
Cabine – AD (kleur wit IC194) –
Off-Road hoogte
Motor - FTP Cursor 11 - 460 pk tussen
1.500 en 1.900 t/m – Koppel 2.150 Nm van
925 tot 1.500 t/m
Versnellingsbak - Hi-Tronix –
geautomatiseerde 12-bak
M.T.M: 26 ton
Achterassen - Type 23 tons tandem met enkele 
reductie
Ophanging - Pneumatisch
Remmen - Schijven rondom

AD300X460Z/P – OFF
met haakarmsysteem voor containers

* IVECO Belgium is niet gebonden aan een exacte leveringsdatum.
**De technische uitvoering is niet bindend en kan aangepast worden zonder kennisgeving vooraf.

Wielbasis: 3.800 mm
Banden: 385/65R22,5 – 315/80R22,5
Beschermplaat aan onderzijde van de
radiateur - Koplamprooster - Inspectie
plateau op spatscherm
Zwarte Tectyl behandeling op
chassisonderdelen - Rockinger koppeling met 
50mm pen op eindbalk D 200
LED achterlichten - LED zwaailampen
op dak - Mistlampen - Standaard
Laadstekker
Accu 220 Ah - Expansiemodule -
Aluminium luchtketels - AdBlue tank 50 l

High-Performance voorfilter RACOR
Verwarmd - 390 l brandstoftank rechts
Uitschakelbaar achteruitrij alarm - Luchthoorn 
achter de grill
Voorbereiding Toll-Collect – Leer bekleed 
stuurwiel – MY IVECO INFOTAINMENT
Luchtgeveerde cabine ophanging -
Automatische klimaatregeling
Cabine achterwand met ruit
Dakluik - Luchtgeveerde, verwarmde, met
stof beklede Hi-comfort chauffeursstoel
Afwasbare kunstlederen interieurbekleding

Versterkte stabilisatorstang voor -
Schokdempers achter - Aslasten: vooras:
9.000 kg – tandem: 11.500 + 11.500 kg
Snelheid begrenzing - Distributie PTO
met pompaansluiting - Rocking modus:
wegrijhulp
Eind reductie - 3.09 - Zonder
onderrijbeveiliging (FUP) vooraan - Stalen
voorbumper
Cruise control

Zolang de voorraad strekt         Leverbaar Q4 2022* 



HYVA TITAN 
Containersysteem type T20-53-S 

• Systeemlengte: 5300 mm. - Capaciteit: 20 ton.
• Haakhoogte: 1.450 mm. - containers mogelijk met lengte van 4100 mm tot 6400 mm.
• Systeem als kipper te gebruiken met een kiphoek van 55°.
• Gelagerde scharnierbussen (géén kunststof) voor het opvangen van grote krachten.
• Twee achteraan gemonteerde kraagwielen: perfecte geleiding van de containerbakken.
• Cilinderbrug constructie, betere krachtengeleiding naar subframe liggers en chassis.
• Stalen zijrollen op de haakarm hierdoor minder wrijving tussen de container en haakarm.
• Combi-lock, mogelijkheid om containers zowel van binnen als van buiten te vergrendelen. 
• Hydraulische cilinders: dubbelwerkend, verchroomde stangen en gehoonde cilinderbuizen.
• Hydraulische circuit pneumatisch bediend, de hoofdcilinders zijn proportioneel bedienbaar.
• Grote, ruim bemeten olietank met filters.
• Volledige beveiliging van het containersysteem tegen foutieve handelingen door hydraulische 

afslagventielen in het hydraulisch circuit.
• Overdruk- en slangbreukventielen per sectie.
• Beveiliging tegen foutief gebruik van de containervergrendeling.
• Beveiliging van de haakarm cilinder bij het kippen.
• Alle hydraulische leidingen zijn elektrolytisch verzinkt.
• Alle scharnierpunten zijn smeerbaar.
• Bediening van het ganse containersysteem, zijdelings naast de bestuurderszetel.
• Hydraulisch bedieningsblok aan buitenzijde.
• Alle functies en veiligheden werken zuiver pneumatisch of hydraulisch.
• De kip/laad functie wordt bediend met een proportionele joystick wat zorgt voor een schokvrije 

werking van de installatie.
• 1 Groot verstelbaar zeilrek (geen RVS) gemonteerd aan zijkant chassis.
• Aanbieding zonder hydraulische achterasafstempeling voor vrachtwagenuitvoering met luchtvering. 
• 1 RVS gereedschapskoffer. (600x400x450mm)
• Aluminium zijafscherming (fietsbeschermers) conform Europese regelgeving.
• Hydraulische hogedrukpomp met debiet van +/- 84 l/min Verhouding 1000 t./ min. motor bij 1000 t./ 

min. 
• Zonder bypass indien de vrachtwagen is voorzien van een uitschakelbare distributie PTO.
• Leveren en monteren van gekeurde CE-conforme hydraulische uitschuifbare achterbumper.
• Leveren en monteren van aluminium spatborden (dubbel) over de achterassen.


