
NOVÝ





3

MAJSTER V OBLASTI ZNIŽOVANIA 
NÁKLADOV A EMISIÍ  4

NAJLEPŠÍ VÝKON VO SVOJEJ TRIEDE  6

NAJLEPŠÍ DOJAZD VO SVOJEJ TRIEDE  7

PRVÁ AUTOMATIZOVANÁ PREVODOVKA 
V NÁKLADNOM VOZIDLE S POHONOM 
NA ZEMNÝ PLYN  8

NAJVHODNEJŠÍ NA PRÁCU 
A ODDYCH VO SVOJEJ TRIEDE  9

NOVÝ STRALIS NP V SKRATKE  10

Každá technológia má bod zvratu – kedy prekročí bod ekonomickej návratnosti. Existuje aj tzv. „zvratový 
produkt“, ktorý určuje práve tento bod – a v prípade pohonu na zemný plyn to je náš NOVÝ STRALIS NP.

PRE NAŠU PLANÉTU
Skleníkové plyny a znečistenie predstavujú problém, ktorý nemožno ignorovať ani sa pokúšať odstrániť ho 
zastaranými riešeniami. Na dosiahnutie lepšej udržateľnosti nákladnej dopravy sú potrebné nové vzory.

Na základe 25-ročného neustáleho zdokonaľovania maximalizujú vozidlá IVECO NATURAL POWER 
environmentálne výhody zemného plynu.

Zemný plyn je najekologickejšie palivo pre spaľovacie motory, ktoré prináša významné environmentálne 
výhody:

• zlepšuje kvalitu miestneho ovzdušia, takmer eliminuje látky znečisťujúce ovzdušie (-70 % NOx, -99 % 
pevných častíc, -90 % uhľovodíkov s výnimkou metánu v porovnaní s limitmi EURO VI),

• zmierňuje globálne otepľovanie – výrazným znižovaním emisií CO
2
 (približne -15 % v porovnaní 

s ekvivalentným množstvom motorovej nafty, až -95 % v porovnaní s biometánom),
• dokáže výrazne znížiť hlukovú záťaž v centrách miest a pri nočnom rozvoze.

To sú dôvody, prečo európske inštitúcie podporujú rýchly rozvoj siete na distribúciu plynu, pričom do 
roku 2025 by sa maximálna vzdialenosť medzi čerpacími stanicami mala skrátiť na 150 km pre stlačený 
zemný plyn (CNG) a 400 km pre skvapalnený zemný plyn (LNG).

Plyn je pripravený na prielom. Ste na plyn pripravení?

PRE VAŠU FIRMU
Vhodná alternatíva k tradičným palivám musí byť rovnako dobrá, ako je motorová nafta z hľadiska výkonu, 
užitočného zaťaženia a univerzálnosti. Aby toto riešenie uspelo, musí zároveň garantovať rovnaké alebo 
nižšie celkové náklady na vlastníctvo.

Ponúkame túto alternatívu.

NOVÝ STRALIS NP je prvé vozidlo s pohonom na plyn, ktoré je určené pre diaľkovú dopravu. Je vybavený 
motorom s výkonom 400 k, má rovnaké užitočné zaťaženie ako ekvivalentné nákladné vozidlo s pohonom na 
naftu a dojazd až 1 500 km – z Madridu do Frankfurtu prejde bez dodatočného tankovania.

STRALIS NP podporuje podnikanie. Pri výjazdoch na dlhé vzdialenosti (v závislosti od ceny paliva) môže 
predstavovať výhodnú alternatívu pri 120 000 km/rok a v rámci tohto počtu najazdených kilometrov môže 
priniesť aj významné úspory.

STRALIS NP vám zabezpečí pokoj na duši v súvislosti s nadchádzajúcimi prísnejšími predpismi, ktoré 
obmedzia prístup vozidiel s pohonom na naftu do centier miest a niektorých vysokohorských koridorov.

STRALIS NP znamená príležitosť, pretože dopyt po čistých vozidlách rastie v celej Európe – od veľkých 
maloobchodných organizácií až po odvetvie energetiky, od automobilového priemyslu až po potraviny a nápoje.
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MAJSTER V OBLASTI ZNIŽOVANIA NÁKLADOV A EMISIÍ

MAJSTER V OBLASTI ZNIŽOVANIA NÁKLADOV PRI KAŽDEJ JAZDE
Sila prírody sa chystá zaútočiť na trh.

NOVÝ STRALIS NP je revolúciou vo svete dopravy: prvýkrát ponúka nákladné vozidlo s pohonom na alternatívne palivo príležitosť zlepšiť 
udržateľnosť i návratnosť investícií – so 7-percentným znížením celkových nákladov na vlastníctvo v porovnaní s nákladnými vozidlami  
s pohonom na naftu.

Dôvod je ten, že NOVÝ STRALIS NP spotrebuje až o 15 % menej paliva a vo väčšine európskych krajín je zemný plyn podstatne lacnejší než nafta.

K ďalšej úspore prispejú aj nové služby Fuel Consultancy Services exkluzívne pre značku IVECO.

TCO2 live je komplexný balík integrovaných riešení na znižovanie nákladov vychádzajúci z dlhoročných skúseností v oblasti zemného plynu a 
hospodárenia s energiou. Pozostáva z týchto služieb:

• TCO2 ADVISING rady, ako šetriť palivom, 

• TCO2 DRIVING kurzy úsporného šoférovania a, 

• exkluzívny program UPTIME GUARANTEE.

NOVÝ STRALIS NP: AŽ 40 % ZNÍŽENIE 
NÁKLADOV NA PALIVO V POROVNANÍ  
S POHONOM NA NAFTU

NOVÝ STRALIS NP: AŽ 7 % ZNÍŽENIE 
CELKOVÝCH NÁKLADOV NA 
VLASTNÍCTVO V POROVNANÍ  
S POHONOM NA NAFTU
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MAJSTER V OBLASTI ZNIŽOVANIA EMISIÍ CO2 PRI KAŽDEJ JAZDE
V NOVOM STRALISE NP sa spája úspora s ekológiou: 

Zemný plyn je najúspešnejšie alternatívne palivo, odkedy motorová nafta porazila benzín.

Toto riešenie nie je vo vývoji – už je na trhu: osvedčená technológia, ktorú v roku 1996 zaviedla značka IVECO, a ktorej spoľahlivosť potvrdili 
desiatky tisíc autobusov a nákladných vozidiel IVECO s pohonom na zemný plyn na cestách v celej Európe.

NOVÝ STRALIS NP je prvé nákladné vozidlo s pohonom na plyn, ktoré ponúka výkon, dlhý dojazd, jazdný komfort a vhodné podmienky 
na prácu a oddych podľa medzinárodných štandardov v oblasti dopravy a predstavuje dvojitú príležitosť pre ekologicky zmýšľajúcich 
dopravcov:

• znižovanie emisií znečisťujúcich látok, hluku a všetkých vonkajších vplyvov a
• znižovanie emisií CO2, čo prispieva k zníženiu produkcie uhlíka v odvetví dopravy, znížením emisií CO

2
 až o 95 % so stlačeným alebo 

skvapalneným biometánom.

NOVÝ STRALIS NP:  
AŽ 15 % ZNÍŽENIE EMISIÍ CO2  
V POROVNANÍ S POHONOM NA NAFTU

NOVÝ STRALIS NP S BIOMETÁNOM:  
AŽ 95 % ZNÍŽENIE EMISIÍ CO2  
V POROVNANÍ S POHONOM NA NAFTU
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NAJLEPŠÍ VÝKON VO SVOJEJ TRIEDE

NOVÝ MOTOR CURSOR 9 NA ZEMNÝ PLYN
Pri NOVOM STRALISE NP bolo naším cieľom vytvoriť niečo úplne nové: diaľkové nákladné vozidlo s pohonom na plyn.

S týmto zámerom sme vyvinuli najsilnejšiu pohonnú jednotku na zemný plyn na využitie v komerčnej doprave.

Nový motor CURSOR 9 Euro VI so zdvihovým objemom 8,7 litra, vylepšeným spaľovaním a optimalizovanou hmotnosťou ponúka najnižšiu 
spotrebu paliva pri diaľkových výjazdoch.

Použitá nová generácia vstrekovačov plynu, rozdeľovač paliva a piesty boli navrhnuté tak, aby pomáhali dosahovať najvyšší výkon a krútiaci 
moment.

Úplne nový pozdĺžny trojcestný katalyzátor pomáha dosahovať prísne emisné limity a zároveň garantuje nízku hladinu hluku a ponecháva 
dostatočný priestor na zväčšenie objemu palivovej nádrže.

VÝKON POROVNATEĽNÝ S POHONOM NA NAFTU
CURSOR 9 je prvý motor svojho druhu, ktorý dosahuje výstupný výkon a krútiaci moment na rovnakej alebo dokonca lepšej úrovni ako 
v prípade vznetových motorov rovnakých parametrov.

CURSOR 9 prekonáva každý rekord vo svojej kategórii:

• o 18 % vyšší výkon v porovnaní s priamou konkurenciou,
• jednotkový výkon, ktorý je najlepší v triede,
• pomer hmotnosti k výkonu, ktorý je najlepší v triede.

S novou funkciou „tichý režim 72 dB(A)“ je tento motor ideálny na prácu v mestskom prostredí a nočný rozvoz.

Intervaly výmeny oleja boli predĺžené na 75 000 km a vybrané komponenty plynového systému boli upravené tak, aby sa minimalizovali 
náklady na údržbu.

NÍZKE EMISIE CO2 A EXTRÉMNE NÍZKE MNOŽSTVO LÁTOK ZNEČISŤUJÚCICH 
OVZDUŠIE
Odstredivý presakovací fi lter zaručuje trvalé a účinné odlučovanie oleja na zaistenie extrémne nízkeho množstva pevných častíc a nevyžaduje 
si použitie fi ltra pevných častíc.

BEZ ADITÍVA ADBLUE®

BEZ ZLOŽITEJ DODATOČNEJ ÚPRAVY

BEZ FILTRA PEVNÝCH ČASTÍC

BEZ AKTÍVNEJ REGENERÁCIE

BEZ DODATOČNEJ ÚPRAVY

MAX. VÝKON 400 k
MAX. KRÚTIACI MOMENT 1 700 Nm

N2

NOX

CO

HC

CO2

H2O

-70 % NOx 
verzus EURO VI

-90 % UHĽOVODÍKOV S 
VÝNIMKOU METÁNU  

verzus EURO VI

-99 % pevných častí 
verzus EURO VI
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NAJLEPŠÍ DOJAZD VO SVOJEJ TRIEDE

LEN LNG 
MAX. 1 500 KM

CNG + LNG 
MAX. 285 + 750 KM

LEN CNG 
MAX. 570 KM
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PRVÁ AUTOMATIZOVANÁ PREVODOVKA V NÁKLADNOM 
VOZIDLE S POHONOM NA ZEMNÝ PLYN

12-RÝCHLOSTNÁ AUTOMATIZOVANÁ PREVODOVKA EUROTRONIC
NOVÝ STRALIS NP je prvé nákladné vozidlo s pohonom na plyn, ktoré je vybavené automatizovanou prevodovkou – zároveň spĺňa 
požiadavky kladené na výjazdy na dlhé vzdialenosti:

• vlastníkom vozových parkov zaručuje nižšiu spotrebu plynu,
• ponúka väčší jazdný komfort pre vodiča.

12-rýchlostná prevodovka EUROTRONIC poskytuje hladkú jazdu pri konštantnom zaťažení motora a špičkový výkon na svahoch, kde 
prispieva k značnej úspore paliva vďaka funkcii Eco-Roll.

Prevodovka EUROTRONIC predchádza poškodeniu hnacieho ústrojenstva vplyvom nesprávneho použitia prevodovky a zaručuje dlhšiu 
životnosť spojky, čím pomáha znižovať náklady na údržbu.

Prevodovka má vstavaný hydraulický retardér a hill holder v štandardnej výbave pre maximálnu bezpečnosť vodiča a nákladu.
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NAJVHODNEJŠÍ NA PRÁCU A ODDYCH VO SVOJEJ TRIEDE

VŠETKY OVLÁDACIE PRVKY NA DOSAH VODIČA
Kabína NOVÉHO STRALISA NP je navrhnutá tak, aby boli všetky ovládacie prvky na dosah vodiča. Poskytuje ideálne pracovné prostredie, 
ktoré pomáha maximalizovať produktivitu aj pri náročnej diaľkovej doprave.

Kabína HI-WAY so zvýšenou strechou má vnútornú výšku približne 2 m a objem viac ako 10 m3. Môže byť vybavená 1 alebo 2 lôžkami  
a rozšírená o všetky dôležité možnosti informačno-zábavnej a komfortnej výbavy.

Prístrojová doska je ergonomická a funkčná a vyrobená z homogénnych materiálov, ktoré pomáhajú eliminovať vŕzganie a škrípanie. Vodič 
ľahko dosiahne na všetky ovládače bez toho, aby sa musel predkláňať z operadla sedadla, čím je zachovaná maximálna úroveň bezpečnosti.
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NOVÝ STRALIS NP V SKRATKE

ČO JE VO VNÚTRI

12-RÝCHLOSTNÁ AUTOMATIZOVANÁ PREVODOVKA 
EUROTRONIC SO VSTAVANÝM RETARDÉROM, FUNKCIOU 
ECO-ROLL A HILL HOLDER

USPORIADANIE NOVEJ  
NÁDRŽE NA CNG A LNG

NOVÝ CURSOR 9  
MOTOR 400 K NA ZEMNÝ PLYN

KABÍNA HI-WAY SO ŠÍRKOU 2,5 M

KONFIGURÁCIA S DVOMA NÁDRŽAMI 
NA LNG PRE DOJAZD AŽ 1 500 KM

NOVÝ MOSTÍK

NOVÉ USPORIADANIE PODVOZKA A 
SKRIŇA S BATÉRIOU V ZADNEJ ČASTI

NOVÁ ZADNÁ NÁPRAVA, NOVÉ 
ZAVESENIE ZADNEJ NÁPRAVY

SYSTÉM NA MONITOROVANIE  
TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TPMS)

ÚSPORNÉ PNEUMATIKY  
„AAA“ NAJNOVŠEJ GENERÁCIE
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S ČÍM PRICHÁDZA

KOMPLEXNÝ BALÍK SLUŽIEB
IVECO TCO2 LIVE je viac než len komerčná ponuka, je to prísľub: stojíme na strane zákazníka pri jeho snahe o zlepšenie celkových nákladov 
na vlastníctvo.

Značka IVECO vytvorila najkomplexnejší balíček na zníženie celkových nákladov na vlastníctvo, ktorý vôbec prvýkrát obsahuje kompletnú 
ponuku nových služieb Fuel Consultancy Services:

TCO2 ADVISING
IVECO je všestranný „poradca pri otázkach týkajúcich sa znižovania spotreby paliva“ – partner na plný úväzok, ktorý pomáha zlepšovať 
účinnosť a udržateľnosť dopravy.

Naše skúsenosti s najúčinnejšími technikami na úsporu paliva sú založené na dlhoročných prevádzkových údajoch získaných a spracovaných  
(v spolupráci s našimi zákazníkmi) v rámci rôznych výjazdov a trás.

IVECO dnes ponúka toto jedinečné know-how ako službu, ktorú poskytujú špecializované tímy odborníkov na palivá na každom trhu.  
Títo odborníci priebežne monitorujú ukazovatele KPI vozového parku, na základe ktorých vytvárajú plány zlepšovania šité na mieru.

Jeden rok služby TCO2 ADVISING je zahrnutý v ponuke pre NOVÝ STRALIS NP.

TCO2 DRIVING
Dobrí vodiči dokážu dosiahnuť úsporu paliva na úrovni, akú dosahujú najlepšie technické zariadenia: to je dôvod, prečo IVECO ponúka 
špeciálne programy školenia vodičov na rozvoj zručností vodičov našich zákazníkov.

Snažíme sa radiť, ako znížiť spotrebu paliva, zvýšiť trvanlivosť vozidla a maximalizovať bezpečnosť cestnej premávky. Kurzy môžu byť 
prispôsobené potrebám zákazníka a môžu sa konať v priestoroch zákazníka alebo značky IVECO. Témy zahŕňajú:

• znalosť vozidla, jeho vlastností a funkcií a
• praktickú jazdu s profesionálnym lektorom.

PROGRAM UPTIME GUARANTEE
Ako záruku spoľahlivosti výrobkov a vynikajúce služby servisnej siete, značka IVECO ponúka úplne nový program UPTIME GUARANTEE.

Ak na NOVOM STRALISE vznikne porucha, s programom UPTIME GUARANTEE bude opravený do 24 hodín od odtiahnutia a dovezenia do 
centra IVECO TRUCK STATION (v čase, ktorý určí ZÁKAZNÍCKE CENTRUM ZNAČKY IVECO).

Ak táto možnosť nie je dostupná, IVECO poskytne zákazníkovi:

• náhradné nákladné vozidlo (ak je k dispozícii), alebo

• denné odškodné za každých 24 hodín prestojov v servise (max. 4 dni).

Program UPTIME GUARANTEE je zahrnutý v štandardnom krytí s NOVÝM STRALISOM NP a začlenený v zmluvách ELEMENTS 
3XL a 2XL (max. 5 rokov).

PROGRAM UPTIME GUARANTEE

TCO2 
ADVISING

TCO2 
DRIVING

NONSTOP ASISTENČNÉ ZÁKAZNÍCKE CENTRUM

PROGRAMY PRE ÚDRŽBU A OPRAVY

SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU

SPRÁVA PNEUMATÍK

PRE TRVALÉ ZNÍŽENIE  
NÁKLADOV NA PALIVO A CELKOVÝCH 
NÁKLADOV NA VLASTNÍCTVO
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