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IVECO S-WAY  
OBIȘNUIȚI-VĂ CU NOUL STIL DE VIAȚĂ S-WAY

IVECO S-WAY este partenerul perfect de călătorie pentru şofer, soluţia ideală 
de afaceri pentru proprietarul flotei şi prietenul durabil al mediului.

IVECO S-WAY îi oferă şoferului un plus de confort în timpul conducerii  
şi în timpul perioadelor de odihnă, datorită cabinei special proiectate 
pentru a răspunde nevoilor şoferului, care oferă un mediu spaţios şi deosebit 
de confortabil, prevăzut cu funcţii avansate și cu noul asistent vocal IVECO 
DRIVER PAL.

Datorită performanţelor remarcabile în ceea ce priveşte consumul de combustibil 
şi costul total de proprietate, IVECO S-WAY oferă plusvaloare şi productivitate 
remarcabile proprietarului flotei, prin tehnologiile sale avansate şi serviciile 
inovatoare, adaptate nevoilor acestuia.

Concentrându-se pe durabilitate, IVECO S-WAY a făcut progrese în domeniul 
decarbonizării, apropiindu-se deja de obiectivele stabilite pentru anul  
2025, prin introducerea unor caracteristici ale produselor care reduc emisiile 
de CO2.

IVECO S-WAY reflectă evoluţia inteligenţei: un camion 100% conectat, care 
marchează o nouă eră de asistenţă proactivă şi predictivă, dotat cu noul IVECO 
DRIVER PAL, care transformă autovehiculul într-un partener de călătorie perfect, 
pentru o experienţă de conducere mai bună şi mai sigură! 
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STIL ÎMBINAT CU PERFORMANŢĂ...
Fiecare detaliu a fost studiat cu atenție, pentru a spori la maximum performanţele aerodinamice ale autovehiculului: toate 
spaţiile şi locurile libere au fost închise, pentru a optimiza debitul de aer şi a creşte substanţial eficienţa consumului de 
combustibil.

Noua gamă de motoare şi componente de sub capotă ridică standardele în ceea ce priveşte performanţa şi consumul de 
combustibil, dând un impuls productivităţii afacerii dumneavoastră.

VERSIUNE CU GAZ NATURAL

TOATE VERSIUNILE

VERSIUNE CU MOTORINĂ

DESIGN OPTIMIZAT AL OGLINZILOR

MANTALE LATERALE

UŞĂ ŞI EXTENSIE DE UŞĂ  
REPROIECTATE

OPTIMIZAREA MOTORULUI  
CU RAPORT DE COMPRESIE MAI MARE

NOUA DISPUNERE A MOTORULUI C13

PUNTE SPATE DE NOUĂ GENERAŢIE
RAPORTURI DE PÂNĂ LA 2,31
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PAVILION REPROIECTAT

OPTIMIZARE CU  
13,5% A COEFICIENTULUI  

DE AERODINAMICITATE

CASETĂ DE CONECTIVITATE 4G

DESIGN MODERN  
AL MĂŞTII DIN FAŢĂ

RĂCITOR PENTRU  
PARCARE INTEGRAT

COMPRESOR DE AER   
ŞI POMPĂ DE DIRECŢIE  

CU DEBIT VARIABIL 

TREAPTĂ PLIABILĂ

BARĂ DE PROTECŢIE 
MULTISEGMENTATĂ  

CU DEFLECTOARE LATERALE

MOD SILENŢIOS: 71 DECIBELI

KIT AERODINAMIC

REZERVOARE DE LNG  
DE ULTIMĂ GENERAŢIE 

CĂPTUŞEALĂ STÂLP A 
DE ÎNALTĂ EFICIENŢĂ 

CEA MAI BUNĂ  
AUTONOMIE  
A COMBUSTIBILULUI  
DIN CLASA SA (PÂNĂ  
LA 1.600 km CU LNG)

ARIPIOARE COLŢ FAŢĂ
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…FUNCŢIONALITATE ÎMBINATĂ CU CONFORT

PROIECTARE SIMETRICĂ A ZONEI PENTRU PAT

MODUL PAT CENTRAL

PATURI SUPERIOARE MULTIPLE

COMBINAŢII MULTIPLE PENTRU FRIGIDER

RAFTURI PRACTICE PE PERETE
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NOUL IVECO  
DRIVER PAL

RAFTURI UŞOR ACCESIBILE  
PE PEREŢII CABINEI

MAI MULT SPAŢIU  
LIBER PENTRU ŞOFER

FANTĂ PENTRU CHEIA ELECTRONICĂ  
ŞI BUTON DE PORNIRE ŞI OPRIRE A MOTORULUI

CONSOLĂ CENTRALĂ MAI JOASĂ  
ŞI BLOC CENTRAL REPROIECTAT

SCAUN PIVOTANT PENTRU ÎNSOŢITORUL ŞOFERULUI

GAMĂ VARIATĂ  
DE TAPIŢERII ŞI  
CARACTERISTICI  
PENTRU SCAUNE

VOLAN MULTIFUNCŢIONAL

ÎNĂLŢIME UTILĂ CONFORTABILĂ DE 2,15 m

TRAPĂ MAI MARE ÎN ACOPERIȘ

COMPARTIMENT SUPERIOR ADÂNCIT,  
DE MARE CAPACITATE

LUMINI INTERIOARE FULL LED
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SIGURANŢĂ
Cu asistentul vocal, şoferii se bucură  
de o experienţă de conducere mai sigură,  
cu mai puţine distrageri ale atenţiei, 
executând sarcinile secundare cu ajutorul 
vocii, astfel încât să poată rămâne  
concentraţi asupra misiunii.

CONFORT
În cabina lor inteligentă, cu asistentul  
Alexa complet integrat în autovehicul, 
şoferii pot interacţiona cu camionul lor  
şi pot opera toate comenzile din cabină, 
folosindu-şi doar vocea.

„Alexa, cum este vremea astăzi?”

„Alexa, solicită MYIVECO să caute 
un restaurant la care să opresc”

„Alexa, solicită MYIVECO  
nivelul combustibilului”

„Alexa, întreabă MYCOMMUNITY   
ce mesaje am primit”
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NOUL IVECO DRIVER PAL
IVECO DRIVER PAL duce viaţa şoferului în cabină la următorul nivel,
transformând autovehiculul în partenerul perfect de călătorie.

PRODUCTIVITATE
Cu noul serviciu vocal inovator,  
şoferii îşi pot gestiona vocal planificarea traseului, 
pot verifica starea de funcţionare a autovehiculului 
lor, pot cere ajutor pentru a evita opririle 
neplanificate şi întârzierile, folosindu-se de 
informaţii despre blocajele din trafic, condiţiile 
meteorologice şi alte probleme.

COMUNITATE
Cu IVECO DRIVER PAL, şoferii sunt 
conectaţi la comunitatea șoferilor.  
Aceştia pot comunica în siguranţă cu alţi 
şoferi, pot împărtăşi informaţii şi sfaturi  
cu privire la traseul lor - iar limba nu este  
o barieră, deoarece asistentul vocal IVECO 
traduce pentru ei.
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DEOSEBIT ŞI FUNCŢIONAL
BARĂ DE PROTECŢIE COMPLET NOUĂ
Bara de protecție reproiectată oferă o gamă de componente din plastic şi hibride, pentru a satisface cerinţele specifice misiunii 
dumneavoastră. Bara de protecţie din mai multe piese vă oferă protecţie atât dumneavoastră, cât şi autovehiculului dumneavoastră 
– şi vă permite să reduceţi costurile pentru reparații, deoarece nu este necesar să înlocuiţi decât porţiunea care a suferit deteriorări. 

Aveţi posibilitatea de a personaliza bara de protecţie şi mantalele laterale, utilizând o gamă variată de culori şi materiale. 
Extensiile din cauciuc de pe mantalele laterale contribuie la caracterul aerodinamic excelent și la caracterul practic al 
designului.

BARĂ DE PROTECȚIE DIN PLASTIC

BARĂ DE PROTECŢIE HIBRIDĂ

MANTALE LATERALE
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FAR CU FAZĂ LUNGĂ

FAR CU FAZĂ SCURTĂ

INDICATOR DRL 
ŞI SEMNALIZATOR 
DE DIRECŢIE

LUMINĂ DE CEAŢĂ  
(FUNCŢII PENTRU 
VIRAJ ŞI CONDUCERE 
ÎN CURBE)

FARURI FULL LED
Farurile cu design nou şi integral cu LED-uri vă oferă toată vizibilitatea de care aveţi nevoie.  
În condiţii de luminozitate redusă, senzorul de lumină de pe parbriz activează automat farul cu fază scurtă.  
Funcţiile pentru virare şi bracare în curbe optimizează gradul de vizibilitate al şoferului atunci când vehiculul virează.
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CONFORT PREMIUM ÎN CONDUCERE
Întregul compartiment al şoferului a fost creat pentru a fi mai spaţios şi a asigura un nivel excelent de vizibilitate.  
Fiecare detaliu a fost studiat cu atenție, pentru a se ridica la nivelul aşteptărilor șoferului, pe tot parcursul călătoriei.

ZONA CHEII DE CONTACT
Porniţi şi opriţi motorul prin 
simpla apăsare a butonului  
de pornire/oprire

SISTEM HVAC INTEGRAT
Încălzire, ventilaţie  
şi aer condiţionat cu  
funcțiune „Eco-mode”

VOLANUL
Toate funcţiile-cheie ale 
autovehiculului sunt la îndemână

Personalizaţi-vă scaunele cu tapiţerii din piele sau materiale 
textile şi bucuraţi-vă de luxul şi confortul oferit de perne.
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INFO-DIVERTISMENT
Aduceţi mediul digital la bordul 
autovehiculului cu funcţia de oglindire 
a ecranului smartphone-ului şi alte 
funcții inovatoare

CONSOLĂ INFERIOARĂ
Raft practic cu suporturi 
pentru sticlă şi pahar  
şi sistem de iluminare  
de fundal

SENZORUL PENTRU FARURI 
SI PENTRU PLOAIE
Activează automat farurile  
şi ştergătoarele de parbriz

Alegeţi volanul capitonat cu un material moale sau piele, 
ambele opţiuni fiind disponibile în forma clasică sau cu o 
bază plată unică.
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TOTUL SE AFLĂ LA LOCUL SĂU
Noua cabină spaţioasă vă oferă tot spaţiul de stocare de care aveţi nevoie, cu compartimente generoase, dispuse optim. 
Raftul superior adâncit are o capacitate impresionantă, de 250 de litri.

Compartimentele exterioare au o capacitate de depozitare extraordinară, de până la 380 de litri.
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Gamă vastă de frigidere cu capacităţi de până la 100 de litri, 
disponibile şi în combinaţie cu un congelator.

Fețele ușilor includ un suport pentru o sticlă cu capacitatea de 1,5 litri.

Consola inferioară poate conţine un dosar A4 gros.
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ODIHNIŢI-VĂ, RELAXAŢI-VĂ ŞI DORMIŢI BINE

Dispunerea simetrică a zonei de noapte a fost proiectată astfel încât să vă puteţi bucura de un somn deosebit de confortabil 
şi plăcut pe timpul nopţii. Patul inferior monobloc vă oferă posibilitatea să alegeţi între o saltea moale şi una tare.

Comutatorul rotativ permite controlul selecţiei de lumini şi 
reducerea intensităţii luminoase.

Puteţi dormi în siguranță, datorită sistemului de închidere 
centralizată integrat, cu funcţie de blocare de siguranţă pe  
timpul nopţii.
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Alegeţi între pat superior Smart sau Comfort, care poate fi utilizat pe post  
de compartiment pentru bagaje sau pat pentru pasager.

Pe rafturile superioare de pe fiecare perete sunt prevăzute 
două porturi USB.

Puteţi controla toate funcţiile de care aveţi nevoie, precum 
iluminarea, încălzirea, radioul sau portierele, direct de la modulul 
pat şi prin intermediul aplicaţiei MYIVECO Easy Way.
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ILUMINARE PERFECTĂ
Sistemul de iluminare al autovehiculelor IVECO S-WAY este prevăzut 100% cu LED-uri atât la interior, cât şi la exterior, inclusiv 
la nivelul proiectoarelor de rază lungă. Noile lumini cu LED-uri asigură o iluminare perfectă atât în interiorul cabinei, cât şi pe 
șosea, pentru a asigura conducerea în siguranţă pe timp de noapte.



19



20

2

3

8

6

7

4

5
1

CABINA POTRIVITĂ PENTRU FIECARE MISIUNE

Gama de cabine IVECO S-WAY vă permite să alegeţi cabina potrivită pentru misiunea dumneavoastră: cabina cu pat AS, 
cabina cu pat AT cu acoperiș coborât sau mediu şi cabina scurtă AD cu acoperiș coborât.

LEGENDĂ

1 LĂŢIME

2 ÎNĂLŢIME GENERALĂ

3 LUNGIME

4 PUNCTUL CENTRAL DINTRE PLANŞEU  

ŞI ACOPERIȘUL CABINEI

5 ÎNĂLŢIMEA TUNELULUI

6 SPAŢIUL UTILIZABIL PENTRU PASAGER

7 SPAŢIUL UTILIZABIL INFERIOR

8 SPAŢIUL UTILIZABIL SUPERIOR
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NOTĂ

(1) Măsuri aproximative; se pot modifica în funcţie de suspensii, variabilele şi aproximările de la asamblare.
(2) Pat superior opţional.

Cabină AS
Lungime pat inferior 2.100 mm, lăţime 800 mm (700 mm în spatele scaunelor),
lungime pat superior 2.040 mm, lăţime 600 mm (700 mm cu cuşetă Comfort).

Cabină AT
Lungime pat inferior 1.950 mm, lăţime 540 mm,
lungime pat superior 1.850 mm, lăţime 680 mm.

1 2 3 4 5 6 7 8

AS Acoperiș Lăţime 
(mm)

Înălţime
generală

(mm)

Lungime  
(mm)

Înălțime utilă
(mm)

Înălţime  
tunel
(mm)

Spaţiu utilizabil
pe partea 

pasagerului
(mm)

Spaţiu utilizabil
în partea 
inferioară

(mm)

Spaţiu utilizabil
în partea 

superioară
(mm)

Pat (2) Trepte
de urcare

Înalt 2.500 3.800 (1) 2.250 2.150 95 430 500 785 1 (2)
3

Coborât 2.500 3.300 (1) 2.250 1.700 95 430 500 - 1

AT

Mediu 2.300 3.550 (1) 2.150 1.850 340 370 470 480 1 (2)
3

Coborât 2.300 2.900 (1) 2.150 1.250 340 370 470 - 1

AD

Coborât 2.300 2.900 (1) 1.700 1.250 340 370 - - 0 3

Dimensiunile pot varia în funcţie de model.
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NOI PERFORMANŢE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE CONSUMUL DE COMBUSTIBIL 
IVECO S-WAY ridică ştacheta în ceea ce priveşte performanţa şi consumul de combustibil, introducând o nouă gamă de 
motoare cu un consum redus de combustibil. Gama de motoare, extinsă cu versiunile Cursor 13 de 490 CP şi 530 CP, 
împreună cu puntea spate de nouă generaţie, îmbunătăţirea performanţei motorului printr-un raport de compresie crescut, 
aerodinamica mai bună adusă de căptuşeala stâlpului A de înaltă eficienţă şi noua funcţie „Eco mode” a sistemului de 
climatizare, asigură un consum de combustibil mai mic cu până la 3%. Astfel, creşterea productivităţii afacerii dumneavoastră 
face din IVECO S-WAY soluţia comercială ideală pentru proprietarul flotei şi oferă cel mai bun consum de combustibil pentru 
misiunile pe distanţe lungi.
În plus, raportul punţii spate de 2,31 este acum disponibil în combinaţie cu pneuri cu profil standard. Acest lucru permite  
o reducere semnificativă a vitezei şi, astfel, creşterea eficienţei în cursele pe distanţe lungi.
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Cursor 11 Cursor 13Cursor 9

MOTOARE DE ÎNALTĂ EFICIENŢĂ
IVECO S-WAY oferă o gamă vastă de motoare diesel Euro VI, pentru a se potrivi tuturor tipurilor de aplicaţii.
Motoarele diesel cu 3 cilindree şi valori nominale de putere cuprinse între 340 şi 570 CP asigură cel mai înalt nivel de putere 
din clasa lor. Familia de motoare diesel Cursor EVI este pe deplin compatibilă cu biocombustibilii de generaţia a doua HVO / 
XTL (EN 15940).

DISPOZITIVE DE ECONOMISIRE A CARBURANTULUI
• Funcţia anti-ralanti previne funcţionarea la turaţie de ralanti pe perioade îndelungate, oprind automat motorul. 

• Sistemele auxiliare inteligente ale motorului previn consumul inutil de energie, atunci când funcţionarea acestora nu este absolut 
necesară:

 - Compresor de aer decuplabil 
 - Alternator inteligent 
 - Pompă de direcţie cu debit variabil

• Modurile IVECO ECO MODE PLUS şi ECO FLEET pentru eficienţă maximă a consumului de combustibil.
• Sistemul de conducere predictivă prin GPS IVECO HI-CRUISE integrează funcţiile de asistenţă la conducere, precum 

Eco-Roll, schimbarea predictivă a treptelor de viteză şi controlul predictiv al vitezei de croazieră, utilizând o tehnologie 
de cartografiere prin GPS de ultimă generaţie.

• Transmisia automatizată HI-TRONIX cu 12 trepte de viteză şi ambreiaj electronic oferă cea mai avansată tehnologie din 
categoria sa, cel mai bun raport cuplu - masă din clasa sa şi intervale mari între schimbările uleiului de transmisie.

OFERTA DE MOTOARE DIESEL

MOTOR CILINDREE
(Litri)

PUTERE CUPLU
Turbo

TIP DE CABINĂ

CP kW rot/min Nm rot/min AS AT/AD

CURSOR 9 8,7

340 251 1.710 - 2.200 1.400 1.100 - 1.710 WG -

360 265 1.530 - 22.00 1.650 1.200 - 1.530 WG -

400 294 1.655 - 2.200 1.700 1.200 - 1.655 eVGT -

CURSOR 11 11,1

420 309 1.475 - 1.900 2.000 870 - 1.475 eVGT

460 338 1.500 - 1.900 2.150 925 - 1.500 eVGT

480 353 1.465 - 1.900 2.300 970 - 1.465 eVGT -

CURSOR 13 12,9

490 357 1.700 - 1.900 2.400 950 - 1.100 eVGT -

530 387 1.600 - 1.900 2.400 950 - 1.500 eVGT -

570 419 1.605 - 1.900 2.500 1.000 - 1.605 eVGT -

NOUTĂŢI ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PUTEREA
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GAMĂ VASTĂ DE AUTOȘASIURI RIGIDE 
IVECO S-WAY oferă o gamă completă de autoșasiuri cu cabină, în versiuni pe bază de motorină şi gaze naturale, adecvate 
pentru toate misiunile – de la aplicaţii urbane şi livrări, până la posibilitatea de schimbare a caroseriei. Şasiul robust şi rezistent 
este apreciat de carosieri, datorită posibilităţii uşoare de carosare şi varietăţii mari de suprastructuri posibile. 
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ECONOMIE CIRCULARĂ
IVECO S-WAY Natural Gas poate funcţiona cu biometan, o formă de energie regenerabilă care 
oferă cea mai redusă amprentă de carbon, pe baza analizei ciclului de viaţă. Poate fi produs local 
din deşeuri agricole şi urbane, creând venituri suplimentare pentru fermieri şi locuri de muncă 
la nivel local. Înseamnă, de asemenea, posibilitatea unei economii circulare, care reduce la 
minimum utilizarea de noi resurse, crearea deşeurilor şi emisiile de carbon - poate ajunge chiar 
la niveluri negative ale emisiilor de gaze cu efect de seră şi ale sechestrării carbonului. 

ASISTENŢĂ DE SPECIALITATE  
DE LA LIDERUL ÎN TEHNOLOGIE
IVECO este pionier în tehnologia gazelor naturale de mai bine de 20 de ani, dezvoltând  
o reţea largă de centre de service IVECO specializate în tehnologia LNG și CNG, care oferă 
sprijin în toată Europa.

NATURAL WAY
IVECO S-WAY este alimentat de cea mai avansată tehnologie pe bază de gaze naturale de pe 
piaţă. Oferă performanţe extrem de înalte, maximizând, în acelaşi timp, avantajele celui mai 
ecologic combustibil disponibil în prezent, garantând eficienţă fără compromisuri.

PLANUL IVECO PENTRU DECARBONIZARE
IVECO face un pas înainte pe calea către decarbonizare, prin introducerea de noi caracteristici 
ale produselor la versiunile CNG și LNG, care reduc şi mai mult emisiile de CO2 şi îmbunătăţesc 
eficienţa consumului de combustibil, făcând din IVECO S-WAY un prieten durabil pentru 
mediu şi un lider al sustenabilității în transportul pe distanţe lungi.

FIABILITATE ŞI EFICIENŢĂ ÎN CEEA CE PRIVEŞTE 
PROTECŢIA MEDULUI
Noul IVECO S-WAY Natural Gas creşte la maximum avantajele celui mai ecologic combustibil,  
pentru a îmbunătăţi calitatea aerului prin reducerea cantităţii de particule şi de NO2 şi pentru 
a atenua schimbările climatice, prin reducerea emisiilor de CO2 cu 95% folosind biometan.  
De asemenea, contribuie la un mediu mai silențios, cu un nivel de doar 71 dB(A) pe scara 
Piek Quiet Truck atunci când rulează în modul silenţios - ideal pentru livrări pe timp de noapte.

Emisii de CO2 
reduse –95%

–95%
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NOUL ACTOR ÎN DOMENIUL SUSTENABILITĂŢII
DISTANŢE LUNGI PARCURSE FĂRĂ PROBLEME
IVECO S-WAY Natural Gas este primul camion alimentat cu gaze naturale disponibil pe piaţă, conceput special pentru transportul 
internaţional pe distanţe lungi, având o autonomie excepțională, de până la 1600 km în varianta LNG.
Oferă transportatorilor avantajul competitiv al unei soluţii cu adevărat ecologice şi profitabile, cu cel mai bun cost total de 
proprietate.
Versiunile IVECO S-WAY CNG și LNG introduc noi sisteme auxiliare inteligente, precum compresorul de aer şi pompa de 
direcţie cu debit variabil. Aceste caracteristici, în combinaţie cu puntea spate de nouă generaţie, funcţia „mod Eco” a sistemului 
de climatizare şi căptuşeala stâlpului A de înaltă eficienţă, oferă o reducere suplimentară a emisiilor de CO2, făcând din IVECO 
S-WAY Natural Gas cea mai bună soluţie durabilă.
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PUTERNIC ÎN MOD NATURAL
IVECO S-WAY oferă o gamă largă de motoare cu funcţionare pe gaz natural, care asigură o funcţionare curată şi silenţioasă, pentru a 
se potrivi cu toate aplicaţiile.
Motorul Cursor 9 a fost proiectat pentru o gamă largă de misiuni: de la distribuţia urbană la cea regională, colectarea deșeurilor 
şi logistica construcţiilor. procesul de ardere stoichiometric optimizat şi masa motorului cu o capacitate cilindrică de 8,7 litri oferă 
cea mai bună eficienţă a consumului de combustibil, în toate condiţiile.
Motorul Cursor 13, cu o capacitate cilindrică de 12,9 litri, proces de ardere îmbunătăţit şi masă optimizată, oferă cea mai bună 
eficienţă a consumului de combustibil, chiar şi în misiuni pe distanţe foarte lungi.

NOX

CO

HC

N2

CO2

H2O

CELE MAI LUNGI INTERVALE DE SERVICE
Intervalele de schimbare a uleiului au fost extinse şi mai mult, la 90.000 km, iar componentele de gaz specifice ale Cursor 13 
au fost modificate, pentru a reduce costurile de întreţinere.

SISTEM SIMPLU ȘI FĂRĂ ÎNTREȚINERE A SISTEMULUI DE POST-TRATARE
Catalizatorul longitudinal, compact și ușor, cu trei căi, contribuie la respectarea celor mai stricte standarde de emisii, asigurând, 
în același timp, un nivel scăzut de zgomot. Acest sistem nu necesită aditivi, filtru de particule sau regenerare activă, astfel încât 
necesită o întreținere redusă. Dimensiunile sale compacte și instalarea în interiorul cadrului lasă mult spațiu pentru o capacitate 
mai mare a rezervorului de combustibil și pentru instalațiile auxiliare, cum ar fi un sistem de răcire, rezervoare criogenice sau 
o cutie de depozitare.

Cursor 13Cursor 9

OFERTA DE MOTOARE PE GAZ NATURAL

MOTOR CILINDREE
(Litri)

PUTERE CUPLU
Turbo

TIP DE CABINĂ

CP kW rot/min Nm rot/min AS AT/AD

CURSOR 9 8,7

270 200 1.735-2.000 1.100 1.100-1.735 WG -

340 251 1.600-2.000 1.500 1.100-1.600 WG -

400 294 1.575-2.000 1.700 1.200-1.575 WG -

CURSOR 13 12,9 460 338 1.620-1.900 2.000 1.100-1.620 WG -

CATALIZATOR CU 3 CĂI:  
SISTEM DE POST-TRATARE SIMPLU ȘI UȘOR

FĂRĂ ADBLUE®

FĂRĂ ÎNTREȚINERE

FĂRĂ FILTRU DE PARTICULE

FĂRĂ REGENERARE ACTIVĂ
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PREZENTAREA GENERALĂ  
A S-WAY NATURAL GAS RIGID
IVECO S-WAY Natural Gas rigid cu 2 şi 3 punţi a fost proiectat pentru a oferi o soluţie de transport cu adevărat durabilă, 
pentru distribuţie urbană şi regională, transport frigorific, transport de deşeuri şi misiuni de construcţii urbane, cum ar fi 
transportul betonului, manipularea materialelor şi a autovehiculelor sau misiuni ale camioanelor basculante.

ŞINE ŞASIU CU 
SECŢIUNE CONSTANTĂ

SUSPENSIE PNEUMATICĂ 
SAU COMPLET 
PNEUMATICĂ

CAPACITATEA DE REMORCARE A 
UNOR MODELE CU MASĂ TOTALĂ 
ÎN COMBINAȚIE DE PÂNĂ LA 50 T

OFERTĂ VASTĂ DE TRANSMISII  
ŞI PRIZE DE PUTERE PENTRU MOTOR

TRANSMISIE AUTOMATIZATĂ CU 12 VITEZE  
SAU AUTOMATĂ

MOTOARE CURSOR 9 ŞI 13 NATURAL GAS

CEA MAI BUNĂ AUTONOMIE A COMBUSTIBILULUI DIN CLASA 
SA (PÂNĂ LA 1.600 km CU LNG, PÂNĂ LA 1.000 km CU CNG) 

DISPUNERE PERSONALIZABILĂ A REZERVOARELOR CNG ȘI LNG

CATALIZATOR  
LONGITUDINAL  
CU 3 CĂI ÎN CADRU

MOD SILENŢIOS:  
71 DECIBELI
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ACCES ÎN TOATE ZONELE
IVECO S-WAY Natural Gas rigid oferă soluţia ideală pentru furnizarea de servicii logistice care abordează problema din ce în 
ce mai critică a poluării în centrele oraşelor şi pe rutele de transport cu trafic intens. Datorită funcţionării sale silenţioase, cu 
un nivel de doar 71 dB(A) pe scara Piek Quiet Truck atunci când rulează în modul silenţios, și a emisiilor ultra-reduse de NO2 
şi particule, IVECO S-WAY CNG/LNG are acces în centrele oraşelor, în zonele dens populate şi pe autostrăzile cu trafic intens, 
cu cele mai stricte restricţii privind emisiile – şi poate funcţiona non-stop.
Rularea cu biometan este cel mai eficient mod de a asigura un transport fără combustibili fosili şi fără CO2, disponibil aici  
şi acum.
Tranziția energetică are loc deoarece orașele și autoritățile locale dorescă să rezolve problema calităţii aerului şi a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, iar IVECO vine în întâmpinarea acestora cu o ofertă completă de autovehicule alimentate cu gaz 
natural.

REFERINŢA PENTRU  
TRANSPORTURI FRIGORIFICE
IVECO S-WAY Natural Gas a fost proiectat pentru a găzdui toate noile tehnologii de răcire fără motorină disponibile pe 
piaţă, oferind o soluţie neutră în ceea ce priveşte carbonul, atunci când rulează cu biometan.
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COMBINAŢII DE REZERVOARE PENTRU FIECARE 
MISIUNE ŞI PENTRU CELE MAI LUNGI DISTANȚE
FLEXIBILITATE MAXIMĂ ÎN CEEA CE PRIVEŞTE REZERVOARELE
Puteţi alege dintr-o gamă vastă de rezervoare de diverse tipuri, forme şi dimensiuni, care pot fi combinate în funcţie de specificul 
misiunii dumneavoastră.

Rezervor de LNG amplasat pe partea 
stângă, în combinație cu rezervor de LNG 
amplasat pe partea dreaptă.

Rezervor de LNG amplasat pe partea 
dreaptă, disponibil în combinație, pe partea 
stângă, cu:
• LNG
• CNG
• spațiu liber

Rezervoare de CNG amplasate pe șasiu, 
disponibile în combinație cu rezervoare 
amplasate astfel:
• partea dreaptă CNG; partea stângă liberă
• partea dreaptă liberă; partea stângă CNG
• partea dreaptă CNG; partea stângă CNG

Rezervoare de CNG amplasate în spatele 
cabinei, disponibile în combinație cu 
rezervoare amplasate astfel:
• partea stângă CNG; partea dreaptă CNG
• partea stângă CNG; partea dreaptă liberă
• partea stângă liberă; partea dreaptă CNG

Rezervoare de CNG amplasate pe partea 
stângă, disponibile în combinație cu 
rezervoare de CNG sau LNG amplasate 
pe partea dreaptă.

Rezervoare de CNG amplasate pe partea 
dreaptă, disponibile în combinație, pe partea 
stângă, cu:
• LNG 
• CNG
• spațiu liber
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540
litri

540
litri 410

litri

540
litri

500 mm

540
litri

1.000 mm

250
litri

540
litri

2.000 mm

CEA MAI BUNĂ AUTONOMIE A CARBURANTULUI DIN CLASA SA
Rezervoarele de LNG pentru autotractoarele standard sunt disponibile în 4 dimensiuni, pentru a elibera spaţiul de pe şasiu de care 
aveţi nevoie pentru misiunea dumneavoastră.

IVECO S-WAY oferă toate avantajele de siguranţă şi ergonomie ale rezervoarelor de LNG de ultimă generaţie. 

LNG - până la 1.600 km LNG - până la 800 kmLNG - până la 1.150 kmLNG - până la 1.400 km
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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. 

funcţiile specifice de monitorizare şi raportare ale autovehiculului şi asistentul vocal IVECO 
DRIVER PAL vă vor permite să vă concentraţi întreaga atenţie asupra activităţii 
dumneavoastră, fără a întâmpina probleme pe traseu.

pentru asistenţă specializată, atunci când alegeţi  
din oferta noastră de contracte de service adaptate.

pentru a completa oferta IVECO ON prin alegerea  
de piese şi accesorii originale IVECO.

IVECO ON ESTE NOUA LUME  
A SERVICIILOR INTEGRATE ŞI  
A SOLUŢIILOR DE TRANSPORT,
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creată de IVECO pentru a vă ajuta să creşteţi competitivitatea, 
profitabilitatea, durabilitatea şi uşurinţa în gestionare 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!

Descoperiţi lumea noilor servicii care vin cu noua GAMĂ 
IVECO WAY!

ECONOMISIŢI BANI, ÎMBUNĂTĂŢIŢI-VĂ PERFORMANŢA 
şi SIMPLIFICAŢI-VĂ MUNCA, alegând serviciul de conectivitate 
IVECO şi selectând soluţia care se potriveşte cel mai bine 
cerinţelor dumneavoastră.

Aflaţi mai multe despre pachetele comerciale din care vă puteţi 
alege serviciile.

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

SMART REPORT: Algoritmul de evaluare a stilului de conducere 
(Driving Style Evaluation - DSE) generează rapoarte săptămânale privind performanţele autovehiculului şi şoferului, dar şi recomandări 
privind modul în care vă puteţi îmbunătăţi stilul de conducere, pentru a optimiza consumul de combustibil şi autovehiculul. 

RAPORT PRIVIND CONDUCEREA ÎN SIGURANŢĂ: Împreună cu Smart Report şi datorită funcţiei de evaluare a stilului de 
conducere, veţi primi acest nou raport care vă va permite să măsuraţi gradul dumneavoastră de siguranţă la bord. 

PORTALUL PENTRU CLIENŢI ŞI APLICAŢIA IVECO ON: Acestea vă permit să monitorizaţi într-un mod dinamic consumul de 
combustibil al autovehiculului şi stilul de conducere al şoferului dumneavoastră, astfel încât să puteţi identifica modalităţile de 
optimizare a performanţelor flotei dumneavoastră. De asemenea, puteţi să planificaţi şi să programaţi în mod eficient lucrările de 
service pentru a optimiza la maximum durata de funcţionare.

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!

IVECO  
Assistance Non-Stop

Controlul  
cabinei

Asistenţă  
la conducere

Serviciu de asistenţă  
la distanţă
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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:

CONSULTANŢĂ PROFESIONALĂ PRIVIND CONSUMUL DE COMBUSTIBIL: Consilierul IVECO TCO vă va oferi, 
trimestrial, consultanță şi recomandări faţă în față, cu privire la reducerea consumului de combustibil, maximizând gradul de 
utilizare a camionului 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 întreținere, 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, obținând 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.

RAPORT PROFESIONAL PRIVIND CONDUCEREA ÎN SIGURANŢĂ: Pe baza rezultatelor pe care le veţi primi odată cu 
raportul privind conducerea în siguranţă, consultantul nostru TCO vă va contacta, trimestrial, pentru a vă oferi recomandări 
privind conducerea în siguranţă.
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IVECO TOP CARE este un serviciu de asistenţă premium conceput pentru a vă asigura că autovehiculul dumneavoastră reia 
rapid cursa şi pentru a vă sprijini în cazul unor defecţiuni mai grave. Prin intermediul reţelei noastre de aproximativ 1.800 de 
ateliere autorizate IVECO din Europa, experţii noştri în diagnoză sunt pregătiţi să vă ofere asistenţă non-stop.

GEOFENCING

În cazul unei opriri sau avarii neaşteptate,  
operatorii IVECO CONTROL ROOM,  

care au un rol cheie în susţinerea serviciilor noastre 
telematice, primesc automat o alertă imediată  

că vă aflaţi într-unul dintre cele 1.800 de ateliere ale 
noastre, datorită sistemului de geofencing.

SERVICII DE OSPITALITATE

Dacă reparaţia durează mai mult decât s-a estimat şi sunteţi departe de casă, vom avea grijă de dumneavoastră,  
asigurându-vă confort şi odihnă, datorită unui set de servicii de ospitalitate, care includ transfer, masă, cazare  

şi asistenţă medicală în caz de nevoie.

LOCALIZARE ŞI REPARARE IMEDIATE

Veţi beneficia automat de cea mai mare prioritate 
 în soluţionarea defecţiunii dumneavoastră, astfel încât să 
puteţi obţine durate de funcţionare crescute, şi veţi primi 

actualizări periodice cu privire la starea reparaţiei.*

IVECO TOP CARE
SERVICIUL NOSTRU PREMIUM CARE VĂ SCAPĂ DE GRIJI

*  Această acoperire suplimentară este disponibilă pentru camioanele grele cu casetă de conectivitate şi declaraţie semnată privind răspunderea legală şi este 
asociată pachetelor Elements 2XL şi 3XL M&R timp de 3 ani.
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MYCOMMUNITY MYIVECO 

FUNCŢII DEDICATE IVECO

Puteţi folosi funcţiile acesteia pe tot parcursul zilei - în timp ce conduceţi, când vă odihniţi în cabină sau când sunteţi acasă,  
printr-un dispozitiv compatibil cu asistentul vocal Alexa sau prin aplicaţia dedicată.

FUNCŢIA MYCOMMUNITY
INTERACŢIONAŢI CU COMUNITATEA DE ŞOFERI
Funcţia exclusivă MyCommunity vă permite să vă bazaţi pe 
sprijinul comunităţii de şoferi. Puteţi face schimb de 
informaţii cu privire la cozi sau blocaje în trafic, sfaturi 
despre cele mai bune locuri de oprire de pe ruta 
dumneavoastră – iar limba nu constituie o barieră, deoarece 
mesajele sunt traduse automat.
Aplicaţia MYCOMMUNITY este gratuită şi disponibilă 
pentru toţi şoferii.

IVECO a dezvoltat două funcţii Alexa unice (MYCOMMUNITY şi MYIVECO) în colaborare cu Amazon Web Services, pentru 
a vă ajuta să vă desfăşuraţi activitatea mai confortabil şi în siguranţă. Încercaţi funcţiile inovatoare IVECO dedicate vieţii 
şoferului la bord şi acasă.*

FUNCŢIA MYIVECO
BUCURAŢI-VĂ DE COLABORAREA EXCLUSIVĂ 
CONECTATĂ A IVECO DRIVER PAL
IVECO DRIVER PAL, împreună cu Connectivity Box, vă 
permite să verificaţi nivelul de încărcare a bateriei, 
presiunea în pneuri, nivelul lichidelor, precum şi să setaţi o 
destinaţie pe sistemul de navigaţie sau să programaţi o 
vizită de service la cel mai apropiat atelier IVECO. Vă veţi 
bucura de o adevărată relaţie de colaborare cu 
autovehiculul dumneavoastră!

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ  
CU IVECO DRIVER PAL, 
COMPANIONUL DVS. VOCAL
IVECO DRIVER PAL promovează viaţa şoferului la bord la nivelul următor, transformând 
autovehiculul în partenerul perfect de călătorie. Cu IVECO DRIVER PAL, şoferul îşi poate  
aduce viaţa digitală la bord, poate interacţiona vocal cu autovehiculul şi cu comunitatea de şoferi  
şi poate accesa serviciile conectate IVECO, prin intermediul comenzilor vocale Amazon Alexa. 
Acesta se poate bucura de o experienţă mai bună în timpul conducerii, ţinând mâinile pe volan  
şi ochii asupra drumului!

* Amazon, Alexa şi toate mărcile aferente sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi.

„Alexa, solicită MYIVECO să 
aprindă luminile ambientale”

„Alexa, solicită MYIVECO să 
seteze încălzitorul la 20 °C”

Comunitatea de şoferi Starea autovehicululuiAscultaţi mesaje Căutare puncte de interes

Postaţi mesaje Solicitare de asistenţă Navigaţie

Explicarea avertismentelor  
de diagnoză

Scor de conducere

Diferite opţiuni de căutare  
(în apropiere, de-a lungul  
unui traseu, în apropierea  

unei locaţii)
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ÎNTREŢINERE DRIVE LINE EXTRA  
DRIVE LINE UZURĂ

  Încercaţi întreţinerea flexibilă pentru a creşte la maximum intervalul de întreţinere cu ajutorul nostru.

CONTRACTE DE ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ GARANŢIE EXTINSĂ

„Elementele” principale care intră în componenţa ofertei (Întreținere 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.

DRIVE LINE EXTRA  
DRIVE LINE

- Întreţinere
- Lubrifiere
- Uleiul şi lichidul  
 se schimbă 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

IVECO S-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 S-WAY – soluţia 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 S-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. 
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LOGO FLOTĂ RETROILUMINAT

GRILĂ CROMATĂ SATINATĂ

CAPACE CROMATE 
OGLINDĂ RETROVIZOARE

EXPRIMAŢI-VĂ PERSONALITATEA
Noul IVECO S-WAY poate fi personalizat suplimentar, cu noul kit de accesorii, capacele pentru oglinzi şi detaliile cromate –  
precum noua rampă luminoasă stroboscopică şi kitul de accesorii cromate.

TEHNOLOGIE LA BORD
Aduceţi cele mai recente tehnologii la bordul autovehiculului dumneavoastră 
şi bucuraţi-vă de confort. Noul sistem de subwoofer optimizează calitatea 
sunetului, iar noul televizor cu diagonala de 22” vă permite să vă relaxaţi la 
finalul unei zile petrecute la volan. Instalaţi noul suport personalizat pentru 
smartphone şi tabletă de pe planşa de bord: dispozitivul dumneavoastră va 
fi la îndemână, iar dumneavoastră veţi fi conectat în permanenţă.

TEHNOLOGIA CARE VĂ FACE SĂ VĂ SIMŢIŢI CA ACASĂ
Cu IVECO vă simţiţi ca acasă oriunde v-aţi afla. Noua lumină pentru citit 
USB cu LED-uri şi braţ flexibil va direcţiona fasciculul luminos acolo unde 
doriţi. În timpul unei opriri, puteţi găti confortabil în interiorul cabinei 
utilizând cuptorul cu microunde, care este poziţionat în mod inteligent pe 
raftul superior de pe partea pasagerului.

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 satisface cerinţele 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.
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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, rulate şi care au făcut obiectul unei 
conversii.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vă adresați 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 accesa acest serviciu printr-un apel telefonic, utilizând 
sistemul telematic de la bord.

IVECO Genuine Parts reprezintă cea mai bună garanţie pentru păstrarea 
valorii noului IVECO S-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 S-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 repere şi garantând livrarea 
pieselor 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

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.
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ARTICULAT

4x2 6x2C 6x2P (dublu)

IVECO S-WAY

PAVILION  
CABINĂ

AS – –

    

AT – – –

AD – – – –

MOTOR/ 
CUTIE  
DE VITEZE

Cursor 9 Automatizată/Manuală – – – –

Cursor 11 Automatizată/Manuală Automatizată Automatizată Automatizată Automatizată

Cursor 13 – Automatizată – Automatizată Automatizată

SUSPENSIE
PUNTE SPATE SR Pneumatică/Complet pneumatică Pneumatică/Complet pneumatică Pneumatică

AMPATAMENTE (mm) 3.650 - 3.800 3.800 - 4.000 3.200 - 3.300

RIGID

4x2 6x2P 6x2C

IVECO S-WAY

PAVILION  
CABINĂ

AS – – –

AT – –

AD – –

MOTOR/ 
CUTIE  
DE VITEZE

Cursor 9 Automatizată/Manuală/ 
Automată – Automatizată/Manuală/ 

Automată – Automatizată/Manuală/ 
Automată

Cursor 11 Automatizată/Manuală Automatizată Automatizată/Manuală Automatizată –

Cursor 13 – Automatizată – Automatizată –

SUSPENSIE
PUNTE SPATE SR Pneumatică/Complet pneumatică Pneumatică/Complet pneumatică Pneumatică/Complet pneumatică

AMPATAMENTE (mm) 3.800 ÷ 6.700 3.120 ÷ 6.050 4.200 - 4.500

ALEGEŢI-VĂ MODELUL IVECO S-WAY PREFERAT
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RIGID
4x2 6x2P 6x2C

IVECO S-WAY NATURAL GAS

PAVILION  
CABINĂ

AS – – –

AT – – –

AD – –

MOTOR/ 
CUTIE  
DE VITEZE

Cursor 9 Automatizată/Automată – Automatizată/Automată – Automată

Cursor 13 – Automatizată – Automatizată –

SISTEM DE  
ALIMENTARE  
CU CARBURANT

CNG Până la 1.000 km 150 ÷ 400 km

CLNG Până la 1.100 km –

LNG Până la 1.600 km –

SUSPENSIE
PUNTE SPATE SR Pneumatică/Complet pneumatică Pneumatică/Complet pneumatică Pneumatică/ 

Complet pneumatică

AMPATAMENTE (mm) 3.800 ÷ 6.300 /FP CM: 5.700 /P: 4.200 ÷ 6.050
/FP D: 3.800 ÷ 6.050

/P-  /FP: 3.120 ÷ 6.050
/FP CM: 4.800 ÷ 6.050 5.000

ARTICULAT

4x2 6x2C

IVECO S-WAY NATURAL GAS

PAVILION  
CABINĂ

AS

        

AT – –

AD – –

MOTOR/ 
CUTIE  
DE VITEZE

Cursor 9 – –

Cursor 13 Automatizată Automatizată

SISTEM DE  
ALIMENTARE  
CU CARBURANT

CNG Până la 650 km –

CLNG Până la 1.080 km –

LNG Până la 1600 km pentru T/P
Până la 1300 km pentru LT Până la 750 km

SUSPENSIE
PUNTE SPATE SR Pneumatică/Complet pneumatică Pneumatică/Complet pneumatică

AMPATAMENTE (mm) 3.800 4.000
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