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IVECO S-WAY.  
Vydejte se  
novou cestou.
IVECO S-WAY poskytuje kompletní řešení pro dopravu navržené s cílem zlepšit 
pohodlí řidičů v kabině a zajistit, aby vlastníci mohli provozovat svůj podnik efektivně, 
udržitelně a se ziskem.
Kabina vozů řady IVECO S-WAY je koncipována tak, aby se stala oblíbeným místem 
řidičů a jejich domovem mimo domov, zpříjemňuje řidičům práci a život, poskytuje 
prostorné a dobře rozvržené pracoviště se spoustou prvků pro lepší pohodlí  
a moderních funkcí.

IVECO S-WAY dosahuje mimořádné úspory paliva a udržitelnosti a zároveň nízkých 
celkových nákladů na vlastnictví díky moderním technologiím a inovativním službám.
IVECO S-WAY, 100% propojený nákladní vůz, zahajuje novou éru proaktivní  
a prediktivní podpory.

V souladu s tímto novým způsobem práce a řízení nabízí IVECO novou generaci 
speciálně vyvinutého příslušenství, které umožňuje uzpůsobit si pracoviště podle 
přání a zajistit co nejlepší osobní zkušenost s NOVOU ŘADOU IVECO S-WAY.
Můžete si vytvořit jedinečný vůz IVECO S-WAY podle svých preferencí, rozhodnete-
li se vylepšit jeho styl pomocí široké škály vysoce kvalitních chromovaných detailů  
a novým logem s LED podsvícením.
Doplňkové systémy aktivní a pasivní bezpečnosti a zabezpečení pomohou lépe 
chránit váš cenný vůz i náklad, zatímco špičkové příslušenství promění palubní desku 
v pracoviště budoucnosti.

A v neposlední řadě si můžete zvolit úroveň pohodlí svého zbrusu nového vozu 
IVECO S-WAY díky ucelené řadě příslušenství, jako je například nový zábavní systém 
navržený tak, aby váš život za volantem byl co nejproduktivnější a nejpohodlnější.

S vozy řady IVECO S-WAY se řidiči a majitelé vydají úplně novou cestou.
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1  Kryty zrcátek. Lehké plastové kryty z ABS, které zajišťují ochranu zrcátek  
a vylepšují design. Sada obsahuje 2 kusy (kryt levého a pravého zrcátka).

2  Mřížka nárazníku, matný chrom
Materiál: chromované lehké přídavné kryty z ABS.
Sada obsahuje:
- 5 krytů

3  Stylingová sada, matný chrom.
Materiál: nerez ocel.
Sada obsahuje:
- 2 samolepicí lemy na nárazník
- 2 samolepicí lemy pod okno
- 2 samolepicí lemy na boční kryty

4  Nerezová laserovaná mřížka. Ozdobná mřížka vyrobená ze saténové nerezové oceli.
Materiál: saténová nerezová ocel.
- Rychlá a snadná instalace
- Vodotěsnost IP68 
- Odolnost proti nárazům
- Odolnost vůči mytí / UV záření

5  Chromovaná/černá mřížka s optickými vlákny. Sada vláknové optiky pro přední 
masku vozidla.
Materiál: ABS.
- Více než (1 milion) barevných kombinací 
- Funkce LED v rytmu okolního zvuku
- Regulátor intenzity
- Vodotěsnost IP68 
- Odolnost proti nárazům
- Odolnost vůči mytí / UV záření

Styl a výkonnost.
Každičký detail byl pečlivě navržen s cílem zdůraznit hlavní přednost kabiny maximalizující aerodynamické vlastnosti. Kvalitní materiály a přesné testování umožňují  
snadnou montáž.

Číslo dílu Popis

1
500051761 Chromované kryty zrcátek.

500049916 Kryty zrcátek opatřené základním nátěrem.

2 500051764 Mřížka nárazníku, matný chrom.

3 500051763 Stylingová sada, matný chrom.

4 500052015 Nerezová laserovaná mřížka.

5
500052016 Chromovaná mřížka s optickými vlákny.

500052040 Cerná mřížka s optickými vlákny.
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Číslo dílu Popis

1 500049918 Tuningová sada.

2
500050354 Kryt náboje kola z nerezové oceli s 10 otvory a upevněním na 26 mm matice. Laserovaný nápis IVECO.

500050355 Kryt náboje kola z nerezové oceli s upevněním na 32 mm matice. Laserovaný nápis IVECO.

3
500050357 Černě lakovaný kryt náboje kola z nerezové oceli s 10 otvory a upevněním na 26 mm matice. Lesklý nápis IVECO.

500050358 Černě lakovaný kryt náboje kola z nerezové oceli s 10 otvory a upevněním na 32 mm matice. Lesklý nápis IVECO.

4 500025726 1 nerezový čelní kryt zadního náboje.

5
93162440 Kryt náboje předního kola 26 mm.

500050361 Kryt náboje předního kola 32 mm.

6
500051782 1 nerezový čelní kryt předního náboje.

500051783 1 nerezový čelní kryt zadního náboje.

7
500050344 Kryt náboje kola z nerezové oceli s otvorem 24,93 mm a upevněním 26 mm maticemi.

500050353 Kryt náboje kola z nerezové oceli s otvorem 24,93 mm a upevněním 32 mm maticemi.

1  Tuningová sada.
Materiál: leštěná nerez ocel s vysokým leskem.
Sada obsahuje:
- 2 kliky venkovní
- 5 vsadek mřížek předního nárazníku
- 2 vsadky zrcátek

2  Kryt náboje kola s laserovaným nápisem IVECO.

3  Černě lakovaný nerezový kryt náboje s lesklým nápisem IVECO. 

4  Kryt náboje kola s logem. Navržený tak, aby náboj kola byl co nejlépe chráněn, 
přičemž je zároveň kladen důraz na styl díky logu IVECO, průměr 22,5" – 10 otvorů.  
Není kompatibilní se systémem monitorování tlaku v pneumatikách.

5  Kryt náboje předního kola.

6  Kryty nábojů kol.
- Navržené tak, aby náboj kola byl co nejlépe chráněn
- Průměr 22,5" – 10 otvorů

7  Nerezový kryt náboje kola se středovým otvorem.

Styl a výkonnost.
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Číslo dílu Popis

1 500049989 Černý nerezový kryt matice kola 32 mm.

2
500051794 Chromovaná ocel.

500050997 Chromovaná ocel s modrými prvky.

3 93162600 Nerez ocel s reliéfním logem IVECO.

4

500050252 Plast v barvě alpská bílá.

500050281 Chromovaný plast.

500050479 Bílý plast.

500050258 Černý plast.

5 2994362 Chromovaný plast.

6

2994354 Nerezová poklice předního kola – 22,5" (10 otvorů).

2994355 Nerezová poklice zadního kola – 22,5" (10 otvorů).

500025732 Plastová poklice předního kola – 22,5" (10 otvorů).

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

1  Černý nerezový kryt matice kola.

2  3  4  Kryty matic kol.
- Navržené pro zajištění maximální ochrany matic kol
- Průměr 32" – balení po 10 kusech

5  Kryty matic kol.
- Navržené pro zajištění maximální ochrany matic kol
- Průměr 32" – balení po 20 kusech

6  Poklice. Poklice dodávají jízdě styl a eleganci a zároveň ještě více snižují spotřebu paliva. 
K dostání v provedení leštěná nerez ocel nebo chromovaný plast s upevňovacími držáky  
a středovým krytem s logem IVECO. Dodávají se v sadách po 2 kusech.

Styl a výkonnost.



1 2

4

5

3



13

1  Chromované logo & lemy.
Materiál: nerez ocel.
Sada obsahuje:
- 1 logo IVECO
- 4 lemy

2  Logo IVECO na bok kabiny. Sada 2 kusů log, sítotiskový potisk odolný proti UV záření.

3  4  5  Potisky. Stylové potisky se zaručenou odolností proti vodě a UV záření zlepšují 
vzhled vozidla.

Číslo dílu Popis

1 500051780 Chromované logo & lemy.

2 500049919 Logo IVECO na bok kabiny.

3
500049934 Sada EDGE, varianta 1 stříbrná & titanová.

500049935 Sada EDGE, varianta 2 stříbrná & zlatá.

4
500049937 Sada RACE, varianta 1 červená & stříbrná.

500049938 Sada RACE, varianta 2 titanová & zlatá.

5 500049936 Sada BAND, varianta 1 stříbrná & zlatá.

Styl a výkonnost.
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Maximální efektivnost.
Sada příslušenství, které zajistí osvětlení na silnicích nebo v kabině, dodává vozu osobitý vzhled a zaručuje bezpečnost. Díky elektronickým houkačkám a odrazným prvkům 
bude vaše vozidlo vždy slyšet a vidět.

1  Přední světelná lišta. S kabelem pro blikače pro 4 světla, 4 pevné držáky,  
2 stroboskopy. Nerezová ocel, 60 mm.

2  Boční lišty. S 5 oranžovožlutými LED. WB 3800MM. Nerezová ocel, 60 mm.

3  Lišta na spoiler. 5 bílých + 2 oranžovožluté LED. Nerezová ocel, 60 mm.

4  Lišta na spoiler. 7 bílých + 2 oranžovožluté LED. Nerezová ocel, 60 mm.

Číslo dílu Popis

1 500051088 Přední světelná lišta.

2 500051093 Boční lišty. 

3 500051086 Lišta na spoiler 5 + 2. 

4 500051087 Lišta na spoiler 7 + 2. 

Speciální tvarování zdůrazňuje design přední části vozidla a dodává jí robustní vzhled.
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1  SVĚTELNÁ RAMPA SKY LIGHT pro vysokou střechu. S LED kabelem pro 6 
světel, 6 pevných držáků, 5 bílých LED. Nerezová ocel, 60 mm.

2  SVĚTELNÁ RAMPA SKY LIGHT pro vysokou střechu. S LED kabelem pro 4 
světla, 4 upínací držáky, 3 bílé + 2 oranžovožluté LED. Nerezová ocel, 60 mm.

3  SVĚTELNÁ RAMPA SKY LIGHT pro vysokou střechu. S LED kabelem pro 4 
světla, 4 upínací držáky, 3 bílé + 8 oranžovožlutých LED. Nerezová ocel, 60 mm.

4  SVĚTELNÁ RAMPA SKY LIGHT pro vysokou střechu. LED kabel pro 6 světel,  
6 upínacích držáků. Nerezová ocel, 60 mm.

5  SVĚTELNÁ RAMPA SKY LIGHT pro nízkou střechu. Kabel pro 4 světla,  
4 pevné držáky. 
Nerezová ocel, 60 mm.

6  Střešní ochranný rám. Speciálně tvarovaný tak, aby zvýraznil čelní design  
vozu a dodal mu drsný vzhled.
Horní ochranný rám:
Průměr 60 mm, s držáky pro 4 dodatečná světla.
Volitelné 79454: příprava pro LED světla s ovládáním v kabině.

Číslo dílu Popis

1 500051090 SVĚTELNÁ RAMPA SKY LIGHT pro vysokou střechu 6 + 5.

2 500051089 SVĚTELNÁ RAMPA SKY LIGHT pro vysokou střechu 4 + 3 + 2. 

3 500051092 SVĚTELNÁ RAMPA SKY LIGHT pro vysokou střechu 4 + 3 + 8. 

4 500051091 SVĚTELNÁ RAMPA SKY LIGHT pro vysokou střechu 6 + 6. 

5 500051094 SVĚTELNÁ RAMPA SKY LIGHT pro nízkou střechu 4 + 4. 

6
500051790 Elektrolyticky leštěný horní ochranný rám.

500049940 Nerezový černý horní ochranný rám.

Maximální efektivnost.
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1  Podsvícený znak vozového parku. Nový kryt s LED podsvícením, který je  
navržený pro tvar střechy vozů nové řady S-WAY zdůrazňuje identitu vozového  
parku jedinečným logem.
Sada obsahuje:
- Lišty LED
- Lehký kryt z ABS
- Samolepka s logem IVECO
- Samolepka – nerez ocel, matné chromování
Volitelné 79454: příprava pro LED lištu a znak vozového parku s retro osvětlením s 
ovládáním v kabině.

2  Podsvícené logo IVECO. Logo IVECO, v noci se estetika vozidla zcela změní.
- Nerezová ocel AISI 304 pro vnější použití
- Studené podsvícení
- Skupina 24V LED 2835
- Sada stabilizátoru napětí

Číslo dílu Popis

1 500051765 Podsvícený znak vozového parku.

2 500051672 Podsvícené logo IVECO.

Maximální efektivnost.
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1  LED reflektor. Luminator LED.

2  LED reflektor. Luminator LED.

3  Hybridní reflektor. Luminator Chromium / Celis.

4  LED reflektor. Rallye 3003 LED.

5  Hybridní reflektor. Rallye 3003 / Celis.

6  LED reflektor. Jumbo LED.

Číslo dílu Popis

1 500051164 Kulatý LED reflektor, 12/24 V, křišťálově čirý prosvětlovací kryt difuzoru, barva difuzoru světla: transparentní, kabel 800 mm.

2 500051165 Kulatý LED reflektor, 12/24 V, křišťálově čirý prosvětlovací kryt difuzoru, barva difuzoru světla: transparentní, kabel 800 mm.

3

500051166 Kulatý hybridní reflektor, halogenový/LED, 12/24 V, křišťálově čirý prosvětlovací kryt difuzoru, barva difuzoru světla: transparentní, montáž vpravo/vlevo.

500051167 Kulatý halogenový reflektor, 12/24 V, křišťálově čirý prosvětlovací kryt difuzoru, barva difuzoru světla: transparentní, montáž vpravo/vlevo.

500051168 Kulatý hybridní reflektor, halogenový/LED, 12/24 V, křišťálově čirý prosvětlovací kryt difuzoru, barva difuzoru světla: transparentní, montáž vpravo/vlevo.

4 500051169 Kulatý LED reflektor, 12/24 V, křišťálově čirý prosvětlovací kryt difuzoru, barva difuzoru světla: transparentní, kabel 800 mm.

5

500051170 Kulatý halogenový reflektor, 12/24 V, křišťálově čirý prosvětlovací kryt difuzoru, barva difuzoru světla: transparentní, montáž vpravo/vlevo.

500051171 Kulatý hybridní reflektor, halogenový/LED, 12/24 V, křišťálově čirý prosvětlovací kryt difuzoru, barva difuzoru světla: transparentní, montáž vpravo/vlevo.

500051172 Kulatý hybridní reflektor, halogenový/LED, 12/24 V, křišťálově čirý prosvětlovací kryt difuzoru, montáž vpravo/vlevo.

6 500051173 Reflektor LED, 12/24 V, kabel 800 mm s odizolovaným koncem kabelu.

Maximální efektivnost.
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Číslo dílu Popis

1 500051174 Reflektor s halogenovou žárovkou, 12/24 V, křišťálově čirý prosvětlovací kryt difuzoru, montáž vpravo/vlevo.

2 500051175 Žárovkový hybridní reflektor, halogenový/LED, 12/24 V, křišťálově čirý prosvětlovací kryt difuzoru, montáž vpravo/vlevo.

3

500050661 Přídavné LED světlo, 700 lm, průměr 7", černý kryt / chromovaný rámeček.

500050662 Přídavné LED světlo, 700 lm, průměr 9", černý kryt / chromovaný rámeček.

500050663 Přídavné LED světlo, 1200 lm, průměr 9", černý kryt / chromovaný rámeček.

500050664 Přídavné LED světlo, 1200 lm, průměr 9", chromovaný kryt / chromovaný rámeček.

500051877 Nové přídavné LED světlo hranaté, 140 x 67 mm, 2000 lm, černý kryt.

4

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

500051723 LED 10/30 V 1800 lm plastová povodeň 0,5 m. 105 x 105 x 27 mm. 12 W.

500051724 LED 10/30 V 2000 lm plastová povodeň 0,5 m. 110 x 94 x 68 mm. 10 W.

1  Halogenový reflektor. Jumbo 320.

2  Hybridní reflektor. Jumbo 320.

3  LED osvětlení.

4  Pracovní lampy LED. Používání LED snižuje spotřebu energie o 50 % v porovnání  
se spotřebou halogenových lamp.

Maximální efektivnost.
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Osvětlení v terénu. Aby byla zajištěna optimální 
viditelnost při jízdě se zapnutými světlomety, musí 
být světlomety správně seřízené tak, aby vytvářely 
intenzivní a přesný světelný kužel – jedině tak 
zajistíte pohodlí a bezpečnost a zároveň snížíte 
stres při řízení.

Při instalaci osvětlení dbejte na místní právní předpisy.



27

1  Pracovní lampa LED.

2  LED Majáky. LED majáky v nabídce příslušenství IVECO zaručují optimální osvětlení  
za jakýchkoli podmínek (ECE R65 R10 – 12/24 V).

3  Otáčivé halogenové projekční světlo. KL 7000.

4  Blikající LED projekční světlo. K-LED 2.0 F.

5  Blikající LED projekční světlo. K-LED Blizzard.

6  Blikající LED projekční světlo. K-LED Rebelution.

Číslo dílu Popis

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

2

500051725 Oranžový LED maják / upevnění třemi šrouby.

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

500051727 Oranžový LED maják / magnetická upevňovací základna / spirálový kabel s integrovanou zástrčkou.

3 500051176 Otáčivé halogenové projekční světlo, 24 V, žluté, spirálový kabel s plochým konektorem.

4 500051177 Blikající LED projekční světlo, 12/24 V, žluté/bílé, kabel 1 450 mm s volným koncem kabelu.

5 500051178 Blikající LED projekční světlo, 12/24 V, žluté/bílé, kabel 150 mm, s konektorem Flachstecker.

6 500051179 Blikající LED projekční světlo, 12/24 V, žluté/bílé, kabel 150 mm, s plochým konektorem.

Maximální efektivnost.



1 2

3 4



29

Číslo dílu Popis

1 500025951 Houkačka na stlačený vzduch.

2 500025949 Houkačka na stlačený vzduch se 2 tóny.

3 500050356 Pneumatická houkačka pro nákladní jízdní soupravy (matná černá barva).

4 500051880 Houkačka na stlačený vzduch pro nákladní automobily s návěsem.

1  Houkačka na stlačený vzduch. Kompletní se zabudovaným solenoidovým  
ventilem, 24 V. Délka: 19 cm.

2  Houkačka na stlačený vzduch se 2 tóny. Komplet se: spoilerem,  
24 V solenoidovým ventilem a těsněním upevnění. Délka 50–60 cm.

3  Pneumatická houkačka pro nákladní jízdní soupravy. Komplet s 24 V 
elektromagnetickým ventilem a spoilery. Délka: 55–60 cm, silně znějící houkačky s 
vysokými a nízkými tóny, matná černá barva.

4  Houkačka na stlačený vzduch pro nákladní automobily s návěsem.  
Kompletní s 24 V solenoidovými ventily a spoilery. Délka: 55–60 cm, pronikavý zvuk, 
houkačky s vysokým a nízkým tónem.

Maximální efektivnost.
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1  Retroreflexní pásky.

2  Pásky.

3  Panely.

Číslo dílu Popis

1

500025214 Bílá, na tvrdé povrchy.

500025216 Červená, na tvrdé povrchy.

500025211 Bílá, na měkké povrchy.

500025212 Žlutá, na měkké povrchy.

500025213 Červená, na měkké povrchy.

2

500050633 Bílé pásky – přeprava zboží třetích stran, 120x307 mm – ITÁLIE, 24 ks.

500050634 Bílý pásek – přeprava zboží třetích stran, 160x307 mm – ITÁLIE, 12 ks.

500050630 Červený pásek – přeprava interního zboží, 120x307 mm – ITÁLIE, 24 ks.

500050631 Červený pásek – přeprava interního zboží, 160x307 mm – ITÁLIE, 12 ks.

500050635 Pásek v roli – přeprava zboží třetích stran, 307 mm x 25 m – ITÁLIE.

500050632 Pásek v roli – přeprava interního zboží, 307 mm x 25 m – ITÁLIE.

3
2994173 Sada fluorescenčních panelů.

2994174 Sada fluorescenčních panelů pro návěsy.

Maximální efektivnost.



Vždy bezpečně  
a efektivně.
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Vždy bezpečně.
Zvyšte bezpečnost svého vozidla za použití kompletního systému zadních kamer, a pomozte tak zabránit nehodám. A zajistěte vysokou výkonnost díky systémům proti 
krádeži paliva, monitorování tlaku v pneumatikách a aerodynamické sadě.

1  Kompletní sada pro výhled dozadu. SADA obsahuje veškeré příslušenství potřebné 
pro instalaci zadní kamery, včetně videokabelu o délce 20 ma držáku s oboustranně lepicí 
plochou pro instalaci monitoru na palubní desku.

Technická specifikace:

2  Systém monitorování tlaku v pneumatikách. Systém monitorovania tlaku  
v pneumatikách zabezpečuje neustálu kontrolu teploty a tlaku v pneumatikách.
Sada obsahuje:
- 6 snímačů na ventilky
- Displej D56 x Š118 x V20 mm
- 1 opakovač
- 7 prachotěsných krytů

Vlastnosti:
- Rozsah tlaku: 0–12 Bar / 0–174 PSI
- Vizuální a zvuková výstraha
- Autotest při každém zapnutí
- Inteligentní klidový režim pro  

úsporu energie
Zadní kamera
- Jas 0,5 lux
- Infračervený snímač CMOS 1/3"
- Systém NTSC
- Zrcadlový obraz
- Rozlišení 960 x 576 pixelů
- Snímková frekvence 30 fps
- Pozorovací úhel 110°
- Vodotěsnost IP68
- Rozměry 7,5 x 7,6 cm
- Videokabel o délce 20 m
- 12 V

4  Nouzová sada a lékárnička.  
Sada obsahuje:
- Černá brašna se sítotiskovým potiskem 

IVECO
- Reflexní vesta
- Kompaktní trojúhelník Euro
- Svítilna s dynamem
- Lékárnička splňující normu DIN13164
- Bezpečnostní kladívko na sklo
- Rukavice
- Škrabka na námrazu

Ultratenký 7" monitor
- 7" TFT/LCD monitor
- Rozlišení 480 x 232 pixelů
- Systém PAL/NTSC – formát 16 : 9, 4 : 3 
- Dotykové klávesy
- Otáčení obrazu 90°/180°/270°/360°
- Pozorovací úhel 60° horizontálně / 60° 

vertikálně
- Nastavení barev/kontrastu/jasu
- 1 audio vstup
- 2 video vstupy
- Infračervený vysílač pro sluchátka IR DUAL
- Dálkové ovládání
- Napájení 12 V
- Rozměry: 17,8 x 11,8 x 2 cm
- Automatická aktivace zadní kamery

3  Vyhřívaná zadní kamera.  
Sada obsahuje:
- Profesionální vyhřívaná a voděodolná 

kamera IP69K, s pozorovacím 
úhlem 170°. Automatická aktivace 
odmlžování a odmrazování.

- Konektory plug and play, kabely

Číslo dílu Popis

1 500052043 Kompletní sada pro výhled dozadu.

2 500051083 Systém monitorování tlaku v pneumatikách.

3 500051896 Vyhřívaná zadní kamera.

4 500049939 Nouzová sada a lékárnička.
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Číslo dílu Popis

1 500052047 Sada přední/zadní kamery + monitoru.

2 500052048 Sada zadní kamery + monitoru.

3 500052017 Radar pro sledování mrtvého úhlu.

4 500052018 Digitální zrcátko s kamerou.

5 500050390 Radar pro sledování mrtvého úhlu + digitální zrcátko s kamerou.

3  Radar pro sledování mrtvého úhlu.

4  Digitální zrcátko s kamerou.

5  Radar pro sledování mrtvého úhlu + digitální zrcátko s kamerou. Toto zařízení 
varuje řidiče před přibližujícím se vozidlem ve tmě a je obzvlášť účinné, pokud je vozidlo 
předjížděné jiným vozidlem nebo pokud řidič potřebuje změnit jízdní pruh. Snímače 
detekují přítomnost jiných vozidel pomocí mikrovlnného radaru 79 GHz a přenášejí 
informace do displejů, které se instalují do vozidla; displeje jsou naprogramovány tak,  
aby poskytly  
- vizuální varování, pokud se jiná vozidla nacházejí v zóně mrtvého úhlu
- vizuální a akustické varování při zapnutí směrových světel za účelem změny jízdního 

pruhu; a to jak pro stojící, tak jedoucí vozidla.

1  Kompletní sada pro výhled dopředu/dozadu. SADA obsahuje veškeré příslušenství 
potřebné pro instalaci zadní kamery, včetně videokabelu o délce 20 m držáku s 
oboustranně lepicí plochou pro instalaci monitoru na palubní desku.

Technická specifikace:

2  Kompletní sada pro výhled dozadu. SADA obsahuje veškeré příslušenství potřebné 
pro instalaci zadní kamery, včetně videokabelu o délce 20 m držáku s oboustranně lepicí 
plochou pro instalaci monitoru na palubní desku.

Technická specifikace:

Infračervená zadní kamera
- Automatická/manuální aktivace
- Jas 0,5 lux
- CDM 1/4" 
- Systém NTSC
- Zrcadlový/normální obraz
- Rozlišení 960 x 576 pixelů
- Snímková frekvence 25 fps
- Pozorovací úhel 130°
- Vodotěsnost IP67
- Rozměry 1,4 x 1,4 cm
- Videokabel o délce 6 m
- 12 V

Infračervená zadní kamera
- Automatická/manuální aktivace
- Jas 0,5 lux
- CDM 1/4" 
- Systém NTSC
- Zrcadlový/normální obraz
- Rozlišení 960 x 576 pixelů
- Snímková frekvence 25 fps
- Pozorovací úhel 130°
- Vodotěsnost IP67
- Rozměry 1,4 x 1,4 cm
- Videokabel o délce 6 m
- 12 V

Ultratenký 7" monitor
- 7" TFT/LCD monitor
- Rozlišení 1 080 x 480 pixelů
- Systém PAL/NTSC – formát 16 : 9 
- Dotykové klávesy
- Otáčení obrazu 90°/180°/270°/360°
- Nastavitelný úhel/sklon pomocí držáku
- Nastavení barev/kontrastu/jasu
- 1 audio vstup
- 2 video vstupy
- Infračervený vysílač pro sluchátka IR DUAL
- Napájení 12 V 
- Automatická aktivace zadní kamery

Ultratenký 7" monitor
- 7" TFT/LCD monitor
- Rozlišení 1 080 x 480 pixelů
- Systém PAL/NTSC – formát 16 : 9 
- Dotykové klávesy
- Otáčení obrazu 90°/180°/270°/360°
- Nastavitelný úhel/sklon pomocí držáku
- Nastavení barev/kontrastu/jasu
- 1 audio vstup
- 2 video vstupy
- Infračervený vysílač pro sluchátka IR DUAL
- Napájení 12 V 
- Automatická aktivace zadní kamery
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Číslo dílu Popis

1 500051895 Držák žebříku.

2

500050869 Nádrž z impregnovaného hliníku.

500050870 Nádrž z běžného hliníku.

500050871 Nádrž z běžného hliníku pro pevná šasi.

3
500050986 Víčko palivové nádrže s bajonetovým uzávěrem, 2 oka, 60 mm.

500050987 Víčko nádrže močoviny s bajonetovým uzávěrem, 2 oka, 60 mm.

1  Držák žebříku. Žebřík je vyrobený z nerez oceli a dá se snadno, rychle a bezpečně 
naložit a vyložit.

2  Zařízení pro zabezpečení paliva. Zařízení pro zabezpečení paliva  
vyřeší všechny problémy s bezpečností paliva, a tak chrání vaše palivo.

3  Zamykací víčka nádrže. Pro ochranu paliva a močoviny v nádržích.

Vždy bezpečně.
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Tachograf.
Elektronický přístroj s praktickými funkcemi, který je bezpečný a přesný a který je rovněž významným pomocníkem v následujících oblastech: 
- Bezpečnost silničního provozu
- Dodržování předpisů
- Lepší pracovní podmínky řidičů
- Snadná správa pro dopravní společnosti

1  DLK PRO download key. Klíč DLK Pro Download key S je ideálním nástrojem pro 
stahování a uchovávání dat z paměti tachografu verze 4.0 a karty řidiče druhé generace.
Funguje také se současnými kartami řidiče a tachografy až po generaci 3. Je vybavený 
integrovanou čtečkou čipových karet umožňující rychlé stahování dat z karet řidiče.  

Vlastnosti:

2  DLK PRO TIS-Compact S. DLK Pro TIS-Compact je kompletní řešení pro stahování, 
archivaci a spravování dat z tachografů, které je vhodné zejména pro vlastníky-provozovatele  
a malé vozové parky. Je vhodný pro tachografy verze 4.0 i karty druhé generace.
Data z paměti digitálního tachografu a karty řidiče se prostřednictvím DLK Pro TIS-Compact 
stahují rychle a bezpečně a přenášejí do počítače k vyhodnocení, archivaci a tisku, a to 
prostřednictvím integrovaného softwaru. 

Vlastnosti:
-  Provozní teplota: -20–+70 °C
-  Bezpečnostní třída IP 3X
-  Napájecí napětí: Připojení přes rozhraní 
USB 2.0: 4,75–5,25 V / 100–500 mA, 
připojení přes sériové rozhraní 6pin: 
9–30 V / max. 40 mA

-  Provozní teplota: -20–+70 °C
-  Bezpečnostní třída IP 3X
-  Napájecí napětí: Připojení přes rozhraní 
USB 2.0: 4,75–5,25 V / 100–500 mA, 
připojení přes sériové rozhraní 6pin: 
9–30 V / max. 40 mA

-  Rozhraní USB 2.0, konektor (typ A), 
stahování dat přes sériové rozhraní 
6pin, slot pro karty SD™ nebo 
SDHC™, integrovaná čtečka karet

-  Barevný dotykový TFT displej, rozlišení 
320x240 px, 262 000 barev

-  Paměť 2 GB
-  Skladovací teplota: 20 °C

-  Rozhraní USB 2.0, konektor (typ A), 
stahování dat přes sériové rozhraní 
6pin, slot pro karty SD™ nebo 
SDHC™, integrovaná čtečka karet

-  Barevný dotykový TFT displej, rozlišení 
320x240 px, 262 000 barev

-  Paměť 2 GB
-  Skladovací teplota: 20 °C

3  SmartLink. Modul DTCO SmartLink je nejrychlejším a nejjednodušším 
způsobem komunikace s digitálním tachografem pomocí oblíbených a moderních 
chytrých telefonů s operačním systémem Android. Na přední straně modulu DTCO je 
konektor pro USB klíč Bluetooth®. Po navázání komunikace s chytrým telefonem a po 
otevření bezplatné aplikace lze získat přístup k mnoha užitečným funkcím pro řidiče.

Číslo dílu Popis

1 500051958 DLK Pro Downloadkey.

2 500051959 DLK Pro TIS-Compact S.

3 500050979 SmartLink.
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1  Hasicí přístroJ. 

2  Nabíječka akumulátoru. Výkonná 24 V nabíječka akumulátoru s nabíjecím proudem 
až 14 A pro nabíjení akumulátorů až do 300 Ah a zátěže až 500 Ah.

3  GPS lokátor. GPS lokátor Mario je satelitní systém ochrany příští generace. 
Umožňuje prostřednictvím aplikace lokalizovat vozidlo a zobrazit jeho polohu  
přímo na displeji telefonu nebo obrazovce počítače.
Vlastnosti:
- Lokalizace přes internet: umožňuje kontrolovat zvolené trasy, hlásit ujeté kilometry, 

spotřebované palivo, překročené rychlostní limity a kontrolovat časy přestávek a jízdy
- Satelitní alarm: v případě odcizení vozidla bude odeslána zpráva s geolokací.

4  Matice proti odcizení. 
Materiál: alkalicky pozinkované.
Sada obsahuje:
- 4 matice a utahovací klíč.

Číslo dílu Popis

1

93162986 Hasicí přístroj, 2 kg – ITÁLIE.

500050624 Hasicí přístroj, 6 kg – ITÁLIE.

2994544 Hasicí přístroj, 2 kg – NĚMECKO.

2994545 Hasicí přístroj, 6 kg – NĚMECKO.

2 500025749 Nabíječka akumulátoru.

3 500051469 GPS lokátor.

4 500025710 Matice proti odcizení M22 x 1,5 mm.

Bezpečnosť kdekoľvek.
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Boxy na nářadí.
Boxy vyrobené z leštěné, matné nebo květinovou ražbou opatřené nerezové oceli jsou osazené plastovými západkami Europlex. Dokonale padnou do nejrůznějších 
typů vozidel díky širokému výběru různých přizpůsobení.

Číslo dílu Popis

1

500050577 Termoplastický box 400 x 350 x 400 mm.

500050578 Termoplastický box 500 x 350 x 400 mm.

500050579 Termoplastický boxx 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 Kanystr z nerez oceli opatřené květinovou ražbou na mytí rukou – 285 x 245 x 400 mm tloušťka 1 mm – 25 l.

4 500050205 Kanystr z nerez oceli opatřené květinovou ražbou na mytí rukou – 170 x 370 x 400 mm – 25 l.

5 500050206 Kanystr z nerez oceli opatřené květinovou ražbou – 10 l.

6

500050211 Box z leštěné nerez oceli 800 x 500 x 500 mm.

500050212 Box z leštěné nerez oceli 1000 x 500 x 500 mm.

500050215 Držáky pro všechny boxy řady INOX.

7
500050213 Box z nerez oceli opatřené květinovou ražbou 800 x 500 x 500 mm.

500050214 Box z nerez oceli opatřené květinovou ražbou 1000 x 500 x 500 mm.

8 500050208 Box z nerez oceli na paletový vozík.

Vždy bezpečně.
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Číslo dílu Popis

1 500051767 Deflektory – sada 2 kusů (pro pravé a levé okno).

2

5802485544 Nastavitelný střešní spoiler.

5802485510 Dolní pravý boční spoiler.

5802485491 Dolní levý boční spoiler.

5802485477 Horní levý boční spoiler.

5802485466 Horní pravý boční spoiler.

500051897 Montážní sada.

1  Deflektory dveří, oken.

2  Aerodynamická sada pro střechu.

Vždy bezpečně.
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Svět konektivity  
a Hi-Tech.
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Budoucnost na palubě vozidla.
Konektivita vozů nové řady IVECO S-WAY je navržena s cílem pomoci řidičům pracovat bez námahy a efektivně a podpořit vedoucí vozového parku optimalizováním doby 
provozu vozidla, palivové účinnosti a celkových nákladů na vlastnictví.

1  Multimediální systém DAB + / GPS / Bluetooth® s operačním systémem 
Android. Navigace „TomTomMap“ pro nákladní automobily s kompletními mapami 
Evropy včetně zakázkového krytu, montážní sady, napájecího kabelu plug & play pro 
IVECO S-WAY, kabelu pro anténní systém PAB umožňující výběr, DAB + OEM.

2  Podpora chytrých telefonů. Na míru uzpůsobená konzola na palubní desku  
s USB portem pro dobíjení chytrého telefonu, tabletu nebo navigace TomTom,  
kterou lze snadno a bezpečně umístit do příslušného držáku.
Volitelné 72945: příprava pro Connectivity Box + kolébku (mobil/tablet/ Driver Linc).

3  Hi-Vision 2.0. Spojení nového audio a video systému zaručuje inovaci,  
technologii a snadné použití a vytváří ideální prostředí pro relaxaci na palubě.

4  Hi-Sound 24 V 2.0. 

5  Přenosná navigace Travel Pilot 7" Truck LMU EU.
- 7" dotykový displej s vysokým rozlišením
- Rozměry: 188 x 114 x 12 mm

- Mapy TomTom™ Europe pro 43 zemí včetně Ruska s celoživotní aktualizací zdarma
- Handsfree zařízení Bluetooth® se simultánní navigací a hovory
- Automatický audio/video vstup pro zadní kameru
- Audio výstup
- Integrovaný světelný systém eco-traffic
- Specializovaný software pro nákladní vozidla: po zadání hodnot, jako jsou hmotnost 

vozidla a typ přepravovaného materiálu, software vypočítá nejlepší možnou trasu  
s přihlédnutím k šířce vozovek, výšce tunelů a hmotnostním omezením mostů  
pro těžká vozidla

6  Rádio IVECO DAB „PLUS“. 
- Odnímatelný čelní panel s LCD displejem
- Přední slot na SD kartu a USB port
- Bluetooth®

- Přehrávač CD/MP3/WMA
- 4 kanály x 40 W MAX
- Připojení pro iPod

Číslo dílu Popis

1 500051961 Multimediální systém.

2
500051786 Kolébka pro chytrý telefon, držák tabletu, držák navigace TomTom (drivelinc) s USB portem integrovaným v konzoli.

500051899 Dokovací stanice Qi Cradle pro telefon pro induktivní dobíjení vašeho zařízení.

3 500051861 24" monitor, zásuvka USB a HDMI, anténa, kabely typu plug and play a montážní sada.

4 500051878 1 subwoofer, kabely plug and play, zesilovač, upevňovací držák.

5 500049944 Přenosná navigace Travel Pilot 7" TRUCK LMU EU.

6 500051960 Rádio IVECO DAB „PLUS“.
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Číslo dílu Popis

1
500051789 Mikrovlnná trouba.

500049931 Montážní sada pro upevnění mikrovlnné trouby.

2 500051762 Lampička na čtení s LED diodou a USB portem.

3 500036271 Fukar.

4 500049941 Kávovar nové generace na kávové pody určený pro nákladní vozy, 140 W, 24 V.

5 500051898 Odpadkový koš.

6

500049930 Ergonomická matrace z lehké paměťové pěny.

500049929 Potah matrace.

500051810 Polštář.

7 500051643 Stolek na straně spolujezdce.

1  Mikrovlnná trouba. Mikrovlnná trouba v intuitivním a robustním provedení,  
s integrovaným keramickým talířem, snadné čištění, vnitřní LED osvětlení.  
Viz volitelná příprava v konfigurátoru vozidel.
Opt 73175: Horní police 4-DIN s přípravou pro mikrovlnnou troubu.

2  Lampička na čtení, USB LED. 

3  Fukar. Sada fukaru pro interiér kabiny s inovativním a ergonomickým designem.
Sada obsahuje:
- Vzduchová pistole
- Univerzální spojka pro montáž pod sedadlo, spirálový kabel

4  Kávovar. 

5  Odpadkový koš. Ergonomický odpadkový koš s kovovým úchytem, který lze zavěsit 
na madlo lednice.

6  Sada na spaní. 

7  Stolek. Stolek na straně spolujezdce.

Příjemnější cestování.
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Potahy sedadel.
Řady potahů sedadel jsou navrženy tak, aby splňovaly veškeré potřeby a poskytovaly řidičům pracovní prostředí uzpůsobené osobním potřebám.

1  SKY-HIGH line. Černá koženka s mikroperforovanou opěrkou zad a vyšívaným 
logem IVECO.

2  ACTIVE line. Černá tkanina Tecnosilk, elektricky svařovaný středový panel s vložkou  
s diamantovým vzorem, vršek sedadla z koženky s vyšitým logem IVECO.

3  EVERLASTING line. Černý materiál TECH, boční lemy plyš, antracitová koženka, 
opěrka zad úplet, vršek sedadla šedý úplet s vyšitým logem IVECO.

Číslo dílu Popis

1

500049926 Sedadlo řidiče standard.

500049927 Sedadlo řidiče vysoký komfort.

500049928 Sedadlo spolujezdce.

2

500049920 Sedadlo řidiče standard.

500049921 Sedadlo řidiče vysoký komfort.

500049922 Sedadlo spolujezdce.

3

500049923 Sedadlo řidiče standard.

500049924 Sedadlo řidiče vysoký komfort.

500049925 Sedadlo spolujezdce.

Příjemnější cestování.
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Textilní koberečky.
Vyrobené s ohledem na nové podlahy, opatřené tkaným logem IVECO. Jsou vybavené dvojitým fixačním systémem, zaručují dokonalou stabilitu, aby se zamezilo nebezpečným 
situacím.

1  A  SKY-HIGH line. Všívaný velurový materiál Twist v tmavě šedém provedení, 
antracitové nubukové lemování se světle šedými stehy. Vyšívané stříbrné logo IVECO  
a logo červeného volantu, gelová protiskluzová úprava.

1  B  ACTIVE line. Všívaný velurový materiál Magnum v tmavě šedém provedení, 
antracitové nubukové lemování se světle šedými stehy, vyšívané černé logo IVECO  
a logo červeného volantu, strukturovaná protiskluzová úprava.

1  C  EVERLASTING line. Materiál Endurance v šedém provedení, černé textilní 
lemování, vyšívané logo červeného volantu a strukturovaná protiskluzová úprava.

2  Sada pryžových rohoží. Pro ochranu interiéru kabiny. Odolné proti kyselinám, 
omyvatelné, stabilní tvar. Se zvýšeným okrajem zamezujícím přepadávání nečistot.

3  Externí klimatizace při stání. Klimatizace stojícího vozidla dosahuje maximálního 
tepelného komfortu. S vypnutým motorem pracuje tiše a čistě, snižuje teplotu a snižuje 
vlhkost a střešní okno zůstává volné.

4  Úklidová sada pro nákladní vozy. Čisticí prostředky pro čištění vašeho vozu. 
Profesionální řada, technologické složení. 
Sada obsahuje:
- Shining Body 250 ml pro čištění skel, palubní desky a volantu
- Perfect Interior 250 ml pro čištění potahů sedadel a koberečků
- Clean Air Perfume 250 ml pro čištění vzduchu
- Sprej Back to Black Tyre 250 ml na pneumatiky
- Černé nitrilové rukavice
- Hadr z mikrovlákna
- 2 bílé bavlněné houbičky

Číslo dílu Popis

1  A
500049914 Sada koberečků před přední sedadla.

500049915 Černý kobereček pro automatickou převodovku.

1  B
500049912 Sada koberečků před přední sedadla.

500049913 Černý kobereček pro automatickou převodovku.

1  C 500049911 Sada koberečků před přední sedadla.

2 500049917 Sada pryžových rohoží.

3
500025707 Fresco Top.

500025706 Fresco Back.

4 500049933 Úklidová sada pro nákladní vozy.

Příjemnější cestování.

Fresco Top: Lze instalovat nad kabinou. Není kompatibilní se S-Way AS vybaveným aerodynamickou sadou.



Informace a obrázky v tomto katalogu jsou pouze orientační.  
IVECO si vyhrazuje právo kdykoli provést z obchodních nebo konstrukčních důvodů změny bez předchozího upozornění.
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