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STREETWAY
STREETWAY je výkonný autobus optimalizovaný pro městskou mobilitu, který rozšiřuje nabídku IVECO BUS 
pro městskou dopravu.
Tento nový nízkopodlažní městský autobus je dostupný ve 3 délkách, a to 12 metrů, 18 metrů a 18,75 metrů,  
a nabízí širokou škálu konfigurací, které odpovídají různým potřebám městské dopravy. Je poháněn vysoce 
úspornými motory FPT Industrial, které jsou k dispozici ve verzích na diesel a na zemní plyn a poskytují čistý a 
úsporný výkon. Díky rozšířené servisní síti IVECO BUS a rozsáhlé nabídce propojených služeb se můžete 
spolehnout, že autobus STREETWAY bude špičkou v oboru udržitelné mobility.
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Streetway hlavní pilíře

1 UDRŽITELNÝ VÝKON
• Vysoce účinné motory FPT Industrial Cursor 9
• Naftová verze se systémem HI-SCR kompatibilní  

s druhou generací biopaliv
• Verze CNG kompatibilní s biometanem pro dlouhý 

dojezd díky velkokapacitním nádržím

2 PROVOZNÍ ÚČINNOST
• Vynikající všestrannost: široká nabídka délek, 

převodovek, motorů, rozmístění sedadel a konfigurace 
tak, aby vyhovovaly všem potřebám zákazníků

• Snadná údržba a optimalizované TCO díky racionalizaci 
technických řešení

3 SÍŤ A SLUŽBY
• IVECO je vždy na Vaší straně s rozsáhlými  
   službami a sítí náhradních dílů, ať jste kdekoli
• Kompletní sada OEM spojených služeb integrovaných 
   pro nabídku produktů

4 OSVĚDČENÁ SPOLEHLIVOST
• Robustní, vyzkoušená řešení s osvědčenými součástkami 

a sestavami
• Vlastnosti zajišťující vyšší odolnost, jako je antikorozní 

úprava a vysoká kvalita pro dlouhotrvající životnost 
karoserie
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Nízkonákladové řešení  
čisté městské dopravy
Model STREETWAY nabízí nízkonákladové řešení pro udržitelnou městskou mobilitu: vysoce úsporný motor  
FPT Industrial Cursor 9 v kombinaci se systémem následného čištění výfukových plynů Hi-SCR bez aktivní 
regenerace zajišťují optimální spotřebu paliva s extrémně nízkými emisemi. Pozitivní vliv na životní prostředí lze 
ještě umocnit využitím biopaliv druhé generace.
S vozidlem STREETWAY poháněným motorem Cursor 9 ve verzi na stlačený zemní plyn (CNG) dosáhne 
městská doprava téměř nulových emisí CO2. Vysokokapacitní plynové nádrže zajišťují vynikající autonomii a nabízí 
mimořádně čisté a efektivní řešení městské mobility.
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Efektivní řešení 
městské mobility
Model STREETWAY byl navržen do všech detailů, tak aby byl pro městskou dopravu 
úsporným a efektivním řešením.
Snadná údržba, vynikající výkon motoru a technologie následného zpracování výfukových 
plynů v kombinaci s hospodárným a praktickým designem, přinášejí značné úspory a 
pozoruhodně nízké celkové náklady na vlastnictví.
Díky výběru délek, převodovek, motorů, technologií, či rozmístění sedadel lze autobus 
STREETWAY konfigurovat, tak aby vyhovoval specifickým požadavkům každého 
provozovatele – od výkonu po velikost a celkovou kapacitu cestujících, kterou potřebují.

CNG / BIO CNG DIESEL / HVO

Výška (mm) 3 390 3 390 3 245 3 245

Šířka (mm) 2 540 2 540 2 540 2 540

Délka (mm) 12 000 18 000 18 750 12 000 18 000 18 750

Dveře 2/3 3/4 2/3 3/4

Vnější poloměr otáčení  
stopový (mm) 9 200 9 800 10 100 9 200 9 800 10 100

Motor FPT C9 CNG  
310 hp / 1 300 Nm

FPT C9 CNG 
360 hp / 1 640 Nm

FPT C9  
310 hp / 1 300 Nm

FPT C9 
360 hp / 1 650 Nm

Objem palivové nádrže 1 280 L (4x320) nebo 
1 600 L (5x320)

1 600 L (5x320) nebo
1 805 L (5x320+205) 280 L 380 L
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Pohodlný a snadno přístupný
Model STREETWAY klade důraz na pohodlí cestujících a provozní efektivitu.
Chytré rozdělení vnitřních prostor u obou pohonných verzí umožňuje více možností uspořádání sedadel, a tak 
uspokojí všechny potřeby a nároky městské dopravy.
Díky nízké podlaze mezi předními a středními dveřmi je snadno přístupný všem cestujícím.
Široký nízký podlahový prostor umožňuje rychlý pohyb cestujících a zároveň zajišťuje plně bezbariérový přístup. 
Model STREETWAY může být rovněž vybaven manuálními nebo elektrickými rampami s vyhrazeným prostorem 
pro pohodlné cestování osob se zdravotním postižením.
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Městská mobilita,  
na kterou se můžete spolehnout
Model STREETWAY je zkonstruován a vyroben tak, aby vydržel a konzistentně fungoval každý den, rok co rok. 
Robustní, ověřené technologie a dopravní řešení spolu s osvědčenými součástkami a sestavami se postarají o jeho 
výjimečnou kvalitu. Vlastnosti zajišťující dlouhou životnost, jako je vysoce kvalitní antikorozní úprava, zvyšují jeho 
spolehlivost a přispívají k nízkým TCO v průběhu celého životního cyklu.

Funkční design
Model STREETWAY se vyznačuje stylovým designem, který je charakteristickým znakem vozidel IVECO BUS.  
Čisté linie odrážejí kvalitu, jednoduchost a robustnost autobusu, zatímco charakteristická přední maska a 
integrované logo IVECO vytvářejí silný rodinný pocit. 
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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 
Streetway 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 Streetway 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.

PUBLIKACE STREETWAY_CZ 11/22


