NOWY

KATALOG AKCESORIÓW

Pełną listę dostępnych akcesoriów znajdziesz w
katalogu on-line. Skorzystaj z poniższego linku.

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

Odkryj pełną gamę akcesoriów
IVECO dzięki darmowej aplikacji
“IVECO Accessories”.

Pobierz ją z App store, aby uzyskać
dodatkowy dostęp do zdjęć i informacji.

NOWY
NOWY STRALIS to technologicznie zaawansowane ciężkie samochody dostawcze łącznie
z bogatym wyborem produktów dodatkowych dostosowanych do potrzeb użytkownika,
zwiększających produktywność i rentowność przedsiębiorstw transportowych.
NOWE STRALISY osiągające teraz prawdziwie TCO2 CHAMPION, dzięki niskiemu zużyciu
paliwa, niskiej emisji oraz niskiemu całkowitemu kosztowi utrzymania, przeszły całkowitą
przeróbkę układu napędowego od silnika po opony; opracowano również nową architekturę
układów elektrycznych / elektronicznych; zastosowano najlepszą w swojej klasie nową
przekładnię, nową tylną oś oraz nowe zawieszenie.
Wraz z ulepszeniami pojazdów, IVECO Accessories oferuje nową generację wyposażenia
dodatkowego opracowanego z myślą o NOWYCH STRALISACH zapewniającego najlepsze
doznania w czasie jazdy i codziennej pracy.
NOWEGO STRALISA można spersonalizować i dostosować do własnych upodobań poprzez
modyfikację wyglądu pojazdu z wykorzystaniem licznych chromowanych detali o wysokiej
jakości lub poprawić widoczność pojazdu z wykorzystaniem specjalnych zestawów LED.
Dodatkowe aktywne i pasywne zabezpieczenia oraz system bezpieczeństwa jeszcze lepiej
chronią NOWE STRALISY i ich ładunek, podczas gdy zaawansowane technologicznie
wyposażenie dodatkowe pozwala posmakować nowoczesności. Również bardzo istotna jest
możliwość dostosowania poziomu komfortu NOWYCH STRALISÓW z wykorzystaniem
niezwykle bogatego portfolio wyposażenia dodatkowego zaprojektowanego, aby maksymalnie
zwiększyć produktywność i wygodę korzystania z pojazdu.
IVECO Accessories: nieograniczony wybór produktów. Istotne szczegóły.
Dołącz do nowej generacji. Prowadź jak mistrz.
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Styl
TUNING
Dopasuj samochód do własnych upodobań, wyposażając go w wyjątkowe elementy, które podkreślą jego charakter i styl.
Wszystkie chromowane elementy są wykonane z wysokiej jakości polerowanej stali nierdzewnej 304. Przycinanie czy
wiercenie otworów nie jest konieczne, wszystkie akcesoria są łatwe do zamontowania przy użyciu wstępnie nałożonej
taśmy 3M.
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WYRÓŻNIJ SIĘ!

obudowy lusterek

Listew bocznych
wylotów powietrza

klamki drzwi

GÓRNA LISTWA OCHRONY CHŁODNICY

ZESTAW PODKREŚLAJĄCY STYL
Materiał: Stal nierdzewna polerowana na wysoki połysk.
Zestaw zawiera:
• 2 Obudowy lusterek
• 2 Klamki drzwi
• 1 Górna listwa ochrony chłodnicy
• 8 Listew bocznych wylotów powietrza

Nr części
500051771

Opis
Zestaw podkreślający styl
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Styl

CHROMOWANE KRATKI
Materiał: Stal nierdzewna.
Zestaw zawiera 6 elementów przeznaczonych do zamontowania
na oryginalnej kratce chłodnicy.

Nr części
500051777

Opis
Chromowane kratki

CHROMOWANA BOCZNA OWIEWKA
Materiał: Stal nierdzewna.
Nr części
500051778

Opis
Chromowana boczna owiewka

CHROMOWANE LOGO I KOŁPAKI
Materiał: Stal nierdzewna.
Zestaw zawiera:
• 1 logo IVECO
• 4 Kołpaki
Nr części
500051780
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Opis
Chromowane logo i kołpaki

WYRÓŻNIJ SIĘ!

CHROMOWANE STOPNIE
Materiał: Stal nierdzewna.
Zestaw zawiera 6 elementy.
Nr części
500051781

Opis
Chromowane stopnie

CHROMOWANA OSŁONA STOPNIA
Materiał: Płyta ze stali nierdzewnej z wyciętym laserowo logo
STRALIS.
Nr części
500025722

Opis
Chromowana osłona stopnia

CHROMOWANE OSŁONY DOLNE
Materiał: Stal nierdzewna.
Zestaw zawiera 2 elementy.
Nr części

Opis

500051784

Chromowane osłony dolne dla wersji z rozstawem
kół 3650

500051785

Chromowane osłony dolne dla wersji z rozstawem
kół 3800
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Styl
OSŁONY LUSTERKA
Lekkie osłony z tworzywa sztucznego ABS, dopasowane do
koloru pojazdu, chroniące lusterka i podkreślające stylistykę.
Zestaw zawiera 4 elementy (2 osłony głównego lusterka,
2 osłony lusterka szerokokątnego).
Nr części

Opis

500025719

Chromowane

500050249

Pomarańczowe

500050251

Alpejska biel

500050253

Czerwień Maranello

500050257

Czarne

500050259

Błękit Istanbuł

500050476

Białe

OSŁONY NAKRĘTEK KÓŁ
• Maksymalne zabezpieczenie nakrętek kół
• Średnica 32” - zestaw 10 elementów
Nr części

OSŁONY PIAST KÓŁ
• Maksymalne zabezpieczenie piast kół
• Średnica 22,5” - 10 otworów
Nr części
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Opis

500025725

1 osłona przedniej piasty ze stali nierdzewnej

500025726

1 osłona tylnej piasty ze stali nierdzewnej

500051782

1 osłona przedniej piasty ze stali nierdzewnej

500051783

1 osłona tylnej piasty ze stali nierdzewnej

Opis

500050997

Chromowana stal z błękitnymi detalami

500051794

Chromowana stal

500050281

Chromowany plastik

500050250

Plastik pomarańczowy

500050252

Plastik w kolorze alpejskiej bieli

500050254

Plastik w kolorze czerwieni Maranello

500050479

Plastik biały

500050258

Plastik czarny

500050260

Plastik w kolorze błękitu Istanbuł

WYRÓŻNIJ SIĘ!

OSŁONY BOCZNE
Osłony boczne stanowią połączenie atrakcyjnego wzornictwa
i funkcjonalności. Poprawiają wygląd pojazdu i wpływają na
obniżenie zużycia paliwa.
Nr części

Opis

500051131

2 osłony boczne do wersji z rozstawem
kół 3650 - zbiornik mocznika 50 L

500051132

2 osłony boczne do wersji z rozstawem
kół 3800 - zbiornik mocznika 50 L

500511134

2 osłony boczne do wersji z rozstawem
kół 3650 - zbiornik mocznika 100 L

500051135

2 osłony boczne do wersji z rozstawem
kół 3800 - zbiornik mocznika 100 L

NAKLEJKI
Stylowe naklejki, odporne na działanie wody i promieniowania UV, podkreślają charakter pojazdu.

Oznaczenia

Nr części

Sylwetka

Opis

Nr części

Opis

500050288

Pomarańczowe Oznaczenia

500050289

Niebieska Sylwetka

500050528

Szare Oznaczenia

500050530

Szara Sylwetka

500050529

Czerwone Oznaczenia

500050538

Biała Sylwetka

Kontury

Nr części

Podwójna

Opis

Nr części

Opis

500050290

Szare Kontury

500050291

Szara Podwójna

500050531

Czarne Kontury

500050534

Czerwona Podwójna

500050532

Niebieskie Kontury

500050533

Pomarańczowa Podwójna

Horyzont

Nr części

Strumień

Opis

Nr części

Opis

500050292

Czerwony Horyzont

500050537

Pomarańczowy Strumień

500050535

Szary Horyzont

500050293

Szary Strumień

500050536

Pomarańczowy Horyzont
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WIDOCZNOŚĆ
Sprawdź przepisy kodeksu drogowego mówiące o homologacji.

BELKA OŚWIETLENIOWA
Belka oświetleniowa umieszczona na kabinie modelu NOWY STRALIS zwiększa poziom bezpieczeństwa pojazdu, przy jednoczesnym
zapewnieniu kierowcy doskonałej widoczności drogi na dłuższym odcinku.
Zestaw zawiera:
• Listwę LED
• Podświetlenie oznaczenia pojazdu: możliwość umieszczenia
logo modelu STRALIS lub indywidualnego logo
• Naklejkę z logo modelu STRALIS
• Funkcjonalność: listwa LED oświetlenia drogowego
Opcja 79454: wstępna instalacja do listwy LED i podświetlenia
oznaczenia pojazdu przy pomocy sterownika w kabinie.

Nr części
500051772

Opis
Belka oświetleniowa

Nakładki progowe
Z podświetleniem LED i logo modelu STRALIS.
Materiał: Stal nierdzewna, powierzchnia szczotkowana, profil
antypoślizgowy.
Zestaw zawiera 2 elementy.
Nr części
500051787
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Opis
Nakładki progowe

BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE

OSŁONY RUROWE ZDERZAKA
Specjalnie wyprofilowane, aby podkreślić stylistykę przodu
pojazdu i nadać mu wygląd wyrażający wytrzymałość.
Górne osłony rurowe zderzaka:
Średnica 60 mm, ze wspornikiem na 4 dodatkowe światła.
Dolne osłony rurowe zderzaka:
Średnica 50 mm, ze wspornikiem na 2 dodatkowe światła.
Opcja 79454: wstępna instalacja do świateł LED.

Nr części

Opis

500050661

Dodatkowe, pełne światło LED, 700 lm, o średnicy
7”, czarna osłona/chromowane obramowanie

500050662

Dodatkowe, pełne światło LED, 700 lm, o średnicy
9”, czarna osłona/chromowane obramowanie

500050663

Dodatkowe, pełne światło LED, 1200 lm, o średnicy
9”, czarna osłona/chromowane obramowanie

500050664

Dodatkowe, pełne światło LED, 1200 lm, o średnicy
9”, czarna osłona/chromowane obramowanie

Nr części

Opis

500051769

Górna osłona rurowa ze stali nierdzewnej
polerowanej elektrolitycznie

500051795

Górna osłona rurowa w kolorze czarnym
ze stali nierdzewnej

Nr części

Opis

500051773

Dolna osłona rurowa w kolorze czarnym ze
stali nierdzewnej polerowanej elektrolitycznie

500051774

Osłona rurowa końcowa ze stali nierdzewnej
polerowanej elektrolitycznie

500051775

Dolna osłona rurowa w kolorze czarnym
ze stali nierdzewnej

500051776

Osłona rurowa końcowa w kolorze czarnym
ze stali nierdzewnej

Lampka oświetlenia drzwi
Z podświetleniem LED i logo IVECO.
Zestaw zawiera 2 elementy.
Nr części
500051788

Opis
Lampka oświetlenia drzwi
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BEZPIECZEŃSTWO
ZESTAW POPRAWIAJĄCY WIDOCZNOŚĆ
Z TYŁU, EKRAN 5,6”
Zestaw zawiera:
• Profesjonalna, wodoodporna, wbudowana kamera IP69K,
z kątem widzenia 120°
• Kolorowy monitor TFT LCD 5,6”, format 4:3, z 2
dodatkowymi wejściami kamery, 12/24 V, przewód 18 m
Nr części
500050706

Opis
Zestaw poprawiający widoczność z tyłu, ekran 5,6”

ZESTAW POPRAWIAJĄCY WIDOCZNOŚĆ
Z TYŁU, EKRAN 7”
Zestaw zawiera:
• Profesjonalną, wodoodporną, wbudowaną kamerę IP69K,
z kątem widzenia 120°
• Kolorowy monitor TFT LCD 7”, format 16:9, z 2
dodatkowymi wejściami kamery, 12/24 V, przewód 18 m
Nr części
500050705

Opis
Zestaw poprawiający widoczność z tyłu, ekran 7”

ZESTAW POPRAWIAJĄCY WIDOCZNOŚĆ
Z PRZODU/Z TYŁU, EKRAN 5,6”
Zestaw zawiera:
• Profesjonalną, wodoodporną, wbudowaną kamerę IP69K,
z kątem widzenia 120°
• Kolorowy monitor TFT LCD 5,6”, format 4:3, z
2 dodatkowymi wejściami kamery, 12/24
• Kolorową mikrokamerę z soczewkami pryzmatycznymi,
aby umożliwić widok z przodu pod kątem 30°, przewód 18 m
Nr części
500050707
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Opis
Zestaw poprawiający widoczność z przodu/z
tyłu, ekran 5,6”

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO

SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA
W OGUMIENIU
System TPMS stale kontroluje poziom temperatury i ciśnienia
opon.
Zestaw zawiera:
• 6 czujników kapturka zaworu
• Wyświetlacz L56* W118* H20 mm
• 1 Wzmacniacz
• 7 Osłon przeciwpyłowych
Charakterystyka:
• Zakres ciśnienia: 0-12 Bar / 0-174 PSI
• Wizualny i dźwiękowy sygnał ostrzegawczy
• Autotest przy każdym włączeniu zasilania
• Inteligentny tryb uśpienia zapewniający oszczędne zużycie
energii
Nr części
500051793

Opis
System monitorowania ciśnienia w ogumieniu

PODGRZEWANA KAMERA COFANIA
DO IVECONNECT
Zestaw zawiera:
• Profesjonalną, podgrzewaną i wodoodporną kamerę IP69K,
z kątem widzenia 170°. Automatyczne włączanie funkcji
usuwania zaparowania i odszraniania
• Złącza typu “Plug and play”, przewody
Nr części
500051791

Opis
Podgrzewana kamera cofania do Iveconnect

SEJF
Sejf jest umieszczany w kabinie, pod łóżkiem i umożliwia
bezpieczne przechowywanie wartościowych przedmiotów.
Materiał: Stal nierdzewna i system blokowania ze stali
nierdzewnej Euroinox.
Grubość: 1,5 mm.
Nr części
500050216

Opis
Sejf

13

BEZPIECZEŃSTWO
Uchwyt na drabinę
Wykonany ze stali nierdzewnej, umożliwia łatwy załadunek i
rozładunek drabiny w niezwykle sprawny i bezpieczny sposób.
Nr części
500051779

Opis
Uchwyt na drabinę

ZABEZPIECZENIE PALIWA I URZĄDZENIA
ZABEZPIECZAJĄCE
Urządzenia zabezpieczające paliwo stanowią sprawdzone
rozwiązanie w przypadku wszelkich problemów z tym
związanych, chroniąc paliwo oraz zyski przewoźnika.
Nr części

Opis

500050869

Niezniszczalne, aluminiowe zabezpieczenie
zbiornika

500050870

Standardowe aluminiowe zabezpieczenie
zbiornika

500050871

Standardowe aluminiowe zabezpieczenie
zbiornika do sztywnych elementów

KLAKSONY
Charakterystyczny dźwięk. Te mocne, elektropneumatyczne
klaksony są najlepszym sposobem, aby zasygnalizować
obecność pojazdu, gdy zachodzi taka potrzeba. Klaksony mogą
mieć niski i wysoki sygnał, są wykonane ze stali nierdzewnej
i wyposażone w elektrozawór 24 V.
Nr części
500025950

Nr części
500025949
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Opis
Klakson pneumatyczny

Opis
Klakson pneumatyczny ze spojlerami

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO

SKRZYNKI NA NARZĘDZIA
Skrzynki wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, matowej lub z wytłoczonym wzorem, są wyposażone w plastikowe zatrzaski Europlex.
Doskonale pasują do najróżniejszych typów pojazdów, ze względu na szeroki wybór elementów wykonywanych na indywidualne zamówienie.
Nr części

Opis

500050577

Skrzynka z tworzywa termoplastycznego
400x350x400 mm

500050578

Skrzynka z tworzywa termoplastycznego
500x350x400 mm

500050579

Skrzynka z tworzywa termoplastycznego
600x450x470 mm

500050580

Skrzynka z tworzywa termoplastycznego
700x450x470 mm

500050581

Skrzynka z tworzywa termoplastycznego
800x450x470 mm

500050582

Skrzynka z tworzywa termoplastycznego
1000x500x470 mm

500050583

Skrzynka z tworzywa termoplastycznego
1000x500x650 mm

Nr części

Opis

500050200

Skrzynka z matowej stali nierdzewnej
500x350x400 mm - Grubość 1,2 mm

500050201

Skrzynka z matowej stali nierdzewnej
600x400x470 mm - Grubość -1,2 mm

500050202

Skrzynka z matowej stali nierdzewnej
500x350x400 mm - Grubość -1,5 mm

Nr części
500050204

Nr części
500050205

Nr części
500050206

Nr części

Opis
Owalny zbiornik na wodę do mycia rąk ze
stali nierdzewnej z wytłoczonym wzorem
285x245x400 mm - Grubość 1 mm - 25 L

Opis
Owalny zbiornik na wodę do mycia rąk ze
stali nierdzewnej z wytłoczonym wzorem 170x370x400 mm - Grubość mm - 25 L

Opis
Skrzynka ze zbiornikiem ze stali nierdzewnej
z wytłoczonym wzorem - 10 L

Opis

500050211

Skrzynka z polerowanej stali nierdzewnej
800x500x500 mm

500050212

Skrzynka z polerowanej stali nierdzewnej
1000x500x500 mm

Nr części

Opis

500050213

Skrzynka ze stali nierdzewnej z wytłoczonym
wzorem 800x500x500 mm

500050214

Skrzynka ze stali nierdzewnej z wytłoczonym
wzorem 1000x500x500 mm

Nr części
500050208

Opis
Skrzynka ze stali nierdzewnej Transpallet
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BEZPIECZEŃSTWO
ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY
Zestaw zawiera:
• Czarną torbę z nadrukiem IVECO
• Kamizelkę odblaskową
• Kompaktowy trójkąt ostrzegawczy Euro
• Latarkę z białymi diodami LED 19 o wysokiej jasności,
z antypoślizgowym uchwytem i 3 dołączonymi bateriami
• Apteczkę z certyfikatem DIN13164
• Zestaw żarówek i bezpieczników
Nr części
500051796

Opis
Zestaw pierwszej pomocy

ŁADOWARKA
Mocna ładowarka 24 V, która może dostarczyć 14 A do
naładowania zespołów akumulatorów do 300 Ah i
podtrzymania obciążenia do 500 Ah.
Nr części
500025749

Opis
Ładowarka

LOKALIZATOR GPS
Lokalizator GPS Mario jest satelitarnym systemem ochrony najnowszej generacji. Umożliwia zlokalizowanie pojazdu, przy pomocy
specjalnej aplikacji, poprzez wyświetlenie jego położenia bezpośrednio z telefonu lub ekranu komputera.
Parametry:
• Lokalizacja internetowa: umożliwia sprawdzenie tras przejazdu, określenie liczby przebytych kilometrów, ilości zużytego paliwa,
przypadków przekroczenia ograniczeń prędkości i kontrolę czasu postoju oraz jazdy
• Alarm SAT: w przypadku kradzieży zostaje wysłany komunikat z informacją o lokalizacji geograficznej pojazdu
Nr części
500051469

Opis
Lokalizator GPS

MOBISAT A.T.L.A.S.
(Advanced Telematics Location Automotive System)
A.T.L.A.S. jest systemem typu “plug & play”. Dzięki standardowi ODB-II, może być łatwo podłączony bezpośrednio do portu OBD pojazdu.
Charakterystyka:
• Ochrona satelitarna zawsze aktywna (samoczynnie wykrywa kradzież)
• Wykrywanie DTS (diagnostyczne kody usterek) do celów zdalnej diagnostyki układów elektronicznych pojazdu
• Śledzenie w czasie rzeczywistym poprzez Greenbox (bezpłatna, mobilna aplikacja sieciowa systemu Mobisat)
• Wirtualny licznik odległości (mierzący odległość GPS co 1 sekundę)
• Funkcja ekonomicznej jazdy (wykrywa ostre zakręty, gwałtowne przyspieszenie i nagłe hamowanie)
• Wykrywanie wypadku pojazdu
Do systemu A.T.L.A.S. jest potrzebna karta SIM (nie dostarczana w zestawie).
Nr części
500051797
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Opis
Mobisat A.T.L.A.S.

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO

TACHOGRAF
Urządzenie elektroniczne z funkcjami, poziomem bezpieczeństwa i dokładności pozwalającymi na znaczne zwiększenie korzyści
w zakresie:
• Bezpieczeństwa na drodze
• Zgodności z przepisami
• Poprawy warunków pracy kierowców
• Łatwego zarządzania w przypadku firm przewozowych

DLK PRO DOWNLOADKEY

DLK PRO TIS COMPACT

To urządzenie umożliwia pobranie danych z tachografów
cyfrowych wszelkiego typu. Urządzenie jest wyposażone we
wbudowany czytnik kart chipowych, szybko pobierający
dane z karty kierowcy.

To urządzenie umożliwia pobieranie i wykonanie analizy
danych z dowolnego modelu tachografu cyfrowego.
Urządzenie posiada także zewnętrzne gniazdo do szybkiego
pobierania danych z karty kierowcy.

Możliwe jest pobieranie:
• Danych z kart kierowców
• Danych z kart pamięci masowej
• Danych specjalnych

Możliwe jest pobieranie:
• Danych z kart kierowców
• Danych z kart pamięci masowej
• Danych specjalnych

Charakterystyka:
• Bateria litowa
• Ekran dotykowy
• Pamięć z możliwością rozbudowy
• Wbudowany czytnik kart
• Wewnętrzny zegar zsynchronizowany z DTCO
• USB do połączenia z PC

Charakterystyka:
• Bateria litowa
• Ekran dotykowy
• Pamięć z możliwością rozbudowy
• Wbudowany czytnik kart
• Wewnętrzny zegar zsynchronizowany z DTCO
• USB do połączenia z PC

Żadne z “narzędzi do pobierania danych” nie wymaga instalacji
oprogramowania w komputerze.

Możliwość zarządzania 5 pojazdami i pracą 10 kierowców.

Nr części
5000502452

Opis
DLK PRO DOWNLOADKEY

Nr części
500050540

Opis
DLK PRO TIS COMPACT

SMARTLINK
DTCO SmartLink jest najszybszym i najłatwiejszym sposobem
komunikacji z cyfrowym tachografem przy pomocy
popularnych i nowoczesnych smartfonów z systemem
operacyjnym Android.
Jest to moduł Bluetooth® wprowadzany przez kierowcę do
przedniego interfejsu DTCO, z którego pobiera zasilanie.
Po aktywowaniu komunikacji ze smartfonem i otwarciu
darmowej aplikacji można uzyskać dostęp do licznych funkcji
użytecznych dla kierowcy.
Nr części
500050979

Opis
SMARTLINK
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NAJNOWSZA TECHNOLOGIA
HI-SOUND 24V
System audio zapewniający jeszcze wyższy komfort podczas przebywania w kabinie.
Zestaw zawiera:
• 1 Wzmacniacz
• 1 Głośnik niskotonowy
• 4 Głośniki
Nr części
500050629

Opis
Hi-Sound 24V

HI-VISION 24V
System audio/wideo Hi-Vision łączy w sobie
innowacyjność, technologię i łatwość użycia, tworząc
idealne warunki do relaksu.
Zestaw zawiera:
• 1 Wzmacniacz
• 1 Głośnik niskotonowy
• 4 Głośniki
• 1 DVD / USB / SD / VM071
• 1 Dekoder cyfrowy
• 1 Monitor 19”
Nr części
500051107

Opis
Hi-Vision 24V

PROFESJONALNY, SAMOCHODOWY
SYSTEM TELEFONICZNY
Opis techniczny:
• Niezależny system z czytnikiem karty SIM
• Odłączane słuchawki
• Możliwość podłączenia drugiego zestawu słuchawek
• Brak promieniowania w kabinie pasażerskiej
• Automatyczne włączanie funkcji wyciszania radia
• Indywidualnie ustawiane tryby działania
• Redukcja echa i szumów przez DSP
• Przesyłanie danych poprzez GS M, GPRS, EDGE, UMTS i SMS
• Odbieranie wiadomości SMS i funkcja wyświetlania
• Wbudowany moduł GPS (opcja)
Nr części
500051104
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Opis
Profesjonalny, samochodowy system telefoniczny

TECHNOLOGIA DLA CIEBIE

Przenośny system nawigacji
Travel Pilot 7” Truck LMU EU
• Ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości 7”
• Wymiary: 188x114x12 mm
• Mapy Europy TomTom™ obejmujące 43 kraje, łącznie z
Rosją, z bezpłatną, dożywotnią aktualizacją
• Bluetooth® Handsfree umożliwiający jednoczesną nawigację i
wykonywanie połączeń
• Wejście audio/wideo trybu automatycznego kamery cofania
• Wyjście audio
• Zintegrowany system oświetlenia eco-traffic
• Oprogramowanie przeznaczone specjalnie do samochodów
ciężarowych: poprzez określenie takich parametrów, jak
masa pojazdu i rodzaj przewożonego materiału. Program
wyznacza najlepszą, możliwą trasę, przy uwzględnieniu
szerokości dróg, wysokości tuneli i ograniczeń obciążenia
mostów w odniesieniu do pojazdów ciężkich
• 36-miesięczna gwarancja obowiązująca od daty zakupu
przez końcowego użytkownika
Nr części
500051519

Opis
Przenośny System Nawigacji Travel Pilot 7”
TRUCK LMU EU

RADIO DAB “PLUS” IVECO
•
•
•
•
•
•

Zdejmowany panel przedni z wyświetlaczem LCD
Gniazdo na kartę SD i USB z przodu
Bluetooth®
Odtwarzacz CD/MP3/WMA
4 kanały x 40 W MAKS
Połączenie z I-Pod’em
Nr części
500050803

Opis
Radio DAB “PLUS” IVECO

ROUTER WI-FI 3G
Urządzenie do mobilnego połączenia 3G, poprzez kartę SIM.
Charakterystyka:
• Możliwość równoczesnego podłączenia maksymalnie 10
urządzeń Wi-Fi
• Wewnętrzna bateria jonowa 1800 mAh o 10-godzinnym
okresie działania, z możliwością naładowania poprzez USB
• Gniazdo Micro SD na kartę pamięci o pojemności do
32 GB do obsługi funkcji udostępniania multimediów
w celu wymiany plików audio/wideo
Nr części
500050991

Opis
Router WI-FI 3G
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KOMFORT
OBICIA FOTELI
Gama obić foteli została zaprojektowana z myślą o spełnieniu wszystkich potrzeb i zapewnieniu środowiska pracy, które będzie dostosowane
do indywidualnego stylu użytkownika.

LINIA PREMIUM

Nr części

Czarna skóra ekologiczna, mikroperforowana na oparciu,
wyhaftowane logo IVECO.

LINIA ECO
Czarna tkanina techniczna - czarna skóra z pluszowymi
bokami, oparcie z dżerseju, wyhaftowane logo IVECO.
Nr części
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Opis

500051806

Standardowy fotel kierowcy

500051807

Fotel kierowcy o podwyższonym komforcie

500051808

Fotel pasażera

500051809

Pokrycie materaca

500051810

Poduszka

500051811

Zasłony

Opis

500051798

Standardowy fotel kierowcy

500051799

Fotel kierowcy o podwyższonym komforcie

500051800

Fotel pasażera

500051801

Pokrycie materaca

500051802

Poduszka

500051803

Zasłony

ZADBAJ O WNĘTRZE

LINIA RACING
Czarna tkanina “Tecnosilk”, zgrzewany elektrycznie środkowy panel,
wstawka z pomarańczowej mikrofibry, wyhaftowane logo IVECO.
Nr części

Opis

500051814

Standardowy fotel kierowcy

500051815

Fotel kierowcy o podwyższonym komforcie

500051816

Fotel pasażera

500051817

Pokrycie materaca

500051818

Poduszka

500051819

Zasłony

LINIA ELEGANCE
Szara tkanina z mikrofibry z szarą lamówką, wyhaftowane
logo IVECO.
Nr części

Opis

500051820

Standardowy fotel kierowcy

500051821

Fotel kierowcy o podwyższonym komforcie

500051822

Fotel pasażera

500051823

Pokrycie materaca

500051824

Poduszka

500051825

Zasłony

LINIA SAFARI
Brązowa tkanina z mikrofibry,
wyhaftowane logo IVECO.
Nr części

z

brązową

lamówką,

Opis

500051828

Standardowy fotel kierowcy

500051829

Fotel kierowcy o podwyższonym komforcie

500051830

Fotel pasażera

500051831

Pokrycie materaca

500051832

Poduszka

500051833

Zasłony

Składany stolik
Składany stolik z uchwytem na kubek wykonany z plastiku.
Wymiary stolika pozwalają na umieszczenie go w schowku po
stronie pasażera.
Wymiary 39x30.
Nr części
500051792

Opis
Składany stolik
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KOMFORT
DYWANIKI Z TKANINY
Dopasowane do gamy obić foteli, tkane logo modelu STRALIS, kolorowe krawędzie.
System podwójnego mocowania sprawia, że nie przemieszczają się, co pozwala wyeliminować potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

4

5

3

2

1

3

LINIA RACING

Nr części

1

LINIA PREMIUM (bez logo STRALIS)

Nr części

2

Opis

4

Opis

500050275

Zestaw dywaników do strefy kierowcy i pasażera

500050276

Dywanik do strefy wypoczynkowej

LINIA ELEGANCE

Nr części

Opis

500051804

Zestaw dywaników do strefy kierowcy i pasażera

500051826

Zestaw dywaników do strefy kierowcy i pasażera

500051805

Dywanik do strefy wypoczynkowej

500051827

Dywanik do strefy wypoczynkowej

LINIA ECO (bez logo STRALIS)

Nr części

Opis

5

LINIA SAFARI

Nr części

Opis

500051812

Zestaw dywaników do strefy kierowcy i pasażera

500051834

Zestaw dywaników do strefy kierowcy i pasażera

500051813

Dywanik do strefy wypoczynkowej

500051835

Dywanik do strefy wypoczynkowej

Dywaniki gumowe
Do zabezpieczenia wnętrza kabiny. Kwasoodporne, zmywalne
i odporne na odkształcenia. Z podniesioną krawędzią, aby
zapobiec wydostaniu się zanieczyszczeń.
Nr części
500025223
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Opis
Dywaniki gumowe

ZADBAJ O WNĘTRZE

EKSPRES DO KAWY
Pełny aromat doskonałej kawy Lavazza na wyciągnięcie ręki.
Tylko 8 cm średnicy, nagrzewanie w zaledwie 2 minuty.
Możliwość przygotowania jednorazowo jednej filiżanki
kawy. Po każdym przygotowaniu trzeba uzupełnić wodę.
Nr części

Opis

500050319

Ekspres do kawy

500050322

Podstawa

500050626

Przewody

WENTYLATOR
Zestaw wentylatora do wnętrza kabiny o nowatorskim i
ergonomicznym wyglądzie.
Zestaw zawiera:
• Wentylator w kolorze niebieskim metalicznym
• Uniwersalne złącze do montażu pod fotelem, o kształcie
spiralnym
Nr części
500050999

Opis
Wentylator

POSTOJOWE KLIMATYZATORY
SAMOCHODOWE
Nowy klimatyzator Fresco 3000 to propozycja IVECO, aby
uzyskać maksymalny komfort termiczny w strefie z miejscem
do spania kabiny pojazdów użytkowych, w nocy i podczas
postojów w ciągu dnia, z wykorzystaniem najwyższej,
rzeczywistej mocy chłodniczej (950 W-3245 BTU /h).
Urządzenie działa płynnie i cicho przy wyłączonym silniku,
obniżając temperaturę i zmniejszając wilgotność w stopniu, w
jakim jest to możliwe tylko z użyciem prawdziwych
klimatyzatorów, przy zwolnionej klapie dachowej.
Masa urządzenia została obecnie obniżona, dzięki zastosowaniu
pojedynczej sprężarki Danfoss BD350GH, a obie dostępne
wersje zapewniają możliwość instalacji wentylatora Fresco
3000 w kabinie dowolnego typu, bez użycia specjalnych
zestawów instalacyjnych.
Nr części

Opis

500050400
500050401

Fresco RT

500025706

Fresco TOP

500025707

Fresco BACK
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IVECO POLAND

Aleja Wyścigowa 6,

02-681 Warszawa

INFORMACJE I ZDJĘCIA ZAMIESZCZONE W NINIEJSZYM KATALOGU NALEŻY TRAKTOWAĆ ORIENTACYJNIE. IVECO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO
WPROWADZANIA ZMIAN Z POWODÓW HANDLOWYCH LUB TECHNICZNYCH — W DOWOLNYM CZASIE I BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.
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