Iveco stelt Nieuwe Daily 4x4 voor op vakbeurs voor de bouwsector
Matexpo in Kortrijk. Trakker 6x4 en 6x6 zullen live gedemonstreerd
worden in demozone buiten.
Iveco zal aanwezig zijn op de vakbeurs Matexpo 2015, die plaatsvindt van 2 tot 6 september.
Iveco heeft er een stand van 150 m² in Hal 4. Bezoekers zullen de Iveco's bovendien aan het
werk kunnen zien op het testparcours dat speciaal voor het evenement wordt aangelegd.
Voertuigen van Iveco zullen ook te zien zijn op de stand van carrosseriebouwers en
toeleveringsbedrijven.
Groot-Bijgaarden, 7 augustus 2015
De nieuwigheden die Iveco dit jaar voorstelt, zijn hoofdzakelijk terug te vinden in het Dailygamma, dat diepgaand werd gewijzigd en meteen ook de zeer prestigieuze titel van "Van of
the Year 2015" in de wacht sleepte. Op het Salon van Brussel in januari stelde Iveco de Daily
Hi-Matic voor, het eerste bedrijfsvoertuig met 8-traps automatische versnellingsbak, die een
zeer groot succes kent bij de klanten van het merk maar ook al een groot aantal nieuwe
klanten overtuigde. De nieuwe look van de cabine, die aansluit bij de nieuwe stijl van IVECO,
wordt zeer gesmaakt door de gebruikers.
De recentste aanwinst in het gamma wordt voorgesteld op Matexpo. Het gaat om de Nieuwe
Daily 4x4 (type 55S17W), een model dat bedrijven al goede diensten bewees in specifieke
opdrachten die moeilijk uit te voeren zijn met een klassieke 4x2-configuratie.
De stand staat volledig in het teken van de lichte bedrijfsvoertuigen. Iveco toont namelijk nog
een andere Daily met een unieke maximaal toegelaten massa van 7,0 ton, een Daily 70C17 HD
met dubbele cabine voor zes passagiers plus de bestuurder, die af fabriek voorzien wordt van
een aluminium laadplatform. Met een nuttig laadvermogen van 4 ton en een sleepvermogen
van 3.500 kg speelt de Nieuwe Daily 70C met dubbele cabine in op de vereisten van de sector
van de bouw en de openbare werken en op pechverhelpings- of takeldiensten.
Niet ver van de Iveco-stand in Hal 4 zal op de stand van DEOM een Iveco Trakker te zien zijn
met Palfinger-kraan voor containers. Op het testparcours zal Iveco aanwezig zijn met
3 Trakkers (6x4 en 6x6). Op Matexpo worden ook nog andere Iveco’s tentoongesteld door
opbouwers.
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"Regeneratie: nee bedankt!" Iveco heeft gekozen voor SCR only (Hi-Scr) motortechnologie
met passieve regeneratie (geen zorgen, geen extra kosten en vooral veiliger)
Voor de EGR-oplossingen is een actieve regeneratie nodig waarbij met brandstof van het
voertuig de in de roetfilter afgevangen roetdeeltjes worden verbrand wanneer die vol is. Dat
"verbrandingsproces" verhoogt het brandstofverbruik en genereert extreem hoge
temperaturen (tot 800°C). Wanneer er door de verkeersomstandigheden niet voldoende fasen
zijn om actief te regenereren, verplicht de EGR-technologie de bestuurders manueel een
geforceerde regeneratie uit te voeren wanneer het voertuig stilstaat. Een geforceerde
regeneratie kan tussen 45 en 70 minuten duren. De exclusieve Hi-SCR-technologie van Iveco
krijgt niet te maken met die regeneratieproblemen en is daardoor veiliger, bespaart tijd en
zorgt voor lagere gebruikskosten.
Iveco
Iveco is een onderdeel van CNH Industrial N.V., een toonaangevende internationale leverancier van
kapitaalgoederen die genoteerd staat op de New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) en op de Mercato Telematico
Azionario van de Borsa Italiana (MI: CNHI). Iveco ontwerpt, bouwt en verkoopt een ruim gamma lichte, middelzware
en zware bedrijfsvoertuigen en terreinvrachtwagen.
Het breed product aanbod bevat: de Daily (3.5 tot 7 ton MTM), de Eurocargo (7,5 tot 19 ton MTM), de Trakker (OffRoad) en de Stralis (vanaf 19 ton). Daarnaast bouwt het merk Iveco Astra terreinwagens, vaste en geleide dumpers
en speciale voertuigen.
Iveco stelt wereldwijd circa 21.000 mensen te werk en beheert productievestigingen in 7 landen in Europa, Azië,
Afrika, Oceanië en Latijns-Amerika. Daar produceert de onderneming haar voertuigen met de allerbeste en
modernste technologieën. Dankzij 4.200 verkoop- en bijstandspunten in meer dan 160 landen biedt Iveco
gegarandeerd technische bijstand overal ter wereld waar een van zijn voertuigen wordt ingezet.
Ga voor meer informatie over Iveco naar: www.iveco.com.
Ga voor meer informatie over CNH Industrial naar: www.cnhindustrial.com.
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