
PANELVAN 



YENİ PANELVAN YAPISI
SINIFINDA EN İYİ YÜK HACMİ (19,6 m3)  

DAHA İYİ YÜK VERİMİ (YENİ 10,8 m3 İLE)  

YENİ DİNGİL MESAFELERİ 
AZALTILMIŞ ARKA UZANTI

DAHA KOLAY ULAŞILABİLİR YÜK BÖLMESİ

görEV tAmAmLANdI

dAYANIKLILIK
YÜKSEK DAYANIKLI ELEMANLARA SAHİP ŞASİ  

7 TONA KADAR AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIK 

TAKVİYELİ SÜSPANSİYON
(200 kg DAHA FAZLA YÜKE İMKAN VERİYOR)

SAĞLAM, GÜVENİLİR MOTORLAR

tASArIm
YENİ STİL 

YENİ İÇ DONANIM 

ERGONOMİK ÖN PANEL 

YENİ EŞYA GÖZLERİ

ÇEŞİtLİLİK
8000 FABRİKASYON VERSİYON 

PANELVAN, ŞASİ KABİN, ŞASİ ÇİFT KABİN, MİNİBÜS 

TEK VEYA ÇİFTLİ TEKERLEKLER

DONANIM VE AKSESUARDA MAKSİMUM KOLAYLIK
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görEV tAmAmLANdI

KULLANIm
YENİ SÜSPANSİYON 

EN İYİ SÜRÜŞÜ SAĞLAMAK İÇİN OPTİMİZE  
EDİLMİŞ DİNGİL MESAFESİ

SINIFINDAKİ EN İYİ DÖNÜŞ  ÇAPI (10,5 m)

KONFOr
OTOMOBİL TARZI SÜRÜŞ  

YENİ KOLTUK, YENİ KUMANDALAR VE YENİ SÜRÜŞ 
POZİSYONU

DAHA İYİ SES İZOLASYONU 
DAHA İYİ ÖN GÖRÜŞ AÇISI 

YENİ KLİMA SİSTEMİ 
YENİ BİLGİ-EĞLENCE VE NAVİGASYON SİSTEMİ

PErFOrmANS
ARKA TEKERLEKLERDEN İTİŞ 

9 TİP MOTOR
SINIFINDAKİ EN YÜKSEK GÜÇ (205 Hp) 

SINIFINDAKİ EN YÜKSEK TORK (470 Nm) 
136 Hp İÇİN EURO 6 NATURAL POWER MOTOR 

6 VİTESLİ MANUEL VE OTOMATİK VİTES SEÇENEKLERİ

KArLILIK
%5,5 YAKIT TASARRUFU

MAKSİMUM VERİMLİLİK İÇİN “ECOSWITCH” MODU 

DAHA İYİ VAN AERODİNAMİĞİ (Cx 0,3116)

40 kg ARTTIRILMIŞ KAPASİTE

4 TON’UN ÜZERİNDE TAŞIMA KAPASİTESİ

dAILY  baştan  aşağı sizin için 
yenilendi: O doğuştan güçlü. Hafiflik, 
konfor ve sürüş özellikleri şaşırtıcı. Yeni yapısı 
yük taşıma kapasitesini optimize ediyor.  Yeni 
dingil  mesafeleri ile  yol  tutuşu daha da  
iyileştirilmiştir.  Yeni süspansiyon sistemleri 
performansını arttırırken aracın daha hafif 
olmasını sağlıyor. O işi düşünen bir 
araçtır - daha büyük hacmi ile, yükleme 
bölmesinin daha kolay ulaşılabilir olması ile ve 
daha düşük yakıt tüketimi ile.
DAILY hafif ticari taşımacılığın ihtiyaçlarını 
karşılamak için tamamen yeniden 
tasarlandı, yeni bir konsept, yeni bir 
araç, yeni bir dAILY jenerasyonu.



Yeniden tasarlanan dingil mesafesi, 
toplam uzunluk ve yükleme bölümü uzunluğu 
ilişkisi ile kapasite optimize edildi; yeni 3520 
ve 4100 mm dingil aralıkları, taban ve yükleme 
platformu boyutlarını etkilemeden arka uzantıyı 
azaltmıştır. Bu şekilde yeni yük kapasiteleri  
7 m3’den 20 m3’e kadar geliştirilmiştir.

Yeni 18 ve 19,6 m3 modelleri kullanılabilir 
hacim yönünden sınıflarının en 

dAILY her yönden mükemmel bir  
panelvan: Bütünüyle yeniden tasarlanmış 
bir araç, mükemmel bir  denge, son derece iyi 
kullanım kolaylığı ve sınıfının en iyi yükleme 
hacmi.

Aracın gövde elemanlarının %80’i yeniden 
tasarlandı. Aracın sağlamlık ve dayanımının 
çekirdeğini oluşturan kamyon şasisi bazlı 
yapısı ise muhafaza edildi.

iyisidirler. Yeni 10,8 m3 versiyonu, yük 
verimliliği açısından en iyidir (yani 
yük platform uzunluğu ve toplam uzunluk 
ilişkisi yönünden). Yükleme platformu 
55 mm alçaltılmıştır, bu şekilde arkadan 
çekişli panelvanlar arasında en düşüklerden 
bir tanesidir (ayrıca arkada standart yükleme 
basamağına sahiptir). Yükleme ve teslimatları 
daha da kolaylaştırmak için, DAILY ayrıca arka 
havalı süspansiyon ile donatılabilir.

YENİ ArAÇ YAPISI

DAILY şimdi kategorisindeki en  
hafif panelvanlardan biridir (boş ağırlık 
2050 kg’dan başlıyor) ve maksimum faydalı 
yük bakımından sınıfının üst seviyesindedir  
(7 t’luk versiyonda 4000 kg’dan fazla).

ATLANTERHAVSVEIEN, NORWAY.



YENİ ArAÇ YAPISI

Yeni uzun dingil mesafeleri arka uzantıyı azaltarak her şartta 
mükemmel sürüş imkanı ve yükleme bölümü uzunluğu 

sağlamaktadır.

5

Yük platformu 55 mm daha alçaktır.  
Standart arka basamak.



her versiyon için ağırlık ve performans 
optimizasyonunu mümkün kılmaktadır.

Egzoz gazı filtreleme sistemleri ve metan 
tankları, (NATURAL POWER versiyonların- 
da) yük bölmesini etkilemeyecek şekilde 
yan elemanlar arasına yerleştirilmiştir.

dAILY, azami yüklü ağırlığı 7 tona 
kadar ve taşıma kapasitesi 4000 kg’a 
kadar olan yegane Panelvan aracıdır. 
Maksimum ön ve arka aks kapasiteleri sınıfının 

dAILY uzun soluklu performansıyla 
PANELVAN’ların en sağlamıdır.

Onun dayanıklılığı, şasisini oluşturan C-kesitli 
yapıdan ve özel bir çelikten üretilen yan şasi 
elemanlarından kaynaklanmaktadır. Bu seçkin 
özellik, hafif ticari araçlarda DAILY’i otomobilden 
türetilmiş araçlara göre ayrıştırmaktadır.

Yük-taşıyıcı şasi, dayanımda 
anahtar roldedir. Daha büyük yük 
kapasiteleri için daha kalın şasinin kullanımı, 

üst seviyelerindedir. Yüksek yük kapasitesi, 
aynı yükün daha az seyahat ile taşınmasına 
imkan sağlamaktadır. Dolayısıyla maliyetler 
düşmekte ve verimlilik artmaktadır.

Bu özellikler DAILY’nin taşımacılık 
profesyonellerinin öncelikli tercihi 
olacağını teyid etmektedir. Sadece dağıtım 
işi için değil, aynı zamanda büyük hacimler, 
mükemmel performans ve stres altında süreklilik 
gerektiren işlerde tercih sebebi olacaktır.
DAILY’nin dayanıklılığı, güvenilirlik, 

dAYANIKLILIK

ekonomi ve değer artışı getirecektir. 
DAILY’den başka hiçbir araç DAILY’nin 
yük kapasitesini, uzun süreli yüksek 
performansını sağlamamaktadır. Bu iki kalite 
özelliği aynı zamanda ikinci el pazarında 
yüksek değeri de garanti etmektedir.

GENOA, İTALYA.



dAYANIKLILIK

DAILY şasisinin sağlam ve dayanıklı olması, ağırlık ve perfor-
mans değerlerini optimize etmektedir.



şasi sabit tutulmuştur. Ön, farklı modüllerin 
bir karışımıdır; ön cam yüzeyi, sürekli kenar 
çizgisi ile şekillendirilmiştir, far-ızgara çizgisi 
yan aynalarda yan camlarla birleşmesi için 
uzatılmıştır. Yuvarlatılmış kaput kolayca 
motora ulaşmak için tasarlanmış olup iki modül 
arasına yerleştirilmiştir. Önde, tamponlar, yol 
tutuşunu vurgulamak için yatay bir motif şeklinde 
tekerlek boşluklarına kadar uzatılmıştır.

DAILY’nin şekli aracın fonksiyonu ile yakından 
bağlantılıdır. Ön farlar, küçük taşların hasarından 

dAILY’nin tasarımı ayrıcalıklı 
kişiliğini de ifade eder.

Onun sınıfındaki benzersizliği, teknik özellikle- 
ri ve performansındandır, bir otomobil kadar 
çekicidir, onun özelliği gerçek kimliğinin bir 
taşımacılık profesyoneli olmasında yatar.

tamamen yeni bir araçtır: gövde 
elemanlarının %80’i yeniden 
tasarlanmıştır. Fakat DAILY’nin sağlamlık 
ve dayanıklılığının temelini sağlayan C kesitli 

korumak için yükseğe ve geriye doğru 
konumlandırılmıştır. Yan Şerit paneller 
dört bir tarafta gövdeyi küçük taşlara karşı korur 
ve görsel olarak alt ve üst bölgeleri ayırır (yük 
ve kabin bölmelerinde). Arttırılmış cam yüzey 
alanı, kabin görüş açısını ve dikey görüşü arttırır. 
Yeni tasarım ayrıca aracın aerodinamiğini 
iyileştirmiştir, Cx’i 0,316 .

DAILY, ergonomik yeni bir ön panele 
ve sürücü koltuğundan kolayca ulaşılabilen 
çok sayıda eşya bölmesine sahiptir (5 

tASArIm

kapanabilir bölme, 3 açık eşya gözü ve 3 adet 
bardak tutucu, ilaveten telefon ve tablet gibi sıkça 
kullanılan nesneler için tasarlanmış tutucular).

RECINTO FIRA DE BARCELONA GRAN VIA - ARCHITECT TOYO ITO. BARCELONA, SPAIN.



DAILY markalama sistemi basit ve anlaşılması kolay;  
kod aracın azami yüklü ağırlığını (x 100) ve gücünü  
(Hp olarak) belirtir.

tASArIm

Daha iyi görüş açısı, arttırılmış cam yüzeyi ve  
alçaltılmış koltuk ile daha aydınlık iç alan.



7,3 ile 19,6 m3 arasında değişmektedir. Yeni 
10,8 m3’lük model 1200 x 800 mm ebatların- 
daki EuroPalet ile arka ve yan kapıdan yüklene- 
bilmektedir.

Panelvan 3 farklı yükseklik versiyonuna sahiptir: 
1545, 1900 ve 2100 mm’lik yükseklikler uzun 
boylu bir kişinin yük bölmesinde ayakta durup 
hareket etmesine imkan sağlamaktadır.

Araç uzunluğu; 5040 ile 7500 mm, dingil 
mesafesi ise 3000 ile 4100 mm arasında 

dAILY kendi sınıfında en çok 
versiyona sahip olan bir araçtır. 
Panelvan ve şasi modelleri için iki farklı yapı ve 
farklı dingil mesafeleri mevcuttur.

Ürün gamı; panelvan, yarı-camlı panelvan, 
şasi kabin, çift kabin, tamamlanmamış şasi ve 
minibüs (çift tekerlekli) tipleri DAILY’i sınıfının en 
geniş versiyona sahip aracı yapmak- tadır.

Panelvan versiyonlarının azami yüklü araç 
ağırlığı, 3,5 ile 7 t., yükleme hacimleri ise  

değişmektedir. İki hacimde (2,3 ve 3 litre) motor, 
iki yakıt sistemi (dizel ve metan) ve 106 Hp ile 
205 Hp arasında 9 güç değeri mevcuttur.

350 – 470 Nm tork aralığında 4 tip şanzıman 
sistemi (3 manuel ve 1 otomatik) mevcuttur. 
Ayrıca özel görevlere de adaptasyonu mümkün 
kılan 15 farklı son dişli oranı mevcuttur.

DAILY’in geniş kapsamlı gövde, motor, boyut, 
dingil mesafesi, yük kapasitesi özellikleri 8000 
farklı tip fabrika versiyonu arasından 

seçilebilir. Her biri, gövde çeşitliliği sayesinde 
sonsuz sayıda yolla oluşturulabilir.

RECINTO FIRA DE BARCELONA GRAN VIA - ARCHITECT TOYO ITO. BARCELONA, SPAIN.

ÇEŞİtLİLİK



11YArI CAmLI PANELVAN

3,5      5 t.

PANELVAN

3,5      7 t.

11

ÇEŞİtLİLİK



KALdIrImdAn KALdIrImA dönüŞ çAPI 10
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 m
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aracın kullanım, konfor ve dinamik tepkilerini 
tam yükte ani yön değiştirmelerde dahi maksi- 
mum stabiliteyi sağlayarak iyileştirmektedir. 
Bütün 3,5 tonluk modellerde standart olarak 
kullanılan çift salıncak kollu ve yaprak yaylı 
quadrilateral yeni süspansiyon sistemi, kine- 
matik davranışı iyileştirmek için özel 
açı değerleri de hesaplanarak tamamen yeniden 
tasarlanmıştır. Motor braketini de içeren travers 
gibi belli sayıdaki temel parçalar, rijitliği arttırmak 
bütün araç ağırlığını azaltmak amacı ile yeniden 
tasarlanmıştır.

Şimdi dAILY’nin kullanımı normal 
otomobil ehliyetine sahip olanlar için bile daha 
kolay ve daha basit.

Daha uzun dingil mesafeli yeni araç yapısı  
ve kısalan arka uzantı dar alanlardaki sıradışı 
çevikliğini etkilemeden dAILY panelvan’ın 
denge ve sürüş kabiliyetini 
artırmaktadır. Kaldırımdan kaldırıma  
10,5 m’lik dönüş çapı sınıfındaki en iyi değerdir.

Yeni QUAd-LEAF ön süspansiyon, 

KULLANIm

GENOA, İTALYA.
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Yeni QUAD-LEAF ön süspansiyon sistemi ilekonfor, sürüş ve 
maksimum izin verilen yük arttırmıştır.

QUAD-LEAF süspansiyon sistemi, mükemmel 
araç kontrolü, üst seviyede dayanım ve yüksek 
performans sağlamaktadır (1900 kg standart 
maksimum yük ile). Özel ağır-hizmet tipi 
uygulamalarda, QUAd-tOr süspansiyon 
(3,5 tonun üzerindeki panelvanlarda standart) 
burulma çubuğu ile birlikte yaprak yay yerine 
opsiyonel olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca aynı 
şekilde 2500 kg kapasiteli aks opsiyonel 
olarak kullanılabilmektedir (5 tona kadar olan 
modellerde 2100 kg’lık aks). Tek tekerlekli 
modellerde yeni bir arka süspan- 

siyon geometrisi vardır. Bu süspansiyon 
geometrisinde araç yük platform yüksekliği  
55 mm ve araç boş ağırlığı 8 kg azaltılmış, 
arkadan kopmayı minimuma indirmek için 
süspansiyon geometrisi yeniden kalibre 
edilmiştir.

KULLANIm



Ergonomik hacim, iyileştirilmiş ses izolasyo- 
nu ve daha verimli klima sistemi (manuel ve 
otomatik) ile birlikte sınıfının en iyisi olması için 
tasarlanmıştır.

DAILY’nin sürüş özellikleri radikal bir şekilde 
değişmiştir.Yeni uzun dingil mesafeleri, 
her yol şartında mükemmel bir yol tutuş ve 
gerçek konforlu sürüşü (özellikle otobanlarda) 
garanti etmektedir. Yeni süspansiyon 
sistemleri, yerle teması ve aracın tüm denge- 
sini iyileştirmektedir. Yüksek hızlardaki ve ani 

dAILY’de, sürüş pozisyonu ve konfor 
iyi bir otomobildeki gibidir.

Koltuk, (H-noktası 15 mm alçaltılmıştır), 
direksiyon simidi (20 mm daha küçük ve 
7° daha diktir) ve ön cam (40 mm daha büyük 
ve 4° daha iyi görüş açısına sahiptir) yeniden 
tasarlanmıştır.

ön panel, sürücü doğru sürüş konumunda 
iken konforlu bir kumandaya sahip olması için 
yeniden  tasarlanmıştır. 

manevralardaki yanlara ve öne-arkaya yalpa- 
lanmayı minimum seviyeye indirmektedir.

ESP bütün versiyonlar için standarttır 
ve diğer elektronik güvenlik sistemleri (şerit takip 
uyarı sistemi ve arka görüş kamerası gibi) isteğe 
bağlı olarak mevcuttur. Yeni bilgi-eğlence sistemi 
ve telematikler 3 farklı ses sistemi seviyesinde ve 
navigasyon ile opsiyonel olarak sunulmaktadır.

KONFOr
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KONFOr



vermektedir. EuroVI Ağır versiyonları yeni 
nesil Common-Rail sistemi özelliğine sahip olup 
2000 enjeksiyon basıncı ile çalışmaktadır. 

Düz vitesli araçlar 6 ileri vitese sahipken  
HI-mAtIC mükemmel sürüş keyfi için 
tasarlanmış yeni nesil vites kutusuna sahip: 
Ergonomik çok fonksiyonlu vites kolu ve 8 ileri 
otomatik şanzıman ile birleştirilmiş özel motor 
freni ile yola tamamen kendinizi verebilirsiniz. 
Mükemmel sürüşle birlikte gelişmiş bir güvenliğe 
sahip olmanın sırrı, HI-MATIC.

Üst sınıf performans. Arkadan çekiş en 
iyi performansı garanti ediyor. Geniş motor ve 
aks oranı seçenekleri optimum yakıt tüketimi 
sağlıyor. maksimum güç 106 ila 205 Hp 
arası (4 silindirli dizel için yüksek değer), 3-litre 
470 Nm azami torka sahip motor.
GÜNLÜK kullanılan araçlar için optimize ediilmiş 
endüstriyel kaynaklı motorlar yüksek 
performans sağlıyor.
Dizel motorlar SCR ve EGR ile EuroVI 
ile Euro5b+ normlarını sağlıyor. Sistem 
kompakt olup her türlü yükte en iyi performansı 

PErFOrmANS



F1A 2,3 litre IVECO F1C 3,0 litre IVECO

Kişiye uyarlanan şanzımanı ile, günlük işinize 
mükemmel uyum sağlar. DAILY HI-MATIC 
uygun vitese 200 millisaniyeden daha kısa 
sürede geçiş sağlar.
par. Geniş devir aralığı sayesinde, motor her 
zaman en optimum hızdadır.
• ECO - Yakıt tüketimini artırarak daha yumuşak 
araç kullanmak için.
• POWEr - Güç istendiği durumlarda daha 
performanslı araç kullanmak için.
HI-MATIC, motoru ve şanzımanı koruyacak 
şekilde tasarlanmıştır. DAILY motorları ve 

efsanevi DAILY gücünü yine ortaya koymaktadır.
Eco Switch istenildiği zaman kullanıcı tarafından 
devreye alınabili ya da çıkarılabilir. EcoMac 
akıllı soğutma sistemi sayesinde enerji tasarrufu 
sağlayan alternatör yakıt tüketiminin 
%5 e varan ölçüde azalmasını 
sağlamaktadır.

PErFOrmANS



aracın yükleme ve boşaltmasını kolay ve hızlı 
hale getirmiştir. Daha ileri bir avantaj bütün 
versiyonlara uygulanabilen arka havalı süspan- 
siyon takılarak elde edilebilir.

DAILY’deki iyileştirilmiş aerodinamik ve teknolojik 
çözümler (Ecoswitch’den akıllı alternatöre) 
toplam yakıt tasarrufunun %5,5 
olmasına imkan tanımaktadır. EcoSwitch ve 
Start&Stop’u içeren EcoPack, şehir içi 
kullanımda yakıt tüketiminin %14’e 

dAILY bütün misyonlarda maksimum 
karlılık ve verimliliği garanti eder.

DAILY kategorisindeki en büyük 
hacmi sunmaktadır: Yaklaşık 20 m3. 
Ağırlıklar da optimize edilerek DAILY en 
fazla faydalı yükü (7 tonluk versiyonda  
4 tonun üzerinde) ve sınıfındaki en düşük boş 
ağırlıklardan birini (2050 kg’dan başlıyor) garanti 
etmektedir.

Yük platformunun 55 mm alçaltılması 

KArLILIK

AMSTERDAM, HOLLAND.
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KArLILIK

kadar düşmesini sağlamaktadır. Bu 
araç sahibinin toplam maliyetlerinde 
önemli bir tasarrufa dönüşmektedir.

Büyük kapasiteler, azaltılmış boş ağırlık, 
alçaltılmış yük platformu ve optimize edilmiş 
yakıt tüketimi (arttırılmış motor performansı ve 
arka tekerlerden çekiş), DAILY’i günümüzün 
pazarında en yüksek verimliliğe sahip bir araç 
haline getirmektedir.

YAKIt tÜKEtİmİNdE %5,5’LİK tASArrUF
İyileştirilmiş kabin aerodinamiği

Düşük sürtünmeli segmanlar ve spesifik motor yağı

Düşük yuvarlanma dirençli lastikler

Sürücü kumandalı tork azaltma cihazı; yüksüz olarak kullanırken yakıt tüketimini azaltmak 
için faydalıdır

Kabinin gerçek soğutma ihtiyaçlarına göre bir çalışma mantığı ile kompresörü kumanda 
eden otomatik klima kontrol sistemi

Alternatör temel olarak gaz pedalı bırakıldığında çalışır ve kinetik enerjiden geri kazanım 
sağlanır

AErOdİNAmİK

mOtOr VErİmLİLİĞİ

ECO LAStİKLEr

AKILLI ALtErNAtOr

ECOmAC 

ECOSWItCH 



güvenlik
Standard ESP, sağlam yapısı, daha dengeli 
sürüş sağlayan yeni süspansiyon yapısı Daily’I 
minibüs dönüşümü için daha uygun bir iş ortağı 
yapıyor. 

dAILY Panel Van minibüs dönüşümü 
için de ideal.: Yeni yapı, yeni uzun dingil 
mesafeleri, yeni dış ve iç dizayn Daily’i minibüse 
dönüşüm için ideal kılıyor.

dAILY YOLCU tAŞImA

YOLCU tAŞImA

DEsErt rhInO CAmp, nAmIbIA.

Farklı Versiyonlar
Size en uygun olan Daily versiyonunu çok sayıda 
seçenek Içinden seçebilirsiniz. 
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YOLCU tAŞImA

Ekonomi
DAILY yeni ekonomik motoru ile Size işletme 
maliyetlerinde de katkı sağlıyor.



NErEdE OLUrSANIZ OLUN, dAİmA 
YANINIZdA VE HAZIr.
Iveco Yardım ile haftanın 7 günü, günün 24 saati 
bir telefon görüşmesi ile IVECO çağrı merkezine.

HİZmEtLEr

sağlanmaktadır. Müşteriler misyonlarına 
göre en uygun işletme maliyetlerini servis 
seçenekleri arasından önceden hesaplatarak, 
belirleyebilirler.
IVECO yetkili servisleri yaygın ağıyla 
ve deneyimli kadrosuyla ön plana çıkmaktadır. 
DAILY’i teknisyenlerinden başka kimse onlar 
kadar iyi bilemez. Özel diagnostik ve güncel 
tamir ekipmanları iş kaybını minimuma indirirken 
ve hızlı çözümleri garanti eder.

DAILY bir araçtan daha 
fazlasını sunmaktadır; 
ürün ve hizmetler arasında 
mükemmel bir entegrasyon 
sağlayan komple bir 

taşımacılık çözümüdür. Müşterilerimize 
devamlı olarak en iyi hizmeti sunmak için çeşitli 
bakım onarım imkanları oluşturmuştur: Aracın 
daima tam verimlilikle hizmet sunabilmesi için 
kapsamlı servis paketleri tasarlanmıştır. 
Bu sistemin esnekliği sayesinde düşük 
maliyetli ve optimum seviyede servis hizmeti 

444 50 04
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YEdEK PArÇA
DAILY’nin performansı, itinalı malzeme ve 
tedarikçi seçimi ve titiz ürün testlerinin sonucu 
olan orijinal IVECO parçaları ile güvence altına 
alınmıştır. Orijinal parçanın kapsamı sadece yeni 
parçaları içermemektedir, bunun yanında bakım 
maliyetlerini ve çevresel etkiyi azaltmak için titiz 
bir çalışma ile elde edilmiş yeniden üretilmiş 
motor ve şanzıman- lar ile alternatif parçalar da 
bu kapsama girmektedir. IVECO zamanınızın 
değerini bilir. Bu sebeple, verimli ve çağdaş 
parça tedarik ve dağıtım sistemi, ihtiyacınız olan 

parçayı 24 saat içinde dünyanın herhangi bir 
yerinde, yılın 365 günü, gündüz veya gecesinde 
temin etmeyi garanti eder. Iveco, DAILY’nin 
kullanım ömrü boyunca, performans, değer ve 
zaman verimliliğinin mükemmel birleşimi ile, 
IVECO “Tümü bir arada” bakım hizmeti, sabit 
şeffaf fiyatlandırma ve IVECO Servis Paketleri 
ile müşterilerinin hep yanındadır. Ayrıca Daily 
Chrono Servis hizmeti ile, DAILY’nizin tüm 
bakımı randevusuz bir saat içinde yapılabi- 
lecektir.

AKSESUArLAr
Özel yeni seri IVECO Aksesuarları ile 
DAILY’nizi kendi iş ihtiyaçlarınıza mükemmel 
şekilde uyacak şekilde kendinize göre özelleş- 
tirebilir ve benzersiz yapabilirsiniz.
DAILY aksesuarları, Fiat Stil Merkezi ve büyük 
tedarikçilerin işbirliği ile güvenlik, pratiklik, 
konfor, tasarım ve teknolojik açıdan DAILY için 
geliştirilmiştir.

OrJİNAL YAĞLAYICILAr dAILY için 
“PEtrONAS UrANIA dAILY FE 0W-
30” yağı, OrIgINAL IVECO motor 
yağı olarak PETRONAS LUBRICANTS ile 
işbirliği sonucu geliştirilmiştir. Özel formülü 
sayesinde partikül filtresini yanma kalıntılarından 
korumaktadır. Bu şekilde daha iyi performans, 
daha uzun bakım aralıkları ve daha düşük yakıt 
tüketimi sağlanmaktadır.

IVECO dünyasına IVECO CAPItAL 
ile girin. Iveco Capital uzman ekibi ile 
taşıma dünyasının finansman ve hizmet 
ihtiyaçlarını en üst profesyonellik ve şeffaf- 
lıkla karşılamayı garanti etmektedir.
IVECO CAPITAL, 20 yıldan fazla süredir, 
müşterilerine ekonomik ve mali profillerine en 
uygun finansman ürünlerini sunarak yardımcı 
olmaktadır. Bütün fon programları müşteriye 
özgüdür, aylık taksitler araç donanım, özel 
bakım sözleşmeleri ve sigorta hizmetlerini 
kapsayabilir. Iveco Capital, taşıma ve mobility 
projelerini oluşturmaktaki yegane mükemmel 
ortaktır.
IVECO CAPItAL hizmetlerine bütün 
IVECO bayilerinden ulaşabilirsiniz.



dAILY’NİZİ SEÇİN
DAILY Panelvan özellikle hafiflik, sürüş kabiliyeti ve yük verimliliği üzerinde yoğunlaşarak tasarlanmıştır.
DAILY, farklı gövde, dingil açıklığı, güç ve yük kapasitelerinin birleşimiyle 8000 fabrika versiyonuna sahip olmuştur.
dAILY serisi sizinki de dahil her işe uygun bir versiyona sahiptir.

ArKA KAPI öLÇÜLErİ (mm)

YÜKSEKLİK

gENİŞLİK

H1 (mm)

1450

H2 (mm)

1800

1530

H3 (mm)

2000

YÜKSEKLİK

gENİŞLİK 
dİNgİL mESAFESİ 3000

dİNgİL mESAFESİ 3520 / 4100L

KAYAr YAN KAPI öLÇÜLErİ (mm) H1 (mm)

1440

H2 (mm)

1800

1100

1260

H3 (mm)

1320tEK tEKEr 

tEKErLEr ArASINdAKİ mESAFE (mm)

1030ÇİFt tEKEr

7 t.

dAILY PANELVAN

dİNgİL  
mESAFESİ  

(mm)

ArAC  
UZUNLUĞU  

(mm)

YÜK  
BöLÜmÜ  

UZUNLUĞU  
(mm)

YÜK  
BöLÜmÜ

gENİŞLİĞİ  
(mm)

tOPLAm AZAmİ  
YÜKLÜ AĞIrLIK  

(t.)

YÜKSEKLİK / YÜK BöLÜmÜ HACmİ

H1 (1545 mm)

3000 7,3 m35040 2610

1800
3520 9 m3 10,8 m3

12 m3

16 m3 18 m3

17,5 m3 19,6 m3

5560 3130
3520L 5950 3540
4100 7130 4680

4100L 7500 5125

H2 (1900 mm) H3 (2100 mm)

13,4 m3

mİN. mAKS.

3,5 t.

3,5 t.

3,5 t.

3,5 t.

5,2 t.

A

F

G

E

H
DB C
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SINIFININ EN İYİSİYENİ DİNGİL MESAFESİ UZUNLUĞU
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F

YÜKLEmE HACmİ
7,3 m3’ten 19,6 m3’e kadar

H

D

E

G

A

B
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C

dAILY’NİZİ SEÇİN



mOtOrUNUZU SEÇİN

EGR + SCR SINIFININ EN İYİSİ

dAILY mOtOrLArI

mOtOr

F1A
2,3 litre

F1C
3,0 litre

tUrBO EmİSYON VE 
HOmOLOgASYON*

mAKSİmUm gÜÇ
(Hp)

mAKSİmUm tOrK
(Nm)

106 WASTEGATE

EUrO 5b+
HAFİF HİZmEt

126 WASTEGATE

205 TWIN TURBO

146 DEĞİŞKEN GEOMETRİ

136 WASTEGATE

146 WASTEGATE

146 WASTEGATE
EUrO VI

AĞIr HİZmEt

170 DEĞİŞKEN GEOMETRİ

170

470
350

430

270

400

320
350
350

350

DEĞİŞKEN GEOMETRİ
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Sınıfının en iyi performansı: 106 ile 205 Hp arasında dizel motorlar, EGR’li Euro5b+ veya SCR ve EGR’li Euro VI motor versiyonları. 
Ayrıca 136 Hp’lik Natural Power motor versiyonu mevcuttur.
dAILY motor serisi, sizin işiniz dahil tüm iş türleri için verimlilik ve yakıt tasarrufunu garanti ediyor.

* Euro5b+ motor serisi sadece referans kütlesi 2840 kg’a eşit veya küçük araçlar için uygulanabilir.
Euro VI motor serisi ise sadece referans kütlesi 2380 kg’dan büyük araçlar için uygulanabilir.
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(1)  Standart arka aks oranı aracın konfigürasyonuna bağlıdır. Daha detaylı bilgi için Iveco bayisine danışınız.
(2)  Buradaki değerler örnek bir çalışma düzenindeki araç için (EC) 715/2007 regülayonundaki talimatlara göre hesaplanmış olup sadece bir rehber niteliğindedir ve münferit araç için referans alınamaz. Değerler araç boş ağırlığına, arka aks dişli oranına, yük miktarına ve aracın kullanım şekline göre değişmektedir.

FIA 2,3 LİtrE mOtOr- EUrO5b+ EmİSYONU StArt&StOP’SUZ StArt&StOP’LU

mOtOr ŞANZImAN ArKA AKS  
OrANI (1)

BÜrÜt ArAÇ  
AĞIrLIĞI  

(gVW)

CO2  
NEdC  

ÇEVrİmİ  
(g/km)

YAKIt tÜKEtİmİ (L/100 km)(2)

ŞEHİr İÇİ  
(UdC)

ŞEHİr dIŞI  
(EUdC)

KOmBİNE  
(NEdC)

F1A 106 Hp

manuel 3,917 ≤ 3,5 t.
Tekli tekerlek

211-190 7,9 - 8,7 6,8 - 7,6 7,2 - 8,0

otomatik 3,727 221-202 8,7 - 9,2 7,1 - 7,9 7,7 - 8,4

manuel 4,222 3,5 t. 
Çiftli tekerlek

220-205 8,5 - 8,8 7,4 - 8,0 7,8 - 8,3

otomatik 3,917 224-211 9,0 - 9,3 7,4 - 8,0 8,0 - 8,5

F1A 126 Hp

manuel 3,727 ≤ 3,5 t.
Tekli tekerlek

209-188 7,9 - 8,5 6,7 - 7,6 7,1 - 7,9

otomatik 3,727 221-202 8,7 - 9,2 7,1 - 7,9 7,7 - 8,4

manuel 3,917 3,5 t.
Çiftli tekerlek

215-201 8,3 - 8,7 7,2 - 7,8 7,6 - 8,2

otomatik 3,917 224-211 9,0 - 9,3 7,4 - 8,0 8,0 - 8,5

F1A 146 Hp manuel 3,615 ≤ 3,5 t. Tekli tekerlek 206-186 7,8 - 8,4 6,6 - 7,5 7,0 - 7,8

manuel 4,222 3,5 t. Çiftli tekerlek 217-203 8,4 - 8,7 7,3 - 7,9 7,7 - 8,2

CO2  
NEdC  

ÇEVrİmİ  
(g/km)

YAKIt tÜKEtİmİ (L/100 km)(2)

ŞEHİr İÇİ  
(UdC)

ŞEHİr dIŞI  
(EUdC)

KOmBİNE  
(NEdC)

204-183 7,2 - 8,0 6,8 - 7,6 6,9 - 7,7

n.A. n.A. n.A. n.A.

213-198 7,7 - 8,1 7,4 - 8,0 7,5 - 8,0

n.A. n.A. n.A. n.A.

202-181 7,2 - 7,8 6,7 - 7,6 6,8 - 7,6

n.A. n.A. n.A. n.A.

208-194 7,6 - 8,0 7,2 - 7,8 7,3 - 7,9

n.A. n.A. n.A. n.A.

199-179 7,1 - 7,7 6,6 - 7,5 6,7 - 7,5

210-196 7,6 - 8,0 7,3 - 7,9 7,4 - 7,9

gÜÇ/tOrK EĞrİLErİ

F1A EURO5b+ 106 Hp

g
Ü

Ç
 (H

p)

tO
r

K
 (N

m
)

mOtOr dEVrİ (d/d)

F1A EURO5b+ 126 Hp
g

Ü
Ç

 (H
p)

tO
r

K
 (N

m
)

mOtOr dEVrİ (d/d)

F1A EURO5b+ 146 Hp

g
Ü

Ç
 (H

p)

tO
r

K
 (N

m
)

mOtOr dEVrİ (d/d)

mOtOrUNUZU SEÇİN

tOrK 

Güç

ECOSWItCH dEVrEdE 

ECOSWItCH dEVrEdE dEĞİL



mOtOrUNUZU SEÇİN
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gÜÇ/tOrK EĞrİLErİ

F1C EURO5b+ 146 Hp

g
Ü

Ç
 (H

p)

tO
r

K
 (N

m
)

mOtOr dEVrİ (d/d)

F1C EURO5b+ 170 Hp
g

Ü
Ç

 (H
p)

tO
r

K
 (N

m
)

mOtOr dEVrİ (d/d)

F1C EURO5b+ 205 Hp

g
Ü

Ç
 (H

p)

tO
r

K
 (N

m
)

mOtOr dEVrİ (d/d)

FIC 3,0 LİtrE mOtOr- EUrO5b+ EmİSYONU

mOtOr ŞANZImAN ArKA AKS OrANI (1) BÜrÜt ArAÇ AĞIrLIĞI  
(gVW)

CO2 NEdC ÇEVrİmİ  
(g/km)

YAKIt tÜKEtİmİ (L/100 km)

ŞEHİr İÇİ  
(UdC)

ŞEHİr dIŞI  
(EUdC)

KOmBİNE  
(NEdC)

F1C 146 Hp
manuel 3,154 ≤ 3,5 t. Tekli tekerlek 222-205 8,7 - 9,3 7,2 - 7,9 7,8 - 8,4

manuel 3,308 3,5 t. Çiftli tekerlek 227-216 9,3 - 9,6 7,6 - 8,1 8,2 - 8,6
manuel 3,615 > 3,5 t. Çiftli tekerlek 235-223 9,7 - 9,9 7,8 - 8,3 8,5 - 8,9

F1C 170 Hp

manuel 2,917 ≤ 3,5 t. Tekli tekerlek 214-198 8,4 - 8,9 7,0 - 7,7 7,5 - 8,1

otomatik 3,308 ≤ 3,5 t. Tekli tekerlek 222-205 8,7 - 9,2 7,3 - 7,9 7,8 - 8,4

manuel 3,154 3,5 t. Çiftli tekerlek 221-210 8,8 - 9,1 7,4 - 7,9  7,9 - 8,4

otomatik 3,154 3,5 t. Çiftli tekerlek 221-210 8,8 - 9,1 7,4 - 7,9  7,9 - 8,4

manuel 3,615 > 3,5 t. Çiftli tekerlek 231-220 9,3 - 9,6 7,8 - 8,2 8,3 - 8,8

otomatik 3,615 > 3,5 t. Çiftli tekerlek 231-220 9,3 - 9,6 7,8 - 8,2 8,3 - 8,8

F1C 205 Hp
manuel 3,308 ≤ 3,5 t. Tekli tekerlek 227-213 9,2 - 9,6 7,4 - 8,1 8,1 - 8,6

manuel 3,615 3,5 t. Çiftli tekerlek 233-226 9,6 - 9,7 7,9 - 8,3 8,5 - 8,8

manuel 3,917 > 3,5 t. Çiftli tekerlek 235-228 9,5 - 9,6 8,1 - 8,5 8,6 - 8,9

(1)  Standart arka aks oranı aracın konfigürasyonuna bağlıdır. Daha detaylı bilgi için Iveco bayisine danışınız.

tOrK 

Güç

ECOSWItCH dEVrEdE 

ECOSWItCH dEVrEdE dEĞİL
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FIC 3,0 LİtrE mOtOr- EUrOVI(3) EmİSYONU

mOtOr ŞANZImAN ArKA dİNgİL OrANI (1) mtt CO2 NEdC ÇEVrİmİ  
(g/km)

YAKIt tÜKEtİmİ (L/100 km)(2)

ŞEHİr İÇİ  
(UdC)

ŞEHİr dIŞI  
(EUdC)

KOmBİNE  
(NEdC)

F1C 146 Hp
manuel 3,154 ≤ 3,5 t. Tekli tekerlek 204 8,5 7,3 7,7
manuel 3,308 3,5 t. Çiftli tekerlek 208 8,7 7,4 7,9
manuel 3,615 > 3,5 t. Çiftli tekerlek 213 9,0 7,5 8,1

F1C 170 Hp

manuel 2,917 ≤ 3,5 t. Tekli tekerlek 213 9,2 7,4 8,1
otomatik 3,308 ≤ 3,5 t. Tekli tekerlek 216 9,4 7,5 8,2
manuel 3,154 3,5 t. Çiftli tekerlek 217 9,4 7,6 8,2
otomatik 3,154 3,5 t. Çiftli tekerlek 217 9,4 7,6 8,2
manuel 3,615 > 3,5 t. Çiftli tekerlek 223 9,7 7,7 8,5
otomatik 3,615 > 3,5 t. Çiftli tekerlek 223 9,7 7,7 8,5

F1C 136 Hp
manuel 3,308 ≤ 3,5 t. Tekli tekerlek 245 11,9 7,4 8,9
manuel 3,615 3,5 t. Çiftli tekerlek 255 12,0 7,9 9,4
manuel 3,917 > 3,5 t. Çiftli tekerlek 263 12,2 8,1 9,6

gÜÇ/tOrK EĞrİLErİ

F1C 136 Hp

g
Ü

Ç
 (H

p)

tO
r

K
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m
)

mOtOr dEVrİ (d/d)

F1C EVI 170 Hp
g

Ü
Ç

 (H
p)

tO
r

K
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m
)

mOtOr dEVrİ (d/d)

F1C EVI 146 Hp

g
Ü

Ç
 (H

p)

tO
r

K
 (N

m
)

mOtOr dEVrİ (d/d)

mOtOrUNUZU SEÇİN

tOrK 

Güç

(2)  Buradaki değerler örnek bir çalışma düzenindeki araç için (EC) 715/2007 regülayonundaki talimatlara göre hesaplanmış olup sadece bir rehber niteliğindedir ve münferit araç için referans alınamaz. Değerler araç boş ağırlığına, arka dingil dişli oranına, yük miktarına ve aracın kullanım şekline göre değişmektedir.
(3)  Değerler henüz onaylanmaktadır. Adblue tüketimini içermemektedir. Tüketim her 100 litre dizel için 3 litre olarak kabul edilebilir.
(4)  Natural Power için yakıt tüketimi kg/100 km olarak ifade edilmiştir.
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LAStİK PErFOrmANSI
mArKA mOdEL mEVSİm LAStİKLEr YÜK İNdEKSİ HIZ İNdEKSİ LAStİK tİPİ tÜKEtİm 

VErİmLİLİĞİ ISLAK tUtUNmA dIŞ gÜrÜLtÜ dIŞ gÜrÜLtÜ

COntInEntAL

Vanco Contact 100

s

215/65 109/107 r C b b  73
Vanco Contact 100 225/65 112/110 r C b b 72
Vanco Contact 100 235/65 115/113 r C b b 72
Vanco Contact 100 195/75 110/108 r C b b 72
Vanco Contact 100 225/75 121/120 r C C C 72
Vanco Contact 100 225/75 121/120 r C b b 72

Vanco Winter 2
W

215/65 109/107 r C E C 73
Vanco Winter 2 225/65 112/110 r C E C 73
Vanco Winter 2 195/75 110/108 r C E C 73

Vanco four season 2
4s

235/65 115/113 r C E b 73
Vanco four season 2 225/75 118/116 r C E b 73
Vanco four season 2 225/75 121/120 r C E b 73

BRIDGEstOnE

r 630

s

215/65 109/107 r C E C 72
r 630 225/65 112/110 r C E C 73
r 630 235/65 115/113 r C C E 73
r 630 195/75 107/105 r C G E 72

Winter blizzard W
225/65 112/110 r C F b 73
195/75 107/105 r C F C 74

S = yaz lastikleri         W = kış lastikleri         4S = bütün mevsimler
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LAStİK PErFOrmANSI
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Yakıt tüketimi
Lastik yuvarlanma direnci, lastikle yol arasındaki 
sürtünmeye sebep olur, bu da enerji tüketimine 
dolayısıyla da yakıt tüketimine sebep olur.

Islak yüzeylerde yol tutuşu
Lastiğin kuru yüzeydeki yol tutuşu ile daha 
tehlikeli olan ıslak yüzeydeki yol tutuşu birbirin- 
den farklıdır. Bu derecelendirme sistemi daha 
fazla araç güvenliği sağlamaktadır.

Lastik gürültüsü
Bu oran, desibel olarak 3 seviyede dış lastik 
gürültüsünün derecesi belirtilir. Değerin azalması 
araç konforunu arttırır.

Unutmayınız ki yakıt tasarrufu ve güvenlik direkt olarak sürüş stiliyle ilgilidir.
Dikkatli sürüş, yakıt tüketimi ve ıslak yüzeylerde yol tutuş üzerinde pozitif etkiye sahiptir. İlave olarak Lastik basınçlarının 
düzenli olarak kontrolü ve sürüş esnasında uygun fren mesafesinin bırakılması da olumlu etki yapmak- tadır.

Lastik etiketleri, Avrupa 1222/2009 kanunu 
gereğince, 2012’den beri zorunludur. Etiket 
müşteriye yol güvenliği ve yakıt tüketimi için 
faydalı bilgiler sunmaktadır. Lastiğin 3 temel 
performans faktörü olan yakıt tüketimi, ıslak 
yüzeylerdeki yol tutuşu ve lastik yuvarlanma 
direncinden kaynaklanan dış gürültü referans 
olarak alınmaktadır.
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DAILY’de özel içerikli paketlerle tamamlanabilen 
2 konfigürasyon bulunmaktadır. Bütün 
versiyonlarda ESP, cruise control (hız 
sabitleme sistemi), elektrikli camlar, 3 pozisyona 
ayarlanabilir sürücü koltuğu, eşya gözlü yolcu 
koltukları, telefon ve tablet tutucuları.
dAILY PLUS ‘ da, bu özelliklere ilave olarak  
klima, süspansiyonlu sürücü koltuğu, dönüş 
özelliğine sahip sis farları, bluetooth’lu radyo cd 
mp3 çalar, cam üstü eşya rafı, katlanabilir masa 
standart olarak bulunmaktadır. 

Aşağıdaki donanım paketleri de mevcuttur:
• ECO PAKEt (Start&Stop ile);
• KIŞ PAKEtİ (Webasto ısıtıcı  

ve ısıtmalı ön cam)
• ÇEKİ PAKEtİ (Römork çeki kancası,  

13 uçlu DIN soket ve takograf).
• öZEL VAN PAKEtİ (Arka park sensörleri, 

yük bölümü taban kaplama).   

StANdArt PAKEt

ECO PAKEt
START&STOP

KIŞ PAKEtİ
WEBASTO ISITICI 

ISITMALI ARKA CAMLAR

öZEL VAN PAKEtİ
GERİ VİTES SENSÖRÜ

TABAN KAPLAMASI

ÇEKİ PAKEtİ
ÇEKİ KANCASI

13 KUTUPLU DIN SOKET
TAKOĞRAF

öZEL AmAÇLI PAKEtLEr

dONANImLAr

DAILY’de özel içerikli paketlerle tamamlanabilen 2 konfigürasyon bulunmaktadır. Bütün versiyonlarda ESP, cruise control (hız sabitleme sistemi), elektrikli camlar, 3 pozisyona ayarlanabilir sürücü 
koltuğu, eşya gözlü yolcu koltukları, telefon ve tablet tutucuları. DAILY PLUS ‘ da, bu özelliklere ilave olarak  klima, süspansiyonlu sürücü koltuğu, dönüş özelliğine sahip sis farları, bluetooth’lu 
radyo cd mp3 çalar, cam üstü eşya rafı, katlanabilir masa standart olarak bulunmaktadır. 

dAILY dAILY PLUS

ECOSWITCH

ESP

YOKUŞ KALKIŞ DESTEM SİSTEMİ

SÜRÜCÜ HAVA YASTIĞI

AYARLANABİLİR ÖN FARLAR

UZAKTAN KUMANDALI MERKEZİ KİLİT

ELEKTRİKLİ CAMLAR

ELEKTRİKLİ ISTIMALI AYNALAR

BLUETOOTH LU USB’Lİ RADYO-MP3-CD ÇALAR

AYARLANABİLİR DİREKSİYON

CRUISE KONTROL

3 AÇILI AYARLI SÜRÜCÜ KOLTUĞU

270 DERECE AÇILAN ARKA KAPILAR

KATLANABİLİR MASA

ÖN CAM ÜSTÜ EŞYA RAFI

BLUETOOTH LU USB’Lİ RADYO-MP3-CD ÇALAR

KLİMA

SÜSPANSİYONLU SÜRÜCÜ KOLTUĞU

STANDARD = OPSİYONEL =
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PANELVAN

OPSİYONEL dONANImLAr
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YOLCU HAVA YASTIKLARI + CAM HAVA YASTIĞI

SESLİ GERİ VİTES UYARISI

ARKA PARK SENSÖRÜ

DÖNÜŞ ÖZELLİĞİNE SAHİP SİS FARLARI

ŞERİTTEN AYRILMA UYARI SİSTEMİ (LDWS)

ALARM

GENİŞ TEKERLEK PROFİLİ (7 TONLUK VERSİYONDA STANDART)

ALUMİNYUM ALAŞIMLI JANT

ARKA KAMERA

BAĞIMSIZ ISITICI

ARKA DİNGİL SÜSPANSİYONU

MANUEL KLİMA

ECOMAC’LI OTOMATİK KLİMA 

RADYO MP3 + BLUETOOTH VE DİREKSİYON KUMANDALARI

IVECONNECT

MEKANİK DİFRANSİYEL KİLİDİ

EXPANSION MODULÜ

ÇEKİ KANCASI

YÜK BÖLMESİ TABAN KAPLAMASI

ISITMALI, RENKLİ CAMLI ARKA KAPI

HER İKİ TARAFTA SÜRGÜLÜ KAPI

CAMLI SÜRGÜLÜ KAPI

GÜÇ ÇIKIŞI (PTO) + EXPANSION MODULÜ

MOTOR KARTER MUHAFAZA (QUAD-TOR İÇİN MÜMKÜNDÜR)

PROFİL YAKIT DEPOSU (100 LİTRE)

GÜÇLENDİRİLMİŞ ARKA SÜSPANSİYON

DİJİTAL TAKOGRAF (3,5 TONUN ÜZERİNDEKİ ARAÇLARDA STANDART)

AGile™ OTOMATİK VİTES

START&STOP (2,3 LİTRE MOTORLAR İÇİN MÜMKÜNDÜR)



OPSİYONEL

mANUEL KLİmA
Bu sistem kabini hızlı şekilde soğutur veya ısıtır. 
Özel polen filtresi alerji yapan tozların araç kabi-
nine girmesi- ne izin vermez.

IVECONNECt
IVECO ve MAGNETI MARELLI’nin işbirliği 
sonucu oluşturulmuş olup, özel Windows Auto® 
platform bazlı bir sistemdir. IVECONNECT, 
enteg- re olarak bilgi-eğlence, telefon ve 
navigasyon sistemlerini yönetir. Ön panel 
üzerinde pratik 7” dokunmatik bir ekrana sahiptir. 
Sistem bütün ekibin ihtiyaçlarına cevap verir: 
CD/mp3 player, ön panel üzerinde 2 adet USB 
girişi (iPod® uyumlu). Aynı anda 5 adet cep 
telefonu veya akıllı telefonun (iPhone® uyumlu) 
bağlanabileceği Bluetooth® ve iç mikrofon 
sistemi, radyo ve telefon kumandaları direksiyon 
simidi üzerinde, SD kart okuyucu, ticari araçlar 
için özel SD kartlı navigasyon haritaları (IVECO 
AKSESUAR’dan ayrıca sipariş edilir). Geri 
gitme manevralarına yardımcı olacak geri görüş 
kamerası ayrıca sipariş verile- bilir.

ECOmAC OtOmAtİK KLİmA
Mükemmel kabin soğutma veya ısıtması komp-
resörün akıllı bir şekilde yönetimi ile sağlanır. 
Ecomac, kompresör çalışmasını optimize ede-
rek kabinin gerçek soğutma/ısıt- ma ihtiyaçlarına 
göre kabine doğru sıcaklıkta havayı gönderir ve 
enerji tüketimini azaltır.

rAdYO mP3 + BLUEtOOtH VE 
dİrEKSİYON Sİmİdİ KUmANdALArI
Araç radyosu; FM/AM radyo alıcısı, CD/mp3 
player, mp3 player USB girişli, USB girişi ön 
panel üzerinde (iPod® uyumlu), AUX girişi ön 
panel üzerinde, Bluetooh® , cep telefonu ve akıllı 
telefonlar için mikrofon (iPhone® uyumludur), 
radyo ve telefon kuman- daları direksiyon üzerinde, 
araç hızına göre otomatik ses ayarı, entegre  
4 x 20 W hoparlör.
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HAVALI SÜSPANSİYONLU SÜrÜCÜ 
KOLtUĞU
Sürücü ve yolcular için ekstra konfor. İki 
koltuk ayarı (ileri geri ve sırtlık açısı) yanında, 
DAILY ısıtmalı sürücü ve yolcu koltukları, yaylı 
süspansiyon ve 3 adet ayarı (ileri– geri, koltuk ve 
koltuk sırtlık açısı) sunmaktadır.

WEBAStO BAĞImSIZ ISItICI
Bu sistem motor ve kabini havalan- dırma 
sistemi vasıtasıyla önceden ısıtır. Ön panel 
üzerindeki bir zaman- layıcı vasıtasıyla sistemin 
ne zaman devreye gireceğini ayarlayabilirsiniz. 
Bu şekilde soğuk çalıştırmalara katlanmak 
zorunda kalmazsınız! Bu bağımsız ısıtma 
sistemi motor kapalı olsa bile kabinin 
içinde konforlu bir sıcaklık oluşturur ve 
camlarda buz oluşmasını önler (termal gücü  
5,2 kW’tır).

gErİ görÜŞ KAmErASI
IVECONNECT ile beraber çalışabilir. Kamera 
geriye gidiş manevralarında gündüz ve gece 
sürücüye yardımcı olur.

35

ŞErİttEN AYrILmA UYArI SİStEmİ 
(LdWS)
Sistem, uyuklama, yorgunluk, dikkat dağılması 
sebebiyle istenmeden şerit değiştirme 
durumlarında sürücüyü net bir sesli ikaz ile 
uyarır.



HAVALI ArKA dİNgİL 
SÜSPANSİYONU
Özel havalı süspansiyon butonu araç ön 
panelde bulunmaktadır ve araç üzerindeyken 
ulaşılabilinir. Yükleme ve boşaltma işlemlerini 
kolaylaştır-mak için yük platformunu hızlıca 
yükseltmek ve alçaltmak için kullanılır. Özellikle 
yük bölmesinin yoğun olarak kullanıldığı 
durumlarda faydalıdır.

BÜYÜK YAKIt dEPOSU
Verimlilik, performans ve dakiklik bütün 
taşımacılık profesyonelleri için çok önemlidir. 
DAILY daha büyük yakıt deposu ile donatılabilir, 
böylece yakıt kapasitesi 70’den 100 litreye 
çıkar. Artmış olan menzil size zaman kazandırır, 
uzun seyahat-lerde ve yoğun günlerde yakıt 
almak için daha az durmanızı sağlar.

OPSİYONEL

dİFrANSİYEL KİLİdİ
Difransiyel kilidi, yol tutuşu düşük veya çamurlu 
yüzeylerde daha iyi çekiş dolayısıyla daha 
güvenli ve konforlu sürüş sağlar. Ön panelde 
bulunan buton sistemi devreye alarak her iki 
tekerleğinde tahrik etmesini sağlar.

SİS LAmBASI
Yeni düşük seviyeli sis lambaları kötü görüş 
şartlarında optimum aydınlat- ma sağlar. Dönüş 
fonksiyonu sayesin- de, dönüşlerde otomatik 
olarak döndüğünüz yöndeki yolu aydınlat-mak 
için devreye girer.
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ALAŞIm JANt
Sadece tekli tekerlek versiyonları için geçerlidir. 
Alaşım jant, fonksiyon ve stilin mükemmel 
birleşimidir. Araç boş ağırlığını 6 kg hafifletir 
dolayısıyla faydalı yükü arttırır.

gENİŞ LAStİK PrOFİLİ
Geniş profilli lastik kullanma imkanı, küçük 
taşlardan koruyarak araçları- nın dayanımını 
arttırmak isteyen müşterilerin isteklerini 
karşılar. Bütün modeller için mevcuttur. 7 tonluk 
versiyonda standarttır.

ELEKtrOmANYEtİK 
rEtArdEr

Telma® LVRS600 elektromanyetik retarder, 350 
Nm’lik frenleme torku sağlar ve ESP sistemi ile 
tam uyumlu-dur. Transmisyon mili üzerine monte 
edilir. Araç frenleme ihtiyacının %80’ine kadar 
karşılar, fren aşınmasını ve sıcaklığı azaltır, 
araç güvenliğini arttırır. Ön paneldeki özel kol ile 
devreye alınır ve fren pedalına basıldıkça çalışır.
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tüm Iveco serisi ile ilgili daha fazla bilgi ve detayı IVECO websitesinde bulabilirsiniz. IVECO hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için: www.iveco.com/turkey
Bu katalogdaki bilgi ve resimler örnek olarak verilmiştir. IVECO her zaman önceden haber vermeksizin herhangi bir yapısal veya ticari sebepten dolayı websitesi içeriğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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rENK SErİSİ

50115
gÜmÜŞ grİSİ

50105
BEYAZ

50158
drEAm AÇIK mAVİ 

52358
LEIPZIg grİSİ

50173
ALPİNE BEYAZI

50136
AĞUStOS mAVİSİ

50167
PANAmA SArISI

52481
BOrEALIS mAVİSİ

50126
mArANELLO KIrmIZISI

mEtALİK

PAStEL
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IVECO SpA    vIA PugLIA, 35    10156 TuRIN - ITALY    WWW.IvECO.COM/TuRkEY
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