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Du kan også fi nde hele udbuddet af tilbehør 
i Tilbehørskataloget og i onlinekataloget 
ved at følge dette link: 

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Download den gratis fra App Store 
for at få fuld adgang til ekstra billeder, 
information og videoindhold.

Find det komplette udbud
af tilbehør med vores gratis app 
“IVECO Accessories”.
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Tro overfor sit naturlige anlæg for at ændre dit forretningsperspektiv, har New Daily føjet 
styrke, alsidighed og ydeevne til sine aktiver, en skare nye egenskaber, som gør den til din nye og 
dygtige forretningsassistent.

Med sit fokus på teknologi og konnektivitet leverer den nye Daily en bedre køreoplevelse. 
Nu er livet om bord nemmere, mere komfortabelt og produktivt end nogensinde før. Effektivitet
er et nøgleord, to motorer, optimerede til at yde maksimalt rykker os et skridt tættere på 
nul-carbon transport. Nye højder af komfort og et bredt modeludvalg sikrer en absolut køreglæde 
under alle brugsforhold og forretningsaktiviteter.

Takket være IVECO Accessories, kan du gøre din arbejds- og køreoplevelse endnu mere 
spændende og unik, med linjen af specifi kt udviklede produkter til dit køretøj. Baseret på din 
personlighed og dine forretningsbehov kan du enten vælge at forbedre dit køretøjs alsidighed med 
en lang række ekstraudstyr, eller fokusere på dets rentabilitet med nye brændstofbesparende 
aerodynamiske løsninger. Supplerende aktive og passive sikkerhedssystemer hjælper dig med at 
værne om din Daily, mens hi-tech tilbehør for alvor bringer fremtiden om bord. Det nye 
multimediesystem, en ny generation af GPS og Wi-Fi bakkamera vil give dit køretøjs 
konnektivitet et løft. Sidst, men ikke mindst, kan du personliggøre komforten i din nye Daily
med det omfattende udvalg af tilbehør, for at skabe et mere komfortabelt miljø.

Nye perspektiver. Nyd dit arbejde.
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 TAGRÆLING 
Tagrælingen, som omfatter et bredt udvalg af ekstraudstyr, tilpasses perfekt enhver konfiguration og akselafstand. Den er opbygget 
som en let aluminiumsstruktur, immun overfor korrosion, nem at reparere i tilfælde af skade og er derudover vedligeholdelsesfri. 
Den installeres nemt i de originale fæstepunkter, uden behov for at bore i karrosseriet. Den velvalgte forankring til taget fordeler lasten 
jævnt og sikkert. Den leveres i to versioner, standard og lang, for at kunne opfylde alle lastbehov.

PN BESKRIVELSE

500050810 Standard tagræling (2600 x 1700 mm) akselafstand 3000

500050811 Lang tagræling (3000 x 1700 mm) akselafstand 3000

500050812 Standard tagræling (2600 x 1700 mm) akselafstand 3520, H1

500050813 Lang tagræling (3200 x 1700 mm) akselafstand 3520, H1

500050814 Standard tagræling (2800 x 1500 mm) akselafstand 3520, H2

500050815 Lang tagræling (3200 x 1500 mm) akselafstand 3520, H2

500050816 Standard tagræling (2800 x 1500 mm) akselafstand 3520L, H2

500050817 Lang tagræling (3500 x 1500 mm) akselafstand 3520L, H2

500050818 Standard tagræling (2800 x 1500 mm) akselafstand 4100, H2

500050819 Lang tagræling (4500 x 1500 mm) akselafstand 4100, H2

500050820 Standard tagræling (3200 x 1500 mm) akselafstand 4100L, H2

500050821 Lang tagræling (4500 x 1500 mm) akselafstand 4100L, H2

ALSIDIGHED
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TILPASSET TIL DINE OPGAVER

 RØRHOLDER 

PN BESKRIVELSE

500050822 Rørholder/kanalholder 3 meter

500050823 Rørholder/kanalholder 4 meter

 STIGE 

PN BESKRIVELSE

500050824 Stige, højde H1

500050825 Stige, højde H2

 NØDLYGTEHOLDER 

PN BESKRIVELSE

500050831 Nødlygteholder

 BETRÆDELIG PLATFORM 

PN BESKRIVELSE

500050826 Betrædelig platform 2600

500050827 Betrædelig platform 2800

500050828 Betrædelig platform 3000

500050829 Betrædelig platform 3200

500050830 Betrædelig platform 3500
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 BÆRESTÆNGER 
Bærestænger af aluminium, pålidelige og nemme at montere.

PN BESKRIVELSE

500050832 Kit 3 multiholderstænger 1700 H1

500050833 Kit 3 multiholderstænger 1500 H2

500050834 Ekstra stang H1 1700

500050835 Ekstra stang H2 1500

ALSIDIGHED
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 BEKLÆDNING AF LASTRUM 
Beklædningen af lastrummet er designet ad hoc til den nye Daily. Gulvbelægningen kan nemt afmonteres ved hjælp af den 
drejelige låsemekanisme, men forbliver samtidig forsvarligt fastmonteret under brug, i kraft af materialernes høje kvalitet. Disse underlag 
udstyrer varevognen med den bedst mulige beskyttelse, da de er ekstremt stærke og modstandsdygtige overfor fugt, kemi og 
ridser. Gulvbelægningen er udført i fenol-flerlagsfolie med en tykkelse på 12 mm. Sidebeklædningerne er udført i polypropylen med en 
tykkelse på 4 mm og en vaffelvævet intern struktur.

TILPASSET TIL DINE OPGAVER

PN BESKRIVELSE

500050836 Kit gulv akselafstand 3000 enkeltmonteret hjul

500050837 Kit gulv akselafstand 3520 enkeltmonteret hjul

500050838 Kit gulv akselafstand 3520L enkeltmonteret hjul

500050839 Kit gulv akselafstand 4100 enkeltmonteret hjul

500050840 Kit gulv akselafstand 4100L enkeltmonteret hjul

500051000 Kit gulv akselafstand 3520 dobbeltmonteret hjul

500051001 Kit gulv akselafstand 3520L dobbeltmonteret hjul

500051002 Kit gulv akselafstand 4100 dobbeltmonteret hjul

500051003 Kit gulv akselafstand 4100L dobbeltmonteret hjul

PN BESKRIVELSE

500050841 Kit panelbeklædning akselafstand 3000, H1

500050842 Kit panelbeklædning akselafstand 3520, H1

500050843 Kit panelbeklædning akselafstand 3520, H2, H3

500050844 Kit panelbeklædning akselafstand 3520L, H2, H3

500050845 Kit panelbeklædning akselafstand 4100, H2, H3

500050846 Kit panelbeklædning akselafstand 4100L, H2, H3
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RENTABILITET 

PN BESKRIVELSE

500050770 Justérbar spoiler Standardlinje

PN BESKRIVELSE

500050772 Justérbar spoiler Sportslinje

PN BESKRIVELSE

500051130 Fast spoiler med bokse i Business version

PN BESKRIVELSE

500050771 Stationær spoiler Sportslinje*

500051757 Aerodynamisk kit - 
kompatibelt med Stationær spoiler Sportslinje*

* Standardfarve: Hvid

 LUFTSTRØMSYSTEM 
Det originale luftstrømsystem består af et bredt udbud af spoilere og et specifi kt aerodynamisk kit, designet til den stationære sportslinje-
spoiler. Alle spoilerne kendetegnes ved en excellent aerodynamik, som reducerer brændstofforbruget, og fremstilles i såvel den 
stationære som den justerbare version. Robustheden og letheden er tilvejebragt gennem brug af strukturelle ribber og af de interne 
forstærkninger, der er forsvarligt sammensat. Indlæggene er galvaniserede, og har en optimal mekanisk modstand i kraft af anvendelsen 
rustfrie materialer i stelstrukturen. De er nemme og hurtige at installere, og er en fremragende løsning, når det kommer til at 
reducere brændstofforbruget. Det aerodynamiske kit testes i vindtunnellen og på vejen, for at sikre forbedrede brændstofbesparelser.
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MAKSIMAL EFFEKTIVITET

PN BESKRIVELSE

500051520 Solskærm**

 SOLSKÆRM 
Solskærmen reducerer solstrålernes virkning og forebygger is på glasset om vinteren mens kabinen holdes køligere i høje 
temperaturer.
• Materiale: Plexiglas
• Tykkelse: 6 mm

PN BESKRIVELSE

500051521 Deflektorer 

 DEFLEKTORER 
Deflektorerne er lavet af methacrylat og reducerer den 
aerodynamiske modstand og turbulens, uden at påvirke 
sigtbarheden. Kittet består af to dele.

** Må ikke monteres hvis følgende OPT er installerede: 
14522 ACC (Adaptiv fartpilot),  
72803 ACC+Køassistance,  
2912 LDWS (Vognbaneskiftalarm),  
72805 LDWS + Proaktiv vognbaneassistance,  
72806 AEBS (Avanceret nødbremsningssystem) + CITY BREMSE,  
72841 Automatiske viskere og forlygter,  
72839 AHBC (Automatisk kontrol af fjernlys).
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SIKKERHED

 SIDEBESKYTTELSESSTÆNGERNE 
Sidebeskyttelsesstængerne af rustfrit stål forebygger skader 
på køretøjets og stellets sidestykker. Efter et sidesammenstød 
kan dørene stadig åbnes.

PN BESKRIVELSE

500050852 Kit til akselafstand 3000

500050853 Kit til akselafstand 3520

500050854 Kit til akselafstand 4100

500050855 Ekstra kit til overhæng - 3520L

500050856 Ekstra kit til overhæng - 4100

500050857 Ekstra kit til overhæng - 4100L

 PUSHBAR 
Den nye Pushbar til beskyttelse af fronten, med europæisk 
certifi cering, er i stand til at forøge den aktive og passive 
beskyttelse for køretøjet og fodgængere.

PN BESKRIVELSE

500050848 Pushbar

 LYSBJÆLKE 
Lysbjælken med supplerende lygter er udviklet til at forøge 
køretøjets sikkerhed og give et perfekt udsyn over vejen på 
lang afstand.

PN BESKRIVELSE

500051470 Lysbjælke

500050665 Ekstra lygter, fuld LED 565 lm, diameter 5", 
sort enhed/krom ring

500050661 Ekstra lygter, fuld LED 700 lm, diameter 7", 
sort enhed/krom ring
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ALTID SIKKER

 SAFELOCK 
Med henblik på at forbedre sikkerheden for lastrummets
beklædning foreslår IVECO Accessories et innovativt 
letvægtslåsesystem:
• Yderst sikkert, i kraft af den borings- og oprivningssikre 

cylinder
• Hurtigt og nemt at installere
• Uangribelig, takket være den runde form, som ikke giver 

nogen holde- eller løftestangspunkter

PN BESKRIVELSE

500051472 Safelock

 TRÆKKROG 
IVECO trækkrogene er de samme som dem, der anvendes i 
OEM-applikationer. De type-testes og -godkendes i henhold til 
de samme sikkerhedsstandarder. I serien indgår sfæriske-, 
automatiske- og blandede kroge. Kontrollér, sammen med din 
forhandler, hvilken der er den rette til dit køretøj i funktion af 
typen, versionen, akselafstand og OPT.

 ENKELTSTEMPEL DIABLOCK 
DIABLOCK® er en elektromagnetisk aktuator afskærmningsdør, 
som beskytter lastrummets beklædning.

PN BESKRIVELSE

2994944 Enkeltstempel Diablock®

 TRÆKKROG 
IVECO trækkrogene er de samme som dem, der anvendes i 
OEM-applikationer. De type-testes og -godkendes i henhold til 
de samme sikkerhedsstandarder. I serien indgår sfæriske-, 
automatiske- og blandede kroge. Kontrollér, sammen med din 
forhandler, hvilken der er den rette til dit køretøj i funktion af 
typen, versionen, akselafstand og OPT.

 BRÆNDSTOFDÆKSLER & TYVERISIKRING 
Brændstoftyverisikringen er testet af IVECO til New Daily, 
så den giver følgende fordele:
• Forebygger brændstoftyveri
• Hurtig påfyldning, 120 liter i minuttet
• Nem og hurtig montering

PN BESKRIVELSE

500051030 Brændstoftyverisikring

2993927 Brændstofdæksel med nøgle
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 NØDSTOPS- OG FØRSTEHJÆLPSSÆT 
Sættet indeholder:
• Sort taske med IVECO logoer
• HV vest
• Mikrotrekant overholder EU krav, reduceret størrelse
• Lygte med 19 hvide, meget kraftige lysdioder med skridsikkert 

greb og tre medfølgende batterier
• Førstehjælpstaske i henhold til DIN13164
• Sæt af pærer og sikringer

SIKKERHED 

 BRANDSIKRING 
MANUEL BRANDSLUKNING 
Aerosol baseret løsning, som er nem at anvende og som kun 
fylder lidt plads. Anordningen er batteridrevet og en lysdiode 
signalerer ladningsniveauet.
• Dimension: diameter 3 cm; længde 34 cm
• Total vægt: 250 g
• Brandklasser : A,B,C
• Elektrisk aktivering
• Alkalisk batteri 1,5 V
• Internationalt patent

PN BESKRIVELSE

500050745 Eolo - brandsikring

 VODAFONE AUTOMOTIV  
 VOLUMETRISK ALARM 
Systemet beskytter motorrummet, kabinen og opbevarings-
rummet.
Generelle egenskaber:
• Centrallås
• Volumensensorer med indbygget ultralyd
• GSM advarselsapparat med motorblokering
• SMS-meddelelser til op til 10 telefonnumre i tilfælde af alarm
• Advarselsopkald på mobiltelefon
• Perimeterbeskyttelse
• Startspærrebeskyttelse
• Blink på retningsvisere ved aktivering/inaktivering af alarm
• Selvforsynende trådløs sirene

PN BESKRIVELSE

500051515 Vodafone Automotiv Volumetrisk Alarm

PN BESKRIVELSE

500050777 Nødstops- og førstehjælpssæt

 DÆKREPARATIONS- OG  
 OPPUMPNINGSSYSTEM 
Komplet kit bestående af:
• Kompressor på 15 A, i stand til at bringe dæktrykket højt op på 

kort tid
• Otte meter lange elkabler med gribestik til direkte tilslutning på 

batteripolerne
• Forseglingsvæskeflakon på 620 ml, som er i stand til at reparere 

punkteringer forårsaget af genstande med en diameter til op 
på 8 mm på dæk af typen tubeless

Kittets specielle konfiguration gør, at det ikke er nødvendigt at 
demontere ventilen.

PN BESKRIVELSE

500050780 Dækreparations- og oppumpningssystem

500051881 Flakon til varenummer PN 500050780
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ALTID SIKKER

 VÆRKTØJSKASSER 
Indgår perfekt som udstyr til enhver type af køretøjer, i kraft af de 
brede udvalg af udstyr og personaliserede muligheder.

TPMS LIGHT TRUCK 
Kittet indehoIder:
• 4 ventilhættesensorer
• 4 støvtætte dæksler
• 1 display: L42*W88*H14 mm

Egenskaber:
• Trykinterval: 0-5,2 Bar / 0-75 PSI
• Visuel og akustisk advarsel
• Selvtestende ved hver tænding
• Intelligent strømbesparende slumretilstand

 DÆKKENES TRYKMÅLINGSSYSTEM 
Dækkenes trykmålingssystem holder konstant kontrol med dækkenes temperatur og tryk.
Der fi ndes to forskellige versioner:

A/V INPUT KOMPATIBEL TPMS
Denne TPMS er kompatibel med følgende multimediesystem 
(PN 500051523, PN 500051524, PN 500051525)
Kittet indehoIder:
• 4 ventilhættesensorer
• 4 støvtætte dæksler
• 1 EDC enhed

Egenskaber:
• Trykinterval: 0-4,5 Bar / 0-65 PSI
• En trykknap til tænding/slukning af systemet på A/V-monitoren
• Visuel og akustisk advarsel
• Selvtestende ved hver tænding

PN BESKRIVELSE

500051505 TPMS Light Truck

500051506 A/V input kompatibel TPMS 

500051507 Kit med 2 supplerende ventildækselsensorer

PN BESKRIVELSE

500050200 Boks, mat rustfrit stål 500x350x400 mm

500050577 Boks af termoplastik 400x350x400 mm

500050210 Bagkabine i hvidmalet stål 500x1200x1870 mm

Indgår perfekt som udstyr til enhver type af køretøjer, i kraft af de 
brede udvalg af udstyr og personaliserede muligheder.

 DÆKKENES TRYKMÅLINGSSYSTEM 
holder konstant kontrol med dækkenes temperatur og tryk.

Der fi ndes to forskellige versioner:

BESKRIVELSE

Boks, mat rustfrit stål 500x350x400 mm

Boks af termoplastik 400x350x400 mm

Bagkabine i hvidmalet stål 500x1200x1870 mm
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HI-TECH

 BLAUPUNKT TORONTO 440 BT 
• CD-afspiller, kompatibel med medierne CD-DA, CD-R, CD-RW
• 2 USB-, SD- og Aux-in stik foran
• Integreret Bluetooth®, Audio streaming og telefonbogsadgang
• FM/AM World Tuner RDS Radio, lagrer op til 25 radiostationer
• WMA og MP3 afspiller med ID3-Tag funktion (viser filer og 

mapper)
• Kompatibel med iPod, iPhone og Android
• Effekt 4 x 50 W

PN BESKRIVELSE

500051866 Blaupunkt Toronto 440 BT Radio

 IVECO RADIO MED USB, (SD), AUX-IN 
• Aftageligt forstykke med LCD DOT matrix med hvid 

belysning og integreret Bluetooth®/Audio streaming
• Elektronisk stødsikring
• DSP lydeffekter : Klassisk-Rock-Pop-Flat
• 18 stationer, som kan gemmes i FM og 12 i AM
• FM-AM-RDS-PLL EON Radio
• 1 SD-kort slot Max 8 GB
• 1 USB-stik foran Max 8 GB

PN BESKRIVELSE

500050806 IVECO Radio med USB, (SD), Aux-in

 IVECO DAB “PLUS” RADIO 
• Aftageligt forstykke med LCD display
• SD-kort og USB-stik foran
• Bluetooth®

• CD/MP3/WMA afspilning
• 4 kanaler x 40 W MAX

PN BESKRIVELSE

500050803 IVECO DAB “Plus” Radio

500051529 IVECO DAB “Plus” Radio 
med betjening på rattet
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FREMTIDEN OM BORD

PN BESKRIVELSE

500051516 Bærbar Navigator Travel Pilot 7" LMU EU

 BÆRBAR NAVIGATOR TRAVEL PILOT 7" LMU EU 
7" høj opløsning (800x480 pixels) touchscreen, komplet TomTom™ Europa-kort, inklusiv Rusland og Tyrkiet.
• Størrelse 188x114x12 mm
• 2D/3D Visualisering
• Fartinformation og advarsel om radardetektorer
• Realvisning og vognbaneassistent
• 24 måneders garanti fra slutbrugerens købsdato
Indhold: Batterioplader til køretøj, understøtning til fastsætning på ruden, miniUSB kabel, 2,5 audio video jack kabel til bakgearkamerainput, 
brugsvejledning, display med 9 tegn og justerbar lysstyrke, aftageligt forstykke.

PN BESKRIVELSE

500051519 Bærbar Navigator Travel Pilot 7" Truck LMU EU 

 BÆRBAR NAVIGATOR TRAVEL PILOT 7" TRUCK LMU EU 
• 7" touch screen skærm med høj opløsning
• Mål: 188x114x12 mm
• TomTom™ Europa-kort over 43 lande, inklusiv Rusland
• Bluetooth® Håndfri med navigation og opkald på samme tid
• Automatisk audio/video input til bakkamera
• Audio output
• Integreret øko-trafi klyssystem
• Dedikeret lastbilsoftware: når du indstiller dimensioner, køretøjets vægt og materialetypen, der skal transporteres, beregnes den bedst 

mulige rute ved at tage hensyn til vejbredden, tunnelhøjder og vægtbegrænsninger for tunge køretøjer på broer
• 24 måneders garanti fra slutbrugerens købsdato
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HI-TECH

 PROFESSIONELLE SIKKERHEDSSYSTEMER 
Systemer til bagudgående kørsel er ideelle til at give føreren et bedre udsyn under manøvrer og garanterer en større sikkerhed. 
De professionelle produkter fra IVECO adskiller sig fra de andre pga. komponenternes høje kvalitet og detaljegraden. Fås i tre versioner, 
alle med farvemonitor TFT LCD og et eller to vandtætte kameraer med en høj beskyttelsesgrad mod støv og vand.

Komplet BAKKAMERA KIT bestående af:

• Professionelt indbygningskamera CM-12 waterproof IP67 
(PN 500050729) med stor udsynsvinkel på 170°

• Farvemonitor CM-562 TFT LCD 5,6" (PN 500050733)
• Kabel 9 m

PN BESKRIVELSE

500050727 Bakkamera Kit

Komplet BAKKAMERA KIT bestående af: 

• Professionelt indbygningskamera CM-12 waterproof IP67
 med stor udsynsvinkel på 170° (PN 500050729)
• Farvemonitor CM-562 TFT LCD 5,6" (PN 500050733)
• Mikrofarvekamera CM-45 med prismelinser, for at tillade
 udsyn over de forreste venstre og højre sider med en vinkel 
 på 30°(PN 500050716)
• Kabel 9 m

PN BESKRIVELSE

500050728 Bakkamera Kit

Komplet BAKKAMERA KIT bestående af:

• Professionelt indbygningskamera CM-12 waterproof IP67 
med stor udsynsvinkel på 170° (PN 500050729)

• Farvemonitor TFT LCD 4,3" format 16:9, 12/24 V 
(PN 500050732)

• Kabel 9 m

PN BESKRIVELSE

500050731 Bakkamera Kit
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FREMTIDEN OM BORD

 PARKERINGSSENSORER 
IVECO Accessories foreslår parkeringssensorer foran og bagpå, med henblik på at forbedre sikkerheden og lette manøvrering og parkering. 
De forebygger stød, som vil kunne udrette skader på køretøjet. Der står to serier til rådighed.

BAGMONTEREDE PARKERINGSSENSORER, BASIS KIT 
MED SUMMER 12 V 

• Installationshul: 19 mm
• Sensordybde: 15 mm
Kittet indeholder:
• 4 sensorer, som kan males
• Højttaler-lydsignal i 4 trin
• Kabel med konnektorer, som tillader en nem installation
• Bor til hul i bagerste kofanger

PN BESKRIVELSE

5802234765 Bagmonterede parkeringssensorer, basis kit

PARKERINGSSENSORER  
TIL TRYKMONTERING 12/24 V

• Installationshul: 18-22 mm
• Sensorernes justerbare dybde: 17 mm
Kittet indeholder:
• 4 sensorer
• 4 Skrå adaptere 12°
• 4 Flad adapter
• 4 Bokssensorer
• 4 ekstensionssensorer
• 4 tosidede klæbestykker
• Styreenhed, dimensioner : 98x72x25 mm
• Sensorkabel: 4,5+4,5 m
• Bor til hul i bagerste kofanger

PN BESKRIVELSE

500051501 Frontparkeringssensorer til trykmontering

500051502 Bagparkeringssensorer til trykmontering

500051504 Lysdiodedisplay med 10,5 m kabel

 WI-FI BAKKAMERA 
Skræddersyet kamera til kontrol bagved under kørsel i bakgear 
med en Smartphone eller Tablet Android /iOS som monitor vha. 
app’en “IVECO Cam”.
Generelle egenskaber:
• Automatisk videooptagelse
• Mulighed for at afspille optagelserne fra DVR bakkameraet
• Under brug af Wi-Fi kameraet forbliver alle  

3G funktioner aktive
• En timer holder Wi-Fi kameraforbindelsen aktiv i 60 minutter 

efter slukning af køretøjet

PN BESKRIVELSE

500051579
Wi-Fi bakkamera til varevogn - skal bestilles 
separat PN 5801557593 (tredje “reserve” 
stop med bakkamera)

500051580 Wi-Fi bakkamera til ladvogn
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KONNEKTIVITET

 ANDROID-BASERET MULTIMEDIESYSTEM 
Multimediesystemet “FULL VISION” leveres komplet med navigationssystem og bakkamera, og formidler en komplet løsning hvad 
angår multimedier, navigation & sikkerhed når du bakker.

Kit Full Vision til varebil:
• Multimediesystem (PN 500051523)
• Professionelt kamera (PN 500051525)

PN BESKRIVELSE

500051528
Android-baseret Multimediesystem til va-
revogn med iGo Truck navigationssoftware, 
TomTom™ Europa-kort

PN BESKRIVELSE

500051527
Android-baseret multimediesystem til va-
revogn med iGo Truck navigationssoftware, 
TomTom™ Europa-kort

Kit Full Vision til Ladvogn: 
• Multimediesystem (PN 500051523)
• Professionelt kamera (PN 500051524)

Væsentligste egenskaber:
• HD 8" IPS kapacitiv skærm - blændfri
• Octacor processor
• Android 8.0
• For-indlæst APP: Musik / Video / Aux-in / A2DP / Wi-Fi bakkamera 

Daily (IVECO Up IVECO-business APP), YouTube, Netflix, 
GoogleMap, nem forbindelse for Android og iOS SmartPhones

• Klar til iPhone
• 2 USB for audio video filer
• Bluetooth® 4.1
• 16 GB Harddisk
• DVR

• Wi-Fi
• IVECO og autocamper-interessepunkter
• Radio med Double Tuner RDS og tuner
• Integreret DAB + tuner
• Maske medfølger
• Kabler til nulstilling af mikrofon og antenne
• Ratbetjening (500051526)/OPT: 78319

PN BESKRIVELSE

500051523 Android-baseret Multimediesystem 
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ALTID FORBUNDET

 SMARTPHONE-HOLDER 
Smartphone-holder med integreret Qi teknologi til hurtig 
genopladning i forhold til den klassiske 5 V oplader.

Generelle egenskaber:
• Skræddersyet instrumentbrætbeslag
• Strømforsyningskit med plug & play kabel med TYCO stik
• Spændingsregulator fra 12 V til 5 V
• Arbejdstemperatur –25 +85°.
• Max. forbrug under hurtig opladning: 16 mAh ved 12 V
• Certificering af Qi Elektromagnetisk overensstemmelse
• TUV og Red-CE Certificering

 GPS LOKALISATOREN MARIO 
GPS lokalisatoren Mario er et næste generations satellitbaseret 
sikkerhedssystem. Det giver dig mulighed for at lokalisere 
køretøjet vha. en App, som viser positionen direkte på telefonen 
eller computerskærmen.
Specifikationer:
• Internetplacering: Giver mulighed for at tjekke de kørte ruter, 

er i stand til at rapportere tilbagelagt kilometerantal, brugt 
brændstof, overskredne fartgrænser og til at kontrollere stop- 
og køretiderne.

• SAT alarm: I tilfælde af tyveri, sendes der en meddelelse med 
 den geografiske placering.

PN BESKRIVELSE

500051469 GPS lokalisatoren Mario 

PN BESKRIVELSE

500051756 Qi Smartphone-holder

 INSTRUMENTBRÆT ANDROID SYSTEM MED NAVIGATION 
Smart Driving Auxiliary Systemet er et alt-i-ét produkt:
• Kapacitets touch screen skærm med en 8" digital monitor med høj opløsning 
• GPS Navigationssystem med tre forskellige navigationsmetoder :  

kort, realtid eller begge 
• Radardetektoradvarsel
• DVR med høj opløsningskamera til optagelse i tilfælde af kollision
• Afspilning af rute
• BT telefon / BT Musik
• Fuld Europa-kortnavigation

PN BESKRIVELSE

500051508 Instrumentbræt Android System  
med navigation

500051512 Bakkamera til Instrumentbræt Android System
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KOMFORT

 SÆDEBETRÆK 
Den nye linje af originale IVECO sædebetræk til New Daily er designet til at opfylde ethvert behov og til at opnå en skræddersyet arbejdsplads, 
som er behagelig at opholde sig i.

BLUE INSTINCT LINE
Originale blå og sorte tekstiler i transpirerende mikrofiber, 
personaliseret med IVECO logo.

PN BESKRIVELSE

500051473 FØRERSÆDE, standard

500051474 FØRERSÆDE, med hul til armlæn og hul til 
lændestøttens reguleringsknop

500051475 BÆNK M. 2 PLADSER, standard

500051476 BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale 
sikkerhedsseler

500051477 BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale 
sikkerhedssele og bordplade

500051478 BÆNK M. 4 PLADSER

500051485 NAKKESTØTTE

BLACK ECO LINE 
Imiteret læder tekstil, personaliseret med IVECO logo.

PN BESKRIVELSE

500051486 FØRERSÆDE, standard

500051487 FØRERSÆDE, med hul til armlæn og hul til 
lændestøttens reguleringsknop

500051488 BÆNK M. 2 PLADSER, standard

500051489 BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale 
sikkerhedsseler

500051490 BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale 
sikkerhedssele og bordplade

500051491 BÆNK M. 4 PLADSER

500051498 NAKKESTØTTE
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MERE BEHAGELIG REJSE

PREMIUM BLUE LINJEN
Originale tekstiler i transpirerende mikrofiber, personaliseret med IVECO logo og blå indlæg.

PN BESKRIVELSE
500050880 FØRERSÆDE, standard
500050881 FØRERSÆDE, med hul til armlæn og hul til lændestøttens reguleringsknop
500050882 BÆNK M. 2 PLADSER, standard
500050883 BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedsseler
500050884 BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedssele og bordplade
500050885 BÆNK M. 4 PLADSER

PREMIUM RED LINJEN 
Originale tekstiler i transpirerende mikrofiber, personaliseret med IVECO logo og røde indlæg.

PN BESKRIVELSE
500050886 FØRERSÆDE, standard
500050887 FØRERSÆDE, med hul til armlæn og hul til lændestøttens reguleringsknop
500050888 BÆNK M. 2 PLADSER, standard
500050889 BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedsseler
500050890 BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedssele og bordplade
500050891 BÆNK M. 4 PLADSER

PREMIUM SILVER LINJEN 
Tecnosik tekstiler, personaliseret med IVECO logo.

PN BESKRIVELSE
500050892 FØRERSÆDE, standard
500050893 FØRERSÆDE, med hul til armlæn og hul til lændestøttens reguleringsknop
500050894 BÆNK M. 2 PLADSER, standard
500050895 BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedsseler
500050896 BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedssele og bordplade
500050897 BÆNK M. 4 PLADSER

CONSTRUCTION LINJEN 
Specialdesignet til de hårde opgaver. Tekstiler af sort og gråt imiteret læder, meget 
modstandsdygtigt og nemt at rengøre.

PN BESKRIVELSE
500050898 FØRERSÆDE, standard
500050899 FØRERSÆDE, med hul til armlæn og hul til lændestøttens reguleringsknop
500050900 BÆNK M. 2 PLADSER, standard
500050901 BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedsseler
500050902 BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedssele og bordplade
500050903 BÆNK M. 4 PLADSER

TRANSPORTER LINJEN 
Specialdesignet til logistiksektoren. Tekstiler i sandfarvet mikrofiber, meget modstandsdygtig 
og transpirant, med indlæg i imiteret læder, påsyet IVECO logo.

PN BESKRIVELSE
500050904 FØRERSÆDE, standard
500050905 FØRERSÆDE, med hul til armlæn og hul til lændestøttens reguleringsknop
500050906 BÆNK M. 2 PLADSER, standard
500050907 BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedsseler
500050908 BÆNK M. 2 PLADSER, med centrale sikkerhedssele og bordplade
500050909 BÆNK M. 4 PLADSER
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KOMFORT

 STOFMÅTTER 
Udviklet med henblik på at passe til vores linje af sædebetræk, 
personaliserede med påsyet logo og farvede kanter. 
Udstyret med dobbelte fastgørelsessystemer, der ikke forflytter 
sig for at forebygge risikoen for farlige situationer.

PN BESKRIVELSE

500036284 Premium Red

500036285 Premium Blue

500050698 Premium Silver

500051499 Premium Black

 GUMMIMÅTTER 
Gør det muligt at holde kabinens interiør rent og bevare de 
originale beklædninger. Syrefaste, vaskbare og formfaste. Med 
ophøjet kant for at holde på alle urenheder.

PN BESKRIVELSE

500025827 Gummimåtter

 BILPLEJE-KIT 
Biologisk nedbrydelige rensemidler til pleje af køretøjet. 
Professionel linje, teknologisk formulering.
Kit med 4 produkter:
• Shining glass 250 ml til rudevask
• Perfect interior 250 ml til rengøring af instrumentbræt,  

rat, måtter
• Cleaning air 250 ml til luftrensning
• Shining body 250 ml til pleje af karrosseriet

PN BESKRIVELSE

500050618 Bilpleje-kit
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MERE BEHAGELIG REJSE

 KLIMAANLÆG 
Brug af klimaanlægget er ikke længere begrænset til sommersæsonen alene, men er også nyttig om vinteren til at afdugge bilens frontrude 
på kort tid og sikre et perfekt udsyn.

PN BESKRIVELSE

500050920 Klimaanlæg Varevogn eller Ladvogn 2.3 cc

500050921 Klimaanlæg Varevogn eller Ladvogn 3.0 cc

 TUNINGSKIT I RUSTFRIT STÅL 
Til personliggørelse af New Daily med prægtige detaljer, som 
fremhæver dens karakter og stil.
Kittet indehoIder:
• Spejlindlæg: Sæt med 2 stykker
• Dørhåndtagsbeklædning: Sæt med 4 stykker

PN BESKRIVELSE

500051759 Tuningskit
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