
DRIVE THE NEW WAY



IVECO T-WAY 
CONDUCEŢI ÎNTR-UN MOD COMPLET NOU

IVECO T-WAY este autovehiculul de care aveţi nevoie pentru a îndeplini cele 
mai solicitante misiuni în condiţii extreme. Datorită combinaţiei perfecte de 
robusteţe, fiabilitate şi confort, este conceput pentru a îndeplini cerinţele şi a 
depăşi toate aşteptările dumneavoastră privind productivitatea, sarcina utilă  
şi siguranţa.

Datorită robusteţii legendare a şasiului şi componentelor sale, este creat pentru 
a efectua misiuni off-road extreme cu o masă totală a autovehiculului de 40 de 
tone, ceea ce îl face liderul acestui sector de piaţă. Fiind dotat cu  
HI-TRACTION, soluţii avansate de inginerie şi tehnologice, puteţi fi sigur că va 
oferi constant o performanţă ridicată în cele mai solicitante aplicaţii off-road  
şi în medii ostile.

IVECO T-WAY aduce experienţa şoferului la bordul autovehiculului la un nou 
nivel cu noua cabină proiectată conform necesităţilor sale. Aceasta cuprinde 
cele mai avansate funcţii ale gamei IVECO WAY pentru a asigura un mediu 
extrem de confortabil şi sigur. Conectivitatea avansată oferă o gamă de servicii 
concepute pentru a face viaţa şoferului mai uşoară şi pentru a maximiza durata 
de funcţionare a autovehiculului.

Fiind cel mai fiabil şi productiv camion de mare tonaj pentru şantiere, IVECO 
T-WAY este cu adevărat de neoprit şi poate gestiona chiar şi cele mai dificile 
provocări.
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ROBUSTEŢE ŞI FIABILITATE

Noile punţi din spate şi suspensia pneumatică cu design nou pentru punţi tandem au fost testate în cele mai dure condiţii.
Reproiectarea mai multor componente contribuie la optimizarea greutăţii proprii până la 500 kg, crescând sarcina utilă a  
IVECO T-WAY.

IVECO T-WAY a fost proiectat şi construit pentru a garanta fiabilitatea şi durabiliatea în cele mai dificile provocări  
şi medii. Robusteţea legendară a şasiului din oţel de rezistenţă ridicată cu un cadru cu grosime de 10 mm, combinată cu 
rezistenţa ridicată a sistemului de suspensie, contribuie la obţinerea performanţei excelente în cele mai dificile condiţii.
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DESIGN FUNCŢIONAL NOU
Cabina a fost reproiectată în întregime punând accentul pe funcţionalitate pentru a facilita munca zilnică a şoferului 
cu ajutorul funcţiilor care îmbunătăţesc vizibilitatea, protejează împotriva depunerii murdăriei şi multe altele.  
De asemenea, noul design simplifică operaţiile de întreţinere şi reparare, facilitând schimbarea componentelor. 
Dispunerea şasiului a fost revizuită integral pentru a facilita personalizarea caroseriei.

CUTIE DE VITEZE AUTOMATIZATĂ  
HI-TRONIX DISPONIBILĂ

OFERTĂ COMPLETĂ DE PRIZE  
DE PUTERE

PERFORMANŢĂ OPTIMIZATĂ A FRÂNELOR  
PUNȚII FAŢĂ ŞI FRÂNE CU DISCURI NOI

DESIGN OPTIMIZAT AL OGLINZILOR

DESIGN MODERN AL MĂŞTII DIN FAŢĂ

ȘASIU CU SECȚIUNE CONSTANTĂ

PUNȚI MOTRICE CU REDUCȚIE ÎN BUTUCI   
CU FRÂNE CU DISC PENTRU PWD

ROBUSTEŢE RIDICATĂ ŞASIU  
CU GROSIME CADRU DE 10 mm

CONFIGURAŢII  
MULTIPLE ALE PUNȚILOR

SISTEME DE SIGURANŢĂ  
OPTIMIZATE – LDWS, ESP ŞI EBS

OPTIMIZAREA GREUTĂŢII PROPRII PÂNĂ LA 500 kg

POSIBILITATEA ALEGERII SUSPENSIILOR  
MECANICE ȘI PNEUMATICE

TREAPTĂ PLIABILĂ

FARURI INTEGRAL CU LED-URI ŞI GRILĂ DE PROTECŢIE

BARĂ DE PROTECŢIE DIN MAI MULTE SEGMENTE



VOLANUL

Toate funcţiile-cheie  
ale autovehiculului  
sunt la îndemână

ZONA CHEII DE CONTACT

Porniţi şi opriţi motorul  
prin simpla apăsare a 
butonului de pornire/oprire

SISTEM HVAC INTEGRAT

Încălzire, ventilaţie  
şi aer condiţionat inclusiv  
în staționare cu funcția  
„Eco-mode”

INFO-DIVERTISMENT

Aduceţi mediul digital la  
bordul autovehiculului  
cu funcţia de oglindire a  
ecranului smartphone-ului  
şi funcţiile inovatoare

SENZOR DE CREPUSCUL  
ŞI DE PLOAIE

Activează automat  
farurile şi ştergătoarele  
de parbriz

CONFORT PREMIUM LA CONDUS
Întregul compartiment al şoferului a fost creat pentru a oferi un mediu excelent pentru condus cu o dispunere 
excepţională a elementelor ergonomice şi comenzilor, mai mult spaţiu şi o vizibilitate excelentă. Fiecare detaliu a fost 
studiat cu atenţie pentru a se ridica la nivelul aşteptărilor şoferului pe tot parcursul călătoriei.
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Alegeţi volanul capitonat cu un material moale sau piele, 
ambele opţiuni fiind disponibile în forma clasică sau cu o 
bază plată unică.

Planşă de bord cabină AD-AT

Cabină AD internă
Personalizaţi-vă scaunele cu tapiţerii din piele sau materiale 
textile şi bucuraţi-vă de luxul şi confortul oferit de perne.



MOBILITATE ŞI SIGURANŢĂ PE ORICE  
TIP DE TEREN
IVECO T-WAY se bazează pe o gamă largă de caracteristici şi funcţionalităţi pentru a efectua orice tip de misiune fără 
probleme, asigurând productivitate ridicată în mod constant, pe toate tipurile de teren şi în orice condiţii. Va finaliza misiunea 
în mod eficient, asigurând cele mai înalte niveluri de siguranţă on-road şi off-road.

CUTIE DE VITEZE HI-TRONIX CU FUNCŢIONALITĂŢI OFF-ROAD
Datorită cutiei de viteze automatizate HI-TRONIX cu 16 trepte de viteză puteţi beneficia de o gamă de funcţionalităţi, 
precum modul balans, modul off-road, modul de viteză redusă şi 4 trepte de mers înapoi pentru a aborda  
cu uşurinţă cele mai dificile condiţii off-road.

CONCEPT DE SUSPENSIE COMPLET MODULARĂ
IVECO T-WAY oferă flexibilitate desăvârşită, fiind posibilă alegerea între suspensii pneumatice şi mecanice – atât parabolice,  
cât şi semieliptice.

AWD ŞI PWD
IVECO T-WAY oferă o dispunere completă pentru AWD şi PWD pentru a îndeplini cerinţele fiecărei misiuni – chiar şi în 
cazul celor solicitante.

OPTMIZAREA PERFORMANŢEI ŞI SIGURANŢEI FRÂNELOR
Noua arhitectură a sistemului EBS, combinată cu frâne cu disc pe toate roţile, a îmbunătăţit semnificativ performanţa 
autovehiculului şi, prin urmare, siguranţa şoferului, a autovehiculului şi a celorlalţi participanţi la trafic.
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HI-TRACTION - DEFINIŢIE
Sistemul HI-TRACTION este activat automat pentru a asigura tracţiune hidraulică suplimentară pe roţile din faţă atunci 
când este necesară, pentru a evita derapajul punţii din spate pe suprafeţe alunecoase. Acesta oferă toate avantajele unei 
transmisii integrale în ceea ce priveşte aderenţa, manevrabilitatea şi siguranţa în timpul conducerii.

HI-TRACTION - MODUL DE FUNCŢIONARE
1. Sistemul HI-TRACTION poate fi activat manual de la un buton din cabină, comutând de la modul „Inactiv”  
 la modul „Pregătit de cuplare”.
2. Sistemul rulează pe fundal, fiind pregătit de activare atunci când este necesar.
3. Atunci când este necesar, sistemul comută automat la modul „Activ” şi asigură tracţiune pe roţile din faţă dacă puntea 
  din spate alunecă.
4. Sistemul se dezactivează atunci când: 
 - Şoferul apasă butonul din cabină.  
 - Autovehiculul revine la condiţiile normale de conducere şi viteză.  
 - Temperatura uleiului din circuitul hidraulic depăşeşte 90 °C.

Modul boost este activat la fiecare pornire de pe loc (0 - 3 km/h) pentru a îmbunătăţi tracţiunea şi a reduce uzura  
şi ruperea ambreiajului. 

CUPLU DE PÂNĂ LA 12.500 Nm DISPONIBIL PE PUNTEA DIN FAŢĂ. 
CU MODUL BOOST, DISPUNEŢI DE TRACŢIUNEA  
NECESARĂ CHIAR ŞI LA PORNIREA DE PE LOC.

 până la  

12.500 Nm
CUPLU MAX. PUNTE FAŢĂ

aprox.  

400 kg
GREUTATE SISTEM

0-45 km/hINTERVAL DE ACTIVARE

AUTOMATIZATĂSCHIMBAREA TREPTELOR

PRIZĂ DE 
PUTERE MOTORPRIZĂ DE PUTERE 

10



AUTOBETONIERĂ 14 - 15

AUTOBASCULANTĂ 16 - 17

O VARIETATE MARE DE MISIUNI 18 -19

VERSATILITATE RIDICATĂ PENTRU  
A CORESPUNDE MISIUNILOR
IVECO T-WAY este un autovehicul foarte versatil: datorită robusteţii legendare, sarcinii utile mari, optimizării 
greutăţii proprii şi unei game vaste de funcţii şi componente, acesta poate fi personalizat pentru a îndeplini  
cu precizie cerinţele misiunii dumneavoastră.

MISIUNE
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AUTOBETONIERĂ
IVECO T-WAY este creat pentru a transporta sarcini utile masive pe orice tip de teren – pe acesta se pot monta 
betoniere cu capacitate ridicată de până la 12 m3 pentru o masă totală a autovehiculului de 40 de tone.

14 15

CUTIE DE VITEZE MECANICĂ SAU AUTOMATIZATĂ
Cutia de viteze automatizată asigură un confort sporit la conducerea acestor autocamioane autovehicule care parcurg,  
de obicei, distanţe scurte şi sunt adesea prinse în trafic.

NOUA ARHITECTURĂ ELECTRONICĂ HI-MUX
Interfeţe şi conectivitate sporite în ceea ce priveşte componentele electronice.

PRIZĂ DE PUTERE IDEALĂ
IVECO T-WAY oferă o serie de prize de putere cuplate permanent care, alături de noua priză de putere de tip sandwich,  
asigură până la 2300 Nm, ceea ce este perfect pentru o caroserie betonieră asociată cu o pompă de beton.

VIZIBILITATE DIRECTĂ ŞI INDIRECTĂ ÎMBUNĂTĂŢITĂ
Designul aerodinamic al oglinzilor şi poziţionarea optimizată a acestora îmbunătăţeşte şi mai mult vizibilitatea.  
Luneta cabinelor AD/AT oferă o vizibilitate excelentă asupra părţii din spate a autovehiculului.

ESP ŞI LDWS NOI
Funcţionalităţi pentru optimizarea siguranţei.

MOTOARE DEOSEBIT DE EFICIENTE
Motorul de 13 litri asigură toată puterea de care aveţi nevoie  
pentru a beneficia de eficienţa excelentă a combustibilului. ŞASIU SOLID

Rezistența legendară a şasiului, cu lonjeroane de 10 mm cu secţiune constantă,  
oferă posibilitatea montării unor mixere de capacitate mare.

OPTIMIZAREA GREUTĂŢII PROPRII  
până la 500 kg – în funcţie de numărul de punţi, datorită:

Suspensiilor reproiectate 
EBS şi frânelor cu discuri 
Opţiunii de roţi din aliaj  

Opţiunii de rezervoare din aluminiu  

FRÂNĂ CU DISCURI FAŢĂ ŞI SPATE
Frânele cu discuri asigură o mai bună decelerare  

şi presupun costuri de întreţinere mai mici, precum şi un  
grad mai mic de uzură şi rupere.

MANEVRABILITATE EXCELENTĂ
Varietatea de configuraţii şi ampatamente disponibile conduc  

la o manevrabilitate şi o rază de bracaj excelente.



AUTOBASCULANTĂ
Puteţi conduce IVECO T-WAY oriunde aveţi nevoie, transportând sarcini utile mari în orice condiţie – de la drumuri 
neasfaltate la terenuri off-road, în orice condiţie meteorologică şi în cele mai solicitante medii.

CONFIGURAŢII MULTIPLE ALE PUNŢII
Alegeţi dintr-o varietate de configuraţii potrivit necesităţilor dumneavoastră. 

ALEGEREA CUTIILOR DE VITEZE
Manuală sau automatizată: alegeţi transmisia în funcţie de tipul de drum: măriţi 

confortul şi siguranţa, reducând totodată costurile de funcţionare. 

MOTOARE
Gamă largă de motoare cu două tipuri de cilindree 

(9, şi 13 litri) pentru a asigura puterea şi cuplul 
adecvate misiunii dumneavoastră.

OFERTĂ LARGĂ DE ŞASIURI
Alegeţi dintr-o gamă largă de ampatamente, cu 
dimensiuni ce variază între 3300 mm şi 5820 mm,  
şi de lungimi ale consolei din spate.

ACCES COMOD ŞI SIGUR
Mânerele şi treptele bine amplasate oferă acces  

în siguranţă la cabină.  
Prima treaptă este din cauciuc  

pentru o mai bună absorbţie a şocurilor.

SUSPENSII SPATE
IVECO T-WAY oferă o gamă largă de suspensii cu foi sau pneumatice în combinaţie  
cu toate configuraţiile. Suspensiile pneumatice măresc confortul şi vă permit să 
reduceţi greutatea de încărcare a autovehiculului.

SARCINĂ UTILĂ
Datorită şasiului solid şi optimizării greutăţii, IVECO T-WAY este conceput 
pentru a fi dotat cu bene de mare capacitate şi pentru  
a transporta încărcături mari.

PRIZĂ DE PUTERE
Circuitul hidraulic de ridicare a benei este acţionat de o priză 
de putere a cutiei de viteze sau a motorului care asigură puterea 
necesară pentru acţionarea oricărui tip de benă. 
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VIZIBILITATE DIRECTĂ ŞI INDIRECTĂ ÎMBUNĂTĂŢITĂ
Designul aerodinamic al oglinzilor şi poziţionarea optimizată a acestora îmbunătăţeşte şi mai mult vizibilitatea.  

Luneta cabinelor AD/AT oferă o vizibilitate excelentă asupra părţii din spate a autovehiculului.

FRÂNE CU DISCURI FAŢĂ ŞI SPATE PENTRU CONFIGURAŢIA PWD
Frânele cu discuri asigură o mai bună decelerare şi presupun costuri de întreţinere mai 

mici, precum şi un grad mai mic de uzură şi rupere.

ESP şi LDWS NOI
Funcţionalităţi pentru  

optimizarea siguranţei. 

PUNTE FAŢĂ
Sarcină de până la 9 tone
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O VARIETATE MARE DE MISIUNI
MACARA ŞI PLATFORMĂ
La IVECO T-WAY se poate monta orice tip de macara, în combinație cu suprastructuri diverse. Robusteţea şi conceptul 
modular ale autovehiculului vă permit să montaţi macarale în spatele cabinei, în poziţie centrală sau în spatele autovehiculului, 
fără să afectaţi absolut deloc stabilitatea.

TRANSPORT CHERESTREA
IVECO T-WAY asigură cea mai mare putere de care aveţi nevoie şi oferă dotările ideale pentru a încărca, a transporta şi a 
descărca cu uşurinţă cherestea. Acesta va transporta cu ușurință încărcătura în păduri, pe drumuri şi până la locul de 
destinaţie: motoarele puternice, şasiul solid, sarcina utilă mare şi acţionarea hidrostatică reprezintă toate caracteristici 
proiectate pentru această misiune cu numeroase faţete.
Cu HI-TRACTION vă puteţi bucura de tracțiune totală, câștigând sarcină utilă. Sistemul este mai ușor. Este mai uşoară decât 
transmisia integrală clasică şi oferă întreaga aderenţă de care aveţi nevoie pe drumuri neasfaltate, chiar şi după descărcarea 
autovehiculului. Este disponibilă şi cu noua funcţie de lucru CREEP care deconectează complet transmisia, permiţându-vă să 
deplasaţi numai cu putere hidrostatică. 

ECHIPAMENT DE VIDANJARE
IVECO T-WAY este optimizat pentru instalarea uşoară a caroseriei echipamentului de vidanjare şi pentru a asigura toate 
funcţiile de care aveţi nevoie. Performanţa ridicată este esenţială în această misiune, iar noua priză de putere de tip 
sandwich independentă de ambreiaj, este proiectată să dezvolte până la 2300 Nm asigurând cuplul necesar.

SEMIREMORCĂ BASCULABILĂ
Tractoarele IVECO T-WAY cu configuraţie 6x4 combină eficienţa optimă a combustibilului cu cele mai avansate tehnologii 
de siguranţă. Aceste caracteristici vă oferă încrederea necesară pentru a gestiona cu uşurinţă cele mai dificile condiţii de pe 
şantiere, asigurând totodată productivitate ridicată, siguranţă şi un excelent cost total de proprietate.

BETON (POMPE, BETONIERE, POMPE MALAXOR) 
Cu IVECO T-WAY puteţi îndeplini cerinţele privind transportul betonului de pe orice şantier – de la o betonieră simplă  
la pompe şi pompe malaxor. Introducerea unei game complete de prize de putere în diferite poziţii permit îndeplinirea 
necesităţile fiecărei aplicaţii cu un cuplu de peste 2000 Nm.

UTILITĂŢI PUBLICE
Selecţia vastă de configuraţii şi versatilitatea extremă presupun faptul că gama IVECO T-WAY poate îndeplini cerinţele unui 
domeniu vast de aplicaţii – de la reasfaltarea drumurilor la îndepărtarea zăpezii, de la colectarea deşeurilor la întreţinerea 
drumurilor.
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Cursor 13Cursor 9

DISPUNEREA MOTORULUI DIESEL

MOTOR CILINDREE
(litri)

PUTERE
CP LA rot/min

CUPLU
CP LA rot/min

SISTEM 
POST

TRATARE
STANDARD  
DE EMISII

CURSOR 9 8,7
340 @ 1655 - 2200 1400 @ 1100 - 1655

HI-SCR Euro VI

360 @ 1530 - 2200 1650 @ 1200 - 1530

CURSOR 13 12,9

410 @ 1370 - 1900 2100 @ 900 - 1370

450 @ 1440 - 1900 2200 @ 970 - 1440

510 @ 1560 - 1900 2300 @ 900 - 1560

LEGENDĂ

1 Lăţime
2 Înălţime generală
3 Lungime
4 Înălțimea interioară a cabinei
5 Înălţimea tunelului
6 Spaţiul utilizabil pentru pasager
7 Spaţiul utilizabil inferior
8 Spaţiul utilizabil superior

ALEGEŢI CONFIGURAŢIA
Structura modulară, axată pe misiune a IVECO T-WAY, împreună cu rezistenţa structurală şi greutatea proprie redusă, asigură 
flexibilitate maximă pentru cerinţele specifice ale unei mari varietăţi de aplicaţii. 

CABINE
IVECO T-WAY vă permite să alegeţi cabina potrivită pentru misiunea dumneavoastră: cabina cu pat AT cu pavilion coborât 
sau mediu şi cabina scurtă AD cu pavilion coborât.

MOTOARE
IVECO T-WAY oferă o gamă vastă de motoare Euro VI pentru toate tipurile de aplicaţii. Sunt disponibile 2 tipuri de motoare 
cu puteri nominale cuprinse între 340 şi 510 CP.

NOTĂ
(1) Măsuri aproximative; se pot modifica în funcţie de suspensii,  
   pneuri și alte variabile constructive.

(2) Pat superior opţional.

Cabină AT
Lungime pat inferioară 1950 mm, lăţime 540 mm,  
lungime pat superioară 1850 mm, lăţime 680 mm.

1 2 3 4 5 6 7 8

Pavilion Lăţime 
(mm)

Înălţime
generală

(mm)

Lungime  
(mm)

Înăltimea 
interioară 
a cabinei 

(mm)

Înălţime  
tunel
(mm)

Spaţiu 
utilizabil
pasageri
(mm)

Spaţiu
utilizabil
inferior
(mm)

Spaţiu
utilizabil
superior

(mm)

Pat (2) Trepte
de urcare

AT

Mediu 2300 3750 (1) 2150 1850 340 370 470 480 1 (2)
3

Coborât 2300 3100 (1) 2150 1250 340 370 470 – 1

AD

Coborât 2300 3100 (1) 1700 1250 340 370 – – 0 3

Dimensiunile pot varia în funcţie de model

PRIZĂ DE PUTERE

DEPENDENTĂ/INDEPENDENTĂ
DE TRANSMISIE

CONEXIUNE RAPORT CUPLU 
(Nm)

ROTAŢIE

PRIZĂ DE PUTERE 
MOTOR

Comutabil
Independent Pompă/Flanşă

1,12 / 1,14
800 În sens opus faţă  

de motor
Necomutabil 1,14 / 1,195

PRIZĂ DE PUTERE 
DE TIP SANDWICH

Comutabil Independent Flanşă 1,02 / 1,27 / 1,56 1602 – 2300 La fel ca motorul

PRIZĂ DE PUTERE 
MULTIPOWER

Comutabil
Independent Flanşă 1,29 900 La fel ca motorul

Necomutabil

PRIZĂ DE PUTERE 
MULTIPOWER

NH/1b – NH/1c

Dependentă Pompă/Flanşă

1,00 1000 În sens opus faţă  
de motor

NH/4b – NH/4c 0,90 / 1,28 430

La fel ca motorul
NTX/10b – NTX/10c 0,91 / 1,09 / 1,28 / 1,59 490 – 720

N221/10b – N221/10c 1,23 / 1,48 / 1,91 / 2,19 470 – 870

NTX/10c+bR (0,91-1,28) / (1,09-1,59) 490 – 720



UN AVANTAJ CLAR PENTRU CLIENŢII NOŞTRI
IVECO ESTE DE PARTEA DUMNEAVOASTRĂ, OFERIND AVANTAJE REALE  
PENTRU AFACEREA DUMNEAVOASTRĂ PRIN BENEFICIILE OFERTEI DE 
SERVICII PENTRU CARE AŢI OPTAT:

pentru a vă gestiona flota, prin monitorizarea consumului de combustibil  
şi a şoferilor de pe autovehiculele dumneavoastră, precum şi prin planificarea 
misiunilor acestora, optimizarea rutelor şi expedierea comenzilor. 

pentru a vă menţine autovehiculul mereu pe drum, anticipând şi evitând avariile 
neprevăzute. Asistenţa noastră rutieră vă va fi întotdeauna alături de dumneavoastră.  

pentru liniştea dumneavoastră sufletească, ştiind că vom avea grijă de dumneavoastră, 
de şoferul dumneavoastră şi de vehiculele dumneavoastră la drum. Monitorizarea şi 
raportarea specifică cu privire la autovehicul vă vor permite să vă concentraţi în 
totalitate pe munca dumneavoastră, fără griji. 

pentru asistenţă specializată atunci când alegeţi din ofer ta noastră de contracte  
de service adaptate. 

pentru a completa ofer ta IVECO ON prin alegerea de piese şi accesorii  
originale IVECO.
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creată de IVECO pentru a vă ajuta să creşteţi competitivitatea, profitabilitatea, 
durabilitatea şi uşurinţa în gestionarea a afacerii dumneavoastră. 

Aceasta asigură o ofertă flexibilă, care poate fi personalizată pentru a 
se potrivi cu cerinţele şi misiunile afacerii dumneavoastră: de la servicii 
conectate pentru a spori potenţialul autovehiculului dumneavoastră la un 
set complet de soluţii post-vânzare adaptate pentru a vă fi alături în fiecare 
moment al călătoriei dumneavoastră!

IVECO ON ESTE NOUA LUME  
A SERVICIILOR INTEGRATE  
ŞI  A SOLUŢIILOR DE TRANSPORT 

SMART PACK
SMART PACK, care intră în dotarea tuturor autovehiculelor 
din GAMA IVECO WAY, oferă avantajele IVECO ON CARE 
şi IVECO ON UPTIME împreună cu următoarele servicii:

PORTALUL PENTRU CLIENŢI ŞI APLICAŢIA IVECO ON: 
Conectați-vă în aplicația IVECO ON pentru a vă putea manageria 
serviciile disponibile și setarile aplicației Easy Way. 

MONITORIZAREA AUTOVEHICULULUI ŞI ASISTENŢA LA 
DISTANŢĂ: Instrumentul de diagnoză la distanţă, teleserviciile şi 
actualizările aeriene ale software-ului vă vor oferi o abordare 
proactivă şi o durată de funcţionare a autovehiculului maximizată, 
anticipând posibilele defecţiuni şi perioadele de nefuncţionare.  

APLICAŢIA EASY WAY: Simplificaţi-vă viaţa la bord: funcţii de 
control al cabinei şi apelarea serviciului de asistenţă non stop cu 
un simplu clic. Sau solicitaţi serviciul de asistenţă la distanţă în 
timpul unei opriri. Descărcaţi aplicaţia Easy Way pentru a vă 
bucura de experienţa din noua cabină!

Asistenţă non stop  
IVECO 

Serviciu  
de asistenţă  
la distanţă

Controlul  
cabinei



PREMIUM PACK
PREMIUM PACK oferă toate serviciile incluse în SMART PACK, plus toate avantajele oferite de IVECO ON CARE, UPTIME, 
FLEET şi M&R. Acesta asigură o urmărire a informaţiilor recepţionate privind autovehiculul punându-vă în legătură cu experţii 
IVECO care vă vor oferi recomandări privind utilizarea optimă a acestuia.

Puteţi alege opţiunile modulare pe care doriţi să le adăugaţi în pachetul dumneavoastră:

ÎNTREŢINERE FLEXIBILĂ: Datele furnizate în timp real de autovehiculul dumneavoastră prin intermediul funcţiei sale de 
conectivitate vă permit să planificaţi în mod eficient intervenţiile de întreţinere pentru a reduce opririle neplanificate şi a spori 
la maximum durata de viaţă a componentelor monitorizate pe baza utilizării reale a autovehiculului.

IVECO TOP CARE: În calitate de client premium, IVECO vă oferă o soluţie suplimentară de îngrijire, sprijinindu-vă pentru  
a vă repara autovehiculele în interval de 6 ore. Obţineţi prioritatea pe care o meritaţi.

GESTIONAREA FLOTEI: Aceasta vă ajută să monitorizaţi consumul de combustibil şi şoferii autovehiculului dumneavoastră, 
şi, de asemenea, să planificaţi activităţile zilnice ale acestora, optimizând rutele şi expediind comenzile. Sporiţi capacitatea de 
administrare a flotei obţinând informaţii cu privire la zilele de lucru ale şoferului şi geolocalizare.

IVECO WEB API: Interfaţa de program pentru aplicaţie permite integrarea flexibilă a datelor în sistemele proprii ale clientului 
şi facilitează gestionarea datelor generate de IVECO împreună cu cele provenite de la autovehiculele altor mărci într-un singur 
instrument. Disponibil pentru GPS, starea vehiculului și defecțiuni ale vehicului.
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IVECO T-WAY lansează un nivel complet nou de personalizare prin  
conectivitate. Datele autovehiculului furnizate în timp real ne permit să vă 
oferim planuri de întreţinere personalizate bazate pe utilizarea reală a 
autovehiculului dumneavoastră IVECO T-WAY – o soluție perfectă pentru 
afacerea dumneavoastră.
În mod alternativ, gama noastră Elements oferă flexibilitatea extremă care 
vă permite să alegeţi combinaţia de servicii de Întreţinere Planificată şi 
Garanţie Extinsă potrivită pentru afacerea dumneavoastră şi să vă îmbogăţiţi 
mai mult pachetul cu elementele de acoperire suplimentară.

ELEMENTS
ALEGEŢI SERVICIILE CARE SE POTRIVESC PERFECT AFACERII DUMNEAVOASTRĂ
IVECO T-WAY vă oferă o gamă extinsă de servicii care pot fi personalizate cu precizie în funcţie de preferinţele dumneavoastră 
pentru a vă menţine autovehiculul într-o stare excelentă de funcţionare şi afacerea în derulare şi cu un profit avantajos. 

„Elementele” principale care intră în componenţa ofertei (întreţinere, Driveline, Extra Driveline, uzură) pot fi combinate 
pentru a crea contractul care se potriveşte cel mai bine specificului activităţii dumneavoastră. Tabelul de mai jos prezintă toate 
combinaţiile posibile:

Pentru orice includeri/excluderi, vă rugăm să consultaţi documentele contractuale relevante pentru piaţa locală.

- Întreţinere
- Lubrifiere
- Uleiul şi lichidul  
 se modifică în funcţie de  
 manualul de întreţinere  
 şi reparaţii

ÎNTREŢINERE

- Motor
- Injecţie de combustibil
- Cutie de viteze 
- Reparaţii ale arborelui  
 cardanic şi punţilor

DRIVE LINE

- Componentele care  
 nu sunt deja acoperite  
 de elementele Drive Line  
 de exemplu, sistemul  
 electric

EXTRA  
DRIVE LINE

- Ambreiaj
- Plăcuţe de frână
- Discuri de frână
- Tamburi de frână
- Garnituri de frână  
 pentru frânele cu tambur

UZURĂ

ÎNTREŢINERE DRIVE LINE EXTRA  
DRIVE LINE UZURĂ

CONTRACTE DE ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ GARANŢIE EXTINSĂ

DRIVE LINE EXTRA  
DRIVE LINE
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IVECO este o marcă CNH Industrial N.V., lider mondial în sectorul bunurilor de capital, care, prin diverse întreprinderi, proiectează, produce şi 
comercializează utilaje agricole şi echipamente pentru construcţii, camioane, autovehicule comerciale, autobuze şi autovehicule pentru intervenţii speciale, 
suplimentar faţă de un portofoliu vast de sisteme de propulsie.  De asemenea, Iveco distribuie piese originale de înaltă performanţă pentru toate mărcile 
comerciale CNH Industrial.

Gama IVECO Accessories este prezentată  
în întregime în catalogul de accesorii, putând fi 
consultată şi online, accesând 

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

Aplicaţia gratuită poate fi descărcată  
din App Store pentru a obţine acces 
gratuit la informaţii şi imagini suplimentare.

Toate posibilităţile de personalizare 
sunt la îndemâna dumneavoastră 
prin intermediul aplicaţiei gratuite  
„IVECO Accessories”.

Camionul este mult mai mult decât un autovehicul: acesta este locul unde mii de persoane trăiesc şi lucrează în fiecare 
zi. De aceea IVECO Accessories a creat o gamă de produse personalizate pentru a îndeplini necesităţile şoferilor, a creşte 
performanţele acestora, a conferi autovehiculului un plus de eleganţă şi a-l face mai confortabil, precum şi pentru a introduce 
noi tehnologii la bordul acestuia.

PARTICULARIZAŢI PROPRIUL IVECO T-WAY CONFORM NECESITĂŢILOR 
AFACERII DUMNEAVOASTRĂ 
Particularizaţi propriul IVECO T-WAY conform misiunilor dumneavoastră alegând dintr-o gamă largă de accesorii de înaltă 
calitate dezvoltate pentru a îmbunătăţi vizibilitatea, confortul, siguranţa şi profitabilitatea autovehiculului dumneavoastră. 
Detalii care fac diferenţa.

SIGURANŢĂ ŞI VIZIBILITATE
Alegeţi dintr-o gamă de accesorii pentru a spori nivelul de 
siguranţă în timpul conducerii: sisteme de siguranţă în 
timpul conducerii în marşarier care oferă o rază de 
vizibilitate mai mare în timpul manevrelor şi girofar care 
oferă vizibilitate ridicată în toate direcţiile, recomandat  
pentru situaţii de urgenţă sau manevre speciale.

RENTABILITATE
Pentru a reduce costul total de proprietate, IVECO 
Accessories vă oferă o gamă largă de sisteme anti-sifonare. 
Dispozitivele de aluminiu previn furtul de combustibil, sunt 
indestructibile, permit realimentarea rapidă şi sunt uşor de 
instalat.

CONFORT
Liniile de huse pentru scaune şi covoraşe IVECO Accessories 
se integrează perfect în stilul interior al cabinei. 
Materialele utilizate se potrivesc perfect cu toate cerinţele 
misiunilor.

TEHNOLOGIE ÎNALTĂ LA BORDUL AUTOVEHICULULUI
Accesoriile noastre au drept scop facilitarea vieţii şoferului 
la bordul autovehiculului, pentru ca acesta să poată fi cât 
mai productiv şi să se simtă cât mai confortabil posibil. 
Automatul de cafea va face zilele de lucru lungi ale şoferului 
mai plăcute. Consola personalizată a planşei de bord cu priză 
USB va depozita în siguranţă dispozitivele mobile în timp ce 
se încărcă.

IVECO Genuine Parts reprezintă cea mai bună garanţie pentru păstrarea 
valorii autovehiculului IVECO T-WAY în timp, protejându-l împotriva 
perioadelor de nefuncţionare neprevăzute şi garantând siguranţa 
persoanelor şi bunurilor. IVECO oferă cea mai vastă gamă de componente 
noi şi refabricate, kituri de servisare şi soluţii telematice, adecvate pentru 
întreaga durată de viaţă a autovehiculelor IVECO T-WAY. IVECO deţine 
o reţea de 6 depozite de piese în toată Europa, acoperind peste 335.000 
mp, gestionând un număr de 400.000 de numere de piese şi garantând 
livrarea pieselor 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

IVECO CAPITAL este marca serviciului financiar auxiliar oferit de IVECO 
şi asigură o gamă completă de servicii de finanţare, leasing, închiriere şi 
servicii conexe pentru autovehiculele comerciale. De asemenea, în 
pachet pot fi incluse garanţia extinsă, serviciile de întreţinere şi reparaţii, 
precum şi diferite tipuri de asigurări*.
Toate pachetele financiare pot fi adaptate în funcţie de cerinţele clienţilor 
şi se aplică în cazul autovehiculelor noi, folosite şi care au făcut obiectul 
unei conversii.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să adresaţi reprezentanţei IVECO de 
la nivel local.

*Sub rezerva aprobării creditului. Ofertele şi produsele pot varia de la o ţară la alta,  
în funcţie de reglementările fiscale şi contabile locale.

IVECO Assistance Non-Stop răspunde 24 de ore pe zi, 7 zile pe 
săptămână, oferind asistență în 36 de țări europene pentru a ajuta clienții. În 
caz de avarie se poate ajunge la acest serviciu printr-un apel telefonic, 
utilizând sistemul telematic de la bord.
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RIGID
6x4 8x4 (2+2)

IVECO T-WAY

PAVILION CABINĂ

AT

AD – –

ŞASIUL 10 mm

MOTOR/CUTIE  
DE VITEZE

Cursor 9 –

Cursor 13 Automatizată / Manuală

CONFIGURARE AUTOVEHICUL OFF

SUSPENSIE / 
PUNTE SPATE HR Mecanică / Pneumatică

CASETA DE CONECTIVITATE Standard

AMPATAMENTE (mm) 3300 - 3500 - 3800 - 4200 - 4500 4250 - 4500 - 4750 - 5020 - 5820

ALEGEŢI-VĂ MODELUL IVECO T-WAY

ARTICULAT
4x4 AWD 6x4 PWD 6x6 AWD

IVECO T-WAY

PAVILION  
CABINĂ

AT

AD – – –

ŞASIUL 7,7 mm 10 mm

MOTOR/CUTIE  
DE VITEZE

Cursor 9 –

Cursor 13 Automatizată / Pneumatică

CONFIGURARE  
AUTOVEHICUL OFF

SUSPENSIE / 
PUNTE SPATE HR Mecanică / Pneumatică

CASETA DE CONECTIVITATE Standard

AMPATAMENTE (mm) 3800 3300 3500

RIGID
6x6 Light AWD 6x6 Heavy AWD 8x8 AWD

IVECO T-WAY

PAVILION  
CABINĂ

AT – –

AD – – –

ŞASIUL 7,7 mm 10 mm

MOTOR/CUTIE 
DE VITEZE

Cursor 9 Automatizată / Manuală –

Cursor 13 Automatizată / Manuală

CONFIGURARE  
AUTOVEHICUL OFF

SUSPENSIE / 
PUNTE SPATE HR Mecanică / Pneumatică

CASETA DE CONECTIVITATE Standard

AMPATAMENTE (mm) 3500 - 3800 - 4000 - 4200 - 4500 4750 - 5020

RIGID
4x4 AWD 6x4x4 PWD

IVECO T-WAY

PAVILION CABINĂ

AT

AD – –

ŞASIUL 7,7 mm

MOTOR/CUTIE  
DE VITEZE

Cursor 9 Automatizată / Manuală –

Cursor 13 Automatizată / Manuală

CONFIGURARE AUTOVEHICUL OFF

SUSPENSIE / 
PUNTE SPATE HR Mecanică / Pneumatică Pneumatică

CASETA DE CONECTIVITATE Standard

AMPATAMENTE (mm) 3800 - 4200 - 4500 3800 - 4000
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