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OPLOSSINGEN OM DE WAARDE, DE PRESTATIES EN DE PRODUCTIVITEIT VAN UW VOERTUIG GEDURENDE 
DE HELE LEVENSDUUR TE BESCHERMEN.

SERVICES OP MAAT 
VOOR UW GEBRUIKTE  

VOERTUIGEN
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VERBETERDE CONNECTIVITEIT EN SERVICE 
WIJ ZORGEN VOOR AL HET ANDERE

Onze connectivity-services, beschikbaar op Stralis MY2016, maken het mogelijk op 
een eenvoudige en efficiënte manier de inzetbaarheid, het brandstofverbruik, de totale 
voertuigkosten en alles wat daarbij hoort te optimaliseren.

Bespaar geld, verbeter uw rendement en maak uw werk gemakkelijker door te kiezen voor 
onze oplossingen die het best aansluiten op wat uw bedrijf nodig heeft.

Dit pakket is inbegrepen in de Stralis voertuigen vanaf 
modeljaar 2016 met connectivity box. Het geeft u infor-
matie over uw voertuig en de rijstijl van de chauffeur via 
de volgende diensten:

• SMART REPORT

• IVECO ON KLANTENPORTAAL  
(inclusief de app)

• VEHICLE MONITORING &  
REMOTE ASSISTANCE

S M A R T  P A C K

De Premium-services, naast het verstrekken van uw 
voertuiginformatie, garanderen een follow-up van de 
ontvangen gegevens door u in contact te brengen met 
IVECO-experts, die u zullen adviseren over de beste 
manieren om deze te evalueren en te gebruiken. 

Naar keuze kunt u de volgende diensten aan uw pakket 
toevoegen:

• FLEET MANAGEMENT

• PROFESSIONEEL ADVIES VOOR 
BRANDSTOFBESPARING  
(PROFESSIONAL FUEL ADVISING)

P R E M I U M  S E R V I C E S
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SMART PACK

Uitgebreide voertuigmonitoring op basis van de informatie die wordt geleverd door een 
reeks services.

SMART REPORT 
Het Driving Style Evaluation (DSE)-systeem aan boord, genereert wekelijkse rapporten die automatisch naar 
wagenparkbeheerder worden gestuurd met daarin: 

• Gegevens over brandstofverbruiksparameters en het gedrag van de chauffeur, bewaakt door het DSE algoritme

• Bandenspanningscontrolesysteem 

• Tips ter verbetering van de rijstijl om brandstofverbruik en het voertuig zelf te optimaliseren 

Zowel het totaalresultaat van de gehele vloot en de details van elk voertuig kunnen worden weergegeven 
om een beter idee te verkrijgen van hoe het brandstofverbruik terug te brengen.

SMART PACK

IVECO ON KLANTENPORTAAL (INCLUSIEF DE APP)
Via het IVECO ON klantenportaal kan de wagenparkbeheerder het brandstofverbruik van het voertuig en 
de rijstijl van de chauffeur bewaken om de prestaties van het wagenpark te optimaliseren. 

Dankzij een groot aantal functies kunnen ze optimaal profiteren van de gegevens: 

• Dynamische monitoring 

• Historische gegevens om te vergelijken 

• Toegewijde tutorials 

• Downloadbare details per voertuig/bestuurder 

• Klantendashboard voor monitoring van het brandstofverbruik van het wagenpark 

• Speciale voertuigkaart per missie om de genomen routes te controleren

Ontdek in het gedeelte Marketplace welke aanvullende diensten voor u beschikbaar zijn.
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SMART PACK

IVECO ON APP
Google Play en App Store, voorziet de wagenparkbe-
heerder en chauffeurs van meer informatie, zoals: 

• DSE score en vergelijking 

• Trend en vergelijking brandstofverbruik 

• CO2 emissies 

• Bruto combinatiegewicht (GCW) gemiddelde trend 

• Gemiddelde afstand trend 

• Moeilijkheidsgraad missie 

Het ranglijstgedeelte van de chauffeurs toont de 
rangschikking van de wagenparkchauffeurs en geeft 
een overzicht van de beste, gemiddelde en slechtste 
chauffeurs.

Motiveer chauffeurs om de beste te zijn! Het actieplan 
voor de slechtste chauffeur is ook beschikbaar om 
hen te helpen de score te verbeteren.

VEHICLE MONITORING & 
REMOTE ASSISTANCE
De IVECO-connectiviteit draagt bij tot maxima-
lisatie van de inzetbaarheid en productiviteit van 
u voertuigen dankzij een pro-actieve aanpak met 
het hulpmiddel Remote Assistance Sevice voor 
diagnose op afstand, teleservice en over-the-air 
software-updates. Wij helpen u meer productie-
ve tijd op de weg te creëren door uw voertuig 
op afstand te monitoren. 

Als er een waarschuwing over een onderdeel komt, 
ontvangen we een foutcodewaarschuwing en bel-
len onze connectiviteitsmanagers u om te adviseren 
over het plannen van een stop bij een werkplaats 
voor de nodige service-interventie.

PROFESSIONEEL ADVIES VOOR BRANDSTOFBESPARING 
(PROFESSIONAL FUEL ADVISING)
IVECO TCO Advisor zal elk kwartaal contact met u opnemen om u één op één advies te geven over hoe 
u het brandstofverbruik kunt verminderen, op basis van de analyse van de technische parameters die de 
grootste impact hebben, zoals bandenspanning, rijgedrag (DSE, stationair draaien, snelheid, cruise control), 
voertuigstoringen of, indien van toepassing, de aanhangwagen of oplegger.

Naast de informatie over uw voertuig profiteert u van het advies van Iveco-experts, die u 
zullen adviseren over hoe u de prestaties en efficiëntie van uw wagenpark kunt verbeteren.  

Voertuigen, chauffeurs en leveringen controleren; Verzendopdrachten verdelen. 
Beschikbaar op MY2016.

INHOUD/PAKKETTEN BRONS ZILVER GOUD

LOCATIEBEPALING & GEOFENCING

BRANDSTOFVERBRUIK & SCOREKAARTEN

CHAUFFEURSUREN

CHAUFFEURS-APP _

PLANNING \ WORKFLOW \ WERKORDERS _ _

GEGEVENS VIA WEBSERVICES _ _

STAAT VAN HET VOERTUIG _

DSE & FREQUENTE POSITIONERING _

TACHOGRAAF DOWNLOAD OP AFSTAND OPT

VOORDELEN FLEET MANAGEMENT  
(FLEET MANAGEMENT BENEFITS)
• Verbeter uw zicht op voertuigen met geoloca-

tie-informatie

• Vergroot de mogelijkheden voor wagenparkbeheer 
door inzicht in de werkdagen van chauffeurs (tijd 
op locatie, brandstofniveaus en accucapaciteiten)

• Blijf binnen de regels door de activiteiten van de 
chauffeur vast te leggen (zoals rust- en rijuren) en 
de externe tachograaf te downloaden

• Bidirectionele berichten

• Ontvang geavanceerde rapporten, volg het volle-
dige wagenpark en individuele chauffeurs

• Verbind uw team

• Ontvang tips van experts over hoe u de presta-
ties van uw wagenpark en de veiligheid van uw 
chauffeurs kunt verbeteren

PREMIUM SERVICES
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SERVICE OP MAAT
VOOR UW GEBRUIKTE VOERTUIG
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ZORGELOOS REIZEN MET IVECO
Om de klanten het allerbeste te bieden, biedt IVECO op uw gebruikte voertuig dezelfde garantie als 
op een nieuwe: een breed scala aan servicepakketten op maat om uw voertuig op de weg te houden.

GARANTIE OP MAAT VOOR UW VOERTUIG
DE EXTREME FLEXIBILITEIT ERVAN MAAKT ELEMENTS ZO AANTREKKELIJK

Elements is een gespecialiseerde en hoogwaardige service van topkwaliteit die een lange levensduur garan-
deert voor elk voertuig in elk segment.

IVECO zorgt voor uw OK TRUCKS voertuig met een gepersonaliseerd garantieaanbod, zodat u de “elementen” 
kunt combineren die het best bij uw behoeften passen. Wij geven u graag de vrijheid uw eigen garantiepakket 
samen te stellen door te kijken naar de elementen die voor u belangrijk zijn.

DE OK TRUCKS GARANTIE HAALT DE MAXIMALE LEVENSDUUR 
UIT UW VOERTUIG
U kan kiezen voor het servicepakket dat het beste aansluit bij uw business. Dit biedt u zekerheid en voorkomt 
vervelende verrassingen. Zo houdt u uw budget perfect onder controle.

OK TRUCKS GARANTIE VAN ELEMENTS
SERVICE OP MAAT VOOR UW VOERTUIG

OK TRUCKS GARANTIE VAN ELEMENTS 
AANBIEDING BESCHIKBARE PAKKETTEN

NEEM DIRECT CONTACT
OP MET ONS VOOR EEN OP
MAAT GEMAAKTE GARANTIE
CONTRACT VOOR UW 
BEDRIJF TE SELECTEREN 

Koppeling,
remblokken,
remschijven,
remtrommels,
remschoenen
voor trommelremmen

SLIJTDELEN

Onderhoud,
inclusief alle
volgens het
onderhoudsschema
benodigde oliën en
vloeistoffen

ONDERHOUD

Reparaties aan motor,
brandstofinjectie,
versnellingsbak,
aandrijfas en as

AANDRIJFLIJN

Onderdelen die
niet gedekt zijn
door het
aandrijflijn-element
bijv. elektriciteit,
injectie

BUITEN 
AANDRIJFLIJN

OK TRUCKS GARANTIE

ONDERHOUD AANDRIJFLIJN BUITEN
AANDRIJFLIJN SLIJTDELEN
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Zie de tabel hieronder om de inhoud van de pakketten te ontdekken.

LEGENDA:     Inclusief

Raadpleeg de algemene voorwaarden van het contract

COMPONENTEN AFGEDEKTE COMPONENTEN 3XL
XTRA 

XTENDED
LIFE

XTENDED
LIFE

ONDERHOUD Onderhoud volgens onderhoudsplan IVECO

MOTOR

Motorblok

Krukas, hoofd en drijfstanglagers,
distributietandwielen

Turbocompressor

Waterpomp

Oliepomp

Cilinderkop en pakking

Nokkenas

Kleppen en klepzittingen

Zuigers en zuigerveren

Stoters en tuimelaars

Cilindervoeringen / cilinderbussen

Ventilatornaaf en lagers

Vliegwiel

BRANDSTOFSYSTEEM

Hoge druk pomp

Drukregelventiel / M-Prop

Verstuivers

VERSNELLINGSBAK

Versnellingsbakhuis

Versnellingsbak

Assen

Schakelvorken en stangen

Lagers

Synchronisatie

Elektronische stuureenheid (ECU)

Hydraulische retarder

AANDRIJFAS

Cardanas

Kruisstukken cardanas

Ophanglager

ASSEN

Aangedreven assen

Differentieelhuis

Kroon en pignonwiel

Differentieel

Lagers

Steekassen

Tussenbak

Naafreductie

Niet aangedreven assen

KOPPELING
Servocilinder / koppeling gever en nemercilinder

Koppelingsplaat

PTO PTO Multipower

COMPONENTEN AFGEDEKTE COMPONENTEN 3XL
XTRA 

XTENDED
LIFE

XTENDED
LIFE

REMSYSTEEM

Luchtdroger / APU

Remcilinders

Remklauwen

Remventielen

Remslangen en leidingen

Remschoenen / remblokken

Remschijven

Remtrommels

CHASSIS / VERING / 
STUURINRICHTING

Stuuroliepomp

Stuuroverbrengingen

Dwars en langsdragers

Bouten en bussen

Bladveren

Sensoren en hoogteregelventielen luchtvering

Luchtbalgen

Schokbrekers

Bladveren vering

(Wiel) lagers

UITLAATSYSTEEM

Bevestigingsschroeven, klemmen, afdichtingen

Uitlaatdemper

AdBlue systeem

Uitlaatpijp

AdBlue doseerventiel

Steunen en bevestiging uitlaatsysteem

ELEKTRONISCHE
UITRUSTING

GPS, Radio, IVECONNECT

OVERIGE  
APPARATEN

Electronische stuurunit (ECU)

Elektromotoren (ruiten , spiegels)

Verwarming en airconditioning

Stand en bijverwarming

Aansluitingen

Dashboard

OVERIGE
COMPONENTEN

Slangen en leidingen

Verwarming en buizen

Gaspedaal

Cabineschokbrekers

Luchtcompressor

Brandstofpomp

Uitlaatspruitstuk

Alternator / startmotor

Intercooler / waterradiator / olieradiator / luchtradiator

Tachograaf

Schakelpook

Afdichtingen

Motorrem

TABEL MET DEKKINGEN
DETAILS DEKKINGEN
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De pakketten kunnen verder gepersonaliseerd worden met specifieke extra dekkingen 
om aan uw behoeften te voldoen.

COMPONENTS 3XL
XTRA

XTENDED
LIFE

XTENDED
LIFE

ANS 24H

AFSLEPEN

ACCU

OLIE BIJVULLEN

IVECO biedt u totale gemoedsrust, met een toegewijd after-sales netwerk en meer dan 
2000 servicecentra in heel Europa. Een team van ervaren professionals staat dag en 
nacht klaar om u te helpen, altijd en overal.

ASSISTANCE NON-STOP
IVECO STAAT ALTIJD VOOR U KLAAR

IVECO Assistance Non-Stop, 24 uur per dag, 7 dagen 
per week. IVECO is altijd beschikbaar om uw zaak 
draaiende te houden.
Bij pech met een voertuig kan IVECO Assistance Non-Stop 
op drie manieren worden bereikt:
• Eenvoudigweg telefonisch (+45 32524999)
• Met de mobiele app IVECO Non Stop

GENUINE PARTS
DE FAVORIETE ONDERDELEN VAN UW VOERTUIG

IVECO Genuine parts, in combinatie met de professionaliteit van IVECO monteurs, zijn uw voornaamste 
partners in het behouden van de productiviteit van uw business.
Enkel IVECO Genuine Parts levert:
• Kwaliteit en betrouwbaarheid gecertificeerd door IVECO
• Tot 36 maanden garantie zonder beperking op kilome-

terstand*
• Levering binnen 24u van elk onderdeel in elk land en op 

elke dag van de week
• Beschikbaarheid van vervangende onderdelen tot 10 jaar 

na het afbouwen van het model
*Garantievoorwaarden kunnen variëren volgens land

ALTIJD AAN UW ZIJDE
ONZE MONTEURS, UW PARTNERS

De monteurs van het Iveco servicecentrum staan steeds paraat om voor uw voertuig te zorgen met een 
ongeëvenaard vakmanschap. Het zijn specialisten die constant opgeleid worden en die het gewend zijn 
om dagelijks aan Iveco voertuigen te werken, waardoor u tijd en geld bespaart. Ze gebruiken dezelfde 
IVECO diagnose-instrumenten als diegene waarmee de voertuigen getest worden. Dankzij telediensten, E.A.S.Y. 
en de accessoires ervan, kunnen we een complete en doeltreffende assistentie op afstand uitvoeren.

AANVULLENDE DEKKINGEN
FLEXIBELE PERSONALISATIE

UW BUSINESSACTIVITEIT STOPT NOOIT
ASSISTANCE NON-STOP

LEGENDA:     STD



D
E 

IN
 D

EZ
E 

C
AT

AL
O

G
U

S 
O

PG
EN

O
M

EN
 IN

FO
RM

AT
IE

 E
N

 A
FB

EE
LD

IN
G

EN
 Z

IJN
 A

LL
EE

N
 T

ER
 IN

D
IC

AT
IE

. IV
EC

O
 B

EH
O

U
D

T 
ZI

CH
 T

E 
AL

LE
N

 T
IJD

E 
H

ET
 R

EC
H

T 
VO

O
R 

ZO
N

D
ER

VO
O

RA
FG

AA
N

D
E 

KE
N

N
IS

G
EV

IN
G

 C
O

M
M

ER
CI

ËL
E 

O
F T

EC
H

N
IS

CH
E V

ER
AN

D
ER

IN
G

EN
 A

AN
 T

E 
BR

EN
G

EN
.

WWW.OKTRUCKSNL.NL


