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MÜKEMMEL�KESİŞİM

İnşaat�lojistiği�ve�şehir�görevleri�için�özel�olarak�tasarlanmış�IVECO�X-WAY�serisi,�IVECO’nun�en iyi uzun yol teknolojileri 
ve efsanevi arazi sağlamlığının mükemmel�birleşimidir.

Super� Loader� versiyonunda� bu� olağanüstü� güç,� düşük� boş� ağır lık� ile� birlikte� IVECO� X-WAY’in� kendi� kategor isinde�
pazardaki en büyük taşıma yük kapasitesini�sunduğu�anlamına�gelir.

En�uç� noktaya� getirilen�modüler yaklaşım� ve�bu� serinin�görev odaklı tasarımı ,�müşterilerin� araçlarını� kendi� özel�
gereksinimlerine�göre�uyarlamaları�için�geniş�bir�model�yelpazesi�ve�nihai esneklik�sağlar.
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Kabin,�sürücülere�mükemmel kullanım ömrü�sağlamak�ve�aracın�yakıt ekonomisini�daha�da�ar tırmak�için�tamamen�
yeniden�tasarlandı.

Gelişmiş�motor�teknolojileri,� IVECO’nun�ağır�ürün�yelpazesinin�ayır t�edici�özelliği�olan�olağanüstü�yakıt�ver imliliğini�sunar.�
Düşük�bakım�maliyetleri�ile�bir leştiğinde,�bu olağanüstü düşük Toplam Sahip Olma Maliyetiyle�sonuçlanır.

Arazi�görevleri� için�özel�olarak�tasarlanmış�düzen�ve�tamponların�mevcudiyeti�ve�HI-TRACTION�sistemi�ve�sürünme�ve�
o�-road modları�gibi�özelliklerle�IVECO�X-WAY,�yollarda olağanüstü performans�sunmanın�yanı�sıra�arazide�son�
etap�hareketliliği�sağlamakta�mükemmel�şekilde�uygundur.
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BİR�BAKIŞTA�IVECO�X-WAY
Üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarmak için her ayrıntı dikkatlice incelenmiştir. Modüler, görev odaklı tasarım yaklaşımı, 
aracınızı özel gereksinimlerinize tam olarak uyacak şekilde uyarlamanıza olanak sağlar.

7,7 mm KALINLIĞINDA YAN ŞASİ ELEMANI

GENİŞ VİTES KUTUSU YELPAZESİ

GENİŞ MOTOR VE KABİN SEÇENEKLERİ

SABİT ARKA ŞASİ KESİTİ

AKSLARIN VE SÜSPANSİYONUN MODÜLER  KONFİGÜRASYONLARI
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OPTİMİZE EDİLMİŞ AYNA TASARIMI

KOMPLE PTO SUNUMU

ARAÇ AYARLARI: ON, ON+, OFF

ÖN IZGARA TASARIMI

KOMPLE LED FARLAR  
VE KORUMA IZGARASI

ÇOK PARÇALI TAMPONLAR

SÜPER YÜKLEYİCİ VERSİYONU: 
SINIFININ EN İYİ TAŞIMA YÜKÜ
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MİSYONUNUZ�İÇİN�ÖZEL�ÜRETİM

TAMPONUNUZU ÖZELLEŞTİRİN
Tamamen�yeni� tampon�plastik,� hibrit�veya�çelik�çözüm�seçenekleri�sunar,�böylece�özel�görevinizin�gereksinimlerine�uygun�
olanı�seçebilirsiniz.

Çok�parçalı�tampon�sizi�ve�aracınızı�koruyacak�ve�yalnızca�hasarlı�bölümü�değiştirmeniz�gerektiğinden�onarım�maliyetler inden�
tasarruf�sağlayacaktır.

Ayrıca� tamponunuzu� ve�marşpiyelinizi� çeşitli� renk� ve�malzeme�kombinasyonlarıyla� kişiselleştirebilirsiniz.�Marşpiyellerdeki�
kauçuk�uzantılar,�tasarımın�mükemmel�aerodinamiğine�ve�verimliliğine�katkıda�bulunur.

ÇELİK TAMPON

HİBRİT TAMPON

PLASTİK TAMPON



SON AŞAMA HAREKETLİLİK
IVECO� X-WAY,� aracın� her� türlü� görevi� tamamlamasına� olanak� tanıyan� geniş� özellik� ve� işlev� yelpazesine� güvenebilir��
ve�son�kilometreye�kadar�tutarlı�bir�şekilde�yüksek�üretkenlik�saglar.

ARAZI İŞLEVLERİNE SAHİP HI-TRONIX ŞANZIMAN
12� ve� 16� vitesli�HI-TRONIX� otomatik� şanzıman� ile,� görevinizin� arazi� bölümlerini� kolaylaştırmak� için� Sallanan�Mod,�Arazi��
Mod,�Sürünen�Mod�ve�4�geri�vites�gibi�bir�dizi�işlevden�yararlanabilirsiniz.

TAM MODÜLER AKSLAR VE SÜSPANSIYON KONSEPTI
IVECO�X-WAY,�tekli�ve�Göbek�Redüksiyonlu�arka�akslar,�havalı�ve�mekanik�süspansiyon�ve�ön�ve�arka�disk�fren�seçenekleriyle�
nihai�esneklik�sunar.

HI-TRACTION HIDROSTATIK TAHRIK
HI-TRACTION�sistemi,� yakıt� verimliligini�ar tırırken�manevra�kabiliyetini�ve�sürüş� güvenligini� geliştirerek�size�maksimum�yol�
tutuş�saglamak�için�-�yalnızca�ihtiyacınız�oldugunda�-�dört�tekerlekten�çekişe�geçecektir.

DONANIMLARIN MÜKEMMEL SEÇİMİ
Görevinizin�gereksinimleri�ne�en�uygun�düzeni�seçebilirsiniz:

“OFF” DONANIM
AĞIRLIKLI�OLARAK�OFF-ROAD�GÖREVLERI�IÇIN�MÜKEMMEL

•� Off-road�homologasyon�(N3G)
•� Off-road�güzergahlarda�en�iyi�performans�için�off-road�tırmanma
•� kabiliyeti�ve�yaklaşma�açısı�(>�25�°)
•� Off-road�araçlara�göre�daha�düşük�bakım�ve�onarım�maliyetleri

ON” DONANIM
KESİNLİKLE�KARAYOLU�GÖREVLERİ�İÇİN�MÜKEMMEL

•� On-road�homologasyon�(N3)
•� Yolda�optimum�konfor�ve�güçlendirilmi�asi
•� En�güvenli�çalışma�koşulları�için�(şehir�içinde�de)�kolay�kabin�erişimi�ve�geniş�görüş�açısı

“ON+” DONANIM
SON�AŞAMA�HAREKETLİLİĞİ�SAĞLAYAN�FARKLI�OFF-ROAD�GÖREVLER�IÇIN�MÜKEMMEL

•� On-road�homologasyon�(N3)
•� ON�düzeninden�daha�fazla�yaklaşma�açısı�ve�yerden�açıklık�degeri
•� Güçlendirilmi�tampon�koruması
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Koltuklarınızı� deri� veya� kumaş� döşeme� ile� kişiselleştirin� ve�
minderlerin�lüks�konforunun�keyfini�çıkarın.

Hem�klasik�biçimde�hem�de�ayır t�edici�düz�tabanıyla�sunulan�
yumuşak�dokunuşlu�veya�deri�direksiyon�simitlerini�seçin.

AD-AT kabin sürücü mahali.

PREMIUM�SÜRÜ�KONFORU
Sürücü mahalinin tamamı, olaganüstü ergonomi ve kontrol düzeni, daha fazla alan ve mükemmel görüş ile en üst düzeyde 
sürüş ortamı saglamak için oluşturulmuştur. Sürücünün yoldaki beklentilerini karşılamak için her ayrıntı dikkatlice 
çalışılmıştır.

DIREKSIYON
Aracın tüm temel işlevleri 
parmaklarınızın ucunda.

KONTAK KİLİDİ BÖLGESI
Sadece Start/Stop düğmesine  
basarak motoru çalıştırın ve 
durdurun.

ENTEGRE  
HVAC SISTEMI
Isıtma, havalandırma,  
ve klima.



��

AD kabin içi.

BİLGİ EĞLENCE
Akıllı telefon yansıtma ve 
yenilikçi özelliklerle dijital 
yaşamınızı araç  mahaline taşıyın.

ALACAKARANLIK VE  
YAĞMUR SENSÖRÜ
Farları ve ön cam sileceklerini  
otomatik olarak açar.
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AS kabin sürücü mahali.

EN�İYİ�YAŞAM�VE�ÇALIŞMA�ORTAMI
Kabin, mahalde üstün yaşam kalitesi sağlamak için sürücü etrafında tasarlanmıştır. Yeni kabin tasarımı  geniş,  iyi  döşenmiş 
bir yaşam ortamı yaratırken, gece bölmesi yeni simetrik düzeni ve iyi yerleştirilmiş saklama alanı, USB  bağlantıları ve 
kontrolleriyle işlevselliği ve konforu bir araya getirmektedir.

Yeni�açık�torpido�gözü�1,5�litrelik�bir�şişe�tutucu�içerir. Alt�konsol,�kalın�bir�A4�klasörü�içerebilir.
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100� litreye� kadar� kapasiteli� ve� donduruculu� geniş� buzdolabı�
yelpazesi.

Gece�bölmesinin�simetrik�düzeni,�tek�parça�alt�yatak�� ile�yeniden�
tasar lanmıştır� -� yumuşak� veya� ser t� şilte� seçenekleri� mevcuttur.�
Bagaj�bölmesi� veya� yolcu� yatağı�olarak� kullanılabilen�Smart� veya�
Comfor t�üst�ranzadan�da�seçim�yapabilirsiniz.

Her�duvarın� üst� ceplerinde� iki�USB�bağlantı�noktası�
bulunur.



IVECO X-WAY, aracınızın konfigürasyonunu gereksinimlerinize tam olarak uyacak şekilde uyarlamanızı sağlamak için görev 
odaklı bir yaklaşımla oluşturuldu. Geniş özellik ve bileşen seçenekleri, şasisinin efsanevi sağlamlığı, tasarımının her detayı, 
kusursuz bir şekilde gerçekleştireceği çok çeşitli görevler için yapılandırılabilen bir araç ortaya çıkarır.

GÖREV�ODAKLI�YAKLAŞIM
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MİKSER

IVECO X-WAY, olağanüstü düşük boş ağırlığı söz konusu olduğunda sınırları zorluyor. SL versiyonu, bir beton karıştırıcı 
için ayarlanmış 8x4 şasi ile sektördeki en iyi taşıma yük kapasitesine sahiptir, 400 hp (294 kW) ve 1700 Nm’ye kadar  
9 litrelik bir motora sahiptir, güç kategorisinde en iyisidir ve tork yoğunluğu ve olağanüstü yakıt verimliliği sağlar.
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IDEAL PTO
IVECO X-WAY, yeni sandviç PTO ile maksimum 2450 Nm’ye kadar tork sağlayan kalıcı olarak devreye alınan 
PTO seçenekleri sunar. Bu tork oranı, beton pompasına sahip bir mikser kasası için mükemmeldir.

MEKANİK VEYA OTOMATİK ŞANZIMAN
Otomatik şanzıman, genellikle kısa mesafelerde seyahat eden ve sıklıkla 
trafiğe takılan bu araçlarda daha fazla sürüş konforu  sağlar.

ÖN VE ARKA DİSK FRENLERİ
Disk frenleri, daha iyi bir hız azaltma sunar; daha az bakım 
maliyetleri, aşınma veya yıpranmaya neden olur.

ALAŞIMLI JANTLAR
Aks sayısına bağlı olarak boş ağırlığı 165 kg’a kadar azaltmanızı 
sağlayan alüminyum jantlar  mevcuttur.

MÜKEMMEL MANEVRA EDİLEBİLİRLİK
Aks konfigürasyonları ve dingil mesafeleri, mükemmel manevra 
kabiliyeti ve dönüş çapı sağlar.

SAĞLAM ŞASİ
Sabit kısımla 7,7 mm çerçevesiyle şasin in efsanevi gücü tamamen yüklü, döner tamburla olağanüstü taleplerin üstesinden kolayca 
gelir. 6,7 mm’lik çerçeve, boş ağırlığı 40 kg’a kadar azaltır.



GÜÇLÜ, RANDIMANLI MOTORLAR
9 litrelik ve 11 litrelik motorlar olağanüstü yakıt verimliliğiyle ihtiyacınız olan tüm gücü sağlar.

DOĞRU KABİN
Mikser kamyonlar için en ideal 
kabin,  alçak tavanlı AD kabin kısa 
kabindir: Daha hafiftir, böylece 
daha fazla yük taşıyabilirsiniz.

EGZOZ SİSTEMİ
Hafif çözüm için yatay, sağlıklı bir çevre için dikey egzoz.

GELİŞTİRİLMİŞ DOĞRUDAN VE DOLAYLI  GÖRÜNÜRLÜK
Aynaların aerodinamik tasarımı ve optimize edilmiş konumları, görüşü daha da artırır. AD / AT 
kabinlerinin arka camı, aracın arkasında mükemmel görüş  sağlar.

ÖN SÜSPANSİYON
Ön aks, 9 tona kadar yük taşıyabilir. Boş ağırlığı 60 kg’a kadar azaltmak için 1 yaprak parabolik süspansiyon 
mevcuttur.
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DAMPER

IVECO X-WAY damperli kamyon gitmeniz gereken her yere gidecektir: yolda ve arazide, dik yokuşlarda yukarı ve aşağı, 
engebeli virajlı yollarda ve açık arazide zar zor işaretlenmiş patikalarda. Sizin ve müşterilerinizin tam memnuniyeti için her 
nakliye işini güvenilir bir şekilde tamamlayacaktır. Özelliklerin ve kurulumların seçimi, işletmeniz için tam olarak doğru 
damperli aracı belirlemenizi sağlar.

ARKA AKSLAR
Size en iyi ağırlık ve yakıt tüketimi çözümünü sunan Tek Redüksiyonu veya daha 
fazla yerden yüksekliğe ihtiyacınız varsa Göbek Redüksiyonunu seçin.

ÇOKLU AKS KONFİGÜRASYONLARI
İhtiyaçlarınıza tam olarak uyan çok çeşitli konfigürasyonlar 
arasından seçim  yapın.

GENİŞ ŞASİ SEÇENEKLERİ
3120 mm ile 6700 mm arasında değişen geniş aks 
mesafesi ve arka burun uzunlukları arasından seçim 
yapın.

ARKA SÜSPANSİYONLAR
IVECO X-WAY, tüm konfigürasyonlarla birlikte yaprak yaylı veya havalı süspansiyon seçenekleri sunar. 
Havalı süspansiyonlar konforu en üst düzeye çıkarır ve aracın yükleme yüksekliğini azaltmanıza olanak tanır.

YÜK
Şasi, sektördeki en büyük yük taşıma kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. 
Pnömatik süspansiyonlar, alüminyum jantlar ve hava ve yakıt depoları gibi özellikler, 
boş ağırlığı daha da azaltarak daha büyük bir yük kapasitesi sağlar.

PTO
Hidrolik devreyi kaldıran gövde, her türden arka damperin çalıştırılması için 
gereken gücü sağlayan bir dişli kutusu veya motor PTO’su ile tahrik edilir.

��



ÖN AKS
9 ton kapasiteli yaprak yay.

VİTES KUTUSU
Manuel, otomatikleştirilmiş veya otomatik: Yol kullanımınıza göre transmisyonunuzu 
seçin; çalıştırma maliyetlerini azaltırken konforu ve güvenliği en üst düzeye çıkarın.

ÖN VE ARKA DİSK FRENLERİ
Daha düşük bakım maliyetleri ve daha az aşınma ile yıpranmaya neden olan daha iyi hız azaltma.

KABİN
AD kısa kabini veya yataklı uzun AT kabini seçin.

KONFORLU VE GÜVENLİ ERİŞİM
İyi yerleştirilmiş tutamaklar ve basamaklar, kabine ve damper köprüsüne güvenli erişim 
sağlar. Aşağı açılır en düşük basamak, şokları daha iyi emmek için lastik kayışlarla  asılır.

ARAÇ DONANIMLARI 
Özel gereksinimlerinize uyan 
araç donanımını seçin: on-road 
homologasyonlu “ON”, “ON+” veya 
O�-road için sertifikalı “OFF”.
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GELİŞTİRİLMİŞ DOĞRUDAN VE DOLAYLI GÖRÜNÜRLÜK
Aynaların aerodinamik tasarımı ve optimize edilmiş konumları, görüşü daha da artırır. 
AD / AT kabinlerinin arka camı, aracın arkasında mükemmel görüş sağlar.

MOTORLAR
Seri, göreviniz için doğru gücü ve torku sağlamak için üç hacimli (9, 11 ve 13 litre)  
motor seçenekleri sunar.



IVECO   X-WAY,  kanca kaldırıcınız ve çift kollu kaldırıcınızda  htiyacınız olan olağanüstü manevra kabiliyeti, kompakt 
genel boyutları, zemin açıklığı ve çekiş sağlar. Geniş yapılandırma seçenekleri, görevinizle tam olarak uyuşması için son 
derece esneklik  sağlar :  her  gün birçok yükleme ve boşaltma döngüsüyle dağıtım, günde birkaç döngüyle uzun mesafe 
taşıma, mükemmel manevra kabiliyeti gerektiren şehir görevleri veya zorlu arazide sürüş

KANCA�KALDIRICI�VE�ÇİFT�KOLLU�KALDIRICI

TAŞIMA YÜKÜ ANAHTAR BİR ETKENDİR
Şasi alanındaki bileşenler, olası taşıma yüklerini en üst düzeye çıkarır.

ARKA LED IŞIKLAR

DİKEY EGZOZ SİSTEMİ

MOTORLAR
İhtiyacınız olan gücü sağlayan motorlar: 9 litrelik veya itiş gücü optimize edilmiş 11 litre.

VİTES KUTUSU
Manuel, otomatikleştirilmiş veya otomatik: Yol kullanımınıza  göre 
transmisyonunuzu seçin; çalıştırma maliyetlerini azaltırken konforu  
ve güvenliği en üst düzeye çıkarın.

DOĞRU ŞASİ
Tüm konteyner boyutlarına uygun olması için 
3120 mm ila 6700 mm arasında sabit şasi 
çerçeve kısmı ve aks mesafeleri.

ARKA HAVA SÜSPANSİYONLARI
Hava süspansiyonu, konteyneri yüklerken veya 
boşaltırken aracın arka kısmını alçaltmanızı 
sağlar.

HİDROSTATİK SÜRÜŞ
HI-TRACTION ile ihtiyacınız olan tüm çekiş ve daha büyük taşıma kapasitesi. Her tekerlekten çekiş yapan araçlardan daha 
hafiftir; yükleme ve boşaltmadan sonra size ihtiyacınız olan tüm tutuşu sağlar. Ayrıca, aktarma organlarının bağlantısını tamamen 
keserek aracı yalnızca hidrostatik güçle hareket ettirmenize olanak tanıyan yeni Sürünme çalışma fonksiyonu da mevcuttur.
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MOTOR PTO
Motor tahrikli PTO, aracı hareket ettirirken kancayı tam konumuna getirmek için araç hareket 
halindeyken sistemi kullanmanıza izin verir ve verimliliği en üst düzeye çıkarır.

KABİN
İhtiyaçlarınıza göre en iyi kabin: AD kısa kabin; AT alçak veya 
orta yükseklikte tavanlı yataklı kabin; AS yüksek veya orta 
yükseklikte tavanlı yataklı kabin.

ARKA AKSLAR
Kanca kaldırıcınız veya çift kollu kaldırıcınız genelde asfalt yolda çalışıyorsa Tekli Redüksiyonu; daha 
zorlu yollarda sürüş yapıyorsa çift redüksiyonu (cer) seçin.

ÖN VE ARKA DİSK FRENLERİ
Daha düşük bakım maliyetleri ve daha az aşınma ile yıpranmaya neden olan 
daha iyi hız azaltma.

ARAÇ DONANIMLARI
Üç donanım seçeneği (ON, ON+, OFF), zemin açıklığı ve 
konfor arasında en iyi dengeyi kurmanıza izin  verir.

YÜKSEK MANEVRA KABİLİYETİ
Olağanüstü manevra kabiliyeti için üçüncü direksiyon dingili, direksiyon halkasını optimize 
eder. Dönüş halkasını daha da azaltmak üzere 8x2 ve 8x4 için Tridem modeller.

GELİŞTİRİLMİŞ DOĞRUDAN VE DOLAYLI GÖRÜNÜRLÜK
Aynaların aerodinamik tasarımı ve optimize edilmiş konumları, görüşü daha da artırır. AD / AT 
kabinlerinin arka camı, aracın arkasında mükemmel görüş sağlar.
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IVECO X-WAY, üstü açık kamyondan platform vinçlere kadar her türlü vince uygundur. IVECO X-WAY’in sağlamlığı ve 
modüler yapısı,  dengeden ödün vermeden vinçleri kabinin arka kısmına, orta konuma veya aracın arkasına takmamıza 
izin verir.

VİNÇ�VE�PLATFORM

ARKA AKSLAR
Vinciniz genelde asfalt yolda çalışıyorsa 
Tekli Redüksiyonu; daha zorlu yollarda 
sürüş yapıyorsa çift redüksiyonu (cer) 
seçin.

PTO
Vinci çalıştıran hidrolik devre, vites kutusu veya motor PTO tarafından tahrik edilir.

ARKA SÜSPANSİYONLAR
Vinç çalışırken hava süspansiyonu araca daha 
iyi bir denge sağlar.

DAYANIKLI ŞASİ
Sabit kesitli 7,7 mm kalınlığındaki şasinin efsanevi gücü, vinç kurulumundaki yoğun yükün 
getirdiği olağanüstü taleplerle kolayca başa çıkar.

HİDROSTATİK SÜRÜŞ
HI-TRACTION ile ihtiyacınız olan tüm çekiş ve daha büyük taşıma kapasitesi. Her tekerlekten çekiş yapan araçlardan daha 
hafiftir; yükleme ve boşaltmadan sonra size ihtiyacınız olan tüm tutuşu sağlar. Ayrıca, aktarma organlarının bağlantısını tamamen 
keserek aracı yalnızca hidrostatik güçle hareket ettirmenize olanak tanıyan yeni Sürünme çalışma fonksiyonu da mevcuttur.

��



EGZOZ SİSTEMİ
Dikey bir egzoz sistemi, aracın çevresinde daha 
temiz bir hava için mevcuttur.

ÖN VE ARKA DİSK FRENLERİ
Daha düşük bakım maliyetleri ve daha az aşınma ile 
yıpranmaya neden olan daha iyi hız  azaltma.

DOĞRU KABİN
Hepsi alçak tavanlı olarak mevcut olan AD kısa kabin 
veya AT ve AS yataklı kabinlerden birini seçebilirsiniz.

MOTORLAR
Üç hacimli motor seçenekleri: 9, 11 ve 13 litre.

VİTES KUTUSU
Manuel, otomatikleştirilmiş veya otomatik: Yol kullanımınıza 
göre transmisyonunuzu seçin; çalıştırma maliyetlerini azaltırken 
konforu ve güvenliği en üst düzeye çıkarın.

360° GÖRÜŞ
Mükemmel görüş alanı, aracın çevresinde 
harika bir görünürlük sağlar.

��



DAMPERLİ�YARI�RÖMORK

VERİMLİ VİTES KUTULARI
Manuel, otomatikleştir ilmiş ve otomatik transmisyonlardan birini seçin ve OverDrive oranıyla yakıt tüketimini azaltın.

EMNİYET
Yol güvenliği: EBS, ESP, AEBS ve  LDWS.

ÖN VE ARKA  
DİSK FRENLERİ
Daha düşük bakım maliyetleri ve 
daha az aşınma ile yıpranmaya 
neden olan daha iyi hız azaltma.

IVECO X-WAY çekiciler, AS kabininin üst düzey konforuyla yakıt verimliliği ve güvenlik teknolojilerinin en iyilerini bir 
araya getirir.

Bu özellikler, yüksek verimlilik, güvenlik ve mükemmel Toplam Sahip Olma Maliyetini garanti ederek teslimatınızı 
yaparken “son kilometrenin” ve iş sahalarının zor koşullarının kolayca üstesinden gelmenizi sağlayacak özgüven sunar.

VERİMLİ YAKIT TÜKETİMİNE SAHİP MOTORLAR 
9, 11 ve 13 litrelik motorlar, IVECO X-WAY’in yakıt verimliliği 
özelliğiyle birleştiğinde olağanüstü yakıt tasarrufu sağlar.

��

HİDROSTATİK SÜRÜŞ
HI-TRACTION ile ihtiyacınız olan tüm çekiş ve daha büyük taşıma kapasitesi. Her tekerlekten çekiş yapan araçlardan daha  
hafiftir; yükleme ve boşaltmadan sonra size ihtiyacınız olan tüm tutuşu sağlar. Ayrıca, aktarma organlarının bağlantısını 
tamamen keserek aracı yalnızca hidrostatik güçle hareket ettirmenize olanak tanıyan yeni Sürünme çalışma fonksiyonu 
da mevcuttur.



ARKA AKSLAR
Çekiciniz genelde asfalt yolda çalışıyorsa Tekli Redüksiyonu; daha zorlu 
yollarda sürüş yapıyorsa çift redüksiyonu (cer) seçin.

MOTOR PTO
Motor tahrikli PTO, yükü dengelemek üzere araç bir yokuş aşağı eğimde 
durduğunda damper yarı römorku kısmen eğmenize izin  verir.

BEŞİNCİ TEKER
Sürgülü beşinci teker dahil, farklı yükseklik ve konumlarla çok çeşitli yedek 
tekerlekler.

DAYANIKLI ŞASİ
Sabit kısmıyla 7,7 mm’lik şasinin efsanevi  gücü.

ARKA HAVA SÜSPANSİYONU
Görevleriniz yoğun yol kullanımı içeriyorsa sürüş konforunu en üst düzeye 
çıkarmak için hava süspansiyonunu  seçin

RAHAT KABİN 
Her tercihle eşleşecek rahat ve güvenli bir kabin: AD kısa kabin, AT 
yataklı kabin veya AS geniş yataklı kabin.

��



IVECO X-WAY, ihtiyacınız olan yüksek gücü sağlar ve kalası kolayca yükleme, taşıma ve boşaltma için gerekli olan özellikleri 
sunar. Kütüklerinizi yollarda rahat bir şekilde taşıyarak ormanlara ve varış yerinize götürür: Güçlü  motorlarımız, 3 araç 
kurulumumuz, dayanıklı şasi, büyük taşıma kapasitesi ve hidrostatik tahrik; hepsi bu çok yönlü görev için tasarlanmış 
özelliklerdir.

TOMRUK

ÇOK YÖNLÜ KABİN
IVECO X-WAY, her ihtiyacı karşılaması  için  çok 
yönlü ve güvenli bir kabine sahiptir:  AD  kısa kabin, 
AT yataklı kabin veya AS  geniş  yataklı kabin.

ARAÇ DONANIMLARI 
Görevlerinizdeki yol ve arazi 
gereksinimlerinin miktarına bağlı 
olarak üç kurulum seçeneği (ON, 
ON+, OFF), zemin açıklığı ve konfor 
arasında en iyi dengeyi kurmanıza 
izin verir.

GÜÇLÜ MOTOR 
9, 11 ve 13 litrelik motorlar, en yüksek tork-güç oranını sağlaması  
ve olağanüstü yakıt verimliliği sunması için tasarlanmıştır.

��

HİDROSTATIK SÜRÜŞ
HI-TRACTION ile ihtiyacınız olan tüm çekiş ve daha büyük taşıma kapasitesi. Her tekerlekten çekiş yapan araçlardan daha 
hafiftir; yükleme ve boşaltmadan sonra size ihtiyacınız olan tüm tutuşu sağlar. Ayrıca, aktarma organlarının bağlantısını tamamen 
keserek aracı yalnızca hidrostatik güçle hareket ettirmenize olanak tanıyan yeni Sürünme çalışma fonksiyonu da mevcuttur.



YÜKSEK MANEVRA KABİLİYETİ
Olağanüstü manevra kabiliyeti için mükemmel direksiyon simidi.

GÜÇLÜ ARKA SÜSPANSİYONLAR
Yaprak veya havalı süspansiyonlar tüm konfigürasyonlarla kombinasyon halinde mevcuttur.

GENİŞ PTO SEÇENEĞİ

ÖN VE ARKA DİSK FRENLERİ

YÜK
Şasi, sektördeki en büyük yük taşıma kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.

SAĞLAM ŞASİ
Tüm boyutlardaki kütüklere uyması için 7,7 mm  
çerçeve ve sabit kısım ve 3120 mm ila 6700 mm 
arasında değişen aks mesafeleri ile şasinin efsanevi gücü.

��



IVECO X-WAY, kanal temizleyicinin kolayca takılması ve ihtiyacınız olan tüm özellikleri sağlaması için optimize edilmiştir. 
Bu görevde yüksek performans esastır ve 2450 Nm’ye kadar tork sağlayacak şekilde tasarlanan yeni, debriyajdan bağımsız 
sandviç PTO, gerekli olan devasa torku  sunar.

KANAL�TEMİZLEYİCİ

BÜYÜK TAŞIMA KAPASİTESİ
Şasi bölgesindeki bileşenler, kanal temizleyiciler için anahtar etken olan olası taşıma kapasitesini en 
üst düzeye çıkarır.

ARKA HAVA SÜSPANSİYONU
Görevleriniz yoğun yol kullanımı içeriyorsa sürüş konforunu 
en üst düzeye çıkarmak için hava süspansiyonunu seçin.

VİTES KUTUSU
Manuel, otomatikleştir ilmiş veya otomatik: Çalıştırma maliyetlerini azaltırken konforu ve güvenliği en üst düzeye çıkarmak için transmisyonunuzu seçin.

DAYANIKLI ŞASİ
Sabit kısmıyla 7,7 mm’lik şasinin efsanevi gücü.

YÜKSEK MANEVRA KABİLİYETİ
Olağanüstü manevra kabiliyeti için dingil direksiyonlanır 
ve dönüş  çapını optimize eder. Dönüş çapını daha da 
azaltmak üzere 8x2  ve 8x4 için Tridem modeller.

GÜÇLÜ PTO
900 Nm’ye kadar tork sağlayan Multipower PTO’ları veya 2450 Nm’ye kadar sunan sandviç 
PTO’ları seçin.

ARKA AKSLAR
Aracınız genelde asfalt yolda çalışıyorsa Tekli  
Redüksiyonu; “Dur - Kalk” görevleri için ise çift  
redüksiyonu (cerli) seçin.

��

HİDROSTATİK SÜRÜŞ
HI-TRACTION ile ihtiyacınız olan tüm çekiş ve daha büyük taşıma kapasitesi. Her tekerlekten çekiş yapan araçlardan daha 
hafiftir; yükleme ve boşaltmadan sonra size ihtiyacınız olan tüm tutuşu sağlar. Ayrıca, aktarma organlarının  bağlantısını tamamen 
keserek aracı yalnızca hidrostatik güçle hareket ettirmenize olanak tanıyan yeni Sürünme çalışma fonksiyonu da mevcuttur.



ÖN AKS
9 ton kapasiteli yaprak yay.

KABİN
Kısa veya uzun, dar veya geniş IVECO X-WAY her tercihe uygun kabine sahiptir.

GÜÇLÜ MOTOR
9, 11 ve 13 litrelik motorlar, en yüksek tork-güç 
oranını sağlaması ve olağanüstü yakıt  verimliliği 
sunması için  tasarlanmıştır.

EGZOZ SİSTEMİ
Dikey bir egzoz sistemi, aracın çevresinde daha temiz bir hava için mevcuttur.

ÖN VE ARKA DİSK FRENLERİ
Daha düşük bakım maliyetleri ve daha az aşınma 
ile yıpranmaya neden olan daha iyi hız azaltma.

��

GELİŞTİRİLMİŞ DOĞRUDAN VE DOLAYLI GÖRÜNÜRLÜK
Aynaların aerodinamik tasarımı ve optimize edilmiş konumları, görüşü daha da artırır. AD / AT 
kabinlerinin arka camı, aracın arkasında mükemmel görüş sağlar.



DOĞAL�YOL�
IVECO X-WAY NP, piyasadaki en olgun doğal gaz teknolojisi ile çalışan hafif o�-road aracıdır. Sınıfının en iyisi Toplam Sahip 
Olma Maliyeti ile hafif arazi taşımacılığı için gerçek anlamda ‘yeşil’ ve karlı bir çözümle size rekabet avantajı sağlar.

ETKİLİ ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
IVECO X-WAY NP, hava kalitesini artırmak, iklim değişikliği etkilerini azaltmak  ve  gece  teslimatları  için  ideal  olan 
Sessiz Modda sadece 71dB(A) düşük gürültü seviyesinde çalışarak daha sessiz bir çevre sağlamak için en çevre dostu 
yakıtın  avantajlarını  maksimuma çıkarır.
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540
PMXVIW

540
PMXVIW

540
PMXVIW250

PMXVIW

540
PMXVIW

540
PMXVIW400

PMXVIW

–%95

biyo-metanlı�CO
�
�

bakımından
partikül�madde�
bakımından

–%90

NO
�
�bakımından

LNG�–�1600�km’ye�kadar LNG�–�1400�km’ye�kadar

LNG�–�800�km’ye�kadarLNG�–�1150�km’ye�kadar

500�mm

2000�mm

1000�mm

HER GÖREV İÇİN BİR KOMBİNASYON
Tanklar� CNG,� LNG� veya� C-LNG� versiyonlarında� mevcuttur� ve� 1600� km’ye� kadar� yakıt�
otonomisiyle� göreviniz� için� şaside� ihtiyaç� duyduğunuz� alanı� boşaltmak� için� özel� olarak�
üretilmiştir.

–%95
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2

3

8

4

5

6

7
1 ET KET

1� Genişlik
2�Toplam�yükseklik
3� Uzunluk
4�Tabandan�tavana�ayak�boşluğu
5�Taban�yüksekliği�kabin�ortası
6�Yolcu�tarafı�kullanılabilir�mesafe
7� Zeminde�kullanılabilir�mesafe
8�Tavanda�kullanılabilir�mesafe

KONFİGÜRASYONUNUZU�SEÇİN
IVECO�X-WAY’in�çok�çeşitli�özellik�ve�bileşen�seçeneklerine�sahip�modüler,�görev�odaklı�yaklaşımı,�yapısal�güç�ve�düşük�boş�
ağırlık�ile�birlikte,�aracı�çok�çeşitli�uygulamaların�özel�gereksinimlerine�göre�özelleştirmede�nihai�esneklik�sağlar.

KABİNLER
IVECO�X-WAY�kabin�serisi,�görevinize�uygun�kabin�seçenekleri�sunar :��6�yataklı�kabin,�alçak�veya�orta�tavanlı��7�yataklı�
kabin�ve�alçak�tavanlı����kısa�kabin.

127
(1)�Yaklaşık�ölçüler,�süspansiyonlara,�montaj�değişkenler ine�ve�tahminler�göre�

değişebilir.

(2)�Üst�yatak�opsiyoneldir.

�6�NDEL�
Alt�yatak�uzunluğu�2100�mm,�genişlik�800�mm�(700�mm�arka�koltuklar),���

üst�ranza�uzunluğu�2040�mm,�genişlik�600�mm�(Comfort�Ranza�ile�700�mm).

�7�NDEL�
Alt�yatak�uzunluğu�1950�mm,�genişlik�540�mm,���

üst�yatak�uzunluğu�1850�mm,�genişlik�680�mm.

1 2 3 4 5 6 7 8

��� Tavan Genişlik 
(mm)

Toplam
yükseklik 

(mm)

Uzunluk  
(mm)

Tabandan 
tavana 
ayak 

boşluğu 
(mm)

Taban  
yüksekliği 

kabin 
ortası 
(mm)

Yolcu 
tarafı  kul-
lanılabilir 
mesafe 
(mm)

Zeminde 
kullanıla-

bilir 
mesafe 
(mm)

Tavanda  
kullanıla-

bilir 
mesafe 
(mm)

Yataklar (2) Biniş  
basamağı

Yüksek ���� 3800�(1) ���� ���� �� 430 ��� ��� 1�(2)
3

Alçak ���� 3300�(1) ���� ���� �� 430 ��� – �

AT

Orta 2300 3550�(1) ���� ���� 340 370 ��� ��� ��(2)
3

Alçak 2300 �����(1) ���� ���� 340 370 ��� – �

AD

Alçak 2300 �����(1) ���� ���� 340 370 – – � 3

Boyutlar�modele�göre�değişiklik�gösterebilir



33

Cursor�11 Cursor�13Cursor�9

Cursor�13�NP

DİZEL�MOTOR�SERİSİ

MOTOR
MOTOR�HACMİ

�PMXVIW�
GÜÇ

L����rpm
TORK

Nm���rpm
EMİSYON��

TEKNOLOJİSİ
EMİSYON��

STANDARTI

�85625�� 8,7

330�@�1655�–�2200 1400�@�1100�–�1655

HI-SCR Euro�VI/d360�@�1530�–�2200 1650�@�1200�–�1530

400�@�1655�–�2200 1700�@�1200�–�1655

�85625��� 11,1

420�@�1475�–�1900 2000�@�870�–�1475

HI-SCR Euro�VI/d460�@�1500�–�1900 2150�@�925�–�1500

480�@�1465�–�1900 2300�@�970�–�1465

�85625��� 12,9
510�@�1560�–�1900 2300�@�900�–�1560

HI-SCR Euro�VI/d
570�@�1605�–�1900 2500�@�1000�–�1605

DOĞAL�GÜÇ�MOTORU

MOTOR
MOTOR�HACMİ

�PMXVIW�
GÜÇ

L����rpm
TORK

Nm���rpm
EMİSYON��

TEKNOLOJİSİ
EMİSYON��

STANDARTI

�85625����13 12,9 460/338�@�1900 2000�@�1100�–�1600 3-way�Catalyst Euro�VI/d

MOTORLAR
IVECO�X-WAY,�tüm�uygulamalar� için� uygun�çok�sayıda�Euro�VI/d� dizel�ve�doğal�gazlı�motor� seçeneği�sunmaktadır.�3�Farklı�
hacimli�ve�330�ile�570�arasında�değişen�güç�sınıflandırmalarına�sahip�dizel�motorlar,�sınıfında�lider�bir�güç�sağlar.�Temiz�ve�sessiz�
çalışma�imkanı�sunan�doğal�gazlı�versiyonları�da�mevcuttur.
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ÖN�AKSLAR

RIGID ARTIC

���� ���
��36

���
��37

���� ���
�����

���
�����

���
�����

���� ����

ÖN�AKS�YÜKÜ

����

����

���� – – – – –

����

DONANIM�ON DONANIM�ON+�/�OFF

ÖN�AKS�DÜŞÜŞÜ

142�mm 72�mm

ARKA�AKSLAR

TİP MAKS. TEKNİK  
AĞIRLIK (ton)

FRENLEME TİPİ MAKS. FRENLEME 
TORKU (kNm)

YAĞ  
TİPİ 

YAĞ MİKTARI 
(litres)

SERVİS   
ARALIĞI

SR

06����(92���� SR-Solo 13

Disc

18,2

Sentetik

��

400k�km’ye�kadar06���������� SR-Solo 13 18,2 12,5

07�������� SR-TM 23 �� 33,5

HR

���������� HR-Solo 13

Disc �� Sentetik

��

400k�km’ye�kadar���������� HR-TL �� 24,5

���������� HR-TM 23�(3) 38

HI-TRACTION

RIGID ARTIC

��� ������36 ������37 ��� ��������� ��� ���

�� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

HI-TRACTION OLMADAN

HI-TRACTION – – – – – – – – –

HI-TRACTION + SÜRÜNME ÇALIŞMASI – – – – – – – – –

ÖN�TAMPONLAR

DONANIM AS�KABİN AD/AT�KABİN

21 21� 2))
GRİ PLASTİK  
PARÇALAR 

KABİN RENGİ PLASTİK 
PARÇALAR

GRİ PLASTİK  
PARÇALAR 

KABİN RENGİ PLASTİK 
PARÇALAR

TAMPON

HYBRID –

PLASTİK –

ÇELİK – –
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VİTES�KUTUSU

MOTOR
GÜÇ�
�L��

TORK�
��m�

OTOMATİK��
16�HIZ

OTOMATİK��
12�HIZ

MANUEL��
16�HIZ

OTOMATİK�

�)�+��7521�� �)�+��7521�� �)�(�263/�7 �//�621

65���/( +5���/( 65���/( +5���/( 65���/( +5���/( 65���/( +5���/(

AS�KABİN

�85625���

��� ����
16�TX�2640�TD�
(2600�Nm)

16�TX�2640�TO�
(2600�Nm)

12�TX�2640�TO�
(2600�Nm)

12�TX�2610�TO�
(2600�Nm)

��� 2300
16�TX�2440�TD�
(2400�Nm)

16�TX�2440�TO�
(2400�Nm)

12�TX�2420�TD�
(2400�Nm)

12�TX�2410�TO�
(2400�Nm)

AS/AT/AD�KABİN AT/AD�KABİN

�85625���

��� 2300

12�TX�2210�TO�
(2200�Nm)

12�TX�2410�TO�
(2400�Nm)

16�S�2320�TD�
(2350�Nm)

16�S�2520�TO�
(2500�Nm)

��� ����
12�TX�2210�TO�
(2200�Nm)

16�S�2220�TD�
(2200�Nm)

16�S�2220�TO�
(2200�Nm)

��� ����
12�TX�2010�TD�
(2000�Nm)

12�TX�2010�TO�
(2000�Nm)

AT/AD�KABİN

�85625��

��� ����

12�TX�1810�TD�
(1800�Nm)

12�TX�1810�TO�
(1800�Nm)

16�S�1620�TD�
(1700�Nm)

16�S�1820�TO�
(1700�Nm)

��� ���� 3200-series

��� ����
12�TX�1410�TD�
(1400�Nm)

PTO

ŞANZIMANA  
BAĞIMLI / BAĞIMSIZ

BAĞLANTI ORAN TORK 
(Nm)

DÖNÜŞ

MOTOR�PTO

DEVREYE ALINIR/ÇIKARTILIR
Bağımsız Pompa�/�Flanş

1,12�/�1,14
��� Ters�Motor

SÜREKLİ DEVREDE 1,14�/�1,195

SANDVİÇ�PTO

DEVREYE ALINIR/ÇIKARTILIR Bağımsız Flanş 1,02�/�1,26�/�1,56 1602�–�2450 Motor�ile�aynı

MULTIPOWER�PTO

DEVREYE ALINIR/ÇIKARTILIR
Bağımsız Flanş 1,29 ��� Motor�ile�aynı

SÜREKLİ DEVREDE

VİTES�KUTUSU�PTO�(4-5)

NH/1b – NH/1c

Bağımlı
Pompa�/�Flanş

1,00 ���� Ters�motor

NH/4b – NH/4c 0,90�/�1,28 430

Motor�ile�aynı

NTX/10b – NTX/10c 0,91�/�1,09�/�1,28�/�1,58�/�1,59�/�2,35 400�–�720

N221/10b – N221/10c 1,23�/�1,48�/�1,91�/�2 ,19 470�–�870

NTX/10c+bR (0,91-1,28)�/�(1,09-1,59)�/�(1,23-1,85)�/�(1,48-2,35) 400�–�720

S3200 TOP MOUNT Pompa 0,60 ���

� Standar t� � � Mevcut� � –�Mevcut�değil

(1)�Arka�aks�oranları�için�≤�3,36.� � (2)�Arka�aks�oranları�için�≥�3,70.� � (3)�23�t�sadece�bazı�ülkeler�için�(%�0�aşırı�yük�kabul�edilir ).
(4)�Toplam�redüksiyon�oranı,�PTO�oranının�ve�araçtaki�vi tes�kutusunun�hız �etken inin�bir�sonucudur.� � (5)�Sürekli�devrede�PTOlar.
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YENİ�BİR�BAĞLANTI�DÜNYASI��
MYIVECO�WAY�SOLUTION
IVECO�X-WAY�üzerindeki�bağlantı,�sürücünün�zahmetsiz�ve�verimli�çalışmasına�yardımcı�olmak�ve�aracın�çal ışma�süresini,��
yakıt�verimliliğini�ve�Toplam�Sahip�Olma�Maliyetini�optimize�ederek�filo�yöneticisini�desteklemek�için�tasarlanmıştır.

KUMANDA MAHALİNDE BAĞLANTIYLA KOLAY YÖNETİM
Mobil�cihazınızı� yeni�bilgi-eğlence�sistemine�yansıtmanıza�ve�sürüş�sırasında�tüm�işlevlerini� tam�güvenlik� içinde�kullanmanıza�
olanak�tanıyan�Apple�Car�Play�ile�dijital�yaşamınızı�kumanda�mahaline�taşıyabilirsiniz.

Kabin�Kontrolu Sürüş�Asistanı IVECO�Non-Stop�Assistance Uzaktan�kontrollu�Asistans�Hizmeti

MYIVECO EASY WAY – IVECO X-WAY SÜRÜCÜ UYGULAMASI

Bir�IVECO�X-WAY�sürücüsü�olarak�hayatınızı�kolaylaştırmak�için�tasarlanan�yeni�uygulama,�mobil�cihazınızda�tüm�kabin�ve�
araç� yönetim� işlevlerini� kontrol� etmenizi� sağlar.�Ayrıca� IVECO�Assistance�Non-Stop�hizmetini� etk inleştirmek,� uzaktan�
teşhis�verilerine�erişmek�ve�aracın�Sürüş�Tarzı�Değerlendirme�aracını�görüntülemek�için�de�kullanabilirsiniz.��Kolay.
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YOLDA DAHA FAZLA ZAMAN 

IVECO� X-WAY’in� bağlanabilirliğ i,� uzaktan� teşhis,� tele�
servisler�ve�kablosuz�yazılım�güncellemeleri� için�Uzak tan�
Kontrollu�Asistans�Hizmeti�aracıyla�proaktif�bir�yaklaşımla�
aracınızın�çalışma�süresini� ve�üretkenliğini�en�üst�düzeye�
çıkarmanıza� yardımcı� olacaktır.� Ayrıca,� Kontrol� Odası�
eylemini� tetikleyen� arıza� kodu� uyarılarına� ve� bir� servis�
müdahalesi� planlamanız� gerektiğinde� sizi� uyaracak� ve�
planlanmamış� kesintilerden� kaçınarak� ana� bileşenlerin�
sağ lık�izleme�durumuna�dayalı�proaktif�bir�hizmet��sağlar.

AKILLI BAĞLANTI PAKETİ İLE FİLONUZU OPTİMİZE EDİN
Yeni�standart�Bağlantı�Kutusu,�aracınızı�yeni�MYIVECO�Way�Solutions�ile�proaktif�destek�sağlamak�için�gerçek�zamanlı�olarak�
veri�alan�ve�24�saat�izleyen�IVECO�uzman�ekibi�ile�doğrudan�iletişim�kurar.

AKILLI RAPOR
Yerleşik�IVECO�Sürüş�Stili�Değerlendirmesi�(DSE),�yakıt�ve�araç�optimizasyonu� için�sürüş�stilini�nasıl�iyi leştirebileceğinize�
dair�ipuçlarıyla�aracın�ve�sürücünün�performansı�hakkında�haftalık�raporlar�oluşturur.

MYIVECO – PORTALINIZ VE UYGULAMANIZ

MYIVECO�portalı� ve�uygulaması,� aracınızın�yakıt�tüketimini�ve�sürücünüzün� sürüş�tarzını� gerçek� zamanlı� olarak� � izlemenizi�
sağlar,� böylece� filonuzun� performansını� optimize� etmenin� yollarını� belirleyebilirsiniz.�Ayrıca,� çalışma� süresini� en� üst� düzeye�
çıkarmak�için�servis�randevularını�verimli�bir�şekilde�planlayabilir�ve�randevu�oluşturabilirsiniz.
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PREMIUM�ÖZEL�HİZMETLER
IVECO�X-WAY’in�bağlanabilirliği,�filonuzun�performansını�ve�verimliliğini�optimize�etmenize�yardımcı�olmak�için�tasarlanmış�
yeni�bir�modüler�hizmetin�kilidini�açar.

PROFESYONEL YAKIT DANIŞMANLIK HİZMETİ
Bu�yeni�gelişmiş�hizmet,�aracınızın�yakıt�tüketiminin�ayrıntılı�analizini�ve�görev�bazlı�ideal�tüketim�tahminleriyle�karşılaştırmalara�
dayalı�olarak�yakıt�ekonomisini�nasıl� iyileştirebileceğiniz�konusunda�IVECO�uzmanlarından�öneriler�sağlar.�Ayrıca,�lastik�basıncı�
veya�yakıt�ve�hava�filtresinin� tıkanması� gibi� aracın� yakıt� verimliliğini�etkileyebilecek�olaylara� ilişkin�uyarılarla� izleme� sağlar� ve�
kamyon�kullanımınızı�en�üst�düzeye�çıkarır.

ESNEK BAKIM PLANLAMASI
Aracınızın� bağlantısı� aracılığıyla� sağladığı� gerçek� zamanlı� veriler,� plansız�
duruşları� azaltmak� ve� aracın� gerçek� kullanımına� bağlı� olarak� izlenen�
bileşenlerin�ömrünü�en�üst�düzeye�çıkarmak�için�bakım�ve�onarım�müda-
halelerini�verimli�bir�şekilde�planlamanıza�olanak���tanır.

IVECO ÜST SEVİYE BAKIM
MYIVECO� WAY� Solutions� tarafından� sağlanan� proaktif� desteğe� ek�
olarak,�bu�premium�hizmet,�gerekli�eylemi�önceliklendirir.�Biz�de�aracınızı�
mümkün�olan�en�kısa�sürede�yola�geri�döndürmek�için�ilerlemeyi��takip�
edeceğiz.

PROFESYONEL FİLO YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ
Verizon�ve�Astrata�ile�ortaklaşa�sunulan�bu�gelişmiş�lojistik�ve�sevkiyat�hizmeti,�aracınızı�bir�Geofencing� işlevi�ile�izlemenizi�ve��
izlemenizi�sağlar�ve�Uzaktan�Takograf�İndirme�Hizmeti�(RTDS)�sağlar.

MYIVECO WEB API
MYIVECO�Web�Uygulama�Programlama�Arayüzü�(API),�aracınızın�tüm�verilerini�doğrudan�kendi�sisteminizde�uyarlamak�için��
filo�yönetim�sisteminizle�sorunsuz�bir�şekilde�etkileşime��girer.

AVRUPA�ANAYOLLARINDA�
YAKIT�DANIŞMANLARI�VE�
SÜRÜCÜ�OKULLARI

TCO�Danışmanlığı
Özel IVECO Yakıt Danışmanları ekibi

TCO�Sürüş
ECO-Sürüş Eğitim Okulları
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���-�
AKTARMA�
ORGANLARI

EKSTRA�
AKTARMA�
ORGANLARI

AŞINMA
��-��-��

BAĞLANTI��
PAKETİ

IVECO�X-WAY,�bağlantı�yoluyla�tamamen�yeni�bir��kişiselleştirme�düzeyi�sunar.�
Sağladığı� gerçek� zamanlı� araç� verileri,� IVECO� X-WAY’inizin� gerçek� kullanıma�
dayalı� ısmarlama bakım planları� sunmamızı� sağlamaktadır.� -� işinizle�
mükemmel�bir��uyum.

Alternatif�olarak,�Elements� ser imiz,� işletmeniz� için�Planlı� Bakım�ve�Uzatılmış�
Garanti�hizmetlerinin�kombinasyonunu�seçmenize��ve��Ek��Koruma��elemanlarıyla�
paketinizi�daha�da�zenginleştirmenize�olanak�tanıyan�olağanüstü�esneklik�sunar.

ELEMENTS

İŞİNİZE MÜKEMMEL UYAN HİZMETLERİ SEÇİN
IVECO�X-WAY,� aracınızın�en� iyi� formda� çalışmasını� ve� işletmenizin� sağlıklı� bir� sonuçla� çalışmasını� sağlamak� için� hassas�
gereksinimlerinize�göre�uyarlanabilen�kapsamlı�bir�hizmet�yelpazesi�sunar.

PLANLI BAKIM SÖZLEŞMELERİ GENİŞLETİLMİŞ GARANTİ

Teklifi�oluşturan�ana�“elemanlar”�(Bakım,�Aktarma�Organları,�Ekstra�Aktarma�Organları,�Aşınma),� işinize�mükemmel�şekilde�
uyan�sözleşmeyi�oluşturmak�için�birleştirilebilir.�Aşağıdaki�tablo�tüm�olası�kombinasyonları�özetlemektedir :

İstisnalar�için,�lütfen�pazarınızla�ilgili�sözleşme�belgelerine�bakınız.

AKTARMA�
ORGANLARI

EKSTRA�
AKTARMA�
ORGANLARI

-� Bakım
-�Yağlama
-�Bakım�ve�onarım��
el�kitabına�göre�yağ��
ve�akışkan�değişir.�

BAKIM

-�Motor
-�Yakıt�enjeksiyon�sistemi
-�Vites�kutusu
-� Kardan�mili�ve�aks��
onarımları

AKTARMA 
ORGANLARI

-�Halihazırda�aktarma�
organı�elemanı�tarafından��
kapsanmayan�bileşenler,��
örn.�Elektrik�sistemi

EKSTRA AKTARMA 
ORGANLARI

-�Debriyaj
-�Fren�balataları
-�Fren�diskleri
-�Fren�tamburları
-�Fren�tamburları�için��
fren�balataları

AŞINMA

-� MYIVECO�Akıllı�Rapor
-� MYIVECO�Web�Portalı��
(Uygulama�Dahil)

-� MYIVECO�Araç�
Görüntüleme

-� MYIVECO�Easy�Way�
Uygulaması

AKILLI  
BAĞLANTI PAKETİ
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IVECO�AKSESUARLARI
Kamyon�bir�araçtan�çok�daha�fazlasıdır :�Her�gün�binlerce�insanın�yaşadığı�ve�çalıştığı�yerdir.�Bu�nedenle�IVECO�Aksesuarları,�
sürücünün�mahalinde�ihtiyaçlarını�karşılamak,�performanslarını�iyileştirmek,�aracın�stilini�ve�konforunu�geliştirmek�ve�yeni�
teknolojiler i�kullanmak�için�bir�dizi�özel�ürün�yarattı.

IVECO X-WAY’İNİZİ İŞ İHTİYAÇLARINIZA GÖRE ÖZELLEŞTİRİN 
Aracınızın�görüşünü,�rahatlığını,�güvenliğini�ve�verimliliğini�ar tırmak�için�geliştirilmiş�olan�çok�çeş itli�yüksek�kaliteli�aksesuarları�
görevlerinize�uyacak�şekilde�seçerek�IVECO�X-WAY’inizi�özelleştirin.�Fark�yaratan�detaylar.

GÖRÜNÜRLÜK
Işık� çubuğu� ve� koruyucu� ön� çubuk,� kabinin� şeklini� ve�
görünür lüğünü� vurgulamak� için� tamamen� kabine� � entegre�
edilir.� Şirket� imajını� zenginleştirmek� için� filo� işaretini/�
sembolünü�kullanarak�tam�özelleştirme�yapmak�mümkündür.�
Acil�durumlar�veya�özel�manevralar�için�tavsiye�edilen�tepe�
lambası,�her�yöne�yüksek�görüş�sağlar.

VERİMLİLİK
Toplam�TCO’yu�azaltmak�için�IVECO�Aksesuarları�size�geniş�
antisifon� sistemleri� sunar.� Alüminyum� cihazlar,� dizel� yakıt�
hırs ızlığını�önler,�bozulmaz,�hızlıca��dolum��yapılmasını�sağlar�
ve�takılması��kolaydır.

EMNİYET
Manevra� yaparken� daha� fazla� görüş� alanı� sağlayan� yüksek�
kalitedeki� ters� yöne� ilerleme� güvenlik� sistemlerini�����
kullanırken� güvenliğinizi� ar tırmak� için� çeşitli� aksesuarlar�
arasında�seçim�yapın.

ŞÖFÖR MAHALİNDE TEKNOLOJİ
Akıllı� telefonunuzu,� tabletinizi,� TomTom�’unuzu� ve����������
Drivelinc’inizi�en�iyi�ve�en�güvenli�konumda��şarj��etmek�için�
entegre� soketli� yeni� özel� bir� gösterge� paneli� braketi�
tasarlanmıştır.

IVECO�Accessories�ürün�gamının�tamamı,�

aksesuarlar�kataloğunda�ve�çevrimiçi�olarak�

���S���DSSOLFD�LR��F���SDU�V�VHUYLFH�HX�LYHFR�S�S

Ekstra�resimlere�ve�bilgilere�ayrıcalıklı�

erişim�için,�ücretsiz�uygulamayı��

App�Store’dan�indirilebilirsiniz.

Ücretsiz���9(�2��FFHVVRULHV��

uygulaması�ile�tüm�özelleştirme��

imkanları�elinizin�altında.
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IVECO�X-WAY’inizi�ve�işletmenizi�faal�halde�tutmak�için,�IVECO�
Aralıksız�Yol�Desteğine�telefonla�7/24�ulaşabilirsiniz.

�9(�2�1R��6�RS,�aracınızın�arızalanması�halinde� IVECO�
ile� iletişim� kurmak� için� kullanabileceğiniz� orijinal� IVECO�
akıllı� telefon� uygulamasıdır.� Araç� bilgilerinizi� (araç� şase�
numarası�ve�tescil�plakası)�girip�bir�düğmeye�basarak,�yardım�
talebinizi�IVECO�Müşteri�Merkezine�iletebilirsiniz.�Talebinizi�
derhal� işleme� koyar,� en� yakın� servis� atölyesini� harekete�
geçirir� ve� aracınızın� onarımını� takip� ederiz.� Uygulamayı�
kullanarak,� aracınızın�destek� işlemlerinin�durumu� hakkında�
bilgi�alabilirsiniz.

IVECO�HİZMETLERİ

IVECO�Orijinal�Parçaları,�Yeni�IVECO�X-WAY’inizin�değerinin�
zamana� karşı� korunmasının,� beklenmedik� arızalara� karşı�
korumanın,�insanların�ve�eşyaların�güvenliğinin�sağlanmasının�
en� iyi� garantisini� temsil� etmektedir.� IVECO,� Yeni� IVECO�
X-WAY’inizin�hizmet�ömrünün�her�aşaması�için�uygun�olan�
yeni�ve�yenilenmiş�bileşenlerin,�servis�kitlerinin�ve�telematik�
çözümlerinin� yer� aldığı� en� kapsamlı� ürün� yelpazesini� de�
sunmaktadır.� IVECO,� 335.000� metrekarelik� alana� yayılmış,�
400.000�parça�numarasının�yönetildiği�ve�7/24�parça�teslimatı�
garantisi� sunan,� Avrupa� genelinde� 6� parça� deposundan�
oluşan�bir�ağ�işletmektedir.

IVECO,�geniş�güç�aktarma�uygulamaları�portföyüne�ek�olarak,�çeşitli�iştirakleri�aracılığıyla�tarım�ve�inşaat�ekipmanlarının,�tırların,�ticari�araçların,�otobüslerin�
ve� özel�araçların� tasarım,�üretim�ve� satışını� gerçekleştiren�ve� sermaye�malları� sektöründe� bir� dünya� lideri�olan�CNH� Industrial�N.V.’nin�bir�markasıdır.��
Tüm�CNH�Industrial�Ticari�Markaları�için�yüksek�performanslı�orijinal�parçaların�dağıtımını�da�yapmaktadır.

ALO IVECO

������������������S
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IVECO�X-WAY�MODELİNİZİ�SEÇİN

ARTIC�DIESEL

4x2 6x4

-�)��������

KABİN

�6 – –

�7 – –

�� – –

MOTOR�/��
VİTES�KUTUSU

�XUVRU�� – – – –

�XUVRU��� Otomatik�/�Manüel Otomatik Otomatik�/�Manüel –

�XUVRU��� – Otomatik – Otomatik

ARAÇ�DONANIM�

21

ON�ON+� OFF ON�ON+ ON� ON+� OFF ON� ON+21�

2))

ARKA�AKS�/��
SÜSPANSİYON

65
Mekanik�/�Pnömatik Mekanik�/�Pnömatik

+5

BAĞLANTI�KUTUSU Tüm�modeller�için�standa rt

AKS�MESAFESİ�(mm) 3650�–�3800 3200

ARTIC�NP

4x2

-�)�����������

KABİN �6

MOTOR�/��
VİTES�KUTUSU �XUVRU��� Otomatik

YAKIT�SİSTEMİ

�1� 650�km’ye�kadar

�/1� 1080�km’ye�kadar

/1� 1600�km’ye�kadar

ARAÇ�DONANIM�
21

ON� ON+

21�

ARKA�AKS�/��
SÜSPANSİYON 65 Pnömatik

BAĞLANTI�KUTUSU Tüm�modeller�için�standart

AKS�MESAFESİ�(mm) 3800
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RIGID

4x2 6x2P 6x2P�(Twin) 6x4

-�)��������

KABİN

�6 – – – –

�7 – – –

�� – – –

MOTOR�/�
VİTES��
KUTUSU

�XUVRU��
Otomatik�/��
Manüel�/��
Allison

Otomatik�/��
Manüel�/��
Allison

–
Otomatik�/��
Manüel�

–
Otomatik�/��
Manüel�/� �
Allison

–

�XUVRU���
Otomatik�/��
Manüel

Otomatik�/��
Manüel

Otomatik
Otomatik�/��
Manüel

Otomatik
Otomatik�/��
Manüel

–

�XUVRU��� – – Otomatik – Otomatik – Otomatik

ARAÇ��
DONANIM

21

ON� ON+� OFF ON� ON+ ON�ON+ ON ON ON�ON+� OFF ON� ON+21�

2))

ARKA�AKS�/�
SÜSPANSİYON

65
Mekanik�/�Pnömatik Pnömatik Pnömatik Pnömatik Pnömatik Mekanik�/�Pnömatik

+5

AKS�MESAFESİ�(mm) 3800�–�6700 3120�–�6050 3800�–�6050 3200�–�5100

RIGID

8x4�(2+2) 8x4�(1+3) 8x2x6�(2+2)

-�)��������

KABİN

�6 – – –

�7 – – –

�� – – –

MOTOR�/�
VİTES��
KUTUSU

�XUVRU��
Otomatik�/��
Manüel

–
Otomatik�/��
Manüel

–
Otomatik�/��
Manüel

–

�XUVRU���
Otomatik�/��
Manüel

–
Otomatik�/��
Manüel

–
Otomatik�/��
Manüel

–

�XUVRU��� – Otomatik – Otomatik – Otomatik

ARAÇ��
DONANIM

21

ON� ON+� OFF ON� ON+ ON� ON+�OFF ON�ON+ ON ON21�

2))

ARKA�AKS�/�
SÜSPANSİYON

65
Mekanik�/�Pnömatik Pnömatik Pnömatik

+5

AKS�MESAFESİ�(mm) 4250�–�5820 3200�–�5100 4500�–�6050
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