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Stimaţi Parteneri,

IVECO Accessories doreşte să vă împărtăşească gama de produse
adaptate noilor X-WAY şi T-WAY (cabină AT/AD) care are o abordare
orientată pe misiune şi un spirit off-road.

VIZIBILITATE

GIROFARURI CU LED-URI: Recomandate pentru situaţii
de urgenţă sau manevre speciale. Reflectoarele lor
optice cu formă eliptică maximizeaza fasciculul luminos
şi ieşirea luminii, asigurând ca vehiculul este vizibil în
toate direcţiile.

Sunt disponibile diferite configuraţii: Fixare pe stâlp,
fixare cu şuruburi şi suport magnetic

LUMINI SUPLIMENTARE: Oferă intensitate ridicată cu
fascicul amplu, design compact şi carcasă ranforsată
din nailon. LED-ul are un consum redus de energie,
acesta fiind cu 50% mai mic faţă de consumul
becurilor cu halogen.



SIGURANŢĂ REZERVOR ÎN SIGURANŢĂ:
A fost dovedit că dispozitivele pentru siguranţa
combustibilului rezolvă orice problemă a companiilor de
transport legată de siguranţa combustibilului, protejându-
vă combustibilul.
Limitează cantitatea de combustibil care poate fi scoasă
Indestructibil cu baza sa din aluminiu în formă de dom

TRUSĂ NOUĂ DE PRIM AJUTOR ŞI DE URGENŢĂ
• Borsetă neagră cu imprimare serigrafică IVECO
• Vestă reflectorizantă + micro triunghi euro compact
• Lanternă cu dinam + trusă de prim ajutor certificată 
DIN13164
• Ciocan de spart geamul + mănuşi + racletă de gheaţă

CAMERE VIDEO SPATE PROFESIONALE
Cameră video încorporată impermeabilă 
profesională cu unghi vizual, monitor 
color TFT LCD, microcameră color cu 
lentile de focalizare

SUPORT SCARĂ
Fabricată din oţel inoxidabil, puteţi încărca 
şi descărca cu uşurinţă de pe scară cu 
maximă viteză şi siguranţă. (numai cabină AS)

CONSUMABILE
Etichete autocolante reflectorizante, 
panouri şi benzi refractare, toate omologate 
şi în conformitate cu specificaţiile 
reglementărilor pentru îmbunătăţirea 
siguranţei în timp ce conduceţi.



EFICIENŢĂ

DEFLECTOARE PENTRU GEAMURI

Fiind fabricate din metacrilat, 
deflectoarele reduc rezistenţa 
aerodinamică şi turbulenţa fără a 
afecta vizibilitatea.

CASETE DIN OŢEL
Fiind fabricate din oţel inoxidabil lustruit, mat 
sau imprimat în relief cu flori, casetele au 
dispozitive de blocare Europlex din plastic. 
Acestea se potrivesc perfect în cele mai diverse 
tipuri de autovehicule datorită numeroaselor 
opţiuni de particularizări

ASPECT ESTETIC

CAPACE PENTRU OGLINZI
Structură uşoară din ABS cu oglinzi de 
protecţie şi design optimizat, disponibile în 
versiune brută pentru a fi grunduite şi 
vopsite în concordanţă cu culoarea 
autovehiculului.

SIGLĂ CABINĂ
Fiţi recunoscut în permanenţă, cu ajutorul 
unei sigle simple, elegante, pentru părţile 
laterale ale cabinei dumneavoastră.



TEHNOLOGIE ŞI CONFORT

SUPORT PENTRU SMARTPHONE
Consolă personalizată pentru planşa de 
bord cu priză USB pentru a vă reîncărca 
smartphone-ul, tableta sau TomTom-ul, 
care pot fi amplasate uşor şi în siguranţă în 
suportul special

EXPRESOR DE CAFEA
Aroma bogată a unei cafele excelente la 
îndemâna dumneavoastră. Se încadrează 
perfect în spaţiul suportului pentru sticlă. 
Prepară câte o cafea pe rând cu capsule şi 
pudră.

SET COVORAŞE DIN CAUCIUC 
Pentru protejarea interiorului cabinei. Rezistente 
la acizi, uşor de spălat şi rezistente la schimbarea 
formei. Cu margini curbate pentru a împiedica 
împrăştierea murdăriei.

Nu uitaţi să adăugaţi covoraşul central din 
material textil pentru o viaţă ideală la bord în
cabina dumneavoastră AS.

LINIA DE HUSE DE SCAUN DURABILĂ
Material textil tehnic negru, imitaţie de piele 
pluşată antracit pe lateral, spătar din jerseu, 
partea de sus a scaunului din jerseu gri, 
particularizat cu sigla IVECO brodată, pentru a 
vă face cursa mai confortabilă.
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500051725  
Lumină intermitentă cu LED-uri portocalii/fixare 

cu 3 şuruburi

500051726
Lumină intermitentă cu LED-uri portocalii/fixare 

flexibilă pe tijă

500051727
Lumină intermitentă cu LED-uri 

portocalii/bază/spirală cu fixare magnetică
cablu cu priză integrată

500051722
500051723
500051724
500050661
500050662
500050663
500050664

Lampă suplimentară rotundă cu LED-uri –
verificaţi specificaţiile din THE BOOK

500051877
Lampă suplimentară pătrată nouă integrală cu 

LED-uri, 140x67 mm, 2000 lm, neagră
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500025224  
Kit de covoraşe premium pentru autovehicul cu 

volanul pe partea stângă 
(cabină AT/AD)

2993958

Kit de covoraşe faţă pentru autovehicul cu 
volanul pe partea stângă din material textil 

antracit cu benzi pe margine
(cabină AT/AD)

2994968
Kit de covoraşe faţă din material textil 

Endurance 
(cabină AT/AD)

500049923
Husă scaun şofer standard DURABILĂ pentru 

autovehicul cu volanul pe partea stângă

500049924
Husă scaun şofer HCS DURABILĂ pentru 
autovehicul cu volanul pe partea stângă

500049925
Husă scaun pasager DURABILĂ pentru 

autovehicul cu volanul pe partea stângă

500050079 Suflantă de aer

500049933 Kit de îngrijire pentru camion



COD DESCRIERE

TE
H

N
O

LO
G

IE

500051786  
Suport pentru smartphone, tabletă şi TomTom cu 

priză USB integrată*

500051899 Soclu Qi pentru suport de smartphone

500051960 Radio DAB “Plus” Iveco

500051961 Sistem multimedia DAB+/BT Android 

500049941
Expresor de cafea pentru capsule

de cafea 140 W, 24V

*Accesoriu opţional 72945: Casetă de conectivitate + 
posibilitate de montare suport (mobil/tabletă/Driver Linc)
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500050869
Sistem antifurt din aluminiu 

pentru rezervor

500050870
Sistem antifurt 

standard din aluminiu pentru rezervor

500050871
Sistem antifurt standard din aluminiu pentru 

caroserii rigide

500050986
Capace pentru rezervorul de combustibil cu cheie 

- Capac pentru rezervorul de combustibil cu 
montare tip baionetă cu 2 ştifturi de 60 mm

500050987
Capace pentru rezervorul de combustibil cu cheie 
- Capac pentru rezervorul de uree cu montare tip 

baionetă cu 2 ştifturi de 60 mm

500051895 Suport scară (cabină AS)

500051896 Cameră video spate cu sistem degivrare

500049939 Trusă de prim ajutor şi de urgenţă

500025211
500025212
500025213
500025214
500025216

Benzi retroreflectorizante

500050630
500050631
500050633
500050634
500050635

Benzi alb şi roşu

2994173
2994174

Panouri
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500050577
500050578
500050579
500050580
500050581
500050582
500050583

Carcase termoplastice (diferite dimensiuni) 
consultaţi MANUALUL pentru codurile pieselor,

console de susţinere şi pistoane

500050200
500050201
500050202
500050211
500050212
500050206
500050204
500050205

Casete din oţel inoxidabil (diferite dimensiuni) 
consultaţi MANUALUL pentru specificaţii.

Cod consolă 500050215

500049916
Capace brute pentru oglinzi care urmează să fie 

grunduite şi vopsite

500049919 Siglă laterală cabină IVECO

500051767 Deflectoare

500051793
Sistem TPMS – monitorizare presiune din 

pneuri 

Pentru cabină AS, consultaţi catalogul de accesorii pentru S-way, mai multe 
accesorii pot fi adăugate la autovehiculul dumneavoastră!


