
DRIVE  
THE  
SUSTAINABLE  
WAY.
Pojazdy IVECO napędzane 
gazem ziemnym
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DROGA DO  
EKOLOGICZNEGO  
TRANSPORTU .
Globalne zmiany klimatyczne, pogorszenie jakości  
powietrza w dużych miastach, a także związane  
z tym dążenie do ograniczania emisji spalin  
i zanieczyszczeń stymulują rozwój sektora  
transportu w kierunku neutralności węglowej. 
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EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD: DĄŻENIE DO NEUTRALNOŚCI  
WĘGLOWEJ I POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA.

DROGA DO ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU.

Strategia Zielonego Ładu zakłada ambitny cel osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r.,  
którego realizacja będzie wymagała spełnienia bardzo surowych wymogów w zakresie redukcji emisji spalin. 

W myśl proponowanego prawa klimatycznego cel ten stanie się prawnym wymogiem, co jeszcze bardziej  
zaostrzy politykę energetyczną. W rezultacie przewiduje się dalsze podwyższenie ambitnego, bo wynoszącego  
30% do 2030 r., celu redukcji emisji CO2 w przypadku pojazdów klasy ciężkiej.  

Również kwestia podnoszenia jakości powietrza prawdopodobnie wpłynie na regulacje dotyczące emisji.

Wyjście naprzeciw wspomnianym potrzebom ekologicznym wymaga stosowania nowych technologii oraz 
paliw odnawialnych, które osiągają prawie zerową emisję zanieczyszczeń przy minimalnym wpływie na koszty 
transportu. Nie istnieje żadna pojedyncza technologia zaspokajająca wszystkie potrzeby transportu: różne 
zadania wymagają różnych rozwiązań.
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TRANSPORT  
NISKOEMISYJNY  
JEST MOŻLIWY  
JUŻ DZIŚ.
Gaz ziemny jest dojrzałą, zrównoważoną technologią  
oferującą rozwiązanie na potrzeby wszystkich  
zadań, a także jedyną dostępną tu i teraz  
niskoemisyjną alternatywą dla oleju napędowego.

GAZ ZIEMNY: NAJBARDZIEJ  
EKOLOGICZNE PALIWO.
Pomimo bycia paliwem kopalnym gaz ziemny poprawia jakość powietrza, 
niemal całkowicie eliminując potencjalnie szkodliwe zanieczyszczenia i 
znacznie redukując emisję CO2, a przy tym pozwala na cichą pracę pojazdów.  
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BIOMETAN: NIEMAL ZEROWA EMISJA JUŻ DZIŚ.

DOBRY DLA ŚRODOWISKA, TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI  
TRANSPORTOWEJ I LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI.
Biometan jest wytwarzany z odpadów rolniczych, obornika oraz odpadów miejskich i oferuje liczne korzyści:
 zgodnie z analizą cyklu życia odznacza się najniższym śladem węglowym; 
 jest obecnie jedną z najbardziej przystępnych cenowo alternatywnych metod napędowych;
 surowce są dostępne łatwo i w dużych ilościach;
 zarówno firmy transportowe, jak ich klienci mogą wytwarzać własne paliwo z odpadów;
 paliwo może być wytwarzane lokalnie, co obniża koszty transportu i wielkość emisji, a jednocześnie  
tworzy lokalne miejsca pracy;
 stosowanie biometanu przyczynia się do niezależności energetycznej.

Biometan sprzyja modelowi gospodarki o obiegu zamkniętym, który prowadzi do osiągania  
ujemnej emisji gazów cieplarnianych oraz sekwestracji dwutlenku węgla.

SPRĘŻONY, CZY SKROPLONY GAZ ZIEMNY?
Odpowiedni dobór sposobu przechowywania gazu ziemnego zależy od zadania: 

PRZEWAGA BIZNESOWA STOSOWANIA GAZU ZIEMNEGO.
 MNIEJSZY ŚLAD WĘGLOWY działalności;

 NISKI CAŁKOWITY KOSZT POSIADANIA (TCO); 
 - redukcja kosztów dzięki paliwooszczędnym technologiom oraz niższej cenie na stacjach paliw  

w porównaniu z olejem napędowym;
 - dotacje w szeregu państw zachęcające do przejścia na gaz ziemny;

 NOWE OKAZJE BIZNESOWE; 
 - możliwość zaspokojenia rosnącego popytu na ekologiczną logistykę; 
 - możliwość pracy w centrach miast, w których obowiązują surowe regulacje dotyczące  

   hałasu i emisji zanieczyszczeń.

SPRĘŻONY  
GAZ ZIEMNY (CNG)  
do ruchu miejskiego  
i regionalnego 

BIOMETAN  
Gaz ziemny oferuje również możliwość płynnego przejścia na biometan —  
odnawialne źródło energii, które w postaci CNG lub LNG już dziś pozwala na 
osiągnięcie niemal zerowej emisji zanieczyszczeń w transporcie. Pełnię 
możliwości tego ekologicznego paliwa wykorzystasz dzięki kompletnej gamie 
pojazdów IVECO napędzanych biometanem — od Daily NP aż po ciężkie 
modele dalekobieżne IVECO S-WAY NP.

SKROPLONY  
GAZ ZIEMNY (LNG)  
do transportu 
dalekobieżnego
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INFRASTRUKTURA 
GAZU ZIEMNEGO. 
Infrastruktura dystrybucji gazu 
ziemnego w postaci CNG i LNG  
dynamicznie się rozwija i już teraz  
obejmuje swoim zasięgiem centra największych  
miast oraz główne trasy transportu w Europie. 

Szybko poprawia się również dostępność biometanu w rezultacie  
publicznych nacisków, rosnącego zapotrzebowania na ekologiczny transport  
oraz działań lokalnych władz.

 państwa europejskie zwiększają udział biometanu w swoich łącznych zasobach  
CNG, przy czym niektóre zbliżają się do poziomu 100% czystego bioCNG.

 przedsiębiorstwa energetyczne w coraz większym stopniu interesują się  
paliwem bioLNG. 

 inicjatywy takie jak finansowane przez UE konsorcjum BioLNG EuroNet,  
którego członkiem jest IVECO, przyczyniają się do masowego wdrażania  
LNG w transporcie.

 sieć dystrybucji LNG jest doskonałym fundamentem przyspieszonej  
 dostępności niebieskiego wodoru.



07

SIEĆ DYSTRYBUCJI DLA  
TRANSPORTU DALEKOBIEŻNEGO. 
Dziś sieć obejmuje ponad 275 stacji tankowania LNG oraz 3845 stacji CNG.

Stałemu rozwojowi infrastruktury dystrybucyjnej sprzyjają rządy i władze lokalne państw Europy 
poprzez programy zachęcające do inwestowania w to ekologiczne paliwo.
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KOMPLETNA GAMA  
OD LIDERA  
W DZIEDZINIE  
GAZU ZIEMNEGO.
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KOMPLETNA GAMA  
OD LIDERA  
W DZIEDZINIE  
GAZU ZIEMNEGO.

Jako pionier technologii gazu ziemnego z ponad 20-letnim stażem firma IVECO jest niekwestionowanym liderem, a także 
jedynym producentem oferującym pełny asortyment pojazdów Natural Power do wszystkich zadań: od lekkich pojazdów 
użytkowych po samochody ciężarowe klasy średniej i ciężkiej oraz autokary. Jest to również jedyna gama pojazdów 
zawierająca samochód ciężarowy klasy ciężkiej przeznaczony do międzynarodowego transportu dalekobieżnego. 

Dotychczas sprzedano ponad 35 000 pojazdów Natural Power, a specjalistyczna sieć dealerów zyskała rozległe 
doświadczenie w dziedzinie tej technologii, dzięki któremu może zapewniać klientom fachowe wsparcie  
sprzedażowe i usługowe.

Podejście IVECO do wspierania powszechnego wykorzystania gazu ziemnego w transporcie jest  
całościowe i obejmuje partnerstwa oraz wspólne działania na rzecz rozwoju niezbędnej sieci dystrybucji paliwa. 
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DOSKONAŁA ŁADOWNOŚĆ SIĘGAJĄCA 4,7 TON  
I NIEZRÓWNANA UNIWERSALNOŚĆ
Gama Daily HI-MATIC Natural Power stanowi najbardziej kompletną ofertę tego rodzaju pojazdów w branży. Znajdziesz w niej 
odpowiedni samochód do każdego zadania. Wyposażone w 3-litrowy silnik na CNG oraz 8-biegową automatyczną przekładnię 
pojazdy Daily HI-MATIC Natural Power są dostępne w wersji furgonu i podwozie o masie całkowitej od 3,5 do 7,2 ton oraz 
ładowności sięgającej 4,7 tony. Nadwozie o długości do 6400 mm umożliwia przewóz ładunku o objętości do 40 m3, co czyni Daily 
Natural Power najbardziej uniwersalnym pojazdem w swojej klasie.

Nowa wersja dalekosiężna oferuje jeszcze lepszą wydajność dzięki dodatkowym zbiornikom CNG, które zwiększają zasięg pojazdu 
do nawet 600 km. 

PIERWSZY SILNIK NA CNG POŁĄCZONY  
Z 8-BIEGOWĄ SKRZYNIĄ AUTOMATYCZNĄ

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER

FURGON KABINA

MINIBUSKoła  
pojedyncze

Koła  
bliźniacze

Koła  
pojedyncze

Koła  
bliźniacze

MODEL 35S 35C 40C 50C 65C 70C 35S 35C 40C 50C 65C 70C 50C

Pojazdy Daily Natural Power są również dostępne z 6-biegową skrzynią ręczną oraz opcjonalnym 14-litrowym zbiornikiem benzyny na potrzeby 
trybu rezerwowego.

Gama Daily HI-MATIC Natural Power
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DAILY HI-MATIC NATURAL POWER:  
EKOLOGIA I PEŁNA PRZYJEMNOŚĆ JAZDY

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO HI-MATIC
Przekładnia HI-MATIC jest najlepszym rozwiązaniem dla tych, którzy na co dzień zmagają się z 
ruchem miejskim. Dzięki ergonomicznej wielofunkcyjnej dźwigni zmiany biegów kierowca może 
skupić całą swoją uwagę na warunkach jazdy.

BEZKONKURENCYJNA WYDAJNOŚĆ
Możesz liczyć na mocny i sprawny silnik CNG o pojemności 3,0 l, porównywalny z silnikiem Diesla. 
Dzięki mocy 136 KM i najlepszemu w swojej klasie momentowi obrotowemu 350 Nm, możesz sprostać 
wymaganiom każdej misji.

WYJĄTKOWA OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA
Przekładnia HI-MATIC i silnik Natural Power zapewniają niespotykaną dotąd oszczędność 
paliwa. Biorąc pod uwagę niższe ceny detaliczne CNG w wielu krajach, oszczędności mogą 
sięgać 35% w porównaniu z olejem napędowym.

ŻADNYCH OGRANICZEŃ W OBSZARACH MIEJSKICH  
I PODCZAS DOSTAW NOCNYCH
Znaczna redukcja poziomu hałasu (50% w stosunku do odpowiednika wysokoprężnego) przekłada 
się na wyjątkowo cichą i czystą pracę, co jest olbrzymim atutem w obszarach miejskich ze strefami 
niskiej emisji zanieczyszczeń oraz podczas nocnej dystrybucji.
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EURCOARGO Natural Power jest jedynym samochodem ciężarowym w swojej kategorii oferującym prawdziwie ekologiczne 
i rentowne rozwiązanie transportowe połączone z szeregiem korzyści. Całkowita masa w przedziale 9–16 ton czyni ten 
pojazd idealnym do dostaw bezpośrednich, przejazdów na drugi koniec miasta, a także wszelkich zadań w centrach aglomeracji.

PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA I RENTOWNY
EUROCARGO Natural Power jest idealnym rozwiązaniem do przejazdów nocnych oraz zadań w strefach ograniczonego 
ruchu, a to za sprawą niskiego poziomu hałasu wynoszącego poniżej 71 dB — co potwierdza certyfikat Piek — oraz mniejszej 
emisji tlenków azotu i cząstek stałych, która przyczynia się do bardziej ekologicznej pracy samochodu.

EUROCARGO NATURAL POWER
UDANY EKOLOGICZNY PRODUKT
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KOMPLETNA OFERTA
Oferta EUROCARGO obejmuje gamę pojazdów wyposażonych 
w 6-cylindrowy silnik o momencie obrotowym 750 Nm i mocy 
204 KM. Samochody są dostępne z 6-biegową skrzynią ręczną lub 
automatyczną ze sprzęgłem hydrokinetycznym.. Parametry i 
ładowność pojazdu są identyczne z jego wersją napędzaną silnikiem 
Diesla, natomiast zasięg wynosi 400 km. Zbiorniki gazu są 
montowane przy podłużnicach podwozia, dzięki czemu nie 
zmniejszają przestrzeni ładunkowej pojazdu. 

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ  
O MODYFIKACJACH NADWOZIA  
I UNIWERSALNOŚCI
EUROCARGO Natural Power jest najbardziej uniwersalnym 
pojazdem w swojej kategorii na rynku. Został zaprojektowany pod 
kątem łatwej instalacji nadwozia i swobodnego rozplanowania 
zbiorników CNG, dzięki czemu spełnia wszystkie wymogi. Możesz 
wybierać spośród różnych przełożeń tylnej osi, przystawek odbioru 
mocy, a także wyposażenia opcjonalnego i fabrycznego 
przystosowanego do modyfikacji nadwozia.
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Oferta IVECO S-WAY NP to kompletna gama ciągników i podwozi o masie całkowitej zespołu sięgającej 50 ton. Wybieraj  
spośród modeli dostosowanych do wszystkich zastosowań: od przewozów miejskich i regionalnych po dalekobieżny transport 
międzynarodowy.

Nowa kabina pojazdów z serii IVECO WAY, połączona z najbardziej zaawansowaną technologią napędu na gaz ziemny na rynku, jest 
pod względem zrównoważonego rozwoju niekwestionowanym liderem w segmencie transportu dalekobieżnego. 

Aerodynamika i design nowej kabiny zapewniają oszczędność paliwa na poziomie 4% w przypadku dalekich tras.

OSZCZĘDNA I ZRÓWNOWAŻONA EKSPLOATACJA 
IVECO S-WAY NP daje Ci przewagę konkurencyjną dzięki prawdziwie „zielonemu” i opłacalnemu rozwiązaniu przeznaczonemu 
do transportu dalekobieżnego — najniższy w swojej klasie całkowity koszt posiadania (do 9% mniej w porównaniu z 
samochodem ciężarowym napędzanym silnikiem Diesla).

ZRÓWNOWAŻONY EKOSYSTEM
IVECO S-WAY NP maksymalnie wykorzystuje zalety najbardziej ekologicznego paliwa celem poprawy jakości powietrza  
i zmniejszenia skutków zmian klimatycznych. Pojazd może być napędzany biometanem — paliwem zgodnym z koncepcją 
gospodarki o obiegu zamkniętym, która zakłada minimalizowanie zużycia nowych zasobów, powstawania odpadów i emisji 
dwutlenku węgla, a potencjalnie nawet ujemną emisję gazów cieplarnianych i sekwestrację dwutlenku węgla. 

IVECO S-WAY NP
OSIĄGI I POSZANOWANIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

redukcja CO2 przy 
napędzie na biometan

–95%

redukcja cząstek stałych

–90%

redukcja NO2

–95%
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NAJLEPSZY W SWOJEJ KLASIE ZASIĘG
IVECO S-WAY NP jest pierwszym na rynku samochodem ciężarowym napędzanym gazem 
ziemnym, zaprojektowanym z myślą o dalekobieżnym transporcie międzynarodowym, 
który w wersji LNG zapewnia wyjątkową autonomię paliwową na poziomie 1600 km.

MOCNY Z NATURY
IVECO S-WAY NP oferuje bogaty wybór silników Cursor 9 i Cursor 13 na gaz ziemny, 
które sprawdzą się we wszystkich zastosowaniach wymagających zminimalizowania emisji 
zanieczyszczeń. Pojazd przyczynia się również do ograniczenia hałasu: w trybie cichym 
pracuje na poziomie zaledwie 71 dB(A) (potwierdzone certyfikatem Piek Quiet Truck), 
dzięki czemu jest idealny do realizowania dostaw nocnych.

PODWOZIA:  
DOSTĘP DO WSZYSTKICH OBSZARÓW
Dwu- i trzyosiowe podwozia IVECO S-WAY NP zostały zaprojektowane jako 
zrównoważony środek transportu do dystrybucji na obszarach miejskich i o lokalnym 
zasięgu. Ekologiczna i cicha praca sprawia, że można je eksploatować w centrach miast, 
gęsto zaludnionych obszarach oraz w strefach, w których obowiązują surowe normy 
emisji. Dostępny jest cały wachlarz zbiorników różnego typu, kształtu i rozmiaru, które 
można połączyć w zależności od wymogów danego zadania transportowego.
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IVECO X-WAY NP to lekki pojazd terenowy napędzany najbardziej dojrzałą technologią gazu ziemnego na rynku.  
Zapewnia to przewagę konkurencyjną dzięki prawdziwie „zielonemu” i zyskownemu rozwiązaniu dla transportu w lekkich 
warunkach terenowych z najlepszym w swojej klasie całkowitym kosztem posiadania. Pojazd jest dostępny jako ciągnik w 
wersji na CNG lub LNG.

WYDAJNOŚĆ I EKOROZWÓJ 
IVECO S-WAY NP maksymalnie wykorzystuje zalety najbardziej ekologicznego paliwa celem poprawy jakości powietrza, 
zmniejszenia skutków zmian klimatycznych i ograniczenia poziomu hałasu w środowisku; to ostatnie potwierdza zaledwie 
71dB(A) uzyskane w teście Piek Quiet. Truck podczas pracy w trybie cichym. 

IVECO X-WAY NP
EKOLOGICZNY TRANSPORT W LEKKICH  
WARUNKACH TERENOWYCH
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ODPOWIEDNIA KOMBINACJA  
DLA KAŻDEGO RODZAJU ZADANIA
Zbiorniki są dostępne w wersji CNG, LNG lub C-LNG i są wykonane na 
zamówienie, aby zwolnić miejsce na podwoziu dla potrzeb Twojej misji z 
zachowaniem autonomii paliwowej do 1600 km.

redukcja CO2 przy 
napędzie na biometan

–95%

redukcja cząstek stałych

–90%

redukcja NO2

–95%
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OFERTA PREMIUM

PAKIET SMART

PAKIET SMART jest bezpłatnie dołączany do pojazdów IVECO wyposażonych w moduł telematyczny Connectivity Box. 
Pakiet dostarcza Ci informacje na temat Twojego pojazdu i stylu jazdy kierowcy poprzez wykorzystanie następujących narzędzi:

SMART REPORT: system Oceny Stylu Jazdy (DSE) generuje cykliczne raporty na temat osiągów pojazdu i kierowcy ze 
wskazówkami umożliwiającymi poprawę stylu jazdy pod kątem optymalizacji zużycia paliwa oraz pojazdu.

RAPORT BEZPIECZNEJ JAZDY: razem z raportem Smart Report i przy wykorzystaniu systemu Oceny Stylu Jazdy 
generowany jest nowy raport umożliwiający sprawdzić jak Twój pojazd może być bardziej bezpieczny na drodze.

PORTAL KLIENTA I APLIKACJA IVECO ON: umożliwiają monitorowanie zużycia paliwa pojazdu oraz stylu jazdy 
kierowcy w sposób dynamiczny, dzięki czemu możesz określić, jak zoptymalizować wydajność swojej floty. 

Możesz również sprawnie zaplanować i zarezerwować wizyty serwisowe, aby wydłużyć do maksimum czas bezawaryjnej 
pracy.

MONITOROWANIE POJAZDU I ZDALNA DIAGNOSTYKA (RAS): narzędzie do diagnostyki zdalnej, usługi zdalne i 
bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania umożliwiają proaktywne podejście oraz maksymalne wydłużenie czasu bezawaryjnej 
pracy pojazdu dzięki przewidywaniu ewentualnych usterek i przestojów.

APLIKACJA EASY WAY: ułatw sobie życie na pokładzie pojazdu gamy ciężkiej – steruj funkcjami kabiny i wezwij pomoc o 
każdej porze jednym kliknięciem. Możesz też poprosić o zdalną pomoc techniczną podczas postoju. Pobierz aplikację Easy Way i 
korzystaj z jej funkcji w nowej kabinie! 

W ramach opcjonalnej OFERTY PREMIUM masz zapewniony kontakt z ekspertami IVECO, którzy doradzą Ci w kwestiach 
optymalnego wykorzystania pojazdu na podstawie danych otrzymywanych z maszyny.

Wybierz opcje które Cię interesują:

PROFESJONALNE DORADZTWO PALIWOWE: ekspert IVECO przeprowadzi z Tobą indywidualne konsultacje i 
doradzi Ci, jak ograniczyć zużycie paliwa oraz wykorzystać pełny potencjał pojazdu gamy ciężkiej.

ELASTYCZNY PLAN PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH: dane przekazywane w czasie rzeczywistym przez pojazdy 
gamy ciężkiej dzięki łączności pozwalają na efektywne planowanie interwencji w celu ograniczenia nieplanowanych postojów 
i maksymalizacji żywotności monitorowanych podzespołów w oparciu o rzeczywiste użytkowanie pojazdu.

IVECO TOP CARE: usługa nadaje priorytet naprawie Twojego pojazdu, aby jak najszybciej powrócił on na drogę.

FLEET MANAGEMENT - ZARZĄDZANIE FLOTĄ: telematyka ułatwiająca monitorowanie zużycia paliwa oraz pracy 
kierowców, a także planowanie codziennej aktywności, optymalizowanie tras i przydzielanie zadań. Zwiększ możlwości 
zarządzania flotą dzięki wglądowi w dni pracy kierowców i funkcji geolokacji.

IVECO WEB API: Usługa przeznaczona dla klientów, którzy chcą korzystać z danych pochodzących z pojazdów IVECO i 
móc widzieć je we własnym programie zarządzania flotą. WEB API umożliwia transfer danych bezpośrednio z serwerów do 
systemu klienta.

PROFESJONALNY RAPORT BEZPIECZNEJ JAZDY: Usługa zapewnia szczegółową analizę eksploatacji pojazdu gamy 
ciężkiej oraz sugestie ekspertów IVECO, w jaki sposób można poprawić bezpieczeństwo na drodze.

IVECO ON: NOWY ŚWIAT ZINTEGROWANYCH USŁUG  
I ROZWIĄZAŃ TRANSPORTOWYCH

IVECO ON jest zawsze z Tobą — zapewnia realne korzyści Twojej firmie poprzez indywidualnie dobraną ofertę usługową.
POPRAW KONKURENCYJNOŚĆ i RENTOWNOŚĆ FIRMY, UPROŚĆ ZARZĄDZANIE dzięki usługom łączności  
najlepiej dopasowanym do Twoich wymagań.
PODPISZ UMOWĘ NA USŁUGI ŁĄCZNOŚCI I KORZYSTAJ Z NOWYCH MOŻLIWOŚCI DOSTĘPNYCH DLA 
POJAZDÓW IVECO!



19

ELEMENTS: SPERSONALIZOWANE PAKIETY SERWISOWE
W celu zaoferowania klientom najlepszych rozwiązań, firma IVECO stworzyła ELEMENTS: 
szeroką gamę indywidualnie dopasowywanych pakietów usług, pomagających zapewnić 
sprawność pojazdu na drodze, ograniczenie do minimum przerw na przeglądy i naprawy.

SERWIS DOSTOSOWANY DO POTRZEB
ELEMENTS to specjalistyczne usługi, któr ych celem jest zapewnienie długiej żywotności każdego pojazdu.
Wybierz „elementy”, które najlepiej pasują do potrzeb Twojej firmy, aby stworzyć swój własny, spersonalizowany pakiet usług!

KONTRAKTY SERWISOWO - NAPRAWCZE ROZSZERZONA GWARANCJA

W PONIŻSZEJ TABELI PODSUMOWANO WSZYSTKIE  
MOŻLIWE KOMBINACJE PAKIETÓW SERWISOWYCH ELEMENTS:

SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM IVECO, ŻEBY POZNAĆ OFERTĘ USŁUG DOSTĘPNYCH DLA TWOJEGO POJAZDU,  
I WYBIERZ NAJLEPSZĄ UMOWĘ DOSTOSOWANĄ DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY.

PRZEGLĄDY UKŁAD  
NAPĘDOWY

INNE  
NAPRAWY ZUŻYCIE

 Elastyczny plan przeglądów jest dostępny dla pojazdów gamy ciężkiej z aktywnymi usługami łączności.

UKŁAD  
NAPĘDOWY

INNE  
NAPRAWY

USŁUGI SERWISOWE
Wybierając IVECO, stawiasz na wysoką jakość, dlatego możesz liczyć na kompleksową obsługę posprzedażową.  
Dowiedz się więcej na temat umów przeglądów okresowych i napraw, naszej sieci oraz pomocy drogowej.

- Przeglądy okresowe
- Smarowanie
- Wymiana olejów i płynów 

w zależności od instrukcji 
przeglądów okresowych

 i napraw

PRZEGLĄDY

- Silnik
- Wtrysk paliwa
- Skrzynia biegów 
- Naprawy wału 

napędowego i osi

UKŁAD  
NAPĘDOWY

- Podzespoły,  
 których nie obejmuje  
 element UKŁAD 
NAPĘDOWY  
 np. instalacja elektryczna

INNE  
NAPRAWY

- Sprzęgło
- Klocki hamulcowe
- Tarcze hamulcowe
- Bębny hamulcowe
- Okładziny hamulcowe  

 do hamulców bębnowych

ZUŻYCIE
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Mariola
Tekst maszynowy
Zapraszamy do kontaktuUni-Truck Sp. z o.o.Autoryzowany Dealer IVECO




