBS-ESP-AEBS-LDWS

ИЗБОР НА СКОРОСТНА КУТИЯ
• Нова 12-степенна и 16-степенна полуавтоматична
скоростна кутия HI-TRONIX
• Скоростни кутии DirectDrive и OverDrive в съответствие
със задните мостове SR и HR
• 16-степенна ръчна скоростна кутия и автоматична
скоростна кутия Allison

ИЗЦЯЛО МОДУЛНА КОНСТРУКЦИЯ НА
МОСТОВЕТЕ И ОКАЧВАНЕТО
• Заден мост с единична редукция и редукция на главините
• Пневматично и механично окачване
• Дискови спирачки отпред и отзад

БОГАТ ИЗБОР ОТ ДВИГАТЕЛИ И КАБИНИ
• Дневна кабина и кабина с легло, с нисък, средно висок или
висок таван
• 3 работни обема на двигателя с 9 нива на мощност /
въртящ момент
• Пластмасова или метална броня в сиво или в цвета на кабината

ХИДРОСТАТИЧНО ЗАДВИЖВАНЕ
HI-TRACTION
• Задвижване на четирите колела само при необходимост
• Горивна ефективност и по-добра маневреност
• Подобрено полезно време за работа и безопасност на водача

ШИРОКА ГАМА ОТ СИЛООТВОДНИ ВАЛОВЕ
• Двигателни, трансмисионни и Multipower силоотводни валове
• Нов “междинен” силоотводен вал с въртящ момент до
2450 Nm
• Превключваем / непревключваем, със и без интардер

КОНФИГУРИРАЙТЕ СВОЯ STRALIS X-WAY СПОРЕД ВАШАТА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ
Можете да избирате между три конфигурации в зависимост от това колко извъншосейна работа ще се изисква
от вашия автомобил: ON, ON + и OFF – първите две конфигурации са с хомологация за шосейни транспортни задачи,
а третата – за извъншосейни.
3 КОНФИГУРАЦИИ ЗА ВСИЧКИ НУЖДИ НА КЛИЕНТИТЕ
КОНФИГУРАЦИЯ “ON”
• Хомологация за шосейни задачи
• Комфорт на пътя с подсилено шаси
• Лесен достъп до кабината и широка обзорна видимост за безопасно управление
(и в градски условия)
КОНФИГУРАЦИЯ “ON+”
• Хомологация за шосейни задачи
• По-голям ъгъл на предния надвес и по-голям пътен просвет за максимална проходимост
на “последния километър”
• Усилена броня
КОНФИГУРАЦИЯ “OFF”
• Хомологация за извъншосейни задачи
• Извъншосейно ниво на преодоляван наклон и преден надвес (> 25°) за максимална
извъншосейна проходимост
• По-ниски разходи за поддръжка и ремонт в сравнение с класическите автомобили с висока проходимост
8

9

РАЗРАБОТЕНИ ЗА ВИСОКА ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ
Напълно преработеното силово предаване на Stralis X-WAY постига ново ниво на производителност и горивна ефективност.
Ефективността му бе потвърдена от TÜV SÜD – една от водещите световни организации за технически изпитания и
сертифициране, която проведе тест за горивната ефективност на новия Stralis в сравнение с предходното поколение, който
показа 11,2% понижение на разхода на гориво.

ДВИГАТЕЛИ С ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ

Stralis X-WAY предлага богат избор от двигатели FPT Cursor, подходящи за всякакви приложения: 3 двигателя с 3 различни
работни обема и 9 нива на мощност, които осигуряват водеща в класа плътност на мощността и въртящия момент.
Това разкрива редица възможности, произтичащи от двойната полза от намаляването на работния обем и на оборотите, като например:
• Най-големият полезен товар благодарение на лекия двигател Cursor 9, който доставя до 400 к.с. и 1700 Nm
• Най-добро съотношение въртящ момент / тегло при Cursor 11
STRALIS X-WAY EURO VI/STEP C
FPT двигател

CURSOR 9
(6 цилиндъра)

Обем на двигателя
(литри)

8,7

CURSOR 11
(6 цилиндъра)

11,1

CURSOR 13
(6 цилиндъра)

12,9

Cursor 9

Максимална мощност
к.с/kW при об/мин

Максимален въртящ момент
Nm при об/мин

310/228 при 1675 – 2200

1300 при 1100 – 1675

330/243 при 1655 – 2200

1400 при 1100 – 1655

360/265 при 1530 – 2200

1650 при 1200 – 1530

400/294 при 1655 – 2200

1700 при 1200 – 1655

420/309 при 1475 – 1900

2000 при 870 – 1475

460/338 при 1500 – 1900

2150 при 925 – 1500

480/353 при 1465 – 1900

2300 при 970 – 1465

510/375 при 1560 – 1900

2300 при 900 – 1560

570/420 при 1605 – 1900

2500 при 1000 – 1605

Cursor 11

Технология за
контрол на емисиите

Стандарт
за емисиите

HI-SCR

Euro VI/C

HI-SCR

Euro VI/C

HI-SCR

Euro VI/C

Stralis X-WAY е оборудван с най-добрите шосейни функции и най-добрите решения за пестене на гориво, съобразени
с конкретната транспортна дейност, предлагани от IVECO.
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ШОФИРАНЕ
HI-CRUISE
GPS-базирана система, която позволява круиз контрол и
смяна на предавките с предвиждане и подобрява
допълнително функцията за движение по инерция Eco-Roll.
Системата функционира като помощник-водач и осигурява
значителни предимства:

ИНТЕЛИГЕНТНИ СПОМАГАТЕЛНИ СИСТЕМИ
Интелигентните спомагателни системи предотвратяват
загубата на енергия, когато тяхната работа не е необходима:
• Компресор и модул за обработка на въздуха със съединител
• Рекупериращ енергия алтернатор с интелигентен датчик
за акумулатора
• Помпа с променлив дебит на хидроусилвателя

• Усъвършенствани стратегии за икономия на горивото
чрез управление на скоростта и предавките
• Предотвратяване на неправилни операции чрез
електронен контрол на превключването на предавките
• Повишен комфорт при шофиране

Cursor 13

HI-SCR СИСТЕМА ЗА ТРЕТИРАНЕ
НА ОТРАБОТЕНИТЕ ГАЗОВЕ

Нашата патентована система HI-SCR е просто най-добрата система за селективна каталитична
редукция на пазара и единствената, която постига намаляване на азотните оксиди с 97%.
Това означава, че стандартите Euro VI могат да бъдат спазени без използване на EGR.
HI-SCR УВЕЛИЧАВА ДО МАКСИМУМ БЕЗОПАСНОСТТА
• Най-подходящото решение за транспортни задачи, като например дистрибуция,
сметосъбиране, почистване на улици, извъншосейни превози, летищни услуги,
транспорт в петролни рафинерии и зони за товарене на горива
HI-SCR УВЕЛИЧАВА ДО МАКСИМУМ ПОЛЕЗНИЯ ТОВАР
• Компактна олекотена технология за най-добрата комбинация от ефективност и дълъг
експлоатационен живот
• По-малко монтирани компоненти към двигателя и без нужда от голяма охладителна система
HI-SCR УВЕЛИЧАВА ДО МАКСИМУМ ПОЛЕЗНОТО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА
• Най-дългите интервали на обслужване на пазара
HI-SCR УВЕЛИЧАВА ГОРИВНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
• Всички предимства на системата HI-SCR се запазват (безопасност, комфорт, без
регенерация в условия на престой)
• Значителни икономии на гориво при транспорт на дълги разстояния
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ПРЕДИМСТВА НА HI-SCR
97% ПОНИЖЕНИЕ НА АЗОТНИТЕ
ОКСИДИ
БЕЗ АКТИВНА РЕГЕНЕРАЦИЯ
БЕЗ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ
ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА
НАЙ-ДЪЛГИ ИНТЕРВАЛИ НА
ОБСЛУЖВАНЕ
ЕФЕКТИВНОСТ НА ИЗГАРЯНЕТО

++

ПЕСТЕНЕ НА ГОРИВО

++

ИНТЕЛИГЕНТНА EGR: ПО-ВИСОКА
ЕФЕКТИВНОСТ НА ГОРЕНЕ
Оптимизираното впръскване на горивото допълнително
увеличава пиковото налягане в цилиндрите и горивната
ефективност. Емисиите на азотни оксиди се намаляват
чрез система за рециркулация на отработените газове
с ниско тегло в специфични диапазони на натоварване
на двигателя.

ЗАЩИТА ОТ РАБОТА НА ПРАЗЕН ХОД
Тази нова функция предотвратява продължителна работа
на празен ход.
Системата изключва двигателя автоматично след
изтичането на зададения интервал от време и при наличие
на зададените условия.

“Интелигентна EGR” е система за пестене на гориво,
а не устройство за контрол на емисиите: тя намалява
разхода при транспорт на дълги разстояния,
като същевременно осигурява всички предимства на
системата HI-SCR.
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ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ДОБРАТА КАБИНА ЗА СВОЯТА
ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ

Stralis X-WAY предлага богат избор от кабини: къса кабина с нисък таван AD (Active Day), кабина с легло AT (Active Time)
с нисък или среден таван, а за максимален комфорт кабина с легло AS (Active Space), проектирана за максимален комфорт на
водача за далечните курсове с новия Stralis XP. Водачите ще се възползват от същото удобство и безопасност както на по-дългите
шосейни маршрути, така и на кратките извъншосейни отсечки при извозване или доставяне на товари от/на работната площадка

1
AD – Active Day къса кабина
за транспортни задачи в града

Покрив

Ширина
(мм)

Нисък

2280

2

ЛЕГЕНДА
1 ОБЩА ВИСОЧИНА
2 ДЪЛЖИНА

Конфигурация "OFF"

3 ОТ ТАВАНА ДО ПОДА, В ЗОНАТА ЗА КРАКАТА
4 ОТ ТАВАНА ДО ПОДА, В ЦЕНТЪРА НА КАБИНАТА
5 ВИСОЧИНА НА ПОДА, В ЦЕНТЪРА НА КАБИНАТА

4

3

6 БРОЙ ЛЕГЛА
6

5

8

7

12

7 СТЪПЪЛА ЗА КАЧВАНЕ
8 ВЪНШНО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВЕЩИ

1

Конфигурация "ON"
Конфигурация "ON+"

3

4

5

6

От пода до
тавана, в
центъра на
кабината
(мм)

Височина на
пода, в центъра
на кабината
(мм)
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AT – Active Time кабина с легло
за регионални транспортни задачи
Конфигурация "ON"
Конфигурация "ON+"

3060
Нисък

Конфигурация "OFF"

3130
2280

Конфигурация "ON"
Конфигурация "ON+"

ЗАБЕЛЕЖКА
Размерите може да се различават в зависимост от модела.
(1) Размери на леглото (горно легло като опция):
Active Time: дължина на долното легло 2100 мм, ширина 630 мм (550 мм задна
седалка), дължина на горното легло 1900 мм, ширина 680 мм.
Active Space: дължина на долното легло 2060 мм, ширина 750 мм (630 мм задна
седалка), дължина на горното легло 1940 мм, ширина 770 мм.

Обща
височина
без товар
(мм)

2

Средно висок

3130
3640

2100

3710

Конфигурация "OFF"

1
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1
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AS – Active Space кабина с легло
за превози на далечни разстояния
Конфигурация "ON"
Конфигурация "ON+"
Конфигурация "ON"
Конфигурация "ON+"

3390

Нисък
2460
Висок

3460
3880
3950

2215

230
1 (2)
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ЕДИН STRALIS X-WAY ЗА ВСЯКА
ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА
Stralis X-WAY е проектиран със съобразен с транспортната задача подход, което ви позволява да адаптирате
конфигурацията на вашия автомобил точно според изискванията си. Неговият богат избор от функции и компоненти,
легендарната здравина на шасито и всеки детайл от конструкцията означават автомобил, който може да се конфигурира
за голямо разнообразие от транспортни задачи – които автомобилът ще изпълнява безпроблемно.

ТРАНСПОРТНИ
ЗАДАЧИ:

БЕТОНОВОЗ
16-17
САМОСВАЛ
18-19
МУЛТИЛИФТ С КУКА И СКИПОВ ПОДЕМНИК 20-21
КРАН И ПЛАТФОРМА
22-23
САМОСВАЛНО ПОЛУРЕМАРКЕ
24-  25
ПРЕВОЗ НА ТРУПИ
26-27
ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАЛИ
28-29
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БЕТОНОВОЗ

БЕТОНОВОЗЪТ СЪС СОБСТВЕНО ТЕГЛО ОТ
ЕДВА 9 ТОНА – НАЙ-НИСКОТО В СЕКТОРА
Stralis X-WAY бележи нови постижения по отношение на изключително ниското си собствено тегло. Това, съчетано със
здравото шаси, дава на версията Super Loader (SL) най-големия полезен товар на пазара в тази категория: Stralis X-WAY
SL с шаси 8х4 и 9-литров двигател в конфигурация за бетоновоз има собствено тегло от едва 9 тона и осигурява найголемия товар от бетон на курс чак до крайната му дестинация на обекта при изключителна горивна ефективност.

ИЗПУСКАТЕЛНА СИСТЕМА
Хоризонтална изпускателна тръба за решение с ниско
тегло и вертикална за ограничено въздействие върху
околната среда.

ПРЕДНИ И ЗАДНИ ДИСКОВИ
СПИРАЧКИ
Дисковите спирачки осигуряват по-добро спиране
и намаляват разходите благодарение на
пониженото износване и амортизация.

ВЕРСИЯ SUPER
LOADER
Версията Super Loader е с най-ниското
собствено тегло в сектора от под 9000 кг,
а 9-литровите двигатели, със своите до
400 к.с. (294 kW) и до 1700 Nm, предлагат
най-добрата в тази категория плътност на
мощността / въртящия момент и имат
изключителна горивна ефективност.

ПОВИШЕНА ОБЗОРНА ВИДИМОСТ
Задният прозорец на кабините Active Day и Active
Time осигурява видимост към каросерията.

ПОДХОДЯЩАТА КАБИНА
Идеалната кабина за бетоновози е късата
кабина Active Day с нисък таван: тя е по-лека,
така че позволява по-голям полезен товар,
а конвейерната система на бетоновоза
удобно се простира над покрива на кабината.
Вижте пълната гама кабини на страница 13.

МОЩНИ И ЕФЕКТИВНИ
ДВИГАТЕЛИ
9-литровите и 11-литровите двигатели
доставят цялата необходима мощност при
изключителна горивна ефективност.
Вижте пълната гама двигатели на страница 10.

ПРЕДНО ОКАЧВАНЕ

До 9 тона товар на предните мостове Възможност
за 1-листово параболично окачване за намаляване
на собственото тегло с до 60 кг.

ИДЕАЛНИЯТ СИЛООТВОДЕН ВАЛ
Stralis X-WAY предлага избор от постоянно зацепени силоотвоодни
валове, като новият “междинен” тип силоотводен вал доставя до
2450 Nm, което е идеално за бетоновоз в комбинация с бетонпомпа.
Вижте пълната гама силоотводни валове на страница 33.
МЕХАНИЧНА ИЛИ ПОЛУАВТОМАТИЧНА
СКОРОСТНА КУТИЯ
Полуавтоматичната скоростна кутия осигурява по-голям комфорт при
управление на тези автомобили, които обикновено пътуват на кратки
разстояния и често попадат в натоварен трафик.
Вижте пълната гама скоростни кутии на страница 33.
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ХИДРОСТАТИЧНО ЗАДВИЖВАНЕ

АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ

Хидростатичното задвижване HI-TRACTION осигурява
нужното сцепление на всякакъв терен, плюс редица
предимства в сравнение със задвижването на всички колела
(то е по-леко, по-икономично и по-комфортно
при шофиране).

Предлагат се алуминиеви джанти, които намаляват
собственото теглото на камиона с до 165 кг в зависимост
от броя на мостовете.

ЗДРАВО ШАСИ

Легендарната здравина на шасито, с неговата
7,7-милиметрова рама с еднакво сечение, с лекота се
справя с големите натоварвания, упражнявани от
напълно
натоварения
въртящ
се
кош.
6,7-милиметровата рама ви позволява да намалите
собственото тегло с до 40 кг.

ОТЛИЧНА МАНЕВРЕНОСТ
Предлаганите конфигурации на мостовете и междуосия
осигуряват отлична маневреност и радиус на завой.

17

САМОСВАЛ

САМОСВАЛИ, АДАПТИРАНИ КЪМ
ВАШАТА ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА
Самосвалът Stralis X-WAY ще се движи навсякъде, където ви е необходимо: по шосето и извън него, нагоре и надолу
по стръмни наклони, по неравни серпентини и по необозначени маршрути през открита земя. Той ще изпълни надеждно
всяка една транспортна задача напълно задоволително за вас – и за вашите клиенти. Богатият избор на функции
и настройки ви позволява да конфигурирате прецизно подходящия самосвал за вашата дейност.

ШАСИ-КАБИНА
Изберете късата кабина Active Day или
дългата кабината с легло Active Time.
Вижте пълната гама кабини на страница 13.

СИЛООТВОДЕН ВАЛ

ПОЛЕЗЕН ТОВАР

Хидравличният контур за повдигане на коша се задвижва от
силоотводен вал (свързан към трансмисията или двигателя), който
доставя мощността, необходима за управление на всички видове
самосвали със задно разтоварване.
Вижте пълната гама силоотводни валове на страница 33.

ДВИГАТЕЛИ
Гамата включва избор от двигатели с три
обема – 9, 11 и 13 литра – за осигуряване
на подходяща мощност и въртящ момент
за вашата транспортна дейност.

Шасито е проектирано да носи найголемия полезен товар в сектора.
Компоненти на оборудването, като
например
пневматично
окачване,
алуминиеви джанти и резервоари за въздух
и
гориво, допълнително
намаляват
собственото тегло, което позволява поголям полезен товар.

КОНФИГУРАЦИИ НА
АВТОМОБИЛА

ШИРОКА ГАМА ШАСИТА
Избирайте от широка гама междуосия (в
диапазона 3120 мм до 6700 мм) и дължини на
задния навес.

Изберете конфигурацията, която
отговаря на вашите изисквания: ON,
ON+ с хомологация за шосеен
транспорт или OFF с хомологация
за извъншосейни задачи.
Вижте стр. 8 за повече информация.

РАЗЛИЧНИ КОНФИГУРАЦИИ НА
МОСТОВЕТЕ
Избирайте от широка гама конфигурации
в съответствие с конкретните ви изисквания.
Вижте пълната гама конфигурации на страница
30-31.

ПРЕДЕН МОСТ
Листови ресори до 9 тона.
Вижте пълната гама предни
мостове на страница 32.

ЗАДНИ МОСТОВЕ

ЗАДНИ ОКАЧВАНИЯ

Изберете единична редукция, ако търсите найдоброто решение за тегло и разход на гориво,
или редукция на главините, ако се нуждаете от поголям пътен просвет.
Вижте пълната гама конфигурации на страница 32.

Stralis X-WAY предлага избор между ресорно
или пневматично окачване за всяка една
конфигурация.
Пневматичните
окачвания
повишават комфорта и позволяват понижаване
на височината на автомобила при товарене.

УДОБЕН И БЕЗОПАСЕН ДОСТЪП
Прецизно разположените ръкохватки и
стъпала осигуряват безопасен достъп до
кабината и товарната каросерия. Висящото
най-ниско стъпало е окачено на каучукови
ленти, за да поглъща по-добре вибрациите.

ИЗБОР ОТ СКОРОСТНИ КУТИИ
Ръчна, полуавтоматична или автоматична: изберете вашата
трансмисия според вида на транспортната задача – увеличете
максимално комфорта и безопасността, като същевременно
намалите оперативните разходи.
Вижте пълната гама скоростни кутии на страница 33.
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ХИДРОСТАТИЧНО ЗАДВИЖВАНЕ

Превозвайте по-голям полезен товар през
трудния терен на строителния обект и пестете
гориво със системата HI-TRACTION: по-лека от
системата на задвижване на всички колела, тя
осигурява необходимото сцепление и след
разтоварването на камиона.

ПРЕДНИ И ЗАДНИ ДИСКОВИ СПИРАЧКИ
Дисковите спирачки осигуряват по-добро спиране и
намаляват разходите благодарение на пониженото
износване и амортизация.
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МУЛТИЛИФТ С КУКА И СКИПОВ ПОДЕМНИК,
СЪЗДАДЕНИ ЗА ТРАНСПОРТ НА КОНТЕЙНЕРИ
С ВСЯКАКВИ РАЗМЕРИ

МУЛТИЛИФТ С КУКА И СКИПОВ ПОДЕМНИК

Stralis X-WAY предлага изключителната маневреност, компактните габарити, пътния просвет и теглителната сила,
които търсите във вашия мултилифт с кука и скипов подемник. Широката гама от конфигурации осигурява изключителна
гъвкавост за прецизно съобразяване с вашата транспортна дейност: дистрибуция с голям брой цикли товарене/
разтоварване дневно, превоз на дълги разстояния с два цикъла дневно, градски транспортни задачи, изискващи отлична
маневреност или движение по трудни терени.
ПОЛЕЗНИЯТ ТОВАР Е КЛЮЧОВ ФАКТОР
Компонентите в зоната на шасито увеличават
максимално възможния полезен товар.

ОБЗОРНА ВИДИМОСТ НАЗАД
Задният прозорец осигурява отлично
зрително поле за изключителна обзорна
видимост към на задната част на камиона.

ДВИГАТЕЛИ
Двигатели, които доставят необходимата мощност:
9-литров двигател или 11-литров оптимизиран
двигател. Вижте пълната гама двигатели на страница 10.

ШАСИ-КАБИНА
Най-добрата кабина за вашите нужди: Къса кабина
Active Day, кабина с легло Active Time с нисък или
средно висок таван или кабина с легло Active
Space с висок или нисък таван.
Вижте стр. 13 за повече информация.

ВЕРТИКАЛНА
ИЗПУСКАТЕЛНА СИСТЕМА
ПОДХОДЯЩОТО ШАСИ
Еднакво сечение на шасито и междуосия
в диапазона от 3120 мм до 6700 мм за работа
с всички размери контейнери.

ЗАДНИ LED
СВЕТЛИНИ

ЗАДНИ МОСТОВЕ

ЗАДНО ВЪЗДУШНО
ОКАЧВАНЕ

Пневматичното окачване позволява снижаване
на задната част на автомобила при
натоварването и разтоварването на контейнера.

ГОЛЯМА МАНЕВРЕНОСТ

Третият завиващ мост подобрява радиуса на завой за
изключителна маневреност. Конфигурациите 8x2 и 8x4 с три
задни моста допълнително намаляват радиуса на завой.
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КОНФИГУРАЦИИ НА
АВТОМОБИЛА
Изборът от три конфигурации (ON, ON +,
OFF) ви позволява да постигнете оптималния
компромис между пътен просвет и комфорт.

СИЛООТВОДЕН ВАЛ,
ЗАДВИЖВАН ОТ ДВИГАТЕЛЯ
Силоотводният вал, задвижван от двигателя, ви позволява
да използвате подемната система в движение, за да
позиционирате куката прецизно, докато същевременно
управлявате автомобила, като по този начин увеличавате
продуктивността.
Вижте пълната гама силоотводни валове на страница 33.

ПРЕДНИ И ЗАДНИ
ДИСКОВИ СПИРАЧКИ
По-добро спиране при пониски разходи за поддръжка и
по-малко износване.

ХИДРОСТАТИЧНО ЗАДВИЖВАНЕ

Достатъчно сцепление и по-голям полезен товар
с HI-TRACTION. Тази система е по-лека от
системата на задвижване на всички колела и ви
осигурява достатъчно сцепление преди и след
товаренето и разтоварването.

Изберете единична редукция,
ако вашият мултилифт с кука
или скипов подемник се движи
предимно
по
асфалтови
пътища, или редукция на
главините, ако се движи по
по-трудни терени.

СКОРОСТНА КУТИЯ
Ръчна, полуавтоматична или автоматична: изберете вашата трансмисия според
вида на транспортната задача – увеличете максимално комфорта и
безопасността, като същевременно намалите оперативните разходи.
Вижте пълната гама двигатели на страница 33.
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КРАН И ПЛАТФОРМА

КРАНЪТ, КОЙТО ПОВДИГА ВАШИЯ БИЗНЕС
Stralis X-WAY може да бъде оборудван с всякакви видове кранове – от бордови кранове до автовишки. Здравината
и модулната концепция на Stralis X-WAY позволяват да се монтират кранове, разположени непосредствено зад кабината,
в центъра или в задната част на автомобила, без компромис по отношение на стабилността.

360° ИЗГЛЕД

Отличното
зрително
поле
осигурява
отлична
обзорна
видимост във всички посоки.

ПОДХОДЯЩАТА КАБИНА

ЗДРАВО ШАСИ

Легендарната здравина на шасито,
с неговата 7,7-милиметрова рама
с еднакво сечение, с лекота се справя
с големите натоварвания, упражнявани
от концентрирания товар на крановата
надстройка.

Можете да избирате между късата кабина
Active Day и кабините с легло Active Time и
Active Space – всички с нисък таван.
Вижте пълната гама кабини на страница 13.
ИЗПУСКАТЕЛНА СИСТЕМА
За по-чист въздух около камиона се предлага
вертикална изпускателна система.

ДВИГАТЕЛИ
Гамата предлага двигатели с три различни
работни обема – 9, 11 и 13 литра.
Вижте пълната гама двигатели на страница 10.

ЗАДНО ОКАЧВАНЕ

ПРЕДНИ И ЗАДНИ
ДИСКОВИ СПИРАЧКИ

Пневматичното окачване осигурява подобра стабилност на автомобила, докато
кранът работи.
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По-добро спиране при по-ниски разходи
за поддръжка и по-малко износване.

ЗАДЕН МОСТ

СКОРОСТНА КУТИЯ

Изберете единична редукция, ако вашият
автокран се движи предимно по асфалтови
пътища, или редукция на главините, ако се
движи по по-трудни терени.

Ръчна, полуавтоматична или автоматична: изберете вашата
трансмисия, за да увеличите максимално комфорта
и
безопасността,
като
същевременно
намалите
оперативните разходи.
Вижте пълната гама скоростни кутии на страница 33.

СИЛООТВОДЕН ВАЛ

ХИДРОСТАТИЧНО ЗАДВИЖВАНЕ

Хидравличният контур, управляващ крана, се задвижва от
силоотводен вал, свързан към двигателя или трансмисията.
Вижте пълната гама двигатели на страница 33.

Осигурете си достатъчно сцепление и по-голям полезен товар чрез
системата HI-TRACTION. Тази система е по-лека от системата на
задвижване на всички колела и ви осигурява достатъчно сцепление при
движение по черен път – включително и след разтоварването.
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САМОСВАЛНО ПОЛУРЕМАРКЕ

ОТКАРАЙТЕ ВАШЕТО ПОЛУРЕМАРКЕ,
КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМО
Влекачите Stralis X-WAY съчетават най-добрите технологии за горивна ефективност и безопасност с максималния
комфорт на кабината AS (Active Space).
Това ви дава увереността, че можете да се справите с лекота с трудните условия на работните площадки и с “последния
километър” до обекта, като същевременно постигате висока производителност, безопасност и отлична обща цена
на притежание.

КОМФОРТНА КАБИНА

Удобна и безопасна кабина за всякакви предпочитания: Къса
кабина Active Day, кабина с легло Active Time или широка кабина
с легло Active Space. Вижте пълната гама кабини на страница 13.
ЗДРАВО ШАСИ
Легендарната здравина на шасито, със
7,7-милиметрова рама с еднакво сечение
ЛАФЕТ
Богат избор от лафети с различни височини и
позиции, включително лафет-плъзгач.

БЕЗОПАСНОСТ
Безопасност на шосето: EBS, ESP,
AEBS и LDWS.

СИЛООТВОДЕН ВАЛ,
ЗАДВИЖВАН ОТ
ДВИГАТЕЛЯ
Силоотводният вал, задвижван от
двигателя, позволява частично
накланяне
на
самосвалното
полуремарке, когато автомобилът
е спрял на низходящ наклон, за да
се балансира товарът. Вижте
пълната гама силоотводни валове
на страница 33.

ЗАДНО ПНЕВМАТИЧНО
ОКАЧВАНЕ
Изберете пневматичното окачване, за да
постигнете максимален комфорт за
водача, ако транспортната ви дейност
включва интензивно пътуване.

ПРЕДНИ И ЗАДНИ ДИСКОВИ СПИРАЧКИ
Дисковите спирачки осигуряват по-добро спиране и
намаляват разходите благодарение на пониженото
износване и амортизация.

ЕФЕКТИВНИ СКОРОСТНИ КУТИИ
Избирайте между ръчна, полуавтоматична и автоматична
трансмисии и намалете разхода на гориво чрез
предавателното отношение на предавката OverDrive.
Вижте пълната гама скоростни кутии на страница 33.
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ЗАДНИ МОСТОВЕ
Изберете единична редукция, ако вашият влекач се
движи предимно по асфалтови пътища, или редукция на
главините, ако се движи по по-трудни терени.

ГОРИВНОЕФЕКТИВНИ ДВИГАТЕЛИ

Двигателите с работен обем 9, 11 и 13 литра,
съчетани с решенията за горивна ефективност на
Stralis X-WAY, осигуряват изключителни икономии
на гориво, удостоверено от TÜV SÜD.
Вижте стр. 10-11 за повече информация.

ХИДРОСТАТИЧНО ЗАДВИЖВАНЕ

Хидростатичното задвижване на предните колела HI-TRACTION е
по-леко от системата на задвижване на всички колела и осигурява
необходимото сцепление, което прави Stralis X-WAY перфектен
дори за леки задачи на строителната площадка.
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ТРУПИ

СИЛА В УСЛУГА НА ПРЕВОЗА НА ТРУПИ
Stralis X-WAY осигурява необходимата ви висока мощност и предлага идеални функции за лесно товарене,
транспортиране и разтоварване на трупи. Той ще транспортира трупите удобно през горите, по пътищата и през целия
път до вашата дестинация: нашите мощни двигатели, 3 конфигурации на автомобила, здравото шаси, големият полезен
товар и хидростатичното задвижване са все решения, предназначени за тази комплексна транспортна задача.
ПОЛЕЗЕН ТОВАР
Шасито е проектирано да носи найголемия полезен товар в сектора.

УНИВЕРСАЛНА КАБИНА
Stralis X-WAY разполага с универсална и безопасна
кабина, която отговаря на всички нужди: Къса кабина
Active Day, кабина с легло Active Time или широка
кабина с легло Active Space.
Вижте пълната гама кабини на страница 13.

МОЩЕН ДВИГАТЕЛ

ЗДРАВО ШАСИ

9-, 11- и 13-литровите двигатели са
проектирани така, че да предоставят найвисокото съотношение въртящ момент/
мощност и да осигуряват изключителна
горивна ефективност.
Вижте пълната гама двигатели на страница 10.

Легендарната здравина на шасито със
7,7-милиметрова рама с еднакво
сечение и подходящи междуосия от
3120 мм до 6700 мм за всякакви
размери трупи.

ВИСОКА МАНЕВРЕНОСТ

КОНФИГУРАЦИИ НА АВТОМОБИЛА

Изборът от три конфигурации (ON, ON+, OFF) ви
предлага оптималния компромис между пътен просвет
и комфорт на водача в зависимост от разстоянията,
изминавани в шосейни или извъншосейни условия
при изпълнение на вашите транспортни задачи.
Вижте стр. 8 за повече информация.

ХИДРОСТАТИЧНО ЗАДВИЖВАНЕ
Превозвайте по-голям полезен товар през трудни
терени и пестете гориво със системата HITRACTION: по-лека от системата за задвижване
на всички колела, тя осигурява необходимото
сцепление на всякакви терени.

ШИРОКА ГАМА
СИЛООТВОДНИ ВАЛОВЕ

Отличен радиус на завой
изключителна маневреност.

за

Вижте пълната гама силоотводни валове
на страница 33.

ПРЕДНИ И ЗАДНИ ДИСКОВИ СПИРАЧКИ

ЗДРАВИ ЗАДНИ
ОКАЧВАНИЯ
Ресорни или пневматични окачвания
се предлагат за всички конфигурации.
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ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАЛИ

ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
ВЪВ ВСЯКА СИТУАЦИЯ
Stralis X-WAY е оптимизиран за лесен монтаж на оборудване за почистване на канали и осигурява всички функции,
които са ви необходими. Високата производителност е ключова в този тип дейност, затова новият междинен независим
от съединителя силоотводен вал, разработен да доставя до 2450 Nm, осигурява необходимия висок въртящ момент.

ИЗПУСКАТЕЛНА СИСТЕМА
За чист въздух около камиона се предлага
вертикална изпускателна система.

ГОЛЯМ ПОЛЕЗЕН ТОВАР

ШАСИ-КАБИНА
Къса или дълга, тясна или широка – Stralis X-WAY
може да бъде оборудван с кабина за всякакви
предпочитания.
Вижте пълната гама кабини на страница 13.

Компонентите в зоната на шасито увеличават максимално
възможния полезен товар, който е ключов фактор
в почистването на канали.

ЗАДЕН МОСТ

Изберете единична редукция, ако вашият
камион се движи предимно по асфалтови
пътища, или редукция на главините, ако
изпълнявате задачи с често потегляне
и спиране.

ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ
ДВИГАТЕЛИ

ЗДРАВО ШАСИ
Легендарната
здравина
на
шасито,
7,7-милиметрова рама с еднакво сечение

9-, 11- и 13-литровите двигатели са
проектирани така, че да предоставят найвисокото съотношение въртящ момент/
мощност и да осигуряват висока горивна
ефективност.
Вижте пълната гама двигатели на страница 10.

със

ПРЕДНИ И ЗАДНИ
ДИСКОВИ СПИРАЧКИ

ЗАДНО ПНЕВМАТИЧНО ОКАЧВАНЕ
Изберете пневматичното окачване, за да постигнете
максимален комфорт за водача, ако транспортната
ви дейност включва интензивно пътуване.

По-добро спиране при по-ниски разходи
за поддръжка и по-малко износване.

ВИСОКА МАНЕВРЕНОСТ
Третият завиващ мост подобрява радиуса на
завой
за
изключителна
маневреност.
Конфигурациите 8x2 и 8x4 с три задни моста
допълнително намаляват радиуса на завой.

КОНФИГУРАЦИИ НА
АВТОМОБИЛА

МОЩЕН СИЛООТВОД

Избирайте измежду Multipower силоотводни валове,
доставящи въртящ момент до 900 Nm, или “междинен” тип
силоотводни валове за огромен въртящ момент до 2450 Nm.
Вижте пълната гама силоотводни валове на страница 33.

СКОРОСТНА КУТИЯ
Ръчна, полуавтоматична или автоматична: изберете вашата
трансмисия, за да увеличите максимално комфорта и безопасността,
като същевременно намалите оперативните разходи.
Вижте пълната гама скоростни кутии на страница 33.
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ПРЕДЕН МОСТ
Листови ресори до 9 тона.
Вижте пълната гама предни мостове
на страница 32.

Изберете конфигурацията, която отговаря
на вашите изисквания: ON, ON+ и OFF във
възходящ ред на пътен просвет.
Вижте стр. 8 за повече информация.

ХИДРОСТАТИЧНО ЗАДВИЖВАНЕ
Превозвайте по-голям полезен товар през трудни
терени и пестете гориво със системата HI-TRACTION:
по-лека от системата за задвижване на всички колела, тя
осигурява необходимото сцепление.
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ИЗБЕРЕТЕ ЖЕЛАНИЯ МОДЕЛ STRALIS X-WAY
ВЛЕКАЧ

4x2

Active Day

Active Day

КАБИНА

Active Time

Active Space

Полуавтоматична / ръчна

Cursor 11

ТИП ЗАДЕН МОСТ
И ОКАЧВАНЕ

SR / HR

СПИРАЧКИ

Предни / задни

Полуавтоматична / ръчна

Полуавтоматична / ръчна

Cursor 13

КОНФИГУРАЦИЯ ON / ON+ / OFF

ON

ON+
/

OFF

ON

/

ON+
/

Полуавтоматична / ръчна
ON

ON+
/

Механично / пневматично

OFF

ON

/

ON+
/

Механично / пневматично

Дискови / дискови

Дискови / дискови

ШАСИ КАБИНА

4x2

ДВИГАТЕЛ /
ТРАНСМИСИЯ

ТИП ЗАДЕН МОСТ
И ОКАЧВАНЕ

SR / HR

СПИРАЧКИ

Предни / задни
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СПИРАЧКИ

Предни / задни

ON

ON+
/

OFF

ON

/

ON+

Полуавтоматична / ръчна
ON

/

ON+
/

Механично / пневматично

OFF

ON

/

ON+
/

Механично / пневматично

Дискови / дискови

Дискови / дискови

ШАСИ КАБИНА

8x2x6 (1+3)

Active Day

КАБИНА

Active Time

Active Space

Полуавтоматична / ръчна / Allison

Полуавтоматична / ръчна / Allison
Полуавтоматична / ръчна
Полуавтоматична / ръчна

Cursor 13

SR / HR

Полуавтоматична / ръчна

МОДЕЛ STRALIS X-WAY

Cursor 11

ТИП ЗАДЕН МОСТ
И ОКАЧВАНЕ

Полуавтоматична / ръчна

КОНФИГУРАЦИЯ ON / ON+ / OFF

Active Space

КОНФИГУРАЦИЯ ON / ON+ / OFF

Полуавтоматична / ръчна

Полуавтоматична / ръчна

8x2x6 (2+2)

Active Time

Cursor 9

Полуавтоматична / ръчна / Allison

Cursor 13

Active Day

ДВИГАТЕЛ /
ТРАНСМИСИЯ

Cursor 9
Cursor 11

6x2

МОДЕЛ STRALIS X-WAY

КАБИНА

Active Time

Active Space

Cursor 9

ДВИГАТЕЛ /
ТРАНСМИСИЯ

8x4 / 8x4 с три задни моста

МОДЕЛ STRALIS X-WAY

МОДЕЛ STRALIS X-WAY

КАБИНА

ШАСИ КАБИНА

6x4

6x4

ON

ON+
/

OFF

Механично / пневматично

Дискови / дискови

ON

/

Пневматично

Дискови / дискови

ДВИГАТЕЛ /
ТРАНСМИСИЯ

Cursor 9

Полуавтоматична / ръчна

Полуавтоматична / ръчна

Cursor 11

Полуавтоматична / ръчна

Полуавтоматична / ръчна
Полуавтоматична / ръчна

Cursor 13

КОНФИГУРАЦИЯ ON / ON+ / OFF

ТИП ЗАДЕН МОСТ И
ОКАЧВАНЕ

SR / HR

СПИРАЧКИ

Предни / задни

Полуавтоматична / ръчна

ON

ON

Пневматично

Пневматично

Дискови / дискови

Дискови / дискови
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ПЕРСОНАЛИЗИРАЙТЕ СВОЯ STRALIS X-WAY
Модулният и съобразен с транспортната задача подход на Stralis X-WAY осигурява максимална гъвкавост
при адаптирането към специфичните изисквания на широка гама приложения. Наличен е широк избор от влекачи и шаси
кабини, различни мостове, окачвания, конфигурации, двигатели и трансмисии.
Богатият избор от функции и компоненти, здравината на конструкцията и ниското собствено тегло означават автомобил,
който може да се конфигурира за голямо разнообразие от транспортни задачи.

ПРЕДНА БРОНЯ
Изберете най-подходящата броня за вашата кабина и конфигурация, за да съответства идеално на вашата транспортна
дейност: за по-високо разположен преден мост и по-голям пътен просвет, по-добра защита и по-голям ъгъл на предния
надвес – Stralis X-WAY предлага подходящото решение за вас.
БРОНЯ

Сива пластмаса

Оцветена пластмаса

Конфигурация
на автомобила

Кабина Active Day / кабина Active Time

Предна защита
против вклиняване

ON / ON+

Изглед отпред

Кабина Active Space

Изглед отстрани

Изглед отпред

Изглед отстрани

ДА

ON / ON+

ДА

ШАСИ
Шасито с еднакво сечение се предлага с дебелина на конструктивния материал 7,7 мм или, за по-ниско тегло във версия
бетоновоз – 6,7 мм и не по-малка здравина. Stralis X-WAY предлага и широк избор от междуосия между 3120 мм
и 6700 мм и различни дължини на задния надвес за повече маневреност при извършване на леки извъншосейни задачи.

СКОРОСТНА КУТИЯ
Полуавтоматичната скоростна кутия HI-TRONIX, която е налична за всички версии, предлага разширени функции за
извъншосейно шофиране, като например автоматичен режим на люлеене за преодоляване на засядане на автомобила
или режим на маневриране за подобрен контрол при движение с ниска скорост.
Заден мост

Трансмисия
OverDrive /
DirectDrive

Максимален входен
въртящ момент
(Nm)

ZF 12 TX 2620 TD

SR

DirectDrive

2600

265

ZF 12 TX 2610 TO

HR

OverDrive

2600

253

ZF 12 TX 2420 TD

SR

DirectDrive

2400

265

ZF 12 TX 2410 TO

HR

OverDrive

2400

ZF 12 TX 2210 TO/TD

HR – SR

OD/DD

2200

ZF 12 TX 2010 TO/TD

HR – SR

OD/DD

2000

ZF 12 TX 1810 TO/TD

HR – SR

OD/DD

1800

SR

DirectDrive

1400

253

ZF 16 TX 2640 TO/TD

HR – SR

OD/DD

2600

290

ZF 16 TX 2440 TO/TD

HR – SR

OD/DD

2400

ПОЛУАВТОМАТИЧНА
HI-TRONIX

ZF 12 TX 1410 TD
Стомана

Стомана

ON / ON+

ДА

OFF

ПРЕДНИ МОСТОВЕ
Новите предни мостове издържат товари до 9 тона, осигуряват по-добра спирачна ефективност, здравина и издръжливост,
не изискват смяна на маслото и са съвместими с новото хидростатично задвижване HI-TRACTION.

5890-ON

ON

142

5890-OFF

ON+ / OFF
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2x 5890-ON

ON

142

2x 5890-OFF

ON+ / OFF

72

ЕДИНИЧЕН

Максимално допустим
товар
(тонове)

Тип спирачки

Спирачен момент
(kNm)

Интервал
на обслужване

9

Дискови

30

До живот

9

Дискови

30

До живот

ДВОЕН

2 (4)

253
253
253

16

290

HR – SR

OverDrive

2500

306

SR

DirectDrive

2350

306

ЗАДНИ МОСТОВЕ
Изберете подходящия мост чрез нашия модулен подход: например SR за по-голям полезен товар и икономия на гориво
при движение по асфалт/чакъл; HR с редукция на главините за движение по черни пътища.
SR

Тип

Максимално допустим
товар
(тонове)

MS17X-EVO(1)

SR-Solo

13

MS13-17X(2)

SR-Solo

13

MT23-150/D

SR-T

23(3)

451391/ADB

HR-Solo

13

452146/ADB

HR-TL

21

452191/ADB

HR-TM

23(3)

Тип спирачки

Макс. спирачен момент
(kNm)

Тип
масло

Количество
масло
(литри)

Синтетично

12,5

18,2
Дискови

18,2

2200

OverDrive

1850

284

ZF 16 S 1620 TD

SR

DirectDrive

1700

278

25

SR – HR

OverDrive

1491

ALLISON
S3200

СИЛООТВОД, ЗАДВИЖВАН Зависим / независим
от трансмисията
ОТ ДВИГАТЕЛЯ
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Синтетично

24,5
37

До 375 хил. км

Връзка

Съотношение
1,12 / 1,14

Въртящ момент
(Nm)

Ротация

800

Обратно на двигателя

Независим

Фланец

1,02 / 1,26 / 1,56

От 1602 до 2450

По посока на двигателя

Независим

Фланец

1,29

900

По посока на двигателя

NH/1b – NH/1c

1,00

1000

По посока на двигателя

NH/4b – NH/4c

0,90 / 1,28

430

0,91 / 1,09 / 1,28 / 1,58 / 1,59 / 2,35

От 400 до 720

1,23 / 1,48 / 1,91 / 2,19

От 470 до 870

(0,91-1,28) / (1,09-1,59) / (1,23-1,85) / (1,48-2,35)

От 400 до 720

0,60

660

СИЛООТВОД ТИП
“МЕЖДИНЕН”
Превключваем

1,14 / 1,195

MULTIPOWER
СИЛООТВОДЕН ВАЛ

СИЛООТВОД, ЗАДВИЖВАН
ОТ ТРАНСМИСИЯТА(2-3)

NTX/10b – NTX/10c
Дискови

243

Помпа / фланец

N221/10b – N221/10c

16

1

Независим

Превключваем

HR

6

СИЛООТВОДЕН ВАЛ
Stralis X-WAY предлага широк избор от силоотводни валове (независими и задвижвани от трансмисията), превключваеми
и непревключваеми, с различни предавателни съотношения и с възможност за работа в комбинация с интардер(1).

Непревключваем

33,5

306

АВТОМАТИЧНА
ALLISON

обслужване
До 375 хил. км

2

OD/DD

HR

Интервал на

11

16

HR – SR

ZF 16 S 1820 TO

Превключваем

32

253

12

ZF 16 S 2320 TD

Непревключваем

ЗАБЕЛЕЖКА
(1) За предавателни числа на задния мост ≤ 3,36.
(2) За предавателни числа на задния мост ≥ 3,70.
(3) 23 тона за някои държави (допустимо претоварване 0%).

Тегло без масло
(кг)

ZF 16 S 2520 TO
ZF 16 S 2220 TO/TD

Снижаване
на моста
(мм)

Задни

РЪЧНА
ECOSPLIT

НЕ

Конфигурация
на автомобила

Бр. предавки
Предни

Зависим

Помпа / фланец

NTX/10c+bR
S3200 ГОРЕН МОНТАЖ

Помпа

Обратно на двигателя

ЗАБЕЛЕЖКА
(1) Зависи от вида на силоотводния вал.
(2) Общото предавателно съотношение е резултат от съотношението на силоотводния вал и предавателното число на скоростната кутия.
(3) Непревключваеми силоотводни валове.
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IVECO АКСЕСОАРИ

КЛИЕНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ ОТ IVECO

ПЕРСОНАЛИЗИРАЙТЕ СВОЯ STRALIS X-WAY
ЗА НУЖДИТЕ НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ

Най-важната цел на всеки товарен автомобил е винаги да бъде на пътя в изправно състояние. Тази цел споделяме и ние и с нея е
съобразена нашата политика на услугите. Всички УСЛУГИ НА IVECO (от финансиране до техническа поддръжка, от помощ на пътя до
ремонт) имат за цел да увеличават експлоатационната готовност на автомобилите и повишават рентабилността на бизнеса.

Персонализирайте своя Stralis X-WAY така, че да отговаря на вашата транспортна дейност, като изберете от широка гама
висококачествени аксесоари, разработени за подобряване на видимостта, комфорта, безопасността и рентабилността
на вашия автомобил. Детайлите, които правят разликата.

ОБЗОРНА ВИДИМОСТ

Гредата със светлини на покрива и ролбарът са напълно
вградени в кабината, за да подчертаят нейната форма и
видимост. Предлага се и пълното персонализиране със
знака на автопарка за налагане на имиджа на компанията.
Препоръчвана за аварийни ситуации или при извършване
на специални маневри, сигналната лампа осигурява добра
видимост от всички посоки.

ЕФЕКТИВНОСТ

За намаляване на общата цена на притежание аксесоарите
на IVECO ви предлагат широка гама от системи против
източване на горивото. Тези алуминиеви устройства
предотвратяват
кражбата
на
дизелово
гориво,
неразрушими са, позволяват бързо зареждане с гориво
и лесно се монтират.

IVECO CAPITAL е собствена търговската марка на IVECO за финансови услуги, предлагаща
пълна гама от финансови, лизингови, наемни и спомагателни услуги за товарни автомобили.
Удължена гаранция, услуги по поддръжка и ремонт и различни видове застраховки могат да
бъдат включени в пакета*.
Всички финансови решения са съобразени с нуждите на клиента и се отнасят за нови,
използвани и преоборудвани автомобили.
IVECO CAPITAL предоставя на клиентите професионални консултации при избор на продукт,
който най-добре да съответства на финансовите и фискалните изисквания на техния
бизнес.
За повече информация се свържете с вашия дилър на IVECO.
*Подлежи на кредитно одобрение. Предложенията и продуктите може да се различават в зависимост от местните
фискални и счетоводни правилници.

ДЕНОНОЩЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОМОЩ IVECO, 24 часа в денонощието, 7 дни
в седмицата.
IVECO винаги е на разположение, за да обезпечи функционирането на вашия
бизнес.
В случай на повреда на автомобил, с денонощния център за помощ на IVECO
можете да се свържете по три начина:
• Обаждане на безплатния телефонен номер
• Използване на бордовата телематична система IVECONNECT
• Използване на мобилното приложение IVECO Non-Stop

ОРИГИНАЛНИ ЧАСТИ IVECO е най-добрата гаранция за съхраняването
на стойността на Stralis X-WAY във времето, като предотвратява
принудителните престои и осигурява безопасност за хората и стоките.

БЕЗОПАСНОСТ

Изберете от богата гама аксесоари, за да повишите
безопасността при шофиране чрез висококачествените
системи за асистиране при движение на заден ход, които
осигуряват по-добра видимост при извършване
на маневри.

Пълната гама аксесоари на IVECO ще
намерите в каталога на аксесоарите,
както и онлайн на адрес
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

КОМФОРТ

Калъфите за седалки и стелките от гамата аксесоари на
IVECO са идеално съобразени с вътрешния стил на
кабината.
Богатият избор от материали отговаря на изискванията
на всякакви транспортни дейности.

Всички възможности за персонализиране
са налични за разглеждане
чрез безплатното приложение
“IVECO Accessories”.

Приложението може да бъде
изтеглено безплатно от App Store,
като чрез него получавате
изключителен достъп до допълнителни
изображения и информация.

IVECO предлага най-широката гама от нови и възстановени компоненти, сервизни
комплекти и телематични решения, подходящи за целия експлоатационен цикъл
на новия Stralis.
IVECO поддържа мрежа от 7 депа за резервни части в цяла Европа с обща площ
над 330 000 кв.м, като управлява 350 000 каталожни номера и гарантира денонощна
доставка на части.

ФЕН МАГАЗИН IVECO
ФЕН МАГАЗИНИТЕ IVECO имат щандове във всички дилърски представителства
на IVECO, на които излагат работни и спортни облекла, чанти и сувенири, канцеларски
материали и всякакви джаджи.
Вижте каталога на www.ivecofanshop.com.
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ИНФОРМАЦИЯТА И СНИМКИТЕ В НАСТОЯЩИЯ КАТАЛОГ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ САМО ЗА ОРИЕНТАЦИЯ.
IVECO СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ ДА ИЗВЪРШВА ПРОМЕНИ ПО ТЪРГОВСКИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ.
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