Společnost INEX SPEDITION s.r.o. kupuje další Iveca

Společnost Iveco Czech Republic, a.s. prostřednictvím dealera Stratos Auto
s.r.o. předává dalších 8 vozidel IVECO společnosti INEX SPEDITION s.r.o.

Praha, 3. března 2016

Poslední dvě vozidla z celkových osmi nových vozů Eurocargo ML75E19P byla předána
managementu společnosti INEX SPEDITION s.r.o. dealerem Stratos Auto s.r.o, za
přítomnosti zástupce společnosti Iveco. Dodaná vozidla Eurocargo ML75E19/P jsou ve
specifikaci a v barevném provedení odpovídající standardu společnosti. Vozidlo je
vybaveno motorem Tector o výkonu 190 HP a točivém momentu 680 Nm,
šestistupňovou převodovkou doplněnou tempomatem. Zadní náprava je pneumaticky
odpružena, komfortní dlouhá spací kabina pro dva řidiče se zvýšenou střechou,
klimatizací, nezávislým topením, a veškerou výbavou zajišťující maximální bezpečnost,
komfort a pohodlí posádky při jejich náročné práci.
Klíčovým prvkem, společným pro všechny motory řady Cursor, je Iveco HI-SCR
technologie, která zajišťuje plnění emisní normy Euro VI bez nutnosti recirkulace
výfukových plynů a pouze s pasivní regenerací filtru pevných částic. To umožňuje dlouhé
servisní intervaly (80 000 km/12 měsíců), snížení nákladů na údržbu a navíc přispívá ke
zvýšení efektivnosti a bezpečnosti, kdy nedochází k časovým prostojům spojených
s regenerací a dodatečné spotřebě paliva. Zároveň odpadá riziko poškození předmětů
v blízkosti vozidla vysokou teplotou při spuštěné nucené aktivní regeneraci.
„Jsme rádi, že společnost Inex Spedition s.r.o., jejíž vozový park splňuje ty nejpřísnější
emisní normy s co nejmenším dopadem na životní prostředí, se rozhodla pro vozidla
značky Iveco. Věříme, že tato vozidla přispějí k dalšímu růstu této firmy,“ říká Sales
Manager pro Iveco Czech Republic Milan Šámal.

Nástavba
Jedná se o dva typy skříňových nástaveb. První typ je standardní pro převoz paletového
zboží, která je zároveň přizpůsobená na převoz automobilů. Největší rozdíl oproti
standardním nástavbám je ve speciálně přizpůsobené podlaze, do které se vkládají klíny
a kurty pro uchycení kol převáženého automobilu. K podlaze se dá také připevnit naviják,
pro převoz nepojízdných automobilů. Pod podlahou v rámu se nacházejí nájezdy. Druhý
typ nástavby je navíc, oproti první, opatřen otevíracím levým bokem.

INEX SPEDITION s.r.o.
Společnost INEX SPEDITION s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblastech
mezinárodní dopravy, spedice, logistiky a skladování. V portfoliu společnosti má své
nezastupitelné místo mezinárodní kamionová přeprava, nákladní přeprava
a mezinárodní paletová přeprava, dále chladírenská přeprava, přeprava vozidel
a expresní přepravy. Důraz je kladen především na bezpečnost převáženého zboží, s
využitím moderní IT technologie v oblasti monitoringu a zabezpečení vozidel.
V provozu je pouze dopravní technika, která splňuje nejpřísnější emisní normy s co
nejmenším dopadem na životní prostředí. V oblasti logistiky a skladování disponuje
společnost čtyřmi moderními logistickými halami situovanými v Trutnově a Mladé
Boleslavi. Zde jsou tak poskytovány komplexní logistické služby s maximální péčí
o uskladněné zboží zákazníků.
Stratos Auto s.r.o.
Společnost Stratos Auto s.r.o. působí na českém trhu od roku 1994. Od začátku se
věnuje autorizovanému prodeji a servisu užitkových a nákladních vozů IVECO. Začínala
jako menší rodinná firma se dvěma servisními halami a zázemím pro prodej nových
vozů Iveco. Postupně expandovala a dnes ve všech svých třech divizích
(Iveco, BMW a Fiat Professional) zaměstnává přes 100 zaměstnanců.
Pro zvýšení rozsahu a komplexnosti nabídky společnost má vlastní klempírnu, lakovnu
a myčku nákladních i osobních vozidel a je zde zaveden systém řízení kvality ISO
9001:2009.

Iveco
Iveco je jednou ze značek CNH Industrial N.V.- přední světové firmy v oblasti Capital
Goods kótované na New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) a na italské burze (MI:
CNHI). Iveco vyrábí a prodává široký sortiment lehkých, středně těžkých a těžkých
nákladních a užitkových vozidel a terénních nákladních automobilů.
Široká škála produktů společnosti Iveco zahrnuje řadu Daily, která pokrývá segment
vozidel od 3 do 7,2t, řadu Eurocargo v segmentu od 7,5t do 18t, Trakker (terénní
řada) a Stralis, nad 16 tun. Značka Iveco Astra vyrábí vozidla pro náročné použití v
těžebním a stavebním průmyslu, dumpry a speciální vozidla.
Iveco zaměstnává celosvětově téměř 21 000 pracovníků. Své výrobní závody má v 7
zemích Evropy, Asie, Afriky, Oceánie a Latinské Ameriky, odkud vyjíždějí vozidla s
nejnovějšími technologiemi. Všude na světě, kde jsou v provozu vozidla Iveco, zaručuje
technickou asistenci 4 200 prodejních a servisních středisek nacházejících se ve více
než 160 zemích.

Pro další informace o společnosti Iveco: www.iveco.com
Pro další informace o společnosti CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

Pro další informace kontaktujte:
Klára Rylichová, manažerka marketingu Iveco pro ČR a SR
Telefon: 739 585 024
E-mail: klara.rylichova@external.cnhind.com
Informace o společnosti Iveco naleznete na: www.iveco.cz
Informace o společnosti CNH Industrial na: www.cnhindustrial.com
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