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De peste de ani - Specialistul tau in lumea camioanelor
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Design exterior aerodinamic

-11 %-11 %
Rezistenta la inaintareRezistenta la inaintare

-11 %-11 %



Design nou al oglinzii

Câmp larg de vizibilitate
Fricțiune redusă datorită designului aerodinamic

Design nou al oglinziiDesign nou al oglinzii



Proiectarea farurilor noi

Lumina care ajută în cazul efectuării manevrelor

Lumini LED de funcționare pe timp de zi

LED-uri pentru luminile de întâlnire



Trepte noi ergonomice
Accesul ușor la urcarea şi la coborârea din vehiculAccesul ușor la urcarea şi la coborârea din vehiculAccesul ușor la urcarea şi la coborârea din vehicul

Capac complet etanș
pentru protecția la apă şi praf
Capac complet etanș
pentru protecția la apă şi prafSpoiler lateral pliabil

Accesul ușor la urcarea şi la coborârea din vehicul

Inovator, Trepte frontale ergonomice
Acces ușor la parbrizAcces ușor la parbrizAcces ușor la parbrizAcces ușor la parbriz

Accesul ușor la urcarea şi la coborârea din vehicul

Depozitarea exterioară funcțională
Acces ușor din interior și din exterior

Deschiderea la 90 de grade 



Design interior complet nou

Zgomot redus în interior15 %



Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri și a temparaturii
Pilot automat adaptabil

Grup de instrumente colorate TFT8’’

Sistemul de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor

Limitator de viteză

Sistemul de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor

MyView

Suport la pornirea din rampă

MaxCruise 



Apel hands-free (fără a utiliza mâinile)

Conexiune Bluetooth

Link web - Android

Apel hands-free (fără a utiliza mâinile)

Apple Carplay - IOS

Camion - Sistem de navigație specificCamion - Sistem de navigație specific

Ecran tactil LCD Multimedia7,2’’

Conexiune Bluetooth

Blocare automată



Tablou de bord de tip cabină de pilotaj



2.160 mm2.160 mm

Podea orizontală



Spațiul de depozitare se deschide uşor
225 l

Capacitatea de Capacitatea de Capacitatea de 
depozitare
Capacitatea de 



105 l
Spațiul de depozitare cu suprastructură de tip 
avionCapacitatea de depozitare



Pat cu partea superioară complet pliabilă90°
Prima dată la HCV cu spațiu de depozitare cu suprastructură



Înclinarea redusă a patului



38 l
Acces ușor la cabina frigorificăAcces ușor la cabina frigorifică

Capacitatea de depozitare



195 l + 175 l

Capacitatea de depozitare

Spațiul de depozitareSpațiul de depozitare

Acces facil la spațiul exterior de depozitare



Ecotorq 12.7 L Motor Euro 6D

Armonie perfectă a motorului,
Transmisia și puntea spate

Ecotorq 12.7 L Motor Euro 6D

Motorul emite un zgomot redus

500 PS
2500 Nm



COST REDUS DE ÎNTREȚINERECOST REDUS DE ÎNTREȚINERESTABILIREA PREȚULUISTABILIREA PREȚULUIECONOMIA DE COMBUSTIBILECONOMIA DE COMBUSTIBIL

Până la
6%

Până la
6%

Până la
7%

Până la
7%Până laPână laPână la

6%6%6%
Până laPână laPână laPână laPână laPână la



ViaTrack
Toate datele la dispozitia clientilor

ViaTrack

Sfaturi de conducere și evaluări ale șoferului








