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Dealer IVECO din 1997 

IVECO		 EUROCARGO 180E25K: BENA BASCULABILA 
 

 

  

VERSIUNE AUTOSASIU CABINA SIMPLA 
AXE  4x2 
MASA 18-19 TONE 
CABINA CABINA SIMPLA 
MOTOR TECTOR 7  250 CP  / 850 Nm  
CUTIE MANUALA 9 TREPTE 
AMPATAMENT 3690 
  

SUSPENSIE MECANICA PUNTE SPATE 

ANEVELOPE 207575 – 12R22.5 

MISIUNE BASCULANTA 

SISTEM FRANARE FRANE FATA /SPATE DISC    

 

      
 

 
 

ETALON AL FIABILITATII IN CONSTRUCTII 
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Configuratie 

Sasiu fabricat din oţel cu rezistenţă la volum, creat special având în 
vedere activitățile în condiţii grele, durabil şi rezistent la utilizări 
intense (de ex. o sarcină neechilibrată sau o schimbare bruscă a 
direcţiei) 
Sistem de frânare complet pneumatic 
 
Sitemul de post-tratare IVECO HI-SCR exclusiv este uşor şi eficient şi elimină 
duratele de nefuncţionare pentru regenerare comparativ cu autovehiculele 
concurenţei, dotate cu soluţia EGR+SCR 

Regenerarea filtrului de particule diesel (DPF) este pasivă: nu este necesară 
nicio acţiune din partea şoferului, nu este necesară efectuarea de opriri tehnice 
periodice, iar componentele nu fac obiectul stresului provocat de încălzire, toate 
acestea ducând la o creştere a fiabilităţii pieselor. 
 

ABS 
Sistemul previne blocarea roţilor în timpul frânării: senzorii ABS care sunt 
montaţi pe roţi transmit informaţii precise în timpul frânării, evitând 
blocarea acestora.  

EBL 
Sistem care optimizează și calibrează în timp real forţa de frânare pe 
fiecare axă în funcţie de încărcătură. 

ASR 
Sistemul previne alunecarea roţilor şi creşte tracţiunea în timpul accelerării. 

 
Cabina 
comenzi pe volan, care îi permit şoferului să folosească radioul şi telefonul în 
perfectă siguranţă 

controlul climatizării și a luminilor  

cutia de viteze automată/automatizată 

compartimente de depozitare pentru obiecte şi documente 

compartimente speciale pentru carduri  

cuier amplasat pe peretele din spate al cabinei 

consola pe partea şoferului cu două suporturi practice pentru sticle 

priză electrică de 12 V 
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Motor 
Tector 7 cu şase cilindri de 6,7 litri. 
185 kW (250 CP) la 2500 rot/min 
850 Nm de la 1250 la 2050 rot/min 
 
Noul EUROCARGO este soluția perfectă pentru a ușura viața 
petrecută la bord în continuă mișcare, un vehicul care aduce confortul 
şi ergonomia la noi niveluri, ideal pentru misiunile urbane care 
garantează acces ușor în cabină datorită planșei de bord și 
a dimensiunilor reduse ale motorului, șoferul putând astfel trece cu 
ușurință dintr-o parte în alta a vehiculului 
 
 

CAROSARE BENA BASCULABILA  
Date tehnice:  

Date generale: 
Tip: bena basculabila trilateral – transport agregate 
Vehicul purtator: autosasiu IVECO EuroCargo 180E25MLC, ampatament3690 
mm, echipat cu priza de putere, bara protectie spate, 
Dimensiuni si mase: 
Lungime totala / interna bena: 4.200  
Latime totala / interna bena: 2.550  
Inaltime interna bena: 600 mm 
Masa proprie aprox.: 2.150 kg 
Date suprastructura: 
Sasiu suplimentar realizat din otel de ianlta calitate 
Bena in sectiune dreapta, realizata din otel de inalta calitate 
Pereti laterali, fata si spate realizati din otel  
Oblon spate batant, inaltime 600 mm, cu deschidere automata, cu 
garnituri perimetrale din cauciuc 
Obloane laterale cu inaltime de 600 mm, cu deschidere oscilo-
batanta, cu garnituri perimetrale din cauciuc 
Oblon frontal cu inaltime 1.000 mm (protectie cabina) 
Basculare: 
Basculare trilaterala, cu cilindru de basculare  montat central, sub 
suprastructura 
Cablu otel limitator basculare 
Pompa de basculare cu prindere laterala, cu furtune de inalta si joasa 
presiune 
Supapa pneumatica de siguranta 
Comanda basculare montata in cabina 
Rezervor ulei hidraulic montat in loc cu acces usor, cu filtru si 
indicator de nivel, ulei hidraulic 
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Vopsire: 
Sasiu suplimentar sablat, vopsire primara si vopsire finala in culoarea 
solicitata 
Suprastructura sablata, vopsita primar si vopsire finala in culoarea solicitata 

 
 
Mase [kg]: 

Masa proprie bena completa   2500 
Masa proprie autobasculanta  7900 
Masa totala maxima autorizata  18000 

 

 
 
 
Garantie internationala IVECO, 2 ani in limita a 200.000 km 
Finantare in conditii speciale 
 

 
 
Gama completa pentru constuctii 
 

 


