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Nová řada URBANWAY je ekonomičtější a ekologicky efektivnější.
I nadále je k dispozici v široké nabídce délek, výbavy, povrchových úprav a spolu s verzí autobusu CREALIS High Service Level Bus i na 
alternativní energie, zejména hybridní verze*, která je nyní dostupná také na zemní plyn.
Nový URBANWAY je atraktivnější než kdy dříve s projasněnějším interiérem, novými možnostmi uspořádání interiéru, zvýšeným 
komfortem pro řidiče a přepracovaným designem. Jeho motor Cursor 9, jednoduchý a výkonný, je stejný pro celou výrobkovou řadu a je 
uložen podélně. V souladu s normou EURO VI Step E platnou od roku 2022 je URBANWAY způsobilý také jako vozidlo s nízkými emisemi 
CNG / bioCNG a XTL.

* koncept „mild-hybrid“

Nový URBANWAY
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NOVÝ MOTOR CURSOR 9 NA ZEMNÍ PLYN,
JEDNODUCHÝ A VÝKONNÝ

PODÉLNÁ INSTALACE MOTORU
STANDARDIZOVANÁ V CELÉ ŘADĚ

NOVÝ DESIGN 
ZADNÍHO ČELA

HYBRIDNÍ: NOVÁ GENERACE
K DISPOZICI V PROVEDENÍ NA ZEMNÍ  

PLYN A XTL / DIESEL

VYSOKÁ AUTONOMIE CNG S NOVÝMI 
NÁDRŽEMI O OBJEMU AŽ 1610 L

ZPĚTNÁ KAMEROVÁ 
ZRCÁTKA

NOVÁ NABÍDKA 
TELEMATIKY A SLUŽEB  
S

Nový Urbanway 
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Přepracovaný interiér

1  Velká střešní okna pro více přirozeného světla a přepracovaná mezistěna za řidičem

2  Vnitřní osvětlení LED a ambient

3  Vynikající jízdní komfort s novou palubní deskou a 7” LED displejem

4  Přepracovaná mezistěna před řidičem. Zjednodušený přístup do SAE elektro boxu.

2

4

3
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1 KOMFORT PRO ŘIDIČE,
CESTUJÍCÍ I CHODCE:
Vypnutý motor na zastávkách:
• Během zastávek nevycházejí žádné výfukové plyny

Zvýšený komfort cestujících:
• Tiché zastavení
• Snížené vibrace (žádné vibrace při zastavení)

Snadná manipulace:
• Provoz vozidla podobný modelu Diesel nebo CNG
• Pro údržbu není vyžadováno žádné zvláštní oprávněni

2 PŘÍNOS PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
• Snížení emisí CO2 až o 16%
• Eliminace emisí na zastávkách díky systému 
   Stop&Start

3 EKONOMICKÝ PŘÍNOS:
• Výhodnější TCO díky snížení nákladů energie až o 16%
• Trvale nákladově efektivní hybridní technologie

Nový Urbanway Hybrid

2

1
ZRYCHLENÍ

2
KONSTANTNÍ

RYCHLOST

4
ZASTAVENÍ

5
OPĚTNÉ

NASTARTOVÁNÍ

3
BRZDĚNÍ

 Energie dodávaná baterií 48V
Energie dodávaná tepelným motorem 

 Rekuperace energie při brzdění

Vypnutý 
motor

RY
C

H
LO

ST

HYBRIDIZACE GENERUJE ÚSPORY VE SPOTŘEBĚ VE VŠECH PROVOZNÍCH FÁZÍCH OD NASTARTOVÁNÍ
V DEPU AŽ PO NÁVRAT VOZIDLA ZPĚT DO DEPA
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Jednoduchý, efektivní, 
výhodný 
Udržitelné řešení dopravy, které město 
potřebuje
Kompletní řada Hybrid 
Nový Urbanway Hybrid je nyní k dispozici ve verzi 12 m a 18 m Diesel a také  
10,5 m, 12 m a 18 m na zemní plyn.

Jednoduchost
Urbanway Hybrid se vyznačuje snadnou obsluhou a údržbou, velmi podobnou 
tradičním dieselovým a CNG verzím. 

Důležité výhody
Díky své schopnosti asistovat spalovacímu motoru, rekuperovat energii při brzdění 
a díky funkci Stop&Start, představuje systém hybridizace Urbanway výrazné 
snížení spotřeby paliva, TCO a dopadu na životní prostředí.

Hybridizační systém se skládá hlavně z 48 V baterie a 35 kW generátoru spojeného 
s převodovkou. Systém je řízen řídicí jednotkou, která umožňuje inteligentní  
a efektivní hospodaření s energií v různých provozních fázích.

1

2

3 1  BATERIE 48 V

2  KONVERTOR 24/48 V

3  ELEKTRICKY MOTOR
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Environmentální a 
ekonomická prospěšnost
Technický vývoj a vylepšení nového Urbanway a jeho dieselových a CNG hybridních
verzí přináší velké ekologické a ekonomické výhody:

XTL / B7:
Motor Cursor 9 podélně uložený
-5% CO2 

(1)

HYBRID XTL / B7:
Nový Mild Hybrid 48 V
-18% CO2 

(1)

-15% celkových nákladů na vlastnictví (2)

CNG:
Motor Cursor 9 CNG podélně uložený
Standardizace s CROSSWAY Cursor 9 CNG
-10% CO2 

(3)

CNG HYBRID:
Nový Mild Hybrid 48 V
-23% CO2 

(3)

-3% celkových nákladů na vlastnictví (3)

• 

(1) Ve srovnání s předchozí generací modelu Diesel  

(2) Ve srovnání s předchozí generací modelu Full Hybrid  

(3) Ve srovnání s předchozí generací modelu CNG 

Dopady TCO vycházejí z nákladů na energii měřených v roce 2021.



12

ZEMNÍ PLYN

Přehled celé výrobkové řady

DIESEL / XTL

12
 m

CREALIS

Délka: 12 567 mm
Motor Cursor 9: 310 hp / 1 300 Nm

Délka: 18 447 mm
Motor Cursor 9: 360 hp / 1 640 Nm18

 m

URBANWAY

Délka: 10 563 mm
Motor Cursor 9: 310 hp / 1 300 Nm

Délka: 12 093 mm
Motor Cursor 9: 310 hp / 1 300 Nm

Délka: 18 003 mm
Motor Cursor 9: 360 hp / 1 640 Nm12

 m

10
 m

18
 m

12
 m

CREALIS

Délka: 12 567 mm
Motor Cursor 9: 310 hp / 1 300 Nm

URBANWAY

Délka: 12 093 mm
Motor Cursor 9: 310 hp / 1 300 Nm12

 m
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HYBRID

CREALIS

Délka: 12 567 mm
Motor Cursor 9 CNG: 310 hp / 1 300 Nm

Délka: 18 447 mm
Motor Cursor 9 CNG: 360 hp / 1 640 Nm

Délka: 12 567 mm
Motor Cursor 9: 310 hp / 1 300 Nm

Délka: 18 447 mm
Motor Cursor 9: 360 hp / 1 650 Nm

URBANWAY

Délka: 10 563 mm
Motor Cursor 9 CNG: 310 hp / 1 300 Nm

Délka: 12 093 mm
Motor Cursor 9 CNG: 310 hp / 1 300 Nm

Délka: 18 003 mm
Motor Cursor 9 CNG: 360 hp / 1 640 Nm

Délka: 12 093 mm
Motor Cursor 9: 310 hp / 1 300 Nm

Délka: 18 003 mm
Motor Cursor 9: 360 hp / 1 650 Nm

10
 m

12
 m

12
 m

18
 m

18
 m

12
 m

12
 m

18
 m

18
 m
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Nový svět 
konektivity 
Nejpokročilejší konektivita nové řady IVECO BUS vám umožní mít vozovový park 
autobusů plně pod kontrolou a optimalizovat jeho provozuschopnost, spotřebu 
energie a celkové náklady na vlastnictví (TCO). Snižte své náklady, zlepšete svůj 
výkon a zajistěte, aby byl provoz a údržba autobusů chytřejší než kdykoli 
předtím. Zvolte si naši konektivitu a vyberte si řešení, které nejlépe splňuje 
vaše požadavky. 

Balíček Premium
Balíček Premium Pack vám kromě 
služeb Smart Pack poskytne výkonné 
nástroje pro správu vozového parku 
v reálném čase. Můžete si vybrat 
modulární možnosti, které si přejete 
přidat do svého balíčku Smart Pack: 

• Dle verze správa vozového parku 
v reálném čase

• TiGR Web API 

Balíček Smart
Balíček Smart Pack je součástí sériové 
výbavy všech vozidel IVECO BUS 
HEAVY RANGE. Poskytne vám digitální 
služby ve vašem autobusovém parku 
prostřednictvím následujících funkcí:

Podpora řídicího střediska
• Proaktivní údržba
• Technické zprávy 

Zákaznický portál IVECO ON 
• Chytré zprávy o provozu
• Příst. panely pro hodnocení jízdy

Zjistěte si více o komerčních balíčcích, ze kterých si můžete vybrat své služby.
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TiGR Web API 
Webové rozhraní API TiGR (specifikované sdružením 
ITxPT) je standardizované řešení pro správu 
vozového parku pro více značek. Integrujte data 
do svých vlastních systémů a získávejte události a 
výstrahy v reálném čase, diagnostické poruchové 
kódy vozidel a všechny potřebné klíčové ukazatele 
výkonnosti vašeho vozového parku.  

Obsah /
balíček

Fleet  
essential

Fleet essential
Tacho + 
připojený 
etylometr

Fleet 
enhanced

Polohování a geofencing

Spotřeba paliva a výsledkové karty

Stav vozidla

Hodiny řidiče

Dálkový tachograf a
připojený etylometr ke stažení

Data prostřednictvím webových služeb

Historie dat 12 m. 12 m. 24 m.

Balíček Premium Pack
Vyberte si službu správy vozového parku, která vám pomůže v reálném čase 
sledovat mnoho ukazatelů, jako je zeměpisná poloha, spotřeba energie, stav 
nabití trakční baterie nebo zbývající dojezd.

Správa vozového parku prostřednictvím služby Verizon Connect 
Vyberte si ze tří balíčků řešení Verizon, který nejlépe 
vyhovuje vašim potřebám. Kromě funkcí uvedených  
v tabulce. 

Tyto tři balíčky vám pomohou snadno spravovat váš vozový park: 

- Zlepšení přehledu o vozidle 
pomocí geolokačních informací

- Dodržování předpisů díky 
zaznamenávání činností  
řidiče (například doby 
odpočinku a řízení) a údajů 
z připojeného alkoholového 

blokovacího zařízení
- Přijímání pokročilých zpráv, 

sledování celého vozového parku 
- Přijímání výstrah na základě 

přizpůsobených spouštěčů, 
včetně spouštěčů  
z připojeného alkoholového 

blokovacího zařízení
- Získejte konkrétní spouštěče 

a údaje potřebné pro řízení 
vozového parku elektrobusů 
v reálném čase: stav nabití 
akumulátorů, dojezd, spotřeba 
energie, doba dobíjení

VÝHODY SPRÁVY VOZ. PARKU
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Řešení služeb šité na míru
Výběrem vozidla značky IVECO BUS jste se rozhodli pro kvalitu: můžete se spolehnout na nejlepší údržbu, vysoce 
výkonné díly a kvalifi kované odborníky, kteří jsou připraveni vám pomoci, kdykoli a kdekoli to budete potřebovat 
- a můžete pracovat s naprostým klidem. 

ELEMENTS: balíčky služeb šité na míru
S cílem nabídnout vám to nejlepší ze všeho vytvořila IVECO BUS služby 
ELEMENTS: širokou škálu servisních balíčků na míru, které jsou navrženy tak, 
aby vaše vozidlo zůstalo na cestách s minimálními přestávkami na údržbu 
a opravy.

Služby na míru
Služby ELEMENTS jsou vysoce kvalitním specializovaným servisem, jehož cílem 
je zajistit dlouhou životnost každého vozidla ve všech odvětvích. Zkombinujte 
„Elements“, které nejlépe odpovídají vašim potřebám, a vytvořte si tak vlastní 
balíček služeb na míru! Vyberte si smlouvu o plánované údržbě a prodloužené 
záruce kombinací hlavních prvků, které tvoří nabídku (údržba, hnací linka, 
extra hnací linka, opotřebení), která dokonale vyhovuje vašemu podnikání.

SMLOUVY O PLÁNOVANÉ ÚDRŽBĚ 

Údržba Drive Line Extra 
Drive Line Opotřebení

S LIFE

M LIFE

3XL LIFE

Níže uvedená tabulka shrnuje všechny možné kombinace:

- Údržba
- Mazání
- Výměna oleje a kapalin 
 dle příručky údržby a oprav 

ÚDRŽBA

- Součásti, které ještě nejsou 
pokryty službou Element, 
např. elektrický systém

EXTRA DRIVE LINE

- Motor
- Vstřikování paliva
- Převodovka 
- Opravy kardanových hřídelí 
 a náprav

DRIVE LINE

- Spojka
- Brzdové desky
- Brzdové kotouče
- Brzdové bubny
- Brzdové vedení 
 pro bubny

OPOTŘEBENÍ
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ORIGINÁLNÍ DÍLY IVECO BUS zajišťují, aby váš model 
Urbanway byl stále v provozu a jezdil hospodárně. Široká nabídka 
sahá od nových a repasovaných dílů až po servisní sady a 
telematická řešení. 

IVECO CAPITAL je vlastní značka fi nančních služeb společnosti 
IVECO a nabízí celou škálu služeb v oblasti fi nancování, leasingu, 
pronájmu a doplňkových služeb pro užitková vozidla. Součástí 
balíčku může být prodloužená záruka, služby údržby a oprav 
a různé druhy pojištění*. Všechny fi nanční balíčky lze přizpůsobit 
potřebám zákazníka a vztahují se na nová, ojetá a přestavěná 
vozidla. Další informace získáte u svého prodejce IVECO.

* Podléhá schválení úvěru. Nabídky a produkty se mohou v jednotlivých zemích lišit 
  v závislosti na místních daňových a účetních předpisech.

OK BUS je certifi kační značka IVECO BUS, která zaručuje kvalitu a dokonalost zákazníkům, kteří si chtějí 
koupit bezpečný, spolehlivý a zaručený ojetý autobus. Evropský tým OK BUS má šest středisek ve čtyřech 
zemích: Francii (Mitry-Mory, Corbas a Rorthais), Německu (Ulm), Itálii (Verona) a Španělsku (Madrid), 
která nabízejí širokou škálu řešení pro jakoukoli potřebu přepravy osob. 

SERVISNÍ SÍŤ
Ať už se nacházíte kdekoli, nikdy nebudete daleko od servisu nebo autorizovaného servisního místa IVECO BUS. Díky rozsáhlé síti více než 600 servisních míst v Evropě s plně vyškolenými techniky a odborníky 
na diagnostiku je IVECO BUS vždy připravena vám pomoci a vyřešit jakékoli problémy, ať jste kdekoli a kdykoli nás potřebujete. 

IVECO ASSISTANCE NON-STOP znamená telefonickou asistenci 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu, abyste udrželi svůj vůz Urbanway a 
své podnikání v chodu. IVECO NON-STOP je originální aplikace 
IVECO pro chytré telefony, kterou můžete použít ke komunikaci 
se společností IVECO v případě poruchy vašeho vozidla. 



Informace a obrázky v tomto katalogu jsou pouze orientační.
IVECO BUS si vyhrazuje právo kdykoli provést z obchodních nebo konstrukčních důvodů změny bez předchozího upozornění.
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