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IVECO S-WAY.  
Vydajte sa  
novou cestou.
IVECO S-WAY poskytuje kompletné riešenie dopravy navrhnuté s cieľom zlepšiť 
pohodlie vodičov v kabíne a zabezpečiť, aby vlastníci mohli prevádzkovať svoj podnik 
efektívne, udržateľne a so ziskom.
Kabína vozidiel radu IVECO S-WAY je koncipovaná tak, aby sa stala obľúbeným 
miestom vodičov a ich domovom mimo domova, spríjemňuje vodičom prácu a 
život, poskytuje priestranné a dobre rozvrhnuté pracovisko s množstvom prvkov 
pre lepšie pohodlie a moderných funkcií.

IVECO S-WAY dosahuje mimoriadnu úsporu paliva a udržateľnosť a zároveň 
nízke celkové náklady na vlastníctvo vďaka moderným technológiám a inovatívnym 
službám.
IVECO S-WAY, 100% prepojené nákladné vozidlo, začína novú éru proaktívnej a 
prediktívnej podpory.

V súlade s týmto novým spôsobom práce a riadenia ponúka IVECO novú generáciu 
špeciálne vyvinutého príslušenstva, ktoré umožňuje prispôsobiť si pracovisko podľa 
želania a získať čo najlepšiu osobnú skúsenosť s NOVÝM RADOM IVECO S-WAY.
Môžete si vytvoriť jedinečné vozidlo IVECO S-WAY podľa svojich preferencií, ak 
sa rozhodnete, že si vylepšíte jeho štýl pomocou širokej škály vysokokvalitných 
chrómovaných detailov a nového loga s LED podsvietením.
Doplnkové systémy aktívnej a pasívnej bezpečnosti a zabezpečenia pomôžu lepšie 
ochrániť vaše cenné vozidlo i náklad, zatiaľ čo špičkové príslušenstvo zmení palubnú 
dosku na pracovisko budúcnosti.

A v neposlednom rade si môžete zvoliť úroveň pohodlia svojho úplne nového 
vozidla IVECO S-WAY vďaka ucelenému radu príslušenstva, ako je napríklad nový 
zábavný systém navrhnutý tak, aby váš život za volantom bol čo najproduktívnejší a 
najpohodlnejší.

S vozidlami radu IVECO S-WAY sa vodiči a vlastníci vydajú novou cestou.
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1  Kryty zrkadiel. Ľahké plastové kryty z ABS, ktoré zabezpečujú ochranu 
zrkadiel a vylepšujú dizajn. Súprava obsahuje 2 kusy (kryt ľavého a pravého zrkadla).

2  Mriežka nárazníka, matný chróm. 
Materiál: chrómované ľahké prídavné kryty z ABS.
Súprava obsahuje:
- 5 krytov

3  Stylingová súprava, matný chróm.
Materiál: nerezová oceľ.
Súprava obsahuje:
- 2 samolepiace lemy na nárazník
- 2 samolepiace lemy pod okno
- 2 samolepiace lemy na bočné kryty

4  Inoxová laserová mriežka.
Materiál: leštená nehrdzavejúca oceľ.
- Rýchla a jednoduchá montáž
- Vodotesnosť IP68
- Odolnosť voči nárazom
- Odolnosť voči umývaniu/UV žiareniu

5  Chrómovaná/Čierna mriežka s optickým vláknom. Zostava optických vlákien  
na exteriérovú masku chladiča vozidla
Materiál: ABS.
- Viac ako 1 milión farebných kombinácií
- Funkcia blikania LED osvetlenia v rytme okolitých zvukov
- Nastavenie intenzity
- Vodotesnosť IP68
- Odolnosť voči nárazom
- Odolnosť voči umývaniu/UV žiareniu

Štýl v súlade s výkonom.
Každučký detail bol starostlivo navrhnutý s cieľom zdôrazniť hlavnú prednosť kabíny maximalizujúcu aerodynamické vlastnosti. Kvalitné materiály a presné testovanie 
umožňujú jednoduchú montáž príslušentsva.

Číslo dielu Opis

1
500051761 Chrómované kryty zrkadiel.

500049916 Chrómované kryty zrkadiel.

2 500051764 Mriežka nárazníka, matný chróm.

3 500051763 Stylingová súprava, matný chróm.

4 500052015 Inoxová laserová mriežka.

5
500052016 Chrómovaná mriežka s optickým vláknom.

500052040 Čierna mriežka s optickým vláknom.
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Číslo dielu Opis

1 500049918 Tuningová súprava.

2
500050354 Kryt nábojov kolies z nehrdzavejúcej ocele s 10 otvormi a upevnením na 26 mm matice Originálna laserová úprava IVECO.

500050355 Kryt nábojov kolies z nehrdzavejúcej ocele s upevnením na 32 mm matice a originálnou laserovou úpravou IVECO.

3
500050357 Čierny lakovaný kryt nábojov kolies z nehrdzavejúcej ocele s 10 otvormi a upevnením na 26 mm matice Originálna úprava so zrkadlovým efektom IVECO.

500050358 Čierny lakovaný kryt nábojov kolies z nehrdzavejúcej ocele s 10 otvormi a upevnením na 32 mm matice Originálna úprava so zrkadlovým efektom IVECO.

4 500025726 1 nerezový čelný kryt zadného náboja.

5
93162440 26 mm kryt nábojov predných kolies.

500050361 32 mm kryt nábojov predných kolies.

6
500051782 1 nerezový čelný kryt predného náboja.

500051783 1 nerezový čelný kryt zadného náboja.

7
500050344 Kryt nábojov kolies z nehrdzavejúcej ocele s 24,93 mm otvormi a upevnením na 26 mm matice.

500050353 Kryt nábojov kolies z nehrdzavejúcej ocele s 24,93 mm otvormi a upevnením na 32 mm matice.

1  Tuningová súprava.
Materiál: leštená nerezová oceľ s vysokým leskom.
Súprava obsahuje:
- 2 vonkajšie kľučky
- 5 vložiek mriežok predného nárazníka
- 2 vložky zrkadiel

2  Originálny laserový kryt nábojov kolies IVECO.

3  Čierny lakovaný kryt nábojov kolies IVECO z nehrdzavejúcej ocele so 
zrkadlovým efektom.

4  Kryt náboja kolesa s logom. Navrhnutý tak, aby náboj kolesa bol čo najlepšie 
chránený, pričom sa zároveň kladie dôraz na štýl vďaka logu IVECO, priemer 22,5" – 10 
otvorov. Nie je kompatibilný so systémom monitorovania tlaku v pneumatikách.

5  Kryt nábojov predných kolies.

6  Kryty nábojov kolies.
- Navrhnuté tak, aby náboj kolesa bol čo najlepšie chránený
- Priemer 22,5" – 10 otvorov

7  Kryt nábojov kolies z nehrdzavejúcej ocele so stredovým otvorom.

Štýl v súlade s výkonom.
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Číslo dielu Opis

1 500049989 32 mm čierny kryt matíc kolies z nehrdzavejúcej ocele

2
500051794 Chrómovaná oceľ.

500050997 Chrómovaná oceľ s modrými prvkami.

3 93162600 Nerezová oceľ s reliéfnym logom IVECO.

4

500050252 Plast vo farbe alpská biela.

500050281 Chrómovaný plast.

500050479 Biely plast.

500050258 Čierny plast.

5 2994362 Chrómovaný plast.

6

2994354 Nerezový kryt predného kolesa – 22,5" (10 otvorov).

2994355 Nerezový kryt zadného kolesa – 22,5" (10 otvorov).

500025732 Plastový kryt predného kolesa – 22,5" (10 otvorov).

500025733 Plastová poklice zadního kola – 22,5" (10 otvorů).

1  Čierny kryt matíc kolies z nehrdzavejúcej ocele.

2  3  4  Kryty matíc kolies.
- Navrhnuté na zabezpečenie maximálnej ochrany matíc kolies
- Priemer 32" – balenie po 10 kusoch

5  Kryty matíc kolies.
- Navrhnuté na zabezpečenie maximálnej ochrany matíc kolies
- Priemer 32” – balenie po 20 kusoch

6  Kryty kolies. Kryty kolies dodávajú jazde štýl a eleganciu a zároveň ešte viac znižujú 
spotrebu paliva. K dispozícii vo vyhotovení leštená nerezová oceľ alebo chrómovaný plast  
s upevňovacími držiakmi a stredovým krytom s logom IVECO. Dodávajú sa v súpravách 
po 2 kusoch.

Štýl v súlade s výkonom.
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1  Chrómované logo a lemy.
Materiál: nerezová oceľ.
Súprava obsahuje:
- 1 logo IVECO
- 4 lemy

2  Logo iveco na bok kabíny. Súprava 2 kusov log, sieťotlačová potlač odolná  
proti UV žiareniu.

3  4  5  Potlače. Štýlové potlače so zaručenou odolnosťou proti vode a UV žiareniu 
zlepšujú vzhľad vozidla.

Číslo dielu Opis

1 500051780 Chrómované logo a lemy.

2 500049919 Logo IVECO na bok kabíny.

3
500049934 Súprava EDGE, variant 1 strieborná a titánová.

500049935 Súprava EDGE, variant 2 strieborná a zlatá.

4
500049937 Súprava RACE, variant 1 červená a strieborná.

500049938 Súprava RACE, variant 2 titánová a zlatá.

5 500049936 Súprava BAND, variant 1 stříbrná & zlatá.

Štýl v súlade s výkonom.
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Pre maximálnu efektívnosť.
Súprava príslušenstva, ktoré zabezpečí osvetlenie na cestách alebo v kabíne, dodáva vozidlu osobitý vzhľad a zaručuje bezpečnosť. Vďaka elektronickým klaksónom  
a odrazovým prvkom bude vaše vozidlo vždy počuť a vidieť.

1  Predná svetelná rampa. S káblom pre blikače na 4 svetlá, 4 pevné držiaky, 2 pulzné 
svetlá. Nehrdzavejúca oceľ, 60 mm.

2  Bočné lišty. S 5 žltými LED svetlami. WB 3 800 mm. Nehrdzavejúca oceľ, 60 mm.

3  Spojlerová lišta. 5 bielych a 2 žlté LED svetlá. Nehrdzavejúca oceľ, 60 mm.

4  Spojlerová lišta. 7 bielych a 2 žlté LED svetlá. Nehrdzavejúca oceľ, 60 mm.

Číslo dielu Opis

1 500051088 Predná svetelná rampa.

2 500051093 Bočné lišty.

3 500051086 Spojlerová lišta 5 + 2.

4 500051087 Spojlerová lišta 7 + 2.

Špeciálne tvary zvýrazňujú dizajn vozidla spredu aj zboku a poskytujú mu robustný vzhľad.
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1  Strešná svetelná rampa SKY LIGHT (vysoká strecha). S káblom na LED svetlá  
na 6 svetiel, 6 pevných držiakov, 5 bielych LED svetiel. Nehrdzavejúca oceľ, 60 mm.

2  Strešná svetelná rampa SKY LIGHT (vysoká strecha). S káblom na LED svetlá  
na 4 svetlá, 4 upínacie držiaky, 3 biele a 2 žlté LED svetlá. Nehrdzavejúca oceľ, 60 mm.

3  Strešná svetelná rampa SKY LIGHT (vysoká strecha). S káblom na LED svetlá  
na 4 svetlá, 4 upínacie držiaky, 3 biele a 8 žltých LED svetiel. Nehrdzavejúca oceľ, 60 mm.

4  Strešná svetelná rampa SKY LIGHT (vysoká strecha). Kábel na LED svetlá  
na 6 svetiel, 6 upínacích držiakov. Nehrdzavejúca oceľ, 60 mm.

5  Strešná svetelná rampa SKY LIGHT (nízka strecha). Kábel na LED svetlá  
na 4 svetlá, 4 pevné držiaky. Nehrdzavejúca oceľ, 60 mm.

6  Strešný ochranný rám. Špeciálne tvarovaný tak, aby zvýraznil čelný dizajn vozidla  
a dodal mu robustný vzhľad.
Strešný ochranný rám:
Priemer 60 mm, s držiakmi na 4 dodatočné svetlá.
Voliteľné 79454: príprava na LED svetlá s ovládaním v kabíne.

Číslo dielu Opis

1 500051090 Strešná svetelná rampa SKY LIGHT (vysoká strecha) 6 + 5.

2 500051089 Strešná svetelná rampa SKY LIGHT (vysoká strecha) 4 + 3 + 2.

3 500051092 Strešná svetelná rampa SKY LIGHT (vysoká strecha) 4 + 3 + 8.

4 500051091 Strešná svetelná rampa SKY LIGHT (vysoká strecha) 6 + 6.

5 500051094 Strešná svetelná rampa SKY LIGHT (nízka strecha) 4 + 4.

6
500051790 Elektrolyticky leštený strešný ochranný rám.

500049940 Nerezový čierny strešný ochranný rám.

Pre maximálnu efektívnosť.
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1  Podsvietený znak vozového parku. Nový kryt s LED podsvietením, ktorý je 
navrhnutý pre tvar strechy vozidiel nového radu S-WAY, zdôrazňuje identitu 
vozového parku zákazkovým logom.
Súprava obsahuje:
- Lišty LED
- Ľahký kryt z ABS
- Samolepka s logom IVECO
- Samolepka – nerezová oceľ, matné chrómovanie
Voliteľné 79454: príprava pre LED lištu a znak vozidlového parku s retro osvetlením  
s ovládaním v kabíne.

2  Podsvietené logo IVECO. Logo IVECO na úplnú zmenu vzhľadu vozidla v noci.
- Exteriérová nehrdzavejúca oceľ AISI 304
- Studené podsvietenie
- Skupina LED svetiel 2835, 24 V
- Stabilizátor napätia

Číslo dielu Opis

1 500051765 Podsvietený znak vozového parku.

2 500051672 Podsvietené logo IVECO.

Pre maximálnu efektívnosť.
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1  LED reflektor. Luminator LED.

2  LED reflektor. Luminator LED.

3  Hybridný reflektor. Luminator Chromium / Celis.

4  LED reflektor. Rallye 3003 LED.

5  Hybridný reflektor. Rallye 3003 / Celis.

6  LED reflektor. Jumbo LED.

Číslo dielu Opis

1 500051164 Okrúhly LED reflektor, 12/24 V, úplne priehľadná šošovka difúzora, farba difúzora svetla: priehľadná, 800 mm kábel.

2 500051165 Okrúhly LED reflektor, 12/24 V, úplne priehľadná šošovka difúzora, farba difúzora svetla: priehľadná, 800 mm kábel.

3

500051166 Okrúhly hybridný halogénový/LED reflektor, 12/24 V, úplne priehľadná šošovka difúzora, farba difúzora svetla: priehľadná, montáž vpravo/vľavo.

500051167 Okrúhly halogénový reflektor, 12/24 V, úplne priehľadná šošovka difúzora, farba difúzora svetla: priehľadná, montáž vpravo/vľavo.

500051168 Okrúhly hybridný halogénový/LED reflektor, 12/24 V, úplne priehľadná šošovka difúzora, farba difúzora svetla: priehľadná, montáž vpravo/vľavo.

4 500051169 Okrúhly LED reflektor, 12/24 V, úplne priehľadná šošovka difúzora, farba difúzora svetla: priehľadná, 800 mm kábel.

5

500051170 Okrúhly halogénový reflektor, 12/24 V, úplne priehľadná šošovka difúzora, farba difúzora svetla: priehľadná, montáž vpravo/vľavo.

500051171 Okrúhly hybridný halogénový/LED reflektor, 12/24 V, úplne priehľadná šošovka difúzora, farba difúzora svetla: priehľadná, montáž vpravo/vľavo.

500051172 Okrúhly hybridný halogénový/LED reflektor, 12/24 V, úplne priehľadná šošovka difúzora, pravá/ľavá montáž.

6 500051173 LED reflektor, 12/24 V, 800 mm kábel, odizolované konce káblov.

Pre maximálnu efektívnosť.
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Číslo dielu Opis

1 500051174 Halogénový reflektor, 12/24 V, úplne priehľadná šošovka difúzora, pravá/ľavá montáž.

2 500051175 Hybridný halogénový reflektor, 12/24 V, úplne priehľadná šošovka difúzora, pravá/ľavá montáž.

3

500050661 Prídavné LED svetlo, 700 lm, priemer 7", čierny kryt / chromovaný rámček.

500050662 Prídavné LED svetlo, 700 lm, priemer 9", čierny kryt / chromovaný rámček.

500050663 Prídavné LED svetlo, 1200 lm, priemer 9", čierny kryt / chromovaný rámček.

500050664 Prídavné LED svetlo, 1200 lm, priemer 9", chromovaný kryt / chromovaný rámček.

500051877 Nové prídavné LED svetlo hranaté, 140 x 67 mm, 2000 lm, čierny kryt.

4

500051722 LED 10/30 V 1000 lm kov 0,5 m. S otvoreným koncom 110 x 110 x 40 mm.

500051723 LED 10/30 V 1800 lm plast 0,5 m. S otvoreným koncom 105 x 105 x 27 mm, 12 W.

500051724 LED 10/30 V 2000 lm plast 0,5 m. S otvoreným koncom 110 x 94 x 68 mm, 10 W.

1  Halogénový reflektor. Jumbo 320.

2  Hybridný reflektor. Jumbo 320.

3  LED osvetlenie.

4  Pracovné lampy LED. Používanie LED znižuje spotrebu energie o 50 %  
v porovnaní so spotrebou halogénových lámp.

Pre maximálnu efektívnosť.
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vozidla.

Pri inštalácii osvetlenia dbajte na miestne právne predpisy.
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1  Pracovná lampa LED.

2  LED majáky. LED majáky v ponuke príslušenstva IVECO zaručujú optimálne 
osvetlenie za akýchkoľvek podmienok (ECE R65 R10 – 12/24 V).

3  Rotačný halogénový maják. KL 7000.

4  LED blikač. K-LED 2.0 F.

5  LED blikač. K-LED Blizzard.

6  LED blikač. K-LED Rebelution.

Číslo dielu Opis

1 500051560 Pracovná lampa LED, 600 lm, 12/24 V.

2

500051725 Oranžový LED maják / upevnenie tromi skrutkami.

500051726 Oranžový LED maják / montáž na tyč, pružné uchytenie.

500051727 Oranžový LED maják / magnetická upevňovacia základňa / špirálový kábel s integrovanou zástrčkou.

3 500051176 Rotačný halogénový maják, 24 V, žltý, špirálový kábel s plochým konektorom.

4 500051177 LED blikač, 12/24 V, žltý/biely, 1 450 mm kábel, odizolované konce káblov.

5 500051178 LED blikač, 12/24 V, žltý/biely, 150 mm kábel, plochý konektor.

6 500051179 LED blikač, 12/24 V, žltý/biely, 150 mm kábel, plochý konektor.

Pre maximálnu efektívnosť.
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Číslo dielu Opis

1 500025951 Klaksón na stlačený vzduch.

2 500025949 Klaksón na stlačený vzduch s 2 tónmi.

3 500050356 Klaksón na stlačený vzduch pre ťahače (matná čierna farba).

4 500051880 Klaksón na stlačený vzduch pre nákladné automobily s návesom.

1  Klaksón na stlačený vzduch. Kompletný so zabudovaným solenoidovým ventilom, 
24 V. Dĺžka: 19 cm.

2  Klaksón na stlačený vzduch s 2 tónmi. Komplet so: spojlerom, 24 V solenoidovým 
ventilom a tesnením upevnenia. Dĺžka 50–60 cm.

3  Klaksón na stlačený vzduch pre ťahače. Kompletná zostava s 24 V solenoidovým 
ventilom a spojlermi. Dĺžka: 55 – 60 cm, mocný zvuk s vysokými a nízkymi tónmi, matná 
čierna farba.

4  Klaksón na stlačený vzduch pre nákladné automobily s návesom. Kompletný  
s 24 V solenoidovými ventilmi a spojlermi. Dĺžka: 55–60 cm, prenikavý zvuk, klaksóny  
s vysokým a nízkym tónom.

Pre maximálnu efektívnosť.
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1  Retroreflexné pásiky.

2  Pásky.

3  Panely.

Číslo dielu Opis

1

500025214 Biela, na tvrdé povrchy.

500025216 Červená, na tvrdé povrchy.

500025211 Biela, na mäkké povrchy.

500025212 Žltá, na mäkké povrchy.

500025213 Červená, na mäkké povrchy.

2

500050633 Biele pásiky – preprava tovaru tretích strán,  120x307 mm – TALIANSKO, 24 ks.

500050634 Biely pásik – preprava tovaru tretích strán,  160x307 mm – TALIANSKO, 12 ks.

500050630 Červený pásik – preprava interného tovaru,  120x307 mm – TALIANSKO, 24 ks.

500050631 Červený pásik – preprava interného tovaru,  160x307 mm – TALIANSKO, 12 ks.

500050635 Pásik vo zvitku – preprava tovaru tretích strán,  307 mm x 25 m – TALIANSKO.

500050632 Pásik vo zvitku – preprava interného tovaru,  307 mm x 25 m – TALIANSKO.

3
2994173 Súprava fluorescenčných panelov.

2994174 Súprava fluorescenčných panelov pre návesy.

Pre maximálnu efektívnosť.



Vždy bezpečne  
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Bezpečnosť kdekoľvek.
Zvýšte bezpečnosť svojho vozidla použitím kompletného systému zadných kamier, a pomôžte tak zabrániť nehodám. Zaistite si vysokú výkonnosť vďaka systémom proti 
krádeži paliva, monitorovaniu tlaku v pneumatikách a aerodynamickej súprave.

1  Kompletná zostava cúvacej kamery. ZOSTAVA obsahuje kompletné príslušenstvo 
potrebné na montáž a zapojenie cúvacej kamery, vrátane 20 m videokábla a držiaka s 
obojstrannou lepiacou plochou na montáž monitora na palubnú dosku.

Technické údaje:

2  Systém monitorovania tlaku v pneumatikách. Systém monitorovania tlaku  
v pneumatikách zabezpečuje neustálu kontrolu teploty a tlaku v pneumatikách.
Súprava obsahuje:
- 6 snímačov na ventilčeky
- Displej D56 x Š118 x V20 mm
- 1 opakovač
- 7 prachotesných krytov

Vlastnosti:
- Rozsah tlaku: 0–12 Bar / 0–174 PSI
- Vizuálna a zvuková výstraha
- Autotest pri každom zapnutí
- Inteligentní pokojový režim pre  
úsporu energie

Cúvacia kamera
- Jas 0,5 Lux
- 1/3" infračervený CMOS snímač
- Norma NTSC
- Zrkadlový obraz
- Rozlíšenie 960 × 576 pixlov
- Frekvencia snímkovania 30 fps
- Pozorovací uhol 110°
- Vodotesnosť IP68
- Rozmery 7,5 × 7,6 cm
- 20 m videokábel
- 12 V

4  Núdzová súprava a lekárnička.  
Súprava obsahuje:
- Čierna taška so sieťotlačovou  

potlačou IVECO
- Reflexná vesta
- Kompaktný trojuholník Euro
- Baterka s dynamom
- Lekárnička splňujúca normu DIN13164
- Bezpečnostné kladivko na sklo
- Rukavice
- Škrabka na námrazu

Extra štíhly 7" monitor
- TFT/LCD 7" monitor
- Rozlíšenie 480 × 232 pixlov
- Norma PAL/NTSC – formát obrazu 16 : 9, 4 : 3
- Dotykové ovládanie
- Otáčanie obrazu 90°/180°/270°/360°
- Pozorovací uhol: 60° horizontálne/60° vertikálne
- Nastavenie farebnej sýtosti/kontrastu/jasu
- 1 audio vstup
- 2 video vstupy
- IR vysielač na dvojo IR slúchadiel
- Vrátane diaľkového ovládania
- Napájanie na 12 V 
- Rozmery: 17,8 × 11,8 × 2 cm
- Automatická aktivácia cúvacej kamery

3  Vyhrievaná zadná kamera.  
Súprava obsahuje:
- Profesionálna vyhrievaná a 

vodeodolná kamera IP69K, 
s pozorovacím uhlom 170°. 
Automatická aktivácia odhmlievania  
a odmrazovania.

- Konektory plug and play, káble

Číslo dielu Opis

1 500052043 Kompletná zostava cúvacej kamery.

2 500051083 Systém monitorovania tlaku v pneumatikách.

3 500051896 Vyhrievaná zadná kamera.

4 500049939 Núdzová súprava a lékárnička.
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Číslo dielu Opis

1 500052047 Zostava prednej/cúvacej kamery a monitora.

2 500052048 Zostava cúvacej kamery a monitora.

3 500052017 Radar na monitorovanie mŕtveho uhla.

4 500052018 Spätné zrkadlo s digitálnou kamerou.

5 500050390 Radar na monitorovanie mŕtveho uhla + Spätné zrkadlo s digitálnou kamerou.

3  Radar na monitorovanie mŕtveho uhla.

4  Spätné zrkadlo s digitálnou kamerou.

5  Radar na monitorovanie mŕtveho uhla + Spätné zrkadlo s digitálnou kamerou 
Toto zariadenie varuje vodiča pred blížiacim sa vozidlom, ktoré práve nie je vidieť, a je 
obzvlášť účinné, keď vás predbieha iné vozidlo alebo keď vodič potrebuje zmeniť jazdný 
pruh. Snímače detegujú prítomnosť iných vozidiel pomocou 79 GHz mikrovlnného radaru 
a prenášajú informácie na displeje, ktoré sú nainštalované vo vozidle a naprogramované tak, 
aby poskytovali  
- Vizuálne varovania, keď sa iné vozidlá nachádzajú v zóne mŕtveho uhla.
- Vizuálne a akustické upozornenie pri zapnutí smerového svetla pri zámere zmeniť jazdný 

pruh, pri stojacom vozidle aj počas jazdy vozidla.

1  Kompletná zostava prednej/cúvacej kamery. ZOSTAVA obsahuje kompletné 
príslušenstvo potrebné na montáž a zapojenie cúvacej kamery, vrátane 20 m videokábla a 
držiaka s obojstrannou lepiacou plochou na montáž monitora na palubnú dosku.

Technické údaje:

2  Kompletná zostava cúvacej kamery. ZOSTAVA obsahuje kompletné príslušenstvo 
potrebné na montáž a zapojenie cúvacej kamery, vrátane 20 m videokábla a držiaka s 
obojstrannou lepiacou plochou na montáž monitora na palubnú dosku.

Technické údaje:

Infračervená cúvacia kamera
- Automatická/manuálna aktivácia
- Jas 0,5 Lux
- 1/4" CDM snímač 
- Norma NTSC
- Zrkadlový/štandardný obraz
- Rozlíšenie 960 × 576 pixlov
- Frekvencia snímkovania 25 fps
- Pozorovací uhol 130°
- Vodotesnosť IP67
- Rozmery 1,4 × 1,4 cm
- 6 m videokábel
- 12 V

Infračervená cúvacia kamera
- Automatická/manuálna aktivácia
- Jas 0,5 Lux
- 1/4" CDM snímač 
- Norma NTSC
- Zrkadlový/štandardný obraz
- Rozlíšenie 960 × 576 pixlov
- Frekvencia snímkovania 25 fps
- Pozorovací uhol 130°
- Vodotesnosť IP67
- Rozmery 1,4 × 1,4 cm
- 6 m videokábel
- 12 V

Extra štíhly 7" monitor
- TFT/LCD 7" monitor
- Rozlíšenie 1 080 × 480 pixlov
- Norma PAL/NTSC – formát obrazu 16 : 9 
- Dotykové ovládanie
- Otáčanie obrazu 90°/180°/270°/360°
- Nastaviteľný uhol/sklon pomocou konzoly
- Nastavenie farebnej sýtosti/kontrastu/jasu
- 1 audio vstup
- 2 video vstupy
- IR vysielač na dvojo IR slúchadiel
- Napájanie na 12 V 
- Automatická aktivácia cúvacej kamery

Extra štíhly 7" monitor
- TFT/LCD 7" monitor
- Rozlíšenie 1 080 × 480 pixlov
- Norma PAL/NTSC – formát obrazu 16 : 9 
- Dotykové ovládanie
- Otáčanie obrazu 90°/180°/270°/360°
- Nastaviteľný uhol/sklon pomocou konzoly
- Nastavenie farebnej sýtosti/kontrastu/jasu
- 1 audio vstup
- 2 video vstup
- IR vysielač na dvojo IR slúchadiel
- Napájanie na 12 V 
- Automatická aktivácia cúvacej kamery
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Číslo dielu Opis

1 500051895 Držiak rebríka.

2

500050869 Nádrž z impregnovaného hliníka.

500050870 Nádrž z bežného hliníka.

500050871 Nádrž z bežného hliníka pre pevné šasi.

3
500050986 Viečko palivovej nádrže s bajonetovým uzáverom,  2 oká, 60 mm.

500050987 Viečko nádrže močoviny s bajonetovým uzáverom,  2 oká, 60 mm.

1  Držiak rebríka. Rebrík je vyrobený z nerezovej ocele a možno ho ľahko,  
rýchlo a bezpečne naložiť a vyložiť.

2  Zariadenie na zabezpečenie paliva. Zariadenie na zabezpečenie paliva vyrieši 
všetky problémy s bezpečnosťou paliva, a tak chráni vaše palivo.

3  Viečka na zamykanie nádrže. Na ochranu paliva a močoviny v nádržiach.

Bezpečnosť kdekoľvek.
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Tachograph.
Elektronický prístroj s praktickými funkciami, ktorý je bezpečný, presný a predstavuje významného pomocníka v nasledujúcich oblastiach: 
- Bezpečnosť cestnej premávky
- Súlad s predpismi
- Lepšie pracovné podmienky vodičov
- Jednoduché spravovanie pre dopravné spoločnosti

1  DLK PRO download key. Kľúč DLK Pro Download key S je ideálny nástroj na 
sťahovanie a uchovávanie dát z pamäte tachografu verzie 4.0 a karty vodiča druhej generácie.
Funguje aj so súčasnými kartami vodiča a tachografmi až po 3. generáciu. Je vybavený 
integrovanou čítačkou čipových kariet umožňujúcou rýchle sťahovanie dát z kariet vodičov. 

Vlastnosti:

2  DLK PRO TIS-Compact S. DLK Pro TIS-Compact je kompletné riešenie na 
sťahovanie, archiváciu a spravovanie dát z tachografov, ktoré je vhodné najmä pre vlastníkov-
prevádzkovateľov a malé vozidlové parky. Je vhodný pre tachografy verzie 4.0 a karty druhej 
generácie. Dáta z pamäte digitálneho tachografu a karty vodiča sa prostredníctvom DLK Pro 
TIS-Compact sťahujú rýchlo a bezpečne a prenášajú do počítača na vyhodnotenie, archiváciu 
a tlač, a to prostredníctvom integrovaného softvéru. 

Vlastnosti:
- Prevádzková teplota: -20–+70 °C
- Trieda bezpečnosti IP 3X
- Napájacie napätie: Pripojenie cez 

rozhranie USB 2.0:
- 4,75–5,25 V / 100–500 mA, pripojené 

cez sériové rozhranie 6pin: 9–30 V/ 
max. 40 mA

- Prevádzková teplota: -20–+70 °C
- Trieda bezpečnosti IP 3X
- Napájacie napätie: Pripojenie cez 

rozhranie USB 2.0: 4,75–5,25 V / 
100–500 mA, pripojenie cez sériové 
rozhranie 6pin: 9–30 V / max. 40 mA

- Rozhranie USB 2.0, konektor (typ A), 
sťahovanie dát cez sériové rozhranie 
6pin, slot pre karty SD™ alebo 
SDHC™, integrovaná čítačka kariet

- Farebný dotykový TFT displej, 
rozlíšenie 320x240 px, 262 000 farieb

- Pamäť 2 GB
- Teplota skladovania: 20 °C

- Rozhranie USB 2.0, konektor (typ A), 
sťahovanie dát cez sériové rozhranie 
6pin, slot pre karty SD™ alebo 
SDHC™, integrovaná čítačka kariet

- Farebný dotykový TFT displej, 
rozlíšenie 320x240 px, 262 000 farieb

- Pamäť 2 GB
- Teplota skladovania: 20 °C

3  SmartLink. Modul DTCO SmartLink je najrýchlejší a najjednoduchší  
spôsob komunikácie s digitálnym tachografom pomocou obľúbených  
a moderných smartfónov s operačným systémom Android.
Na prednej strane modulu DTCO je konektor pre USB kľúč Bluetooth®.
Po nadviazaní komunikácie so smartfónom a po otvorení bezplatnej  
aplikácie možno získať prístup k mnohým funkciám užitočným pre vodičov.

Číslo dielu Opis

1 500051958 DLK Pro Downloadkey.

2 500051959 DLK Pro TIS-Compact S.

3 500050979 SmartLink.
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1  Hasiaci prístroj. 

2  Nabíjačka akumulátora. Výkonná 24V nabíjačka akumulátora s napájacím prúdom až 
14 A na nabíjanie akumulátorov až do 300 Ah a záťaže až 500 Ah.

3  GPS lokátor. GPS lokátor Mario je satelitný systém ochrany budúcej generácie. 
Umožňuje prostredníctvom aplikácie lokalizovať vozidlo a zobraziť jeho polohu priamo 
na displeji telefónu alebo obrazovke počítača.
Vlastnosti:
- Lokalizácia cez internet: umožňuje kontrolovať zvolené trasy, hlásiť najazdené kilometre, 

spotrebované palivo, prekročené rýchlostné limity a kontrolovať časy prestávok a jazdy
- Satelitný alarm: v prípade odcudzenia vozidla bude odoslaná správa s geolokáciou

4  Matice proti odcudzeniu. 
Materiál: alkalicky pozinkované.
Súprava obsahuje:
- 4 matice a kľúč na uťahovanie

Číslo dielu Opis

1

93162986 Hasiaci prístroj, 2 kg – TALIANSKO.

500050624 Hasiaci prístroj, 6 kg – TALIANSKO.

2994544 Hasiaci prístroj, 2 kg – NEMECKO.

2994545 Hasiaci prístroj, 6 kg – NEMECKO.

2 500025749 Nabíjačka.

3 500051469 GPS lokátor.

4 500025710 Matica proti odcudzeniu M22 x 1,5 mm.

Bezpečnosť kdekoľvek.
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Boxy na náradie.
Boxy vyrobené z leštenej, matnej nerezovej ocele alebo z nerezovej ocele s kvetinovou razbou sú osadené plastovými západkami Europlex. Dokonale padnú do 
najrôznejších typov vozidiel vďaka širokému výberu rôznych prispôsobení.

Číslo dielu Opis

1

500050577 Termoplastický box 400 x 350 x 400 mm.

500050578 Termoplastický box 500 x 350 x 400 mm.

500050579 Termoplastický box 600 x 450 x 470 mm.

500050580 Termoplastický box 700 x 450 x 470 mm.

500050581 Termoplastický box 800 x 450 x 470 mm.

500050582 Termoplastický box 1000 x 500 x 470 mm.

500050583 Termoplastický box 1000 x 500 x 650 mm.

2

500050200 Box z matné nerez oceli 500 x 350 x 400 mm tloušťka 1,2 mm.

500050201 Box z matné nerez oceli 600 x 400 x 470 mm tloušťka 1,2 mm.

500050202 Box z matné nerez oceli 500 x 350 x 400 mm tloušťka 1,5 mm.

3 500050204 Kanister z nerezovej ocele s kvetinovou razbou na mytie rúk – 285 x 245 x 400 mm tloušťka 1 mm – 25 l.

4 500050205 Kanister z nerezovej ocele s kvetinovou razbou na mytie rúk – 170 x 370 x 400 mm – 25 l.

5 500050206 Kanister z nerezovej ocele s kvetinovou razbou – 10 l.

6

500050211 Box z leštenej nerezovej ocele 800 x 500 x 500 mm.

500050212 Box z leštenej nerezovej ocele 1000 x 500 x 500 mm.

500050215 Držiaky na všetky boxy radu INOX.

7
500050213 Box z nerezovej ocele s kvetinovou razbou  800 x 500 x 500 mm.

500050214 Box z nerezovej ocele s kvetinovou razbou 1000 x 500 x 500 mm.

8 500050208 Box z nerezovej ocele na paletový vozík.

Bezpečnosť kdekoľvek.
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Číslo dielu Opis

1 500051767 Deflektory – súprava 2 kusov (pre pravé a ľavé okno).

2

5802485544 Nastavitelný střešní.

5802485510 Spodný pravý bočný spoiler.

5802485491 Spodný levý bočný spoiler.

5802485477 Horní levý bočný spoiler.

5802485466 Horní pravý bočný spoiler.

500051897 Montážna súprava.

1  Deflektory dverí, okien.

2  Aerodynamická súprava pre strechu.

Bezpečnosť kdekoľvek.
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Svet technológie  
a konektivity.
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Budúcnosť na palube.
Konektivita vozidiel nového radu IVECO S-WAY je navrhnutá s cieľom pomôcť vodičom pracovať bez námahy a efektívne a podporiť vedúcich vozidlového parku 
optimalizovaním času prevádzky vozidla, palivovej účinnosti a celkových nákladov na vlastníctvo.

1  Multimediálny systém DAB + / GPS / Bluetooth® s operačným systémom 
Android. Navigácia „TomTomMap“ pre nákladné automobily s kompletnými mapami 
Európy vrátane zákazkového krytu, montážnej súpravy, napájacieho kábla plug & play 
pre IVECO S-WAY, kábla pre anténny systém PAB umožňujúci výber, DAB + OEM 

2  Podpora inteligentných telefónov. Na mieru prispôsobená konzola na palubnú 
dosku s USB portom na dobíjanie smartfónu, tabletu alebo navigácie TomTom, ktorú 
možno ľahko a bezpečne umiestniť do príslušného držiaka.
Voliteľné 72945: príprava pre Connectivity Box + kolísku (mobil/tablet/ Driver Linc).

3  Hi-Vision 2.0. Spojenie nového audio a video systému zaručuje inovácie,  
technológiu a jednoduché použitie a vytvára tak ideálne prostredie na relaxáciu.

4  Hi-Sound 24 V 2.0. 

5  Prenosná navigácia Travel Pilot 7" Truck LMU EU. 
- 7" dotykový displej s vysokým rozlíšením
- Rozmery: 188 x 114 x 12 mm

- Mapy TomTom™ Europe pre 43 krajín vrátane Ruska s celoživotnou  
aktualizáciou zadarmo

- Handsfree zariadenie Bluetooth® so simultánnou navigáciou a hovormi
- Automatický audio/video vstup pre zadnú kameru
- Audio výstup
- Integrovaný svetelný systém eco-traffic
- Špecializovaný softvér pre nákladné vozidlá: po zadaní hodnôt, ako je hmotnosť vozidla a 

typ prepravovaného materiálu, softvér vypočíta najlepšiu možnú trasu s prihliadnutím k 
šírke vozoviek, výške tunelov a hmotnostným obmedzeniam mostov pre ťažké vozidlá

6  Rádio IVECO DAB „PLUS“. 
- Odnímateľný čelný panel s LCD displejom
- Predný slot na SD kartu a USB port
- Bluetooth®

- Prehrávač CD/MP3/WMA
- 4 kanály x 40 W MAX
- Pripojenie na iPod

Číslo dielu Opis

1 500051961 Multimediálny systém.

2
500051786 Kolíska pre smartfón, držiak tabletu, držiak navigácie TomTom (drivelinc) s USB portom integrovaným  v konzole.

500051899 Dokovacia stanica Qi Cradle pre telefón na induktívne dobíjanie vášho zariadenia.

3 500051861 24" monitor, USB a HDMI port, anténa, káble plug and play a montážna  súprava.

4 500051878 1 subwoofer, káble plug and play, zosilňovač, upevňovací držiak.

5 500049944 Prenosná navigácia Travel Pilot 7" Truck LMU EU.

6 500051960 Rádio IVECO DAB „PLUS“.
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Číslo dielu Opis

1
500051789 Mikrovlnná rúra.

500049931 Montážna súprava na upevnenie mikrovlnnej rúry.

2 500051762 Lampička na čítanie s LED diódou a USB portom.

3 500036271 Fúkač.

4 500049941 Kávovar novej generácie na kávové kapsule určený pre nákladné vozidlá, 140 W, 24 V.

5 500051898 Odpadkový kôš.

6

500049930 Ergonomický matrac z ľahkej pamäťovej peny.

500049929 Poťah matraca.

500051810 Vankúš.

7 500051643 Stolík na stranu spolujazdca.

1  Mikrovlnná rúra. Mikrovlnná rúra v intuitívnom a robustnom vyhotovení  
s integrovaným keramickým tanierom, ľahké čistenie, vnútorné LED osvetlenie.  
Pozri voliteľnú prípravu v konfigurátore vozidiel.
Opt. 73175: 4-dinová horná konzola s predprípravou na mikrovlnnú rúru.

2  Lampička na čítanie, USB LED. 

3  Fúkač. Súprava fúkača na interiér kabíny s inovatívnym a ergonomickým dizajnom.
Zostava obsahuje:
- Vzduchovú pištoľ
- Univerzálnu spojku na montáž pod sedadlo, špirálovú hadičku

4  Kávovar. 

5  Odpadkový koš. Ergonomický odpadkový kôš s kovovým úchytom, ktorý možno 
zavesiť na úchyt chladničky. 

6  Súprava na spanie. 

7  Stolík. Stolík na stranu spolujazdca.

Ešte väčší pôžitok z jazdy.
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Poťahy sedadiel.
Rady poťahov sedadiel sú navrhnuté tak, aby spĺňali všetky potreby a poskytovali vodičom pracovné prostredie prispôsobené osobným potrebám.

1  SKY-HIGH line. Čierna koženka s mikroperforovanou opierkou chrbta a vyšívaným 
logom IVECO.

2  ACTIVE line. Čierna tkanina Tecnosilk, elektricky zváraný stredový panel s vložkou s 
diamantovým vzorom, vršok sedadla z koženky s vyšitým logom IVECO.

3  EVERLASTING line. Čierny materiál TECH, bočné lemy plyš, antracitová koženka, 
opierka chrbta úplet, vršok sedadla šedý úplet s vyšitým logom IVECO.

Číslo dielu Opis

1

500049926 Sedadlo vodiča štandard.

500049927 Sedadlo vodiča vysoký komfort.

500049928 Sedadlo spolujazdca.

2

500049920 Sedadlo vodiča štandard.

500049921 Sedadlo vodiča vysoký komfort.

500049922 Sedadlo spolujazdca.

3

500049923 Sedadlo vodiča štandard.

500049924 Sedadlo vodiča vysoký komfort.

500049925 Sedadlo spolujazdca.

Ešte väčší pôžitok z jazdy.
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Textilné koberčeky.
Vyrobené s ohľadom na nové podlahy, vybavené tkaným logom IVECO. Sú vybavené dvojitým fixačným systémom, zaručujú dokonalú stabilitu, aby sa zamedzilo nebezpečným 
situáciám.

1  A  SKY-HIGH line. Všívaný velúrový materiál Twist v tmavošedom vyhotovení, 
antracitové nubukové lemovanie s bledo-šedými stehmi. Vyšívané strieborné logo IVECO  
a logo červeného volantu, gélová protišmyková úprava.

1  B  ACTIVE line. Všívaný velúrový materiál Magnum v tmavošedom vyhotovení, 
antracitové nubukové lemovanie s bledo-šedými stehmi, vyšívané čierne logo IVECO  
a logo červeného volantu, štruktúrovaná protišmyková úprava.

1  C  EVERLASTING line. Materiál Endurance v šedom vyhotovení, čierne textilné 
lemovanie, vyšívané logo červeného volantu a štruktúrovaná protišmyková úprava.

2  Súprava gumených rohoží. Na ochranu interiéru kabíny. Odolné proti kyselinám, 
umývateľné, stabilný tvar. So zvýšeným okrajom zamedzujúcim prepadávanie nečistôt.

3  Stacionárna klimatizačná jednotka. Klimatizácia v stojacom vozidle pre dosiahnutie 
maximálneho teplotného pohodlia. Funguje ticho a čisto bez zapnutého motora. Znižuje 
teplotu a eliminuje vlhkosť, ako to robia len skutočné klimatizácie, pričom zanechéva 
strešný priestor voľný. 

4  Súprava na čistenie pre nákladné vozidlá. Čistiace prostriedky na čistenie vášho 
vozidla. Profesionálny rad, technologické zloženie.
Súprava obsahuje:
- Shining Body 250 ml na čistenie skiel, palubnej dosky a volantu
- Perfect Interior 250 ml na čistenie poťahov sedadiel a koberčekov
- Clean Air Perfume 250 ml na čistenie vzduchu
- Sprej Back to Black Tyre 250 ml na pneumatiky
- Čierne nitrilové rukavice
- Handra z mikrovlákna
- 2 biele bavlnené hubky

Číslo dielu Opis

1  A
500049914 Súprava koberčekov pred predné sedadlá.

500049915 Čierny koberček pre automatickú prevodovku.

1  B
500049912 Súprava koberčekov pred predné sedadlá.

500049913 Čierny koberček pre automatickú prevodovku.

1  C 500049911 Súprava koberčekov pred predné sedadlá.

2 500049917 Súprava gumených rohoží.

3
500025707 Stacionarna klimatizačna jednotka Fresco Top.

500025706 Stacionarna klimatizačnajednotka Fresco Back.

4 500049933 Súprava na čistenie pre nákladné vozidlá.

Ešte väčší pôžitok z jazdy.

Fresco Top: možnosť inštalovať nad kabínu Nie je kompatibilná s modelom IVECO S-WAY AS  
vybaveným aerodynamickýmiprvkami. 



Informácie a zobrazenia v tomto katalógu nie sú záväzné. IVECO si vyhradzuje právo  
vykonávať zmeny z akýchkoľvek obchodných alebo výrobných dôvodov kedykoľvek bez oznámenia.

VYDANIE  H2228601SK - 10/22


