
EXTINDEREA GAMEI DE FILTRE

ASIGURĂM FUNCŢIONAREA OPTIMĂ 
A AUTOVEHICULELOR VECHI

DE CE AR TREBUI SĂ OPTAŢI PENTRU NEXPRO BY IVECO?

CALITATE CERTIFICATĂ IVECO
Durabilitate mare, siguranţă totală.

ACEEAŞI GARANŢIE CA PENTRU 
PIESELE ORIGINALE

Garanţie de 12 luni în cazul montării pieselor  
în reţeaua IVECO.

CEA MAI BUNĂ OFERTĂ PENTRU 
AUTOVEHICULELE VECHI

Faceţi economii, dar nu în detrimentul  
siguranţei dumneavoastră.

STOCATE ŞI DISTRIBUITE  
DE REŢEAUA IVECO

Livrare garantată în următoarea zi pe teritoriul 
Europei.

NEXPRO by IVECO

Linia a doua de piese pentru autovehiculele IVECOThe second line of parts for IVECO vehicles

Linia noastră completă şi în continuă expansiune de filtre de aer, combustibil şi ulei NEXPRO acoperă toate nevoile 
dumneavoastră, asigură o capacitate de filtrare şi reţinere optimă, menţine autovehiculele dumneavoastră vechi 
IVECO sigure şi eficiente, ajutându-vă să nu irosiţi bani pe piese de calitate inferioară.



Nu renunţaţi la fiabilitatea şi expertiza reţelei IVECO doar pentru că aveţi un autovehicul vechi. Linia de produse 
NEXPRO de înaltă calitate, certificată şi furnizată de IVECO se află într-o continuă dezvoltare şi vă oferă o gamă 
vastă de piese de calitate din a doua linie.

Cea mai bună ofertă calitate-preţ pe care o putem oferi pentru autovehiculul dumneavoastră vechi!

FILTRELE NEXPRO VS. CONCURENŢII DE PE PIAŢA 
POST-VÂNZARE

UŞOR DE MONTAT 
Filtrele sunt concepute în conformitate 
cu aplicaţiile IVECO.

DURATĂ DE VIAŢĂ 
Filtrele NEXPRO cu materiale de înaltă calitate extind 
durabilitatea şi cresc intervalele de întreţinere.

PIERDERE DE PRESIUNE 
Numărul de pliuri este optimizat pentru a înregistra 
un nivel minim de pierdere de presiune. 

PROTECŢIA MOTORULUI  
Forma pliată limitează vibraţiile şi asigură 
funcţionarea corespunzătoare a fiecărui filtru.

EFICIENŢĂ 
Tipul materialului filtrant utilizat oferă un nivel mai înalt de performanţă 
în comparaţie cu concurenţii de pe piaţa post-vânzare.

Referinţă NEXPRO Ultima REFERINŢĂ OE Aplicaţie în funcţie de anul 
modelului Tip filtru

500041493 500086009 Daily MY2006/2009/2012/2014/2016 Cartuş filtru combustibil

500041494 2992544 Stralis MY2002/2006/2007/2012/2013/2015 + 
Trakker MY2002/2004/2007/2013 Cartuş filtru ulei

500041496 42563320 Stralis MY2002/2006/2007 +  
Trakker MY2002/2004/2007 Cartuş filtru ulei

Referinţe NEXPRO NOI

Linia a doua de piese pentru autovehiculele IVECO


