
Linia a doua de piese pentru autovehiculele IVECO

CARTUŞ USCĂTOR 
DE AER

ASIGURĂM FUNCŢIONAREA 
OPTIMĂ A AUTOVEHICULELOR 
VECHI

DE CE AR TREBUI SĂ OPTAŢI PENTRU NEXPRO BY IVECO?

Cartuşul nostru pentru uscătorul de aer elimină umiditatea şi 
alţi poluanţi din aerul comprimat, protejând sistemul de frâne 
pneumatice împotriva îngheţului, crăpăturilor şi scurgerilor. 
Materialul său cu proprietăţi de deshidratare rămâne eficient 
chiar şi în condiţii solicitante şi vă împiedică să cheltuiţi bani pe 
piese de calitate inferioară.

CALITATE CERTIFICATĂ IVECO
Durabilitatea mare, siguranţa 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



Referinţă NEXPRO Ultima REFERINŢĂ Oes Aplicaţie în funcţie de anul modelului

500041485 2992261
Eurocargo MY2003-2015

Sralis MY2002-2015
Trakker MY2002-2013

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!

Linia a doua de piese pentru autovehiculele IVECO

REZISTENŢA GARNITURII DE ETANŞARE 
Filtrele NEXPRO au fost supuse aceleiaşi proceduri de omologare  
ca filtrele IVECO originale 

REZISTENŢĂ LA APĂ 
Filtrele NEXPRO au fost supuse aceleiaşi proceduri de omologare  

ca filtrele IVECO originale 

LIMITAREA APLICAŢIEI 
Filtrele NEXPRO au fost supuse aceluiaşi test necesar  

şi în cazul filtrelor IVECO originale

CAPACITATE DE REŢINERE A ULEIULUI 
Filtrul NEXPRO are o capacitate de reţinere a uleiului cu aproximativ 10% mai mare 
decât filtrele concurenţilor de pe piaţa aftermarket independentă 

CAPACITATE DE REŢINERE A UMIDITĂŢII 
Filtrul NEXPRO este cu 70% mai eficient în ceea ce priveşte reţinerea umezelii, în 

comparaţie cu filtrele obişnuite ale concurenţei

AVANTAJELE USCĂTORULUI DE AER NEXPRO ÎN COMPARAŢIE CU USCĂTOARELE 
CONCURENŢILOR DE PE PIAŢA AFTERMARKET INDEPENDENTĂ


