Iveco lanceert de New Stralis XP: de TCO2-kampioen voor lange afstanden
De New Stralis XP is de meest betrouwbare en brandstofefficiënte truck die leverbaar is op de markt
en vertegenwoordigt de meest uitgebreide oplossing voor vrachtvervoer over lange afstanden in een
pakket dat product en voorzieningen combineert om TCO en CO2 te reduceren.
Het perfecte langeafstandsvoertuig met de meest toonaangevende technologie, de New Stralis XP,
bruist van functies die de brandstofefficiëntie stimuleren en van diensten die de hoogste niveaus van
betrouwbaarheid en winstgevendheid garanderen voor transportbedrijven.
Met brandstofbesparingen tot 11% en een indrukwekkende TCO-reductie tot 5,6% bij vrachtvervoer
over lange afstanden, is het de TCO2-kampioen voor langeafstandsvervoer.

Groot-Bijgaarden, 20 juni 2016

Iveco lanceert de New Stralis XP, de meest betrouwbare en brandstofefficiënte truck die leverbaar is op
de markt, werd specifiek ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten van de industrie van het internationaal
langeafstandsvervoer en om de beste oplossing te bieden qua efficiëntie, duurzaamheid en Totale
Eigendomskosten(TCO).
De New Stralis XP bouwt verder op de betrouwbare basis van de Stralis Hi-Way, gelanceerd in 2012 en
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bekroond met “International Truck of the Year 2013 award”. Het heeft de beste aspecten van zijn
voorganger overgenomen, in het bijzonder de Hi-Way cabine, wat enorm gewaardeerd wordt door klanten,
de unieke HI-SCR Euro VI-oplossing van Iveco die geen regeneratie nodig heeft en de waarde van de
motor en het voertuig op lange termijn bewaart, en de uitstekende kwaliteit en betrouwbaarheid van de
vorige serie.
De volledig vernieuwde aandrijflijn, de nieuwe elektrische en elektronische systemen, nieuwe
transmissie, achteras en achterwielophanging die de beste zijn in zijn categorie, de opnieuw ontworpen
motor, de bewezen HI-SCR-technologie, en de nieuwste GPS voorspellende functies, zijn perfect
gecombineerd met tal van nieuwe en innovatieve brandstofbesparende functies en een unieke reeks
diensten ontworpen door Iveco om de betrouwbaarheid te maximaliseren en CO 2 en TCO te reduceren.
Alle verbeteringen en nieuwe functies leiden tot brandstofbesparingen tot 11%, terwijl de nieuwe
voorzieningen verdere besparingen tot 3% mogelijk maken. Samen werken de productfuncties en
voorzieningen op de Stralis XP samen om de TCO te reduceren in langeafstandsmissies met een
indrukwekkende 5,6%.

Pierre Lahutte, Iveco Brand President, zegt hierover: “De New Stralis XP is een truck met
toonaangevende technologie die uitzonderlijke TCO en CO2 prestaties levert. Het is de perfecte truck
voor langeafstandoperators: zij willen geen werkonderbrekingen, problemen, stilstand van hun
voertuigen en een laag TCO. Met onze unieke aanpak die product en voorzieningen op perfecte
wijze combineert, ontwikkelden wij een voertuig met een uitstekende betrouwbaarheid en
brandstofeconomie wat samengaat met onze garantie qua nuttige gebruikstijd en een hele reeks
nieuwe voorzieningen om hen te helpen hun wagenparken efficiënt te beheren. De New Stralis XP is
een echte TCO2-kampioen, geboren om op alle Europese snelwegen te rijden.”

TCO-reducerende functies en voorzieningen: de meest uitgebreide Business-oplossing
De New Stralis XP bruist van brandstofefficiënte functies die standaard aangeboden worden. Ze omvatten
Smart Auxiliaries die automatisch uitgeschakeld worden of overgaan in een energiebesparende modus
wanneer ze niet nodig zijn. Het voorspellende op GPS gebaseerde Hi-Cruise-systeem van Iveco
controleert rijhulpfuncties zoals eco-roll, schakelen en cruise control. Samen met de nieuwe HI-TRONIX
geautomatiseerde transmissie met 12 versnellingen, de EcoSwitch -begrenzer van snelheid en koppel, de
geoptimaliseerde achteras-ratio en eco-banden met lage rolweerstand ontwikkeld door Michelin, leveren al
deze functies de beste combinatie van efficiëntie en veiligheid. Aanvullende brandstofbesparingen vloeien
voort uit de toepassing van de langere achteras met een overbrenging van 2.47 die downspeeding
mogelijk maakt en een reductie van 7% betekent in het motortoerental.

De New Stralis 480XP en 570XP, ontworpen voor extra-langeafstandsmissies, beschikken over de
innovatieve Smart EGR, die werkt in combinatie met het gepatenteerde HI-SCR nabehandelingssysteem
van Iveco om verbranding te optimaliseren, hetgeen leidt tot aanzienlijke brandstofbesparingen op lange
afstanden. Deze oplossing maakt gebruik van een kleine hoeveelheid uitlaatgasrecirculatie – slechts 8% om een vervroegde inspuiting mogelijk te maken. Dit leidt tot een grotere brandstofeconomie terwijl het de
hoge 97% uitlaat NOx conversie behoudt geleverd door het HI-SCR systeem en alle voordelen van deze
technologie: geen regeneratie, geen impact op de afmetingen van de radiateur, geen extra onderhoud, en
de langste onderhoudsintervallen wat verdere brandstof- en TCO-reductie oplevert voor de klant. Met deze
oplossing bewijzen Iveco en zijn partner FPT Industrial voor de motorontwikkeling opnieuw hun reeds lang
gevestigde leiderschap in de technologie van brandstofefficiëntie.
Iveco’s voorzieningen van de nieuwe generatie, die inbegrepen zijn in het modulaire programma TCO2
LIVE, worden standaard aangeboden bij de New Stralis XP. Ze omvatten TCO2 Smart Report, een
gedetailleerd rapport over het brandstofverbruik van elk voertuig van het wagenpark dat wekelijks
automatisch gemaild wordt naar de klant, en TCO2 Advising advies voor brandstofefficiëntie gebaseerd
op de grote hoeveelheid kennis die wij verzamelden met onze real-life truck analyse. Beide kunnen
geïntegreerd worden via de TCO2 Driving-lessen die gegeven worden door gespecialiseerde Ivecotrainers. Deze nieuwe voorzieningen kunnen tot verdere besparingen tot 3% leiden.
Bovendien komt de New Stralis XP met de exclusieve Uptime Guarantee, een volledig nieuwe formule
die de klant beschermt tegen technische ongemakken en het voertuig weer binnen de mortst mogelijk tijd
weer op de weg brengt - niet langer dan 24 uur - in geval van pech, door reparaties in het dichtstbijzijnde
Iveco Truck Station uit te laten voeren. Tijdens de voorbereiding op de lancering van de New Stralis XP,
heeft Iveco zijn “Truck Stations” ingezet langs alle belangrijkste Europese transportdoorgangen om zijn
Uptime Garantie-betrokkenheid waar te maken.

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 7,2 ton MTM), de Eurocargo (7,5 tot 19 ton MTM), de
Trakker (Off-Road) 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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