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Глобальний підхід концерну Iveco –
це 49 заводів та 15 дослідницьких
центрів в 19 країнах на 5 континентах
У 1975 році була заснована міжнародна автомобільна корпорація Iveco
(Industrial Vehicles Corporation). Сьогодні Iveco входить до групи компаній
Fiat Group і займається одним з провідних напрямків діяльності італійського холдингу. Злиття трьох італійських компаній: Fiat Veicoli Industriali,
OM і Lancia Veicoli Speciali стало початком заснування корпорації. Формування корпорації на цьому не зупинилося, і було прийнято рішення про
розширення. З середини 70-х рр. до неї увійшов німецький завод Magirus
Deutz, який того часу славився випуском позашляхових вантажних автомобілів Magirus та спеціальної техніки і відповідав усім нормативам концерну Iveco. Наступним став французький виробник двигунів UNIC.
Злиття декількох компаній тоді спрацювало, подібно до вибуху: техніка стрімко почала дешевшати. Першими проблемами, з якими довелося
зіткнутися концерну, стали національні традиції виробництва автомобілів. Їх потрібно було подолати і перейти до централізованого управління.
Оптимальне рішення було знайдено: кожне підприємство, що входило в
концерн, повинно займатися тим, чим займалося і до злиття. Німецька
компанія Magirus Deutz випускала вантажні автомобілі для роботи на виробництві та будівництві, а також спеціальну техніку. Цю ж роботу виконує тепер вже дочірнє підприємство Iveco в Німеччині – Iveco Magirus.
Французька компанія Unic переважно займалася виготовленням двигунів
як для своїх вантажних автомобілів, так і для інших компаній.
1986 року до складу концерну увійшли англійський підрозділ компанії
Ford і італійський виробник самоскидів Astra. І, нарешті, до ніг Iveco «падають» ще дві зірки – іспанський виробник вантажівок і автобусів Pegaso (у
1990 р.) і британський виробник вантажних автомобілів Seddon Atkinson
Group (у 1991 р.). Купівля цих підприємств зробила концерн Iveco п’ятою
за розмірами компанією на світовому ринку вантажних автомобілів.
У Росії концерн Iveco зайняв міцні позиції практично з часу його утворення. Ще 1975 року у Сибірі, на будівництві Байкало-Амурської магістралі, вже працювали німецькі Magirus. На зміну їм прийшли модернізовані
вантажні автомобілі Iveco Trakker. На сьогоднішній день концерн Iveco є
одним з найбільших виробників у транспортному секторі з річним обігом,
що перевищує 9 млрд євро. В концерні зараз працює 31 тис. осіб, а кількість дилерів по всьому світу вже перевищила 800.
Сьогодні концерн володіє наступними марками: Iveco, Iveco Magirus,
Astra та Irisbus. Це широка гамма легких (2,8-7 т), середніх (6-18 т) і важких
(понад 18т) комерційних дорожніх і позашляхових автомобілів, пасажирського транспорту, спеціальних та пожежних автомобілів.
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STRALIS HI-WAY
Результатом зусиль
компанії IVECO,
направлених
на зростання
продуктивності вашої
роботи, є розробка
нового модельного
ряду вантажних
автомобілів IVECO
STRALIS. Саме
тому ми зосередили
так багато уваги
на зменшенні
споживання пального
та збільшенні
залишкової вартості
автомобіля протягом
експлуатаційного
періоду.

STRALIS HI-WAY
Двигун
Двигун стандарту Євро-5

Двигун стандарту Євро 6

В модельному ряді автомобілів Iveco Stralis
використовується двигун Сursor FTP INDUSTRIAL
з рядною 6-циліндровою архітектурою у трьох
можливих варіантах робочого об’єму (8,10 та 13
літрів), використовуючи 8 варіантів дизельного
двигуна (від 310 до 560 к.с.), та три варіанти СNG
(від 270 до 330 к.с.). Забезпечуючи невелике споживання палива та відмінні робочі характеристики, ці двигуни також оснащені декомпресійною
гальмівною системою IVECO TURBO BRAKE.

На автомобілі нового модельного
ряду Iveco Stralis встановлені двигуни
стандарту Євро 6. Дані двигуни мають
більший робочий об’єм та крутний
момент при тому ж рівні споживання
пального. Завдяки вкрай високій продуктивності каталітичної редукційної
системи HI-eSCR нова модель STRALIS
– це єдиний вантажний автомобіль
на світовому ринку, який відповідає
нормам Євро 6 без застосування системи рециркуляції відпрацьованих
газів (EGR), надаючи значні переваги з точки зору економії ваги, оптимізованого згорання та споживання пального. На додачу до дросельного клапана на вихлопному отворі, нові гальма двигуна (гальма Super
Engine) забезпечують на 30% більше гальмівної сили.

Двигун
Євро-5/
EEV

О’бєм
двигуна,
см3

Потужність,
к.с.

Потужність,
кВт

Обертальний момент,
Нм

7790

310

228

1.300

7790

330

243

1.400

7790

360

265

1.500

CURSOR 8
NATURAL
POWER*

7790

270

-

1.100

7790

300

-

1.200

7790

330

-

1.300

CURSOR
10

10308

420

309

1.900

10308

460

359

2.100

12880

480**

361

2.200

12880

500

368

2.300

12880

560

412

2.500

CURSOR 8

CURSOR
13

* стиснений природний газ;
** поєднання, шириною 2300 мм, з кабіною.
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Двигун Євро 6

О’бєм двигуна,
см3

Потужність,
к.с.

Потужність,
кВт

Обертальний
момент, Нм

CURSOR 8
NATURAL
POWER* (7,81)

7790

270

-

1.100

7790

300

-

1.200

7790

330

-

1.300

CURSOR 13
(12,91)

12880

500

368

2.300

12880

560

412

2.500

* стиснений природний газ;
** поєднання, шириною 2300 мм, з кабіною.

Трансмісія

Мости
Різноманітність типів мостів дозволяє ідеально пристосувати автомобіль до будь-яких потреб експлуатації:
одноступінчата стандартна та здвоєна задня вісь з максимальним
допустимим навантаженням до 13т;
двоступінчаті задні осі для найскладніших завдань;
автомобілі з двома, трьома та чотирма осями.
Доступний діапазон передаточних співвідношень задніх мостів
2,64-5,29, дозволяє максимально ефективно використовувати потужність двигуна для виконання будь-якої роботи.
Iveco пропонує цілий ряд автомобілів з 3 та 4 фіксованими або підйомними, неведучими або управляючими осями з одинарною або подвійною ошинковкою.
4x2
2 вісі
Вага

Підвіска

19 (40) тон

Потужність (к.с.)

від 310 до 500

Підвіска

6х2х4

6х2х4

3 вісі
Вага
Потужність (к.с.)

26 (40) тон

26 (40) тон

від 310 до 560

від 310 до 560

Підвіска

8х2х6
4 вісі
Вага

від 420 до 500

Підвіска

Рама складається з металевих лонжеронів
С-подібного перерізу з подвійним звуженням,
виготовлених з високоміцного металу товщиною 6,7 або 7,7 мм, в залежності від моделі та
колісної бази.

4х2
2 вісі
Вага

Гальмівна система

44 тон

Потужність (к.с.)

від 380 до 510

Підвіска

6х2

6х4

44 тон

44 тон

від 420 до 560

від 420 до 560

3 вісі
Вага
Потужність (к.с.)
Підвіска
Легенда: Вага = повна вага автомобіля = повна вага автопоїзда.
не ведуча вісь;

ведуча вісь;

механічна підвіска;
повна пневматична підвіска.
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Нова модель Stralis може бути оснащена
такими видами підвіски осей:
Параболічна+
Пневматична
Повна пневматична
Параболічна підвіска має невелику масу,
забезпечуючи відмінний комфорт при русі в
будь-яких умовах.
Пневматична підвісна система оснащена
функцією ECAS для утримування постійної висоти рами під час руху.

Рама

32 тон

Потужність (к.с.)

Нова модель Iveco Stralis пропонує три варіанти трансмісії, кожна з яких забезпечує надійність та низькі витрати на технічне обслуговування:
9 та 16- ступінчата механічна коробка передач з сервомеханізмом;
EUROTRONIC 12-ступінчата автоматизована
коробка передач;
6-ступінчата АКПП.
Усі коробки перемикання відрізняються
високою надійністю та низькими витратами
на обслуговування. Передаточні співвідношення піддалися оптимізації для підвищення
виробництва та ефективності роботи автомобіля.

задня пневматична підвіска;

Автомобіль Iveco Stralis має декомпресійне моторне гальмо силової установки Cursor,
з’єднане з турбонагнітачем зі змінною геометрією або з CEB, що робить гальмування безпечним і знижує частоту використання робочих гальм, тим самим зменшуючи зношування
витратних деталей гальмівної системи.
На автомобіль Iveco Stralis встановлюється гальмівна система з дисковими передніми
гальмами та барабанними задніми з двома
розжимними пристроями двосторонньої дії.
На всіх колесах повнопривідних модифікацій
встановлюється барабанний гальмівний механізм з двома розжимними пристроями двосторонньої дії.
4

STRALIS HI-WAY

1

2

Комфорт
Нова кабіна Stralis увібрала в себе всі корисні функції. Передня частина виділяється новою
центральною решіткою, бампером з новим покриттям та покращеним дизайном блок-фар, що
оснащені LED фарами денного світла та ксеноновими фарами. Лінії нової кабіни Stralis розроблені для забезпечення відмінного коефіцієнту
аеродинамічного опору. Завдяки покращенню
коефіцієнту Сd на 3% ми знизили рівень шуму в
кабіні та забезпечили суттєву економію пального
для тривалих поїздок.
1 Дизайн нової кабіни орієнтований суто на водія. Найкраща в своєму класі ергономіка, комфорт,
безпека та інформаційно-розважальні системи забезпечують оптимальне робоче середовище, яке
максимально збільшує продуктивність роботи.
2 Кабіну оснащено новою функціональною та
ергономічною панеллю приладів, що виготовлена з нерефлективних сенсорних матеріалів найвищої якості.
3 Розташування засобів управління на торпеді
та в центральній зоні змінено для забезпечення
їх видимості та доступності. Кермо управління
оснащено вбудованими засобами телефонного
зв’язку, системою IVECONNECT з Hi-Fi радіоприймачем, сенсорним дисплеєм, що також має функцію «ОЦІНКА СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ», системою
супутникової навігації та удосконаленим телеметричними послугами.

Види кабін
До вашої уваги пропонується 3 види кабін нового Iveco Stralis:
Кабіна HI-WAY – широка (2,5м) з низькою та високою стелею.
Кабіна HI-ROAD – довга, середньої ширини (2,3м) з середньою, високою та низькою стелею.
Кабіна HI-STREET – коротка, середньої ширини (2,3м) з низькою стелею.

Внутрішня
висота

Спальні
місця

Висока стеля
1989 мм

1-2

STRALIS HI-WAY
Низька стеля
1516 мм

1-2

Висока стеля
1880 мм

1-2

STRALIS HI-ROAD

STRALIS HI-STREET
3

5

Низька стеля
1210 мм

1-2

Низька стеля
1210 мм

–

Ширина

Довжина

2500 мм

2250 мм

2300 мм

2150 мм

2300 мм

1710 мм
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4 Кількість та місткість багажних відділень збільшена, додано зручну
підставку для пляшок, а для тривалих поїздок опція встановлення холодильної камери.
5 До нової комплектації автомобіля увійшло нове сидіння з підігрівом
та вентиляцією, регулюванням висоти та інтегрованим паском безпеки.

Переваги нового автомобіля Iveco
Stralis HI-WAY:
З авдяки сучасному дизайну кабіни, новій радіаторній решітці, новому оздобленню бампера
досягається зменшення коефіцієнту аеродинамічного опору на 3%, що, в свою чергу, забезпечує зменшення споживання пального на 1%.
З мінений дизайн кабіни, максимальна ергономіка для водія, нові сидіння, ліжка та вантажні
відділення, якісні та надійні матеріали − найкраще в своєму класі технологічне рішення.
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 истема IVCONNECT – оцінка водійського стиС
лю (для зменшення споживання пального),
супутникова навігація з функцією «навігація
автомобіля», система управління автопарком
IVCONNECT (у партнерстві з QUALCOMM) –
можливість створення спеціального порталу
автопарку.
 овий модельний ряд двигунів стандарту Євро
Н
6 з унікальною системою HI-eSCR, високо продуктивні гальма двигуна.
 ункція ECOSWITCH, функція ECOFLEET, систеФ
ма моніторингу тиску шин забезпечують зменшення споживання пального на 10%.
 истема електронної гальмівної системи, поС
кращення гальм, удосконалена електронна
гальмівна система, механізм утримування автомобіля на схилі, адаптивний круїз-контроль,
система попередження виїзду за межі смуги
руху, DAS (підтримка уваги водія), біксеновані
фари + ліхтарі денного світла.

В кабіні встановлено нове ліжко підвищеного комфорту: шириною 80 см та більше двох метрів завдовжки, яке оснащено
дерев’яними поперечинами з надзвичайно зручним матрацом та
відкидною спинкою з вбудованим світильником.
www.amacoint.com

 еханічна, автоматизована та електронна
М
автоматична коробка передач, можливість вибору осі та передаточного числа кінцевої передачі для кожної поїздки. Рама виготовлена з
високопродуктивної міцної сталі, параболічна
пневматична та повна пневматична підвісна
система.
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TRAKKER HI-LAND
IVECO TRAKKER HILAND – це автомобіль,
який розроблено
з урахуванням
сучасних вимог та
потреб замовника,
а професіоналізм
інженерів в свою
чергу зробив
автомобіль IVECO
TRAKKER HI-LAND ще
більш універсальним
та комфортним.
Його нова кабіна та
панель управління
увібрала в себе
комфортабельність,
місткість та
вишуканість дизайну.

TRAKKER HI-LAND
Модельний ряд автомобілів Iveco Trakker став
ще ширшим. Допустимість додаткових надбудов
та комплектацій надасть можливість сконфігурувати автомобіль під найвибагливішого замовника.
Виключно надійні двигуни Cursor відрізняються
найкращими характеристиками. Завдяки різноманітності типів кабін, даний автомобіль зможе
оптимально адаптуватися саме під ваш вид робіт:
Active Day з низьким дахом;
Active Time з низьким дахом;
Active Time з високим дахом.

Варіанти комплектацій
автомобілів Iveco Trakker:
2 варіанти: одиночна вантажівка з повною масою автомобіля від 41 т, тягач + напівпричіп з
повною масою до 150 т;
2 двигуни (об’ємом 8 або 13 л) з 6-ма рівнями
потужності до 500 к.с.;
7 коробок передач (автоматизована 12-ступінчата EuroTronic, ручна з 9 і 16-ма передачами);
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 види кабіни: Active Day для повсякденних перевезень і Active Time
3
з використанням спального місця для нічного відпочинку на борту;
2 типи висоти спального відсіку (стандартний і високий).
2 -, 3- або 4-вісні з частковим і з повним приводом (4x4, 6x4, 6x6 і 8x4).
Всі ці характеристики можуть поєднуватися з широким вибором
рамних конструкцій, підвісок і передавальних чисел головної передачі.
Велике різноманіття завжди дозволяє легко знайти бажане поєднання
між типом експлуатації автомобіля і типом його кузова. Загалом автомобіль Iveco Trakker має понад 1700 заводських комплектацій.
Всі деталі шасі сконструйовані для експлуатації автомобіля на змішаних типах доріг (шосе/ бездоріжжя). Виконаний зі сталі передній бампер
розділений на три секції для здешевлення заміни у разі часткового пошкодження. Захисна решітка, що входить до стандартної комплектації,
захищає прилади освітлення від пошкодження камінням або виступаючими елементами. Також можлива опція захист радіатора, який встановлюється під переднім бампером. Залежно від варіанту виконання
Trakker має вертикальну вихлопну трубу (SCR) з неіржавіючої сталі. Дана
опція може бути як в стандартній комплектації, так і під замовлення. Це
необхідна опція при експлуатації автомобіля в сухості або при використанні автомобіля з включеним двигуном на холостих обертах.

Двигун
Серцем нового автомобіля Iveco Trakker HI-LAND є двигун Cursor.
Його відмінність полягає в сучасних характеристиках, а саме в низький вартості в експлуатації та високому рівні продуктивності. Автомобілі Iveco Trakker комплектуються двигунами з робочим об’ємом
8 л або 13 л, потужністю від 310 до 500 к.с. Двигуни мають шість
циліндрів рядного типу з розподільчим валом в головці блоку циліндрів, привод клапанного механізму розміщується в задній частині.
У відповідності до вимог екологічного стандарту Євро 5, інженери концерну Iveco приклали досить багато зусиль для того, щоб
впровадити в життя нові передові технології та рішення. Нові технології підвищують експлуатаційні та продуктивні дані двигуна. Так,
для очистки відпрацьованих газів, конструкцією автомобілів Iveco
Trakker, передбачено використання технології вибраного каталітичного відновлення окису азоту (SCR). Технологія SCR базується на
оснащенні високоефективного двигуна каталітичним нейтралізатором замість звичного глушника.
Двигун

Об’єм двигуна,

Турбокомпресор
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Потужність двигуна
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Об/хв

Механічна

Автоматична

WG

310/228

2400

1300
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9s1310 TO

WG

330/265

2400

1400
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16s1620 TO

12AS 1420 TD

WGT

360/265

2400

1500

1125/1685

16s1620 TD

12AS 1930 TD

WG

410/302

1900

2100

900/1315

16s2220 TO

WGT

450/332

1900

2200

1000/1435

16s2220 TO

WGT

500/368

1900

2300

1000/1525

16s2520 TO

Трансмісія

Коробки передач автомобілів Iveco Trakker є декількох типів: 9-ступінчаста або 16-ступінчата механічна та 12-ступінчата автоматизована.
16-ступінчата механічна КПП ZF оснащена підсилювачем механізму перемикання Servoshift. Крім підвищення швидкості та точності перемикання передач, підсилювач полегшує роботу водія, робить її ще більш
комфортною та безпечнішою. КПП в повній мірі відповідає призначенню автомобіля - вона надійна, сприяє підвищенню продуктивності та
рентабельності і, в той же час, не потребує надлишкових витрат на технічне обслуговування.
На відміну від механічної коробки передач, на автомобілі Iveco
Trakker встановлюють сучасну автоматизовану КПП Eurotronic. Передбачено 2 режими перемикання передач – автоматичний та напівавтоматичний. Водій завжди може обрати оптимальний режим роботи за
будь-якої ситуації. 12-ступінчата автоматизована КП ZF Eurotranic з керованим електронним зчепленням, в доповнення до інших переваг, гарантує підвищення комфорту, а електронна система підбере найбільш
придатну з точки зору паливної економності передачу. В результаті цього зменшується зношування зчеплення, витрата пального та знижується рівень шуму.
www.amacoint.com

Крутний момент
Нм

12AS 2330 TO

Рама
Надійність і міцність рами шасі завжди
було сильною стороною автомобілів Iveco, –
це ще більш очевидно на новому Iveco Trakker.
Рама виготовляється з високоміцного легованого металевого прокату в двох варіантах:
товщиною 7,7 мм для модифікацій з невеликою власною вагою та товщиною і 10 мм
для автомобілів, які використовуються в найскладніших умовах.

Підвіска
Пропонується великий вибір підвісок,
які можуть бути механічними з параболічними ресорами або механічними з напівеліптичними ресорами. Для більшого
комфорту і оптимальної курсової стійкості
моделі з 3-ма і 4-ма осями можуть мати
пневматичну підвіску у поєднанні з системою ECAS (ECAS – електронно-керована
пневматична підвіска). Електронне управління підвіскою забезпечує оптимальний
комфорт їзди і рівномірний розподіл на8
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вантаження залежно від швидкості, вантажу і типу дорожнього покриття. Пневматична підвіска ідеальна для транспортування
крихких товарів.

Мости
Мости, що встановлюються на автомобілі
Iveco Trakker, міцні і не потребують складного
технічного обслуговування, адже вони обладнані колісними редукторами.

Варіанти підвіски автомобіля
IVECO TRAKKER HI-LAND
Напівеліптична
ресорна

Передній міст

Параболічна
ресорна

Ведучий
передній міст

Пневматична

Нерозрізний
задній міст

Безпека
Гальмівна система
Автомобіль Iveco Trakker має декомпресійне моторне гальмо силової установки Cursor,
з’єднане з турбонагнітачем зі змінною геометрією або з CEB, що робить гальмування безпечним і знижує частоту використання робочих гальм, тим самим зменшуючи зношування
витратних деталей гальмівної системи.
На автомобіль Iveco Trakker встановлюється гальмівна система з дисковими передніми
гальмами та барабанними задніми з двома
розжимними пристроями двосторонньої дії.
На всіх колесах повнопривідних модифікацій
встановлюється барабанний гальмівний механізм з двома розжимними пристроями двосторонньої дії.
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Комфорт
Нова кабіна автомобіля Iveco
Trakker HI-LAND - це результат вдосконалення безпеки та підвищення
продуктивності.
Нова містка кабіна, високоефективна кліматична установка,
покращена шумоізоляція, високоякісні матеріали оббивки, вдосконалена панель приладів та різноманітність зручних відсіків для речей
- все це забезпечить водію високий
рівень комфорту навіть у найскладніших умовах експлуатації.
Органи управління автомагнітолою та бортовим комп’ютером винесені на кермо. Один підкермовий перемикач дозволяє керувати
декількома системами, що відповідають за швидкість руху - круїзконтролем, гальмами двигуна, а
також гідравлічним гальмом-уповільнювачем, який може бути встановлений в якості опції.
Різноманітність видів кабін
Iveco Trakker HI-LAND дає змогу отримати автомобіль з 1 або 2
спальними місцями. В свою чергу
нижнє спальне місце ділиться на 3
секції та може трансформуватися
в зручну тумбу для речей. Також
наявна опція вбудованного холодильного бокса.

Вся гальмівна система автомобіля
Iveco Trakker HI-LAND керується електронними системами ABS, EBL, ASR.

ABS
Антиблокувальна система гальм
ABS на Iveco Trakker запобігає блокуванню коліс при гальмуванні незалежно від стану дорожнього покриття. Імпульси, що передаються
на датчики системи ABS, розташовані на колесах і дають точну інформацію про поведінку та реакцію
кожного з коліс під час гальмування. В результаті ABS здатна миттєво
знизити гальмівне зусилля, перш
ніж заблокується одне або кілька
www.amacoint.com

коліс. Якщо стан дорожнього покриття дозволяє більш активне гальмування, система ABS збільшить гальмівне зусилля до максимальної межі зчеплення з дорогою.

EBL
Iveco Trakker оснащений системою EBL (система електронного обмеження гальмівного зусилля) для оптимізації гальмівного зусилля залежно від навантаження. Імпульси, що передаються на датчики системи ABS, дають всю інформацію про реакцію
кожного з коліс під час гальмування. Отже, можна розрахувати на кожен момент
часу фактичний розподіл навантаження між осями і рухомою віссю для калібрування
гальмівного зусилля на кожній осі в реальному часі з урахуванням існуючих умов.

ASR
Система ASR (Анти-буксувальна система) перешкоджає ковзанню ведучих коліс і покращує силу тяги при розгоні. Електронна система ASR оптимізує стійкість
автомобіля, перешкоджає буксуванню ведучих коліс і зменшує зношування шин.
З системою ASR ведучі колеса мають найкращу з можливих силу тяги на всіх видах
дорожнього покриття, навіть на слизькій або нерівній дорозі.
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EuroСargo

Iveco EuroСargo
Нове
покоління середньотонажних
вантажних автомобілів лінійки
EuroCargo
з 2002 року, є
європейським
лідером у сегменті
ринку
вантажівок повною
масою
від 6 до 26 т.
Зовнішні форми кабіни стали результатом праці дизайнерів фірми
Bertone, що позначилося на схожості зі стилем більш важких машин
Iveco Stralis. Кабіна EuroCargo виконана зі сталі з одно- і двостороннім
цинковим покриттям з використанням пресованих композитних матеріалів, а вклеєне вітрове скло підвищило жорсткість конструкції автомобіля.
Енергетичні потреби автомобіля забезпечують дизельні двигуни лінійки Tector, які оснащуються системою вприскування палива Common
Rail, а з кінця 2005 року – пристроєм SCR, що забезпечує відповідність
екологічним нормам Євро 5 і Євро 6. Два дизельних двигуна об’ємом
3,9 та 5,88 л розвивають потужність від 180 до 300 к.с. На автомобілі
Iveco EuroCargo серійно встановлюється підсилювач приводу зчеплення, що полегшує роботу водія. Нові вдосконалені синхронізатори покращують перемикання механічних 6-ти та 9-ти ступінчастих коробок
передач.
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У 1991 році на зміну
модельного ряду
автомобілів Iveco
TurboZeta прийшов
модельний ряд
Iveco EuroCargo.
Основою нової
моделі стала ідея
модульної конструкції
середньотоннажної
вантажівки, яка
збиратиметься під
конкретні потреби
замовника. Вже на
початку виробництва
сімейство EuroCargo
включало в
себе більше 500
модифікацій.

Двигун
Завдяки наявності в двигунах Tector системи
вприскування Common Rail і турбокомпресора з
перепускним клапаном, автомобіль EuroСargo
виділяється найнижчими показниками з витрати
палива серед автомобілів свого класу. Всі двигуни Tector у стандартному варіанті відповідають
вимогам EEV (вдосконалений екологічно безпечний автомобіль). Крім того, технологія селективного каталітичного відновлення азоту (SCR) з добавлянням добавки AdBlue застосовується на всій

Трансмісія
Перевірені в експлуатації та відомі коробки передач ZF мають невелику вагу і відмінні характеристики, що дозволяє збільшити корисне
навантаження автомобіля. Точна робота синхронізаторів забезпечує
легке вмикання швидкостей на всіх конфігураціях механічних коробок
передач (і 6-ти, і 9-ти ступінчастих).

Автоматичні коробки передач Allison встановлюються на моделях вантажопідйомністю від
7,5 до 18 тонн. Перетворювач крутного моменту,
інтегрований в коробку передач, забезпечує високий рівень комфорту при керуванні. АКПП ідеальні для роботи автомобілів спеціального призначення та тих, що працюють в міських умовах.

лінійці середніх і важких вантажівок Iveco, що
сприяє зниженню експлуатаційних витрат (знижена витрата палива на 5%).
Двигуни Tector мають невелику вагу, не вимагають частого обслуговування та гарантують високу надійність. На відміну від системи рециркуляції
відпрацьованих газів EGR, система SCR не передбачає рециркуляцію гарячих відпрацьованих газів назад у камеру згорання, що покращує роботу
двигуна та його довговічність. Робочі характеристики двигунів Tector безсумнівно найкращі у своєму класі завдяки своїм неперевершеним якостям:
найкраще співвідношення між крутним моментом і робочим об’ємом двигуна;
максимальний крутний момент досягається
навіть при мінімальному числі обертів (навіть при 1200 об/хв) і залишається постійним у широкому робочому діапазоні. Це
забезпечує плавний хід, рідкісніше перемикання передач і найвищу ефективність;
нижчі експлуатаційні витрати з інтервалом
заміни масла до 80 тис. км для двигуна і
300 тис. км для трансмісії;
тихий хід, що дуже важливо для автомобілів, які працюють в умовах міського середовища.
www.amacoint.com
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EuroСargo

Рама

Безпека

Новий вантажний автомобіль Iveco EuroCargo
- володар еталонного
шасі. Конструкція шасі
(виконане з поздовжніх
брусів, виготовлених з
міцної високолегованої
сталі) має рівну площину
без виступів, що дозволяє монтувати кузови
довжиною від 4135 до
10 550 мм. Це дозволяє
легко адаптувати автомобіль Iveco EuroСargo
під виконання будьякого виду завдань.

Модельний ряд автомобілів Iveco EuroCargo
тримає перше місце за оглядовістю завдяки розміру вітрового скла і бічних вікон, до яких додано
6 зовнішніх дзеркал, два з яких — головні дзеркала, два — ширококутні дзеркала, одне — дзеркало бічного огляду і одне — дзеркало переднього
поля зору.
Всі варіанти автомобілів з колісною формулою
4x2 мають дискові гальма на всіх чотирьох колесах. На всій лінійці автомобілів Iveco EuroСargo
встановлені найпередовіші електронні системи
безпеки: ESP і ASR. Крім того, електронне коригування гальм EBL (інтегроване з ABS) дозволяє
калібрувати гальмівне зусилля таким чином, щоб
всі колеса підтримували відмінне зчеплення з дорогою.

Підвіска
Підвіска автомобілів Iveco EuroCargo може бути ресорна (параболічні та напівеліптичні ресори) та пневматична. Також можлива система повної пневматичної підвіски з електронним управлінням ECAS (електронно-керована пневматична підвіска),
яка коригує висоту рами за допомогою електроніки. Широкий вибір варіантів підвіски дозволяє зробити індивідуальну комплектацію для виконання спеціальних завдань, забезпечуючи при цьому безпеку і комфорт на дорогах з будь-яким покриттям.
Параболічні ресори з підресорником.
Стабілізатор. Телескопічні
амортизатори.

Задня підвіска
пневматична,
підвіска з напівресорою.

Задня підвіска на
повному
пневмоході.

Основні моделі Iveco EuroCargo (MLL – довга кабіна спального типу; MLC – коротка кабіна денного типу)
Модель
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Об’єм двигуна, л

Потужність
двигуна, к.с.

Повна маса,
кг

Вантажопідйомність, кг

Колісна база,
мм

Довжина
кузова, мм

Об’єм
вантажного
відсіку, м3

MLС90E18

3.9

180

9000

5500

2700-4815

3600-7300

15 - 42

MLL90E18

3.9

180

9000

5400

3690-4815

4500-6500

24 - 37

MLС100E18

3.9

180

10000

6500

2700-4815

3600-7300

15 - 42

MLL100E18

3.9

180

10000

6400

3690-4815

4500-6500

24 - 37

MLС120E22

5.9

220

12000

7700

3105-6570

4000-9800

20 - 60

MLL120E22

5.9

220

12000

7600

3690-6570

4500-9200

24 - 55

MLС140E22

5.9

220

14000

9500

3105-6570

4000-9800

20 - 60

MLL140E22

5.9

220

14000

9400

3690-6570

4500-9200

24 - 55

MLС150E22

5.9

220

15000

10500

3105-6570

4000-9800

20 - 60

MLL150E22

5.9

220

15000

10400

3690-6570

4500-9200

24 - 55

MLС160E25

5.9

250

16000

11500

3105-6570

4000-9800

20 - 60

MLL160E25

5.9

250

16000

11400

3690-6570

4500-9200

24 - 55

MLС180E30

5.9

300

18000

12700

3690-6570

4500-9100

24 - 55

MLL180E30

5.9

300

18000

12600

4185-6570

4500-8500

24 - 52

MLL180E30 6x2

5.9

300

18000

17000

4455-6570

5500-8500

30 - 52

Комфорт
1 Ще одною перевагою нового автомобіля Iveco EuroCargo є об’ємна кабіна, яка дає можливість вільно та комфортно себе почувати за кермом та
на пасажирському сидінні. Для салону кабіни розроблений ергономічний
дизайн: 470 мм сталеве рульове колесо, регульована колонка рульового
управління, панель приладів з вбудованою супутниковою навігацією (доступна як опція), центральний блок приладів і центральний модуль.
2 Багатофункціональний дисплей відображає більшість робочих функцій
автомобіля.
3 Невід’ємні частини інтер’єру кабіни та прилади керування автомобілем
знаходяться в легкодоступних місцях, а якість матеріалів в кабіні Eurocargo
надає йому елегантний стиль, при цьому її міцність, функціональність і відмінна звукоізоляція створюють ідеальну робочу атмосферу.
4 Зручне спальне місце для відпочинку (варіант кабіни з спальним місцем)

1

2

3

4

Види кабін автомобіля Іveco EuroCargo
Автомобілі Iveco EuroCargo модифікуються чотирма видами кабін. На основі базової тримісної конструкції MLC створена
подовжена модифікація MLL з одним або двома спальними місцями і дворядна чотирьохдверна версія MLD, розрахована
на шість пасажирів.
MLC – кабіна без спального місця. MLLC – кабіна з одним або двома спальними місцями.
MLD – кабіна подовженого типу на 2 ряда пасажирських сидінь.

Денна кабіна

www.amacoint.com

Кабіна 6+1 Комфортне
розміщення великого екіпажу

Кабіна зі спальним
місцем і високим дахом

Кабіна зі спальним місцем
та стандартним дахом
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Оберти (об/хв)

к.с.

Оберти (об/хв)

Крутний момент (Нм)

к.с.

Потужність (к.с.)

к.с.

Крутний момент (Нм)

Завдяки використанню сучасного, оновленого переднього бампера, капота, грат радіатора і
оновленої оптики, автомобіль виглядає оригінально, стильно та йде в ногу з сучасністю. Інженери
компанії Iveco внесли суттєві зміни в інтер’єр Daily,
змінилася панель приладів, яка стала більш функціональна; з’явилася в стандартній комплектації регульована рульова колонка, подушка безпеки водія,
центральний замок з дистанційним управлінням,
електро підігрів та регулювання дзеркал заднього
огляду та електро скло підіймачі.

Сучасні 3-літрові силові агрегати Common Rail включають в себе три
двигуна стандарту Євро 5 та Євро: 146 к.с. з 350 Нм, 170 к.с. з 400 Нм і
новий 205-сильний силовий агрегат Twin Turbo, що видає значні 470 Нм
крутного моменту. Останній двигун, обладнаний системою турбонаддува Twin Turbo з проміжним охолодженням, - це перший в сегменті
легких комерційних автомобілів силовий агрегат, який перевершив позначку в 200 к.с. завдяки використанню двох турбонагнітачів, один з
яких має малу інертність для миттєвого відгуку на низьких оборотах, а
другий підключається для забезпечення максимальної потужності.
Вашій увазі так само пропонуються двигуни EEV-стандарту, в них
закладені рішення, які дозволяють виконувати вимоги стандарту Євро
6. Відповідність вимогам EEV досягається без застосування системи виборчого каталітичного відновлення окисів азоту (без добавки рідини

Потужність (к.с.)

Новий Daily пропонує кращі в класі вантажопідйомність і місткість кузова, а також знижену, у порівнянні з попереднім поколінням, витрату пального.
Завдяки широкій лінійці двигунів, трансмісій і великому вибору колісних баз, автомобіль доступний в
безлічі варіантів виконання. 80% компонентів автомобіля були модернізовані. При цьому він зберіг
класичну рамну конструкцію, що забезпечує підвищений експлуатаційний ресурс. Саме це робить
його мега продуктивним автомобілем.

Двигун

Крутний момент (Нм)

Розробкою екстер’єру та інтер’єру New Daily займалися фахівці відомої італійської фірми Giugiaro.
Дизайнерам вдалося досягти оптимального поєднання функціональності і оригінального зовнішнього вигляду.

Потужність (к.с.)

IVECO New
Daily – є новим
еволюційним
рішенням
відомого
сімейства
Daily. Завдяки
сучасним
стандартам в
області паливної
економічності,
ефективності
перевезення,
екологічності
та безпеки,
IVECO New Daily
було визнано
«Фургоном
року-2015 » на
міжнародній
виставці
комерційних
автомобілів ІАА в
Ганновері.

Оберти (об/хв)

Безпека
Новий Daily фургон оснащений сучасними
системами активної і пасивної безпеки. Кабіна,
половина якої розташована над двигуном, ефективно поглинає енергію фронтального удару, підвищуючи безпеку і знижуючи витрати на ремонт.
Нові фари головного світла оснащуються функцією денного світла, в той час як протитуманні фари
(опція) обладнані функцією освітлення поворотів,
яка направляє пучок світла слідом за поворотом
рульового колеса. Новий фургон Daily також оснащується системою ESP9 з активними датчиками і
новими функціями для забезпечення максимальної безпеки на дорозі. Новий Daily став першим
автомобілем у своєму класі, в якому з’явилася
електронна система стабілізації ESP з функцією
адаптації до завантаження (за запитом може поєднуватися з механічним блокуванням диференціала). В черговий раз випереджаючи свій час, він
отримав систему ESP9 з активними датчиками,
в яку інтегровані всі системи безпеки: LAC, ABS,
EBD, ASR, MSR, HBA і Hill Holder, TSM, ESC, HRB,
HFC, RMI & ROM і CDP.

VAN
OF
THE
YEAR
2015

Трансмісія
EdBlue). Процес згоряння палива оптимізується за рахунок двоступінчастого
турбонагнітача Twin Turbo і застосування
системи рециркуляції оброблених газів
EGR.
Варіація двигунів 2,3 Multijet II включає в себе три потужних модифікації: крім
106-сильного силового агрегата (максимальний крутний момент 270 Нм) тепер
також пропонуються 126-сильний двигун
(який розвиває значні 320 Нм крутного
моменту) і новий 146-сильний силовий агрегат з системою зміни геометрії турбонаддува і максимального крутного моменту 350 Нм.
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Оберти (об/хв)

Крутний момент (Нм)

Потужність (к.с.)

Потужність (к.с.)

Потужність (к.с.)
Оберти (об/хв)

к.с.

Крутний момент (Нм)

к.с.

Крутний момент (Нм)

к.с.

Всі коробки передач нового Daily розроблені
спеціально для оптимізації витрати палива і зменшення токсичності вихлопних газів. В стандартній
комплектації автомобіль оснащений 6-ступінчастою механічною коробкою передач, а опціонально доступна абсолютно нова автоматична 8-ми
ступенева коробка передач HI-MATIC, яка надає
новий рівень еластичності, ефективності та паливної економії, а також підвищений комфорт
при русі автомобіля. HI-MATIC перемикає передачі набагато точніше і швидше, навіть досвідченого водія. Пауза при переході на знижену передачу
не перевищує 200 мс.

Оберти (об/хв)
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Підвіска
Керованість нового Daily фургон значно поліпшена завдяки геометрії передньої підвіски. Нова передня підвіска QUAD-LEAF
пропонується в якості стандартної опції для Daily з повною масою до 3,5 т. у версіях шасі та фургон. Вона складається з двох поперечних важелів нерівної довжини і поперечного пружного елемента - листової ресори для оптимізованої кінематики переміщення колеса. Також з метою збільшення жорсткості і зменшення загальної маси безпружинних елементів були модернізовані
поперечні важелі підвіски.
В автомобілях лінійки Daily з повною
задня підвіска викомасою понад 3,5 т. використовується
нується з параболічнова передня підвіска типу QUADними або напівеліпТОR. Дана підвіска має унікальне рітичними ресорами,
шення використання торсіонної балтакож опціонально
ки , яка вперше використовується в
доступна пневматичданому сегменті автомобілів.
на підвіска.

Комфорт
1

Таким чином, визначивши всі параметри автомобіля, Ви можете створити
СВІЙ автомобіль, який повністю відповідатиме Вашим завданням! Рішення
будь-яких транспортних завдань до снаги новому Daily, завдяки широкому
асортименту продукту.
1 Великі бічні зсувні двері, що встановлюються праворуч, ліворуч або з
обох боків, дозволяють проводити завантаження з будь-якого боку.
2 Значна висота у вантажному відсіку (до 2,1 м), дозволяє працювати в ньому навіть дуже високій людині. При цьому внутрішній об’єм дозволяє розмістити в автомобілі до шести європалет. Кут відкриття задніх дверей (до 270
градусів), робить зменшеними розміри автомобіля з відкритими дверима,
тим самим полегшуючи його навантаження і розвантаження, особливо на
обмежених просторах.
3 Інтер’єр нового Daily фургон відрізняється від свого попередника поліпшеним комфортом та функціональністю завдяки новому регулюванню
сидінь (у поздовжньому напрямку і по куту нахилу спинки), налаштуванню
рульового колеса (45 мм по висоті), розміщенню важеля перемикання передач, управлінню дзеркалами, вікнами та інтерфейсом автомобіля.
4 Ергономічні сидіння та зручно розташовані елементи управління знижують навантаження на водія і дозволяють йому краще сконцентруватися на
дорожніх обставинах. Якість перебування на борту автомобіля також підвищилася завдяки ретельно продуманій шумоізоляції нового Daily. Широкий
дверний проріз і неслизькі сходинки полегшують доступ до кабіни. Важіль
перемикання передач вмонтований в передню консоль автомобіля, що полегшує управління КПП і займає менше внутрішнього об’єму кабіни, цим самим полегшуючи прохід через кабіну. Також у кабіні є достатня кількість DINвідсіків для зберігання особистих та інших невеликих речей.
5 Крім того, під двомісним пасажирським сидінням розміщений досить великий за об’ємом речовий відсік . Ще однією особливістю є знімний планшет
у спинці сидіння з можливістю кріплення на рульовому колесі та відсік для
зберігання нетбука на передній панелі.
6 На вибір пропонується повний асортимент інформаційно-розважальних
систем. Система Blue & Me™, встановлена вже на більш ніж 1,5 млн. автомобілів, є найпопулярнішою бортовою інформаційно-розважальною платформою у світі. Система, яка створена у співпраці з компанією Microsoft™, дозволяє здійснювати телефонні дзвінки, отримувати текстові повідомлення,
керувати Вашим мобільним телефоном через з’єднання Bluetooth® і прослуховувати музику у форматі MP3 за допомогою медіапрогравача і USB-порту.
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3

2

5

6

4

Вашій увазі пропонується вантажна версія фургону Iveco Daily:
6 варіантів повної маси, від 3,5 т до 7 т;
максимальне навантаження на передню вісь від 1800 кг до 2500 кг, на задню від 2240 до 5350 кг;
вантажопідйомність до 5000 кг;
5 колісних баз та 3 висоти вантажного відсіку;
6 варіацій вантажних фургонів з об’ємом від 7,3 м³ до 19,6 м³;
9 варіацій двигунів від 106 к.с. до 205 к.с. з обертовим моментом до 470 Нм;
параболічну, напівеліптичну і пневматичну підвіски;
близько 500 кольорових варіацій;
понад 400 додаткових опцій.

Найпопулярніші моделі фургонів Iveco Daily
Модель

Об’єм двигуна, л

Потужність
двигуна, к.с.

Максимальна
вага, кг

Максимальна
вантажопідйомність, кг

Колісна база,
мм

Об’єм
вантажного
відсіку, м3

Довжина
вантажного
відсіку, мм

Висота
вантажного
відсіку, мм

35S15VH1

2,3

146

3490

1350

3300

7,3

2610

1545

35S15VH1

2,3

146

3490

1350

3520L

9,0

3540

1545

3220

1900

35S15VH2

2,3

146

3490

1350

3520

10,8

35S15VH2

2,3

146

3490

1350

3520L

12,0

3540

1900

35S15VH3

2,3

146

3490

1350

3520L

13,4

3540

2100

35S15VH2

2,3

146

3490

1350

4100

16,0

4680

1900

4680

2100

3540

2100

35S15VH3

2,3

146

3490

1350

4100

18,0

35C15VH3

3,0

146

3490

1065

3520

13,4

35C15VH2

3,0

146

3490

1305

4100

16,0

4556

1900

3541

1900

4556

2100

35C15VH2

3,0

146

3490

1230

4100L

17,5

35C15VH3

3,0

146

3490

1110

4100

18,0

35C15VH3

3,0

146

3490

1065

4100L

19,6

4556

2100

3540

2100

40C15VH3

3,0

146

4000

1700

3520L

13,4

40C15VH2

3,0

146

4000

1700

4100

16,0

4680

1900

40C15VH2

3,0

146

4000

1740

4100L

17,5

5200

1900

40C15VH3

3,0

146

4000

1630

4100

18,0

4680

2100

5200

2100

3540

2100

40C15VH3

3,0

146

4000

1585

4100L

19,6

50С15VН3

3,0

146

5200

2500

3520L

13,4

50C15VH2

3,0

146

5200

2500

4100

16,0

4680

1900

5200

1900

4680

2100

50C15VH2

3,0

146

5200

2500

4100L

17,5

50C15VH3

3,0

146

5200

2500

4100

18,0

50C15VH3

3,0

146

5200

2500

4100L

19,6

5200

2100

4680

1900

60C15VH2

3,0

146

6000

3500

4100

16,0

60C15VH2

3,0

146

6000

3500

4100L

17,5

5200

1900

60C15VH3

3,0

146

6000

3500

4100

18,0

4680

2100

60C15VH3

3,0

146

6000

3500

4100L

19,6

5200

2100

4680

1900

5200

1900

65C15VH2

3,0

146

6500

4000

4100

16,0

65C15VH2

3,0

146

6500

4000

4100L

17,5

65C15VH3

3,0

146

6500

4000

4100

18,0

4680

2100

5200

2100

4680

1900

65C15VH3

3,0

146

6500

4000

4100L

19,6

70C15VH2

3,0

146

7000

4500

4100

16,0

70C15VH2

3,0

146

7000

4500

4100L

17,5

5200

1900

4680

2100

5200

2100

70C15VH3

3,0

146

7000

4500

4100

18,0

70C15VH3

3,0

146

7000

4500

4100L

19,6
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Daily шасі
Сила важкої
вантажівки
поєднана з
керованістю
легкого фургона.
Новий Daily
шасі ідеально
підходить для
експлуатації на
будмайданчиках,
дистриб’юції та
в поїздках на
далекі відстані.
Він демонструє
відмінну
маневреність
у місті і високу
крейсерську
швидкість на
шосе.

Daily шасі
Доступний у варіантах з односкатними або
двоскатними задніми колесами, він створений
для важкої роботи. Даний автомобіль ідеально
підходить для самоскидних, промтоварних та
ізотермічних кузовів різного призначення (з холодильною установкою або без неї), а також для
всіх типів кузовів спеціального призначення - для
експлуатації в різних аварійних і комунальних
службах, в якості розвізного автомобіля або туристичного житлового фургона.
Міцність всієї конструкції досягається завдяки рамі сходового типу, яка витримує вкрай високі навантаження та ідеально підходить для
установки будь-яких додаткових компонентів.
Раціональна конструкція шасі має величезну популярність серед забудовників надбудов і обладнання завдяки ідеально рівній поверхні платформи. Коробка передач також може бути обладнана
механізмом відбору потужності з максимальним
крутним моментом до 180 Нм. Для інтеграції
електронних систем надбудови в електроніку автомобіля, використовується спеціальний модуль
розширення. Всі з’єднання реалізовані через CAN
шину. Пропонується версія з подвійною кабіною
для перевезення бригади чисельністю до 6 осіб
плюс водій, яка відповідає всім вимогам для виконання різних завдань користувача.
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Двигун
Нові автомобілі Daily мають широку і найбільш інноваційну лінійку
промислових дизельних двигунів в сегменті комерційних автомобілів.
Нові двигуни є кращими в оптимізації умов експлуатації, екологічності
та збереженні повної ефективності при навіть за умов великого пробігу.
Адаптація таких систем, як Multijet II, Start & Stop та індикатора перемикання передач, забезпечує неймовірні характеристики потужності,
крутного моменту, ефективності і вельми низьку токсичність ВГ (відпрацьованих газів).
Двигуни Daily з робочим об’ємом 2,3 і 3 літри надають автомобілю
видатну гнучкість (завдяки тому, що максимальний крутний момент досягається вже на низьких оборотах і залишається постійним в широкому
діапазоні). Тому він демонструє чудову продуктивність в будь-якій діяльності. Вся лінійка двигунів відповідає нормам, Євро 5, 6 або стандарту
EEV і включає в себе нові розробки:
Новий високоефективний силовий агрегат був спеціально розроблений для зменшення витрати палива і токсичності ВГ. Він має робочий
об’єм 2,3 літра, оснащується системою турбонаддува зі змінною геометрією і системою вприскування палива Multijet II, видає 146 к.с. та
350 Нм крутного моменту і встановлюється разом із спеціально розробленою 6-ступінчастою коробкою передач з функцією Start & Stop
та індикатором перемикання передач. Дані системи також доступні
для двигуна робочим об’ємом 2,3 літра в потужностних модифікаціях
106 і 126 к.с.

Трансмісія

Підвіска
Не залежно від двигуна,
вантажне шасі DAILY комплектується 6-ти ступінчастими ручною, або автоматичною коробкою передач.
Також доступна абсолютно
новою
автоматизована
8-ми ступінчаста коробка
передач HI-MATIC, яка працює в автоматичному або
секвентальному ручному
режимі. Усі коробки передач агрегатуються з коробками відбору потужності,
максимальний крутний момент КОМ для IVECO Daily
становить 180 Нм.
Залежно від довжини
автомобіля (колісної бази)
карданний вал Daily може
бути розділений на дві або
три частини.

Iveco
Daily
пропонує вибір
підвісок для різних умов експлуатації, що створюють комфорт
рівня легкового
авто. Нова передня підвіска
QUAD-LEAF пропонується в якості стандартної опції для лінійки Daily з
повною масою до 3,5 т. у версіях шасі з односкатною задньою ошиновкою та цільнометалевих фургонах. Вона
складається з двох поперечних важелів нерівної довжини і поперечного пружного елемента - листової ресори
для оптимізованої кінематики переміщення колеса.
Також з метою збільшення жорсткості і зменшення загальної маси безпружинних елементів були модернізовані поперечні важелі підвіски. В автомобілях лінійки
Daily з повною масою понад 3,5 т. використовується
нова передня підвіска типу QUAD-ТОR. Дана підвіска
має унікальне рішення використання торсіонної балки
, яка вперше використовується в даному сегменті автомобілів. На задній осі використовується вже звична
параболічна, напівеліптична або пневматична підвіска.
Пневматична підвіска забезпечує горизонтальне
вирівнювання автомобіля незалежно від розміщення
вантажу і спрощує вантажно-розвантажувальні роботи
за рахунок можливості регулювання висоти вантажної
платформи. Вона незамінна для транспортування вантажів чутливих до ударів та вібрації.

Найпотужніший на ринку чотирициліндровий дизельний двигун
потужністю 205 к.с. з робочим об’ємом 3,0 літри, оснащений системою турбонаддува Twin Turbo з інтеркулером, розвиває максимальний крутний момент 470 Нм. Це перший двигун такого типу,
який перевершив позначку в 200 к.с. завдяки використанню двох
турбонагнітачів, один з яких має малу інертність для миттєвого
відгуку на низьких обертах, а другий підключається для забезпечення максимальної потужності.
Застосування технології SCR(система вибіркової каталітичної
нейтралізації) та EGR (рециркуляція вихлопних газів), дозволяє
даним двигунам відповідати екологічним потребам Euro6 і на-

віть EEV (вдосконалений екологічно безпечний автомобіль).
Всі двигуни, що встановлюються на Iveco Daily, обладнані турбокомпресором, при цьому двигуни 2.3
HPI і 3.0 HPI оснащені клапаном Wastegate (WG), а
двигуни 2.3 HPT і 3.0 HPT - найбільш ефективною турбіною із змінною геометрією (VGT), завдяки якій досягається найвищий крутний момент (400 Нм) в класі
легких вантажних автомобілів. Всі двигуни оснащені
електронною системою вприскування Common Rail
2-го покоління .

Коробка
відбору
потужності.
Двигун

F1A

F1C

Коробка передач

Крутний
момент, Нм

6-ти ступінчаста
механічна КП ZF
6S 400

180

6-ти ступінчаста
автоматизована КП
ZF(Agile) 6AS 400

180

6-ти ступінчаста
механічна КП ZF
6S 400

180

6-ти ступінчаста
автоматизована КП
ZF(Agile) 6AS 400

180

8-ми ступінчата
автоматизована
HI-MATIC

180

Потужність
Двигун
F1A
2287cm3
Multijet II

Турбіна

К.с.

Об/хв

Нм

Об/хв

WG

106

2700-3900

270

1800-2600

WG

126

3200-3900

320

1800-2800

VGT

146

3000-3900

350

1700-3000
1400-2600

WG

146

3000-3500

350

VGT

170

3200-3500

400

1250-3000

F1C 2998 cm3 Common Rail

TWIN TURBO

205

3200-3500

470

1400-3000

F1C
2998 cm3 Common Rail EEV

VGT

146

3000-3900

370

1700-3000

TWIN TURBO

170

3200-3500

400

1250-3000

WG

136

3000-3500

350

1400-2600

F1C
2998 cm3 Common Rail

F1C
2998 cm3 Natural Power EEV
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Daily шасі
Основні конфігурації автомобілів Iveco Daily шасі
Модель

35S11Н
35S13Н
35S17Н
35S21Н
35С13Н
35С15Н
35C17H
35C21H
40С11Н
40С13Н
40С15Н
40C17H
40C21H
50С15Н
50C17H

Об’єм двигуна, л

2.3
3.0
2.3
3.0
2.3
3.0

Потужність
двигуна, к.с.
106
126
170
205
126
146
170
205
106
126
146
170
205
146
170

3.0
50C21H

205

60С15Н
60C17H

146
170

3.0

60C21H
65С15Н
65C17H

3490

Максимальна
вантажопідйомність, кг

1780

3.0

146
170
205

70С15Н
70C17H

146
170

3.0

70C21H

3490

1620

4000

2155

146
170
205

3000
3450

Максимальна
довжина кузова,
мм

Об’єм
вантажного
відсіку, м3

2800 - 4500

12 - 20

3000
3450
3750
4100
3000
3450
3750

2800 - 5000

12 - 24

2800 - 5000

12 - 24

2800 - 6200

12 - 32

2800 - 6200

16 - 32

2800 - 6200

16-32

2800 - 6200

16-32

3800-6200

16-32

Максимальна
довжина кузова,
мм

Об’єм
вантажного
відсіку, м3

2500 - 3600

9 - 18

2500 - 4200

9 - 20

2500 - 4200

9 - 20

2800 - 4700

10 - 23

2800 - 5200

10 - 26

2800 - 5200

10-26

2800 - 5200

16 - 32

4100

5200

3175

6000

3675

6500

4300

7000

4700

7200

4900

205
3.0

Колісна база,
мм

3750

205

65C21H

72С15H
72C17H
72C21H

Максимальна
вага, кг

3000
3450
3750
4350
4750
3450
3750
4350
4750
3450
3750
4350
4750
3450
3750
4350
4750
3750
4350
4750

Вантажно-пасажирське шасі IVECO Daily
Модель

35S11D
35S13D
35S17D
35S21D
35С13D

Об’єм двигуна, л

2.3
3.0
2.3

35С15D
35C17D

126
170

170
205
106

40С15D
40C17D
40C21D

1640

3750
3450

3490

1620

3750
4100
3450
3750

4000

2025

170

4100

205

50С15D
50C17D

3490

126
146

3.0

Колісна база,
мм
3450

126

40С11D

2.3

Максимальна
вантажопідйомність, кг

205
146

3.0

Максимальна
вага, кг

106

35C21D
40С13D

146
3.0

170

3450
5200

3050

3750

50C21D

205

4350

60С15D

146

3450

60C17D

170

3.0

60C21D

205

65С15D

146

65C17D

170

3.0

65C21D

205

70С15D

146

70C17D

170

70C21D
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Потужність
двигуна, к.с.

3.0

205

6000

3500

3750
4350
4750
3450

6500

4100

3750
4350
4750
3450

7000

4600

3750
4350
4750

Безпека
Безпека руху збільшена завдяки впровадженню новітніх
електронних систем: курсової стійкості, антипробуксовування та управління гальмами. Всі моделі Daily, включаючи фургони, оснащені найсучаснішими системами активної безпеки, а саме: ABS, ASR 8 і ESP9, які включають такі функції, як Hill
Holder (система утримання автомобіля на ухилі при вимкненому зчепленні), а також функцію адаптації системи курсової
стійкості залежно від розподілу навантаження в вантажному
відсіку. Компанія Iveco перша на ринку представила дану
версію ESP9, яка вже встановлювалася на попередні моделі. Гальмівна система також була модернізована: діаметр передніх
і задніх гальмівних дисків збільшений, а спереду встановлюються вентильовані гальмівні диски. У результаті, за показником
гальмівного шляху (42 метри з 100 до 0 км/год для фургона 35S при повному завантаженні) нова модель Daily залишає позаду більшість конкурентів. Включення стоянкового гальма в загальний контур гальмівної системи також полегшує процес
технічного обслуговування. Крім наведеного вище, всі моделі оснащуються опціонально фронтальними і бічними подушками безпеки водія і пасажира.

Комфорт
Абсолютно оновлена конструкція автомобіля була змінена від попередньої моделі на 80%: тепер приналежність до
сімейства автомобілів IVECO виражена більш яскраво та сучасно. Гармонійні аеродинамічні обриси DAILY, передні фари
та решітка радіатора надають новій моделі Daily особливий,
агресивний і незабутній образ.
1
Великі ширококутні зовнішні дзеркала заднього виду забезпечують відмінну оглядовість і ідеально поєднуються з
елегантними повторювачами покажчиків повороту, які тепер
розташовані вище і тому їх краще видно.
Легкий для водія доступ до керування зовнішніми електродзеркалами, електросклопідіймачами, кліматичною установкою та аудіо системою.
2 Просторий салон з багатофункціональною панеллю приладів.
Зручне розташування важеля перемикання передач на панелі приладів.
3 Достатня кількість речових відсіків
Розкладна спинка пасажирського сидіння легко перетворюється в зручний столик.
4 Склянкотримач як для водія, так і для пасажира.
5 Речовий відсік для документів та інших речей.
6 Комфортне сидіння «пілот».

1
2

3

5

4

6
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Daily 4x4
Iveco Daily 4x4
IVECO Daily 4x4 - це найкраще поєднання легкого вантажного автомобіля з характеристиками позашляховика. Що гарантує мобільність
на будь-якій дорозі , в будь-яких кліматичних умовах і на будь-яких дорожніх покриттях.
Цей автомобіль має відмінні характеристики позашляховика:
шасі лонжеронного типу з спеціальної сталі товщиною 5 мм.,
збільшений опір на скручування;
постійна привід на задній міст, можливість підключення приводу переднього мосту з розподіленням крутного моменту 38% на
передній міст та 62% на задній міст. Самі ж мости виділяються
підвищеною міцністю;
автомобіль обладнаний 6-ти ступінчатою механічною коробкою
передач, що з’єднана з центральною роздаткою
залежна параболічна передня та задня підвіска, плюс підсилені
телескопічні амортизатори подвійної дії.
Завдяки своїй конструкції IVECO Daily 4x4 гарантовано забезпечує
робочі характеристики справжнього позашляховика:
кут з’їзду 51 °;
кут в’їзду 30 °;
дорожній просвіт 300 мм;
глибина броду до 800 мм.

Двигун
IVECO Daily 4x4 обладнаний 3-літровим, 16-ти клапанним дизельним двигуном потужністю 170 к.с. з системою уприскування Common
Rail. Він відповідає стандарту EURO 5 і є одною з найбезпечніших для
навколишнього середовища дизельних силових установок. Відповідність вимогам EURO 5 досягається без необхідності використання технології виборчої каталітичної нейтралізації (система SCR), заснованої на
сечовину добавках, завдяки оптимізації процесу згоряння (за рахунок
двоступінчастого турбонадува Twin Turbo) і вдосконаленої системи рециркуляції відпрацьованих газів. Фільтр сажі (DPF) дизельного двигуна
входить в стандартну комплектацію.

Коробка передач та трансмісія
Шестиступінчата КПП з’єднана з центральною роздавальною коробкою двома знижувальними передачами для отримання:
24 передачі вперед : 12 для змішаних доріг і 12 для бездоріжжя
( 6x2 + 6x2 )
4 передачі назад.
Першу синхронізовану знижувальну передачу (напівшвидкість)
можна вибрати під час руху автомобіля , проте друга знижувальна передача для їзди в умовах бездоріжжя повинна вибиратися при автомобілі, що стоїть .
Вибір і виключення трьох блокувань диференціала залежить від роботи блоку управління, використовуючи спеціальні кнопки на панелі
приладів, водій може прийняти рішення про їх включення навіть під
час руху автомобіля.
Підвіска IVECO Daily 4x4 особливо підходить для експлуатації автомобіля в умовах бездоріжжя. Параболічні поздовжні листові ресори
мають високу гнучкість і величезний діапазон. Осі, встановлені на листові ресори , забезпечують стійкість і силу зчеплення у важких умовах
бездоріжжя. Телескопічні амортизатори і стабілізатори поперечної
стійкості забезпечують разом з ведучою віссю відмінні робочі характеристики на будь-якому дорожньому покритті і за будь-яких ухилах без
погіршення показника вантажопідйомності.

Передня підвіска
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Задня підвіска

Модельний ряд
Повнопривідний IVECO Daily, призначений задовольняти певні потреби в умовах бездоріжжя:
газотранспортні, нафтові, мобільного зв’язку – для
установки вишок – ретрансляторів. Він буде в пригоді робітникам сільського господарства і лісної
галузі, особливо цікавий автомобіль для експлуатації в гірських районах Західної України та Криму.
Його можна використовувати на будмайданчиках
і комунальному господарстві або для виконання
певних функцій: очищення снігу, пожежогасіння,
швидка медична допомога та інші рятувальні функції спеціального призначення. Не меншої уваги заслуговує зі сторони мисливців, рибалок та любителів активного відпочинку.
Автомобіль має різні типи кабін:
Кабіна 2+1 доступна для короткої колісної бази
(3050 мм) і довгої колісної бази (3400 мм);
Багатомісна кабіна (6+1) (особливо зручну для
перевезення людей і обладнання), доступна на довгій колісній базі (3400 мм).
Є два варіанти повної маси автомобіля:
3,5 т (макс. навантаження 2250 кг на передню вісь і 2800 кг на задню вісь)
5,5 т (макс. навантаження 2450 кг на передню вісь і 3700 кг на задню вісь).

Безпека
Автомобіль оснащений гідравлічною гальмівною системою з вакуумним насосом сервоприводу. Передні дискові гальма поєднуються із
задніми барабанними гальмами, гальмо стоянки
з’єднується з задніми колесами.
В самих складних та небезпечних ситуаціях
при гальмуванні та маневрах, спрацьовує система ABS, скорочуючи гальмівний шлях і утримуючи напрям автомобіля. При поганому зчепленні з
дорогою і в умовах нерівної місцевості, коли необхідно вибрати блокування диференціала, ABS
вимикається автоматично. Розподіл гальмового
зусилля забезпечується в будь-якому випадку механічним регулятором гальмівних сил.
IVECO Daily 4x4 має спеціальні пристрої для
експлуатації в умовах бездоріжжя: протівоподкатное захисний брус, передній металевий бампер, зовнішні сходи, дзеркало огляду навантажувальної рампи, спеціальні ручки, що полегшують
вхід і вихід з кабіни.

EuroCargo 4x4
IVECO EuroCargo 4x4
Автомобіль Iveco EuroCargo 4x4 займає важливе місце серед позашляховиків. Обладнаний повним приводом,
він здатний долати найважчі дорожні
умови і виконувати складні завдання з
вражаючою рухливістю для автомобіля
з такою високою вантажопідйомністю.
Автомобіль Iveco EuroCargo 4x4 характеризується особливими системами
захисту конструкції, сконструйованими
для надскладних умов бездоріжжя, а
саме: висота рами, сталевий бампер,
підніжки, спеціальний захист радіатора,
задній противідкатний захист та металеві решітки для захисту фар.
Це потужний повнопривідний автомобіль, який з легкістю здатний виконати найскладніші завдання:
будівництво доріг та цивільне будівництво,
експлуатація в умовах бездоріжжя,
обслуговування зимових доріг,
обслуговування енергетичних ліній і систем у зонах бездоріжжя,
надзвичайні ситуації та аварійна дорожня служба,
робота в гірських умовах.

Двигун
Iveco EuroCargo 4x4 обладнаний 6-циліндровим 6-літровим двигуном Tector 6, що має три варіанти потужності:
220 к.с. (крутний момент 680 Нм від 1200 до 2100 об/хв)
250 к.с. (крутний момент 850 Нм від 1250 до 2100 об/хв)
280 к.с. (крутний момент 950 Нм від 1250 до 2100 об/хв)
Завдяки наявності у двигунах Tector 6 системи впорскування
Common Rail і турбокомпресора з перепускним клапаном, EuroCargo
відрізняється найнижчими показниками по витраті палива серед автомобілів свого класу.
Усі двигуни Tector 6 в стандартному варіанті відповідають вимогам
EEV (вдосконалений екологічно безпечний автомобіль), що досягається за допомогою технології виборчого каталітичного відновлення азоту
(SCR) з використанням добавки AdBlue.
Двигуни Tector 6, безсумнівно, найкращі у своєму класі завдяки своїм неперевершеним якостям таким, як:
найкраще співвідношення між крутним моментом і робочим
об’ємом двигуна;
більш висока еластичність – максимальний крутний момент досягається навіть при мінімальному числі обертів (навіть при 1200
об/хв) і залишається постійним в широкому робочому діапазоні.
Це забезпечує плавний хід, більш рідкісне перемикання передач
і більш високу ефективність;
менші експлуатаційні витрати з інтервалом заміни масла до 80
тис. км для двигуна і 300 тис. км для трансмісії;
Двигуни на EuroСargo 4х4 мають в стандартній комплектації пристрій гальмування з регулюванням вихлопу дросельним клапаном у
вихлопній трубі.

Трансмісія
Iveco EuroCargo 4x4 обладнаний новою механічною 6-ступінчатою
коробкою передач ZF з системою перемикання «servoshift», що забезпечує легке включення навіть у найважчих умовах.
Можна замовити трансмісію, комбіновану з вижимними педалями
зчеплення і коробками відбору потужності, що включаються електронними пристроями (макс. крутний момент 1000 Нм).
www.amacoint.com

Постійний повний привід включається центральним диференціалом, який передбачений
для розподілу крутного моменту між керованими
і ведучими осями. Крім того, водій може вибрати
швидке або повільне перемикання в залежності
від умов експлуатації (шосе/бездоріжжя). Всі диференціали (передній, центральний і задній) обладнані в стандартній комплектації з можливістю
ручного блокування. EuroСargo 4x4 комплектується керованої віссю з подвійним редуктором. Колеса ведучого мосту можуть бути з одинарною та
подвійною ошиновкою.

Модельний ряд
Повнопривідний Iveco EuroCargo доступний з
двома типами кабін:
Денна кабіна.
Кабіна зі спальним місцем.
Якість життя на борту автомобіля дуже висока.
Стандартне сидіння водія на пневмопідвісці максимізує комфорт і забезпечує безпеку і зручність
навіть в найскладніших умовах бездоріжжя.
Iveco EuroСargo 4х4 має шасі, виготовлене з
міцної високолегованої сталі, з повністю рівною
площиною, яке дозволяє монтувати кузова довжиною від 4000 до 6000 мм.
Є два варіанти повної маси автомобіля:
11,5 т (макс. навантаження 5200 кг на передню вісь і 7100 кг на задню вісь)
15,0 т (макс. навантаження 5700 кг на передню вісь і 1000 кг на задню вісь)

Безпека
Iveco EuroСargo 4х4 займає перше місце за оглядовістю завдяки великому розміру вітрового скла і
бічних вікон, до яких додано 6 зовнішніх дзеркал,
два з яких головні дзеркала, два - ширококутні
дзеркала, одне - дзеркало бічного огляду і одне
- дзеркало переднього поля зору. Гальмування
EuroСargo 4x4 забезпечується потужними і надійними гальмами з одним гальмівним циліндром на
керованій осі і гальмами duo-duplex на задній осі.
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ЗАПЧАСТИНИ

Повний спектр оригінальних та
ОЕМ запчастин до автомобілів



ОРИГІНАЛЬНІ
ЗАПЧАСТИНИ



Олива та
мастильні
матеріали



Паливна
апаратура
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Фільтри



ЗАПЧАСТИНИ
ХОДОВОЇ ТА
РУЛЬВОГО
УПРАВЛІННЯ



муфти
вентилятора

КУЗОВНІ
ЗАПЧАСТИНИ

IVECO, DAF, MAN, VOLVO, SCANIA,
RENAULT, MERCEDES-BENZ



ПНЕВМОРЕСОРИ



Підшипники



Паси



Запчастини
до двигунів



Турбонаддуви
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ПОКРИШКИ
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Центральний офіс
Київ

Північно-західний регіон
Вінниця
вул. Мічуріна, 1,
с.Агрономічне, Вінницька обл.

Житомир
вул. Щорса, 239В

(0432) 58-42-44
(050) 358-56-92
(050) 332-19-75
(095) 270-12-08
(0412) 51-13-87
(050) 358-56-92
(095) 282-71-89

Західний регіон
Тернопіль
вул. Об’їзна, 27А, с. Великі Гаї

Львів
вул. Б. Хмельницького, 200

Рівне
вул. Бригадна, 1В, с. Симонів,
Гощанський р-н,
Рівненська обл.

вул. Броварська, 2,
с. Проліски,
Бориспільський район,
Київська область

(044) 490-77-81/88
(050) 358-74-82
(095) 281-45-61
(095) 281-37-40
(050) 448-44-29

(032) 232-88-59
(095) 274-98-24
(050) 448-10-43
(050) 380-56-26
(036) 503-61-98
(050) 381-40-18
(095) 275-92-98
(050) 440-84-46

Техніка
Запасні частини
Сервісне обслуговування

Полтава
вул. Серьогіна, 10Д

Центральний регіон
Черкаси
вул. Смілянська, 167

Кіровоград
(050) 314-09-02
(050) 419-97-81
(050) 410-15-07

Північний регіон

вул. Волкова 13Г

(0472) 63-58-18
(050) 384-14-49
(050) 413-52-54
(095) 283-63-15
(050) 460-71-30
(050) 419 32-97

Харків
вул. Киргизька, 19Е

Запоріжжя

Південний регіон
Бериславське шосе,
будинок МІС, пос. Жовтневий,
Херсонська обл.

Одеса
вул. Локомотивна, 36

(0552) 36-24-87
(050) 356-80-98
(095) 282-97-80
(095) 282-86-96

(095) 274-98-22
(050) 463-56-82
(050) 380-52-40

Східний регіон
вул. Н. Краснова, 10

Херсон

(0532) 67-91-57
(095) 230-37-56
(050) 414-45-21
(095) 283-63-15

Дніпропетровськ
Запорізьке шосе, 59

(095) 230-41-78
(050) 463-05-56
(050) 388-06-50

www.amacoint.com
parts.amacoint.com

(061) 769-44-73
(050) 419-65-69
(050) 464-18-65
(050) 315-92-54
(050) 357-75-66
(050) 419-65-63
(050) 387-53-79

