
 

Iveco cItyclass 70c16



Dimensões – mm
comprimento máximo 7.250
largura externa 2.220
altura externa 2.920
Distância entre eixos 3.990
largura interna 2.130
altura interna 1.930

Motor Iveco FPT F1C: potência e torque em excelentes níveis
cilindrada total – cm3 2.998
Diâmetro e curso mm 95,8 x 104
Relação de compressão 19,0:1
Potência máxima                                  114 kW (155 cv) @ 3.500 rpm
torque máximo                                   400 Nm (41kgfm) @ 1.700 a 2.600 rpm

Pesos – kg
Peso Bruto total – PBt 6.800
capacidade eixo dianteiro 2.200
capacidade eixo traseiro 5.000
Peso eixo dianteiro 1.707
Peso eixo traseiro 2.691
Peso próprio total 4.398
capacidade de carga 2.500
capacidade Máxima de tração – cMt 9.500

IVECO CITyClass 70C16



Motor Iveco FPT F1C Euro III

4 cilindros em linha, 16 válvulas, 

comando duplo no cabeçote, 

ciclo diesel, 4 tempos, injeção 

direta, com turbo intercooler, 

gerenciamento eletrônico 

de injeção, tipo common-rail.  

sistema de arrefecimento 

selado dotado de ventilador 

eletromagnético. Bloco do 

motor de ferro e cabeçote 

de alumínio. Distribuição a 

corrente.  atende ao Proconve 

5 (euro III) e preparado para 

mistura B5 (biodiesel).

sistema elétrico  

tensão: 12 v

Bateria: 1x12 v, 170 ah

Motor de partida: 12 v 2,5 kW

alternador: 14 v, 140 ah

Caixa de mudanças

embreagem tipo monodisco 

a seco com diâmetro de 11” 

(280 mm). Fabricante eaton, 

modelo 4405 B, de cinco 

marchas sincronizadas, sendo 

a última Over Drive e uma à ré. 

Relações de redução 1ª a 5ª: 

5,084/2,640/1,528/1,000/0,770

Ré 4,714.

sistema de direção

Pinhão e cremalheira de 

acionamento hidráulico.

Diâmetro do volante – 

428 mm.

Freio

- De serviço

Hidráulico servoassistido de 

duplo circuito, a disco nas 

rodas dianteiras e traseiras. 

válvula reguladora de pressão 

de frenagem para as rodas 

traseiras. luz indicadora de 

desgaste das pastilhas e de 

baixo nível do óleo hidráulico 

no painel de instrumentos.

- De estacionamento 

acionamento mecânico a 

tambor atuando no eixo 

traseiro.

Desempenho

Para PBt homologado e 

relação traseira de série.

capacidade de rampa em 

primeira marcha: 23%.

velocidade máxima em 5ª 

marcha: 70 km/h (limitada 

eletronicamente).

Volumes de abastecimento 

Óleo do motor: 7,6 l

caixa de mudanças: 4,6 l

eixo traseiro: 3,2 l

sistema de arrefecimento: 9,0 l

sistema de direção: 1,4 l 

tanque de combustível: 90 l

Rodas e pneus

Rodado dianteiro simples e 

traseiro duplo, rodas a disco de 

aço 6,0” x 17,5”. Pneus radiais 

sem câmara 215/75R17,5”.

Eixo dianteiro

Iveco com braços oscilantes 

independentes.

Redução e eixo traseiro

Rodado duplo Dana, modelo 

286.

Redução de série – 5,375:1.

suspensão

- Dianteira  

Rodas independentes com 

barras de torção fixadas ao 

chassi. Dois amortecedores 

telescópicos de dupla ação e 

barra estabilizadora. 

- Traseira

Mola parabólica de dois 

estágios com batentes de 

borracha, dois amortecedores 

telescópicos de dupla ação e 

barra estabilizadora.

Chassi

tipo escada por longarinas 

planas perfil tipo “c”, material 

Fee 420, unidas por travessas 

rebitadas e parafusadas à alma. 

Dimensões da longarina:

altura: 174 mm

largura da aba: 66 mm

espessura: 5 mm

Capacidade

29 lugares

espaço para cadeirante



0800 702 3443 www.concessionariasiveco.com.br
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35703-900
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Motor Iveco FPT F1C: potência e torque em excelentes níveis.

114 kW @ 3.500 rpm
400 Nm @ 1.700 - 2.600 rpm

450

400

350

300

250

200

150

100

to
rq

ue
 (

N
m

)

120

100

80

60

40

20

0

Po
tê

nc
ia

 (
kW

)
1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

(rpm)

torque
Potência

concessionária:

Fotos e desenhos meramente ilustrativos.  alguns itens opcionais.
a Iveco, em respeito aos seus clientes e visando atendê-los com veículos com o mais elevado grau tecnológico, reserva-se o 
direito de aprimorar seus produtos continuamente. Portanto, as especificações constantes neste folheto poderão ser alteradas, a 
qualquer momento, sem prévio aviso.
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