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Pełną gamę akcesoriów w ofercie można 
znaleźć w katalogu akcesoriów oraz w katalogu 
internetowym pod następującym linkiem:   

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

Pobierz ją z App Store, aby uzyskać 
dodatkowy dostęp do zdjęć, 
informacji i fi lmów wideo.

Odkryj pełną gamę akcesoriów 
dzięki darmowej aplikacji 
„IVECO Accessories”.
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Nowy Daily, posiadający naturalną zdolność do zmiany Twojej perspektywy biznesowej, 
oprócz swojej rekordowej wytrzymałości, wszechstronności i wydajności, teraz posiada wiele 
nowych funkcji, które czynią go Twoim nowym i wykwalifi kowanym asystentem biznesowym.

Skupiając się na technologii i łączności, Nowy Daily zapewnia najlepsze wrażenia z jazdy.
Codzienność na pokładzie nowego Daily jest teraz łatwiejsza, bardziej komfortowa i bardziej 
produktywna. Wydajność jest słowem kluczowym, dwa modele silników zoptymalizowane pod 
kątem najlepszych osiągów to krok do przodu w kierunku transportu z zerową emisją.
Nowe poziomy komfortu i szeroka gama modeli gwarantują absolutną przyjemność z jazdy 
podczas wszystkich działań operacyjnych i biznesowych.

Akcesoria IVECO sprawią, że praca i wrażenia z jazdy będą jeszcze bardziej emocjonujące 
i wyjątkowe dzięki pełnej gamie produktów zaprojektowanych specjalnie dla Twojego pojazdu.
W zależności od Twojej osobowości i prowadzonej działalności, możesz wybrać większą 
wszechstronność pojazdu dzięki szerokiej gamie opcji lub oszczędność dzięki nowym rozwiązaniom 
aerodynamicznym zmniejszającym zużycie paliwa. Dodatkowe aktywne i pasywne systemy 
bezpieczeństwa przekładają się na lepszą ochronę Twojego Daily, a akcesoria wykorzystujące 
najnowsze technologie wnoszą na pokład powiew przyszłości. Nowy system multimedialny, 
lokalizator GPS nowej generacji oraz tylna kamera Wi-Fi zwiększą poziom łączności 
Twojego pojazdu. Możesz również spersonalizować komfort Twojego nowego Daily dzięki 
szerokiej gamie akcesoriów i stworzyć jeszcze wygodniejszą przestrzeń wokół CIebie.

Zmień swój punt widzenia. Ciesz się swoim biznesem.
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 BAGAŻNIK 
Bagażnik z dostępną szeroką gamą akcesoriów jest idealnie dostosowany do każdej konfiguracji i rozstawu osi. Składa się z lekkiej 
konstrukcji aluminiowej odpornej na korozję, łatwej do naprawy w przypadku uszkodzenia i nie wymagającej konserwacji. 
Instalowany w prosty sposób w oryginalnych punktach mocowania, bez konieczności wiercenia otworów w nadwoziu. Dopracowany 
system mocowania do dachu zapewnia równomierne i bezpieczne rozłożenie obciążenia. Dzięki dwóm wersjom, standardowej  
i długiej, może spełnić wszystkie twoje wymagania.

PN OPIS

500050810 Standardowy bagażnik (2600x1700 mm) rozstaw osi 3000

500050811 Długi bagażnik (3000x1700 mm) rozstaw osi 3000

500050812 Standardowy bagażnik (2600x1700 mm) rozstaw osi 3520, H1

500050813 Długi bagażnik (3200x1700 mm) rozstaw osi 3520, H1

500050814 Standardowy bagażnik (2800x1500 mm) rozstaw osi 3520, H2

500050815 Długi bagażnik (3200x1500 mm) rozstaw osi 3520, H2

500050816 Standardowy bagażnik (2800x1500 mm) rozstaw osi 3520L, H2

500050817 Długi bagażnik (3500x1500 mm) rozstaw osi 3520L, H2

500050818 Standardowy bagażnik (2800x1500 mm) rozstaw osi 4100, H2

500050819 Długi bagażnik (4500x1500 mm) rozstaw osi 4100, H2

500050820 Standardowy bagażnik (3200x1500 mm) rozstaw osi 4100L, H2

500050821 Długi bagażnik (4500x1500 mm) rozstaw osi 4100L, H2

WSZECHSTRONNOŚĆ 
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DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB

 BOX DACHOWY DO PRZEWOZU RUR 

PN OPIS

500050822 Box dachowy do przewozu rur 3 metry

500050823 Box dachowy do przewozu rur 4 metry

 DRABINA 

PN OPIS

500050824 Drabina wysokość H1

500050825 Drabina wysokość H2

 UCHWYT DO ŚWIATŁA OSTRZEGAWCZEGO 

PN OPIS

500050831 Uchwyt do światła ostrzegawczego 

 PLATFORMA UŻYTKOWA 

PN OPIS

500050826 Platforma użytkowa 2600

500050827 Platforma użytkowa 2800

500050828 Platforma użytkowa 3000

500050829 Platforma użytkowa 3200

500050830 Platforma użytkowa 3500
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 RELINGI DACHOWE 
Relingi dachowe z aluminium, bezpieczne i szybkie w montażu.

PN OPIS

500050832 Zestaw 3 drążków podtrzymujących 1700 H1

500050833 Zestaw 3 drążków podtrzymujących 1500 H2

500050834 Drążek dodatkowy H1 1700

500050835 Drążek dodatkowy H2 1500

WSZECHSTRONNOŚĆ 
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 POKRYCIE PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ 
Pokrycie przestrzeni ładunkowej zostało zaprojektowane specjalnie dla Daily. Dzięki zastosowaniu materiałów wysokiej jakości 
pokrycie podłogi pozostaje zawsze pewnie zamocowane. Specjalny zamek umożliwia szybki demontaż w razie konieczności. Płyty 
zapewniają maksymalną ochronę pojazdu, ponieważ są niezwykle mocne i odporne na wilgoć, czynniki chemiczne i zarysowania. 
Podłogi są wykonane z laminatu fenolowego o grubości 12 mm, a boczne pokrycia wykonano z polipropylenu o grubości 4 mm,  
z wewnętrzną strukturą o budowie plastra miodu.

DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB

PN OPIS

500050836 Zestaw podłogowy rozstaw osi 3000 pojedyncze koło

500050837 Zestaw podłogowy rozstaw osi 3520 pojedyncze koło

500050838 Zestaw podłogowy rozstaw osi 3520L pojedyncze koło

500050839 Zestaw podłogowy rozstaw osi 4100 pojedyncze koło

500050840 Zestaw podłogowy rozstaw osi 4100L pojedyncze koło

500051000 Zestaw podłogowy rozstaw osi 3520 koło bliźniacze

500051001 Zestaw podłogowy rozstaw osi 3520L koło bliźniacze

500051002 Zestaw podłogowy rozstaw osi 4100 koło bliźniacze

500051003 Zestaw podłogowy rozstaw osi 4100L koło bliźniacze

PN OPIS

500050841 Zestaw paneli rozstaw osi 3000, H1

500050842 Zestaw paneli rozstaw osi 3520, H1

500050843 Zestaw paneli rozstaw osi 3520, H2, H3

500050844 Zestaw paneli rozstaw osi 3520L, H2, H3

500050845 Zestaw paneli rozstaw osi 4100, H2, H3

500050846 Zestaw paneli rozstaw osi 4100L, H2, H3
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RENTOWNOŚĆ

PN OPIS

500050770 Spojler regulowany Linia Standard

PN OPIS

500050772 Spojler regulowany Linia Sport*

PN OPIS

500051130 Spojler stały Wersja Business ze schowkami

PN OPIS

500050771 Spojler stały Linia Sport*

500051757 Zestaw aerodynamiczny – 
kompatybilny ze spojlerem stałym z Linii Sport*

* Standardowy kolor : biały

 PAKIET AERODYNAMICZNY 
Oryginalny pakiet aerodynamiczny składa się z szerokiej gamy spojlerów i specjalnego zestawu aerodynamicznego zaprojektowanego dla 
stałego spojlera z linii Sport. Wszystkie spojlery gwarantują znakomitą aerodynamikę zapewniającą zmniejszone zużycie paliwa i 
są dostępne zarówno w wersji stałej, jak i regulowanej. Solidną, a zarazem lekką konstrukcję uzyskano poprzez zastosowanie 
ożebrowanej struktury oraz wewnętrznych wzmocnień zespolonych przy pomocy żywicy. Wstawki, poddane procesom kataforezy i 
cynkowania, mają optymalną wytrzymałość mechaniczną dzięki wykorzystaniu ramy z materiałów odpornych na korozję, a ich 
montaż jest szybki i łatwy. Zestaw aerodynamiczny został przetestowany w tunelu aerodynamicznym oraz na drodze, aby zapewnić 
mniejsze zużycie paliwa.
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MAKSYMALIZACJA WYDAJNOŚCI

PN OPIS

500051520 Osłona przeciwsłoneczna**

 OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA 
Osłona przeciwsłoneczna ogranicza wpływ działania promieni słonecznych oraz zapobiega tworzeniu się lodu na szybie  
w warunkach zimowych, jednocześnie schładzając wnętrze kabiny przy wysokiej temperaturze powietrza.
• Materiał: Plexiglas
• Grubość: 6 mm

PN OPIS

500051521 Owiewki 

 OWIEWKI 
Wykonane z metakrylanu owiewki redukują opór aerodynamiczny 
i turbulencje, nie ograniczając przy tym widoczności. 
W skład zestawu wchodzą dwa elementy.

** Nie montować, gdy samochód wyposażony jest w następujące opcje:   
14522 ACC (adaptacyjny tempomat),  
72803 ACC+Queue Assist (asystent wzmożonego ruchu drogowego), 
2912 LDWS (system ostrzegania przed nieumyślną zmianą pasa ruchu), 
72805 LDWS + prewencyjny system utrzymania pasa ruchu,  
72806 AEBS (zaawansowany układ hamowania awaryjnego) +  
  CITY BRAKE (przeciwdziałanie kolizjom przy niskich prędkościach), 

 72841 Automatyczne wycieraczki i światła drogowe, 
 72839 AHBC (automatyczne sterowanie światłami drogowymi)
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BEZPIECZEŃSTWO 

 BOCZNE LISTWY OCHRONNE 
Boczne listwy ochronne ze stali nierdzewnej chronią przed 
uszkodzeniem boków pojazdu i nadwozia. Po uderzeniu 
bocznym nadal można otworzyć drzwi.

PN OPIS

500050852 Zestaw do rozstawu osi 3000

500050853 Zestaw do rozstawu osi 3520

500050854 Zestaw do rozstawu osi 4100

500050855 Zestaw dodatkowy na tylny zwis - 3520L

500050856 Zestaw dodatkowy na tylny zwis - 4100

500050857 Zestaw dodatkowy na tylny zwis - 4100L

 ORUROWANIE CHRONIĄCE PRZÓD 
Nowe orurowanie posiadające certyfi kat europejski zapewnia 
ochronę przodu pojazdu i zwiększa ochronę aktywną i 
pasywną zarówno pojazdu, jak i pieszych.

PN OPIS

500050848 Orurowanie chroniące przód 

 BELKA OŚWIETLENIOWA 
Belka oświetleniowa wyposażona w dodatkowe światła została 
zaprojektowana w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
pojazdu, zapewniając doskonałą widoczność drogi na dużą 
odległość.

PN OPIS

500051470 Belka oświetleniowa 

500050665 Dodatkowe światło LED, 565 lm 
o średnicy 5" z czarną osłoną/chromowaną oprawą

500050661 Dodatkowe światło LED, 700 lm 
o średnicy 7" z czarną osłoną/chromowaną oprawą
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BEZPIECZEŃSTWO W KAŻDYM MIEJSCU

 SAFELOCK 
Aby zwiększyć bezpieczeństwo całej przestrzeni ładunkowej,
oferta akcesoriów IVECO posiada innowacyjny system lekkiej 
blokady:
• Nadzwyczajna ochrona dzięki certyfi kowanemu siłownikowi 

z zabezpieczeniem przed rozwierceniem i otwarciem zamka bez 
 użycia klucza
• Szybka i łatwa instalacja
• Niemożliwy do podważenia dzięki okrągłej formie pozwalającej 

wyeliminować ryzyko wsunięcia ręki lub zastosowania 
 dźwigni

PN OPIS

500051472 Safelock 

 HAK HOLOWNICZY 
Haki holownicze w ofercie IVECO to te same haki, które 
stosowane są na pierwszy montaż. Zostały przetestowane pod 
kątem typu i zatwierdzone, przy zachowaniu tych samych norm 
bezpieczeństwa. W naszej gamie oferujemy haki sferyczne, 
automatyczne i łączone. Skontaktuj się z dealerem w celu 
dobrania właściwego haka do Twojego pojazdu w zależności od 
typu, wersji, rozstawu osi i wyposażenia dodatkowego.

 JEDNOSIŁOWNIKOWA BLOKADA 
 DIABLOCK 
DIABLOCK® to system zabezpieczenia drzwi przy pomocy 
siłownika elektromagnetycznego, chroniący całą przestrzeń 
ładunkową. 

PN OPIS

2994944 Jednosiłownikowa blokada Diablock®

 HAK HOLOWNICZY 
Haki holownicze w ofercie IVECO to te same haki, które 
stosowane są na pierwszy montaż. Zostały przetestowane pod 
kątem typu i zatwierdzone, przy zachowaniu tych samych norm 
bezpieczeństwa. W naszej gamie oferujemy haki sferyczne, 
automatyczne i łączone. Skontaktuj się z dealerem w celu 
dobrania właściwego haka do Twojego pojazdu w zależności od 
typu, wersji, rozstawu osi i wyposażenia dodatkowego.

 KORKI PALIWOWE I ZABEZPIECZENIE 
 PRZED KRADZIEŻĄ PALIWA 
Testowane przez IVECO zabezpieczenia przed kradzieżą do 
nowego Daily mają następujące zalety:
• Zapobiegają kradzieży paliwa
• Pozwalają na szybkie uzupełnianie paliwa przy wydajności 

120 litrów na minutę
• Są łatwe i szybkie w instalacji

PN OPIS

500051030 Zabezpieczenie przed kradzieżą paliwa

2993927 Korek paliwowy z kluczykiem
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 ZESTAW RATOWNICZY I PIERWSZEJ POMOCY  
W skład zestawu wchodzi:
• Czarna torba z nadrukiem IVECO
• Kamizelka odblaskowa
• Kompaktowy trójkąt ostrzegawczy Euro
• Latarka z 19 diodami LED o wysokiej jasności, 
 z antypoślizgowym uchwytem i dołączonymi 3 bateriami
• Zestaw pierwszej pomocy z homologacją DIN13164
• Zestaw żarówek i bezpieczników

BEZPIECZEŃSTWO 

 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE 
RĘCZNY INHIBITOR PŁOMIENI  
Inhibitor płomieni w sprayu, prosty w użyciu, o niewielkich wymiarach. 
Działa na baterię, z diodą LED sygnalizującą stan naładowania.
• Wymiary: średnica 3 cm; długość 34 cm
• Masa całkowita: 250 g
• Klasy ogniowe: A,B,C
• Aktywacja elektryczna
• Bateria alkaliczna 1,5 V
• Patent międzynarodowy

PN OPIS

500050745 Eolo – Zabezpieczenia przeciwpożarowe

 ALARM OBJĘTOŚCIOWY FIRMY  
 VODAFONE AUTOMOTIVE 
Układ chroni komorę silnika, kabinę i przestrzeń ładunkową.
Charakterystyka ogólna:
• Centralny zamek
• Wbudowane pojemnościowe czujniki ultradźwiękowe
• Komunikator GSM z blokadą silnika
• SMS na 10 numerów telefonicznych w przypadku alarmu
• Połączenie na telefon komórkowy
• Zabezpieczenie obwodowe
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem
• Miganie kierunkowskazów przy włączaniu/wyłączaniu alarmu
• Bezprzewodowa syrena z własnym zasilaniem

PN OPIS

500051515 Alarm objętościowy firmy  
Vodafone Automotive 

PN OPIS

500050777 Zestaw ratowniczy i pierwszej pomocy 

 SYSTEM NAPRAWY I POMPOWANIA KÓŁ 
Zestaw składa się z:
• Sprężarka 15 Amp pozwalająca na napompowanie kół do 
 wysokich wartości ciśnienia
• Kable elektryczne o długości 8 m ze złączami typu „krokodyl”  
 pozwalające na bezpośrednie podłączenie do bieguna akumulatora
• Butelka o pojemności 620 ml zawierająca płynny środek  
 uszczelniający, który umożliwia naprawę otworów o średnicy  
 do 8 mm w oponach bezdętkowych
Specjalna konfiguracja zestawu nie wymaga demontażu zaworu.

PN OPIS

500050780 System naprawy i pompowania kół 

500051881 Butla do uzupełniania dla nr części 500050780
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BEZPIECZEŃSTWO W KAŻDYM MIEJSCU

 SKRZYNKI NARZĘDZIOWE 
Idealnie pasuje do wyposażenia różnych typów pojazdów, dzięki 
bogatej gamie akcesoriów i personalizacji.

TPMS LIGHT TRUCK  
Zestaw zawiera:
• 4 czujniki kapturków zaworów
• 4 osłony przeciwpyłowe
• 1 wyświetlacz: L42*W88*H14 mm

Charakterystyka:
• Zakres ciśnienia: 0-5,2 bar / 0-75 PSI
• Wizualny i dźwiękowy sygnał ostrzegawczy
• Autotest przy każdym włączeniu zasilania
• Inteligentny tryb uśpienia zapewniający oszczędne zużycie energii

 SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA W OGUMIENIU (TPMS) 
System monitorowania ciśnienia w ogumieniu stale kontroluje temperaturę oraz poziom ciśnienia w ogumieniu. 
Dostępne są dwie wersje:

SYSTEM TPMS KOMPATYBILNY Z WEJŚCIEM A/V 
Ten system monitorowania ciśnienia w ogumieniu jest 
kompatybilny z systemem multimedialnym (nr części 
500051523, nr części 500051524, nr części 500051525)
Zestaw zawiera:
• 4 czujniki kapturków zaworów
• 4 osłony przeciwpyłowe
• 1 moduł EDC

Charakterystyka:
• Zakres ciśnienia: 0-4,5 Bar / 0-65 PSI
• Przycisk włączanie/wyłączanie systemu na monitorze A/V
 poprzez jedno wciśnięcie
• Wizualny i dźwiękowy sygnał ostrzegawczy
• Autotest przy każdym włączeniu zasilania

PN OPIS

500051505 TPMS Light Truck

500051506 System TPMS kompatybilny z wejściem A/V  

500051507 Zestaw 2 dodatkowych czujników kapturków 
zaworów

PN OPIS

500050200 Matowa skrzynka ze stali nierdzewnej 
500x350x400 mm

500050577 Skrzynka z tworzywa termoplastycznego 
400x350x400 mm

500050210 Skrzynka na przegrodzie z pomalowanej na 
biało stali nierdzewnej / 500x1200x1870 mm

 SKRZYNKI NARZĘDZIOWE 
Idealnie pasuje do wyposażenia różnych typów pojazdów, dzięki 
bogatej gamie akcesoriów i personalizacji.

 SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA W OGUMIENIU (TPMS) 
System monitorowania ciśnienia w ogumieniu stale kontroluje temperaturę oraz poziom ciśnienia w ogumieniu. 

Matowa skrzynka ze stali nierdzewnej 
500x350x400 mm

Skrzynka z tworzywa termoplastycznego 
400x350x400 mm

Skrzynka na przegrodzie z pomalowanej na 
biało stali nierdzewnej / 500x1200x1870 mm



14

NAJNOWSZA TECHNOLOGIA

 BLAUPUNKT TORONTO 440 BT 
• Odtwarzacz CD kompatybilny z nośnikami CD-DA,  

CD-R, CD-RW
• 2 wejścia USB, SD i Aux-in przednie
• Zintegrowany Bluetooth®, audio streaming i dostęp do 

książki telefonicznej
• Tuner FM/AM World Tuner RDS, możliwość zapamiętania  

do 25 stacji radiowych
• Odtwarzanie formatów WMA i MP3 z funkcją ID3-Tag 

(pokazuje pliki i foldery)
• Kompatybilność z iPodem, iPhonem i Androidem
• Moc 4 x 50 W

PN OPIS

500051866 Blaupunkt Toronto 440 BT 

 CYFROWE RADIO IVECO 
• Wyjmowany panel przedni z wyświetlaczem LCD DOT  
 matrix z białym podświetleniem i zintegrowanym 
 Bluetooth® Audio streamingiem
• Elektroniczny system antywstrząsowy
• Equalizer efektów dźwiękowych DSP  
 (Classic-Rock-Pop-Flat)
• Pamięć 18 stacji w paśmie FM i 12 w AM
• Radioodtwarzacz FM-AM-RDS-PLL EON
• 1 gniazdo kar ty SD max 8 GB
• 1 port USB przedni max 8 GB

PN OPIS

500050806 Cyfrowe Radio IVECO 

 TUNER DAB PLUS IVECO 
• Wyjmowany panel przedni z kolorowym wyświetlaczem LCD
• Gniazdo karty SD i przedni port USB
• Bluetooth®

• Odtwarzacz CD/MP3/WMA
• 4 kanały x 40 W MAX

PN OPIS

500050803 Tuner DAB Plus IVECO 

500051529 Radioodtwarzacz IVECO DAB „Plus” 
z elementami sterującymi w kierownicy
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PRZYSZŁOŚĆ NA POKŁADZIE

PN OPIS

500051516 Przenośny System Nawigacji Travel Pilot 7" 
LMU EU 

 PRZENOŚNY SYSTEM NAWIGACJI TRAVEL PILOT 7" LMU EU 
7-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości (800x480 pikseli), kompletna mapa Europy TomTom™ wraz z mapami Rosji i Turcji.
• Wymiary 188x114x12 mm
• Tryb wyświetlania 2D/3D
• Asystent prędkości i ostrzeżenia przed fotoradarami
• Real View i asystent pasa ruchu
• Gwarancja 24 miesiące od daty zakupu
Zawartość opakowania: ładowarka samochodowa, uchwyt do mocowania do szyby, kabel miniUSB, kabel audio-video 2,5 mm typu jack 
do wejścia tylnej kamery, instrukcja obsługi, wyświetlacz 9-znakowy z regulowanym podświetleniem, wyjmowany przedni panel.

PN OPIS

500051519 Przenośny System Nawigacji Travel Pilot 7" Truck
LMU EU

 PRZENOŚNY SYSTEM NAWIGACJI TRAVEL PILOT 7" TRUCK LMU EU 
• 7-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości
• Wymiary: 188x114x12 mm
• Mapa TomTom™ Europe obejmująca 43 kraje, w tym Rosję
• Zestaw głośnomówiący Bluetooth® z funkcją jednoczesnej nawigacji i rozmowy
• Wejście audio/wideo automatycznego trybu kamery cofania
• Wyjście audio
• Zintegrowany system oświetlenia eco-traffi c
• Oprogramowanie dedykowane do samochodów ciężarowych: poprzez określenie takich parametrów, jak masa pojazdu 
 i rodzajprzewożonego materiału, program wyznacza najlepszą, możliwą trasę, przy uwzględnieniu szerokości dróg, 
 wysokości tuneli i ograniczeń obciążenia mostów w odniesieniu do cięższych pojazdów
• Gwarancja 24 miesiące od daty zakupu
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NAJNOWSZA TECHNOLOGIA

 PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA 
Systemy cofania zapewniają kierowcy lepszą widoczność podczas wykonywania manewrów, gwarantując większe bezpieczeństwo. Każdy 
produkt jest zaprojektowany i dopracowany tak, by zapewnić maksymalną niezawodność, zarówno w normalnych, jak i w trudniejszych 
warunkach użytkowania. Dostępne są trzy kompletne rozwiązania, z kolorowymi monitorami TFT LCD i jedną lub dwiema wodoodpornymi 
kamerami, o wysokim stopniu zabezpieczenia przed pyłem i wodą.

Zestaw systemu cofania złożony z:  

• Profesjonalnej wbudowanej kamery CM-12 o klasie 
 wodoodporności IP67 z szerokim kątem widzenia 170° 
 (nr części 500050729)
• Kolorowego monitora CM-562 TFT LCD 5,6" 
 (nr części 500050733)
• 9 m przewodu sygnałowego

PN OPIS

500050727 Zestaw systemu cofania

Zestaw systemu cofania złożony z:  

• Profesjonalnej wbudowanej kamery CM-12 o klasie 
 wodoodporności IP67 z szerokim kątem widzenia 170° 
 (nr części 500050729)
• Kolorowego monitora TFT LCD 4,3", format 16:9, 
 12/24 V (nr części 500050732)
• 9 m przewodu sygnałowego

PN OPIS

500050731 Zestaw systemu cofania

PN OPIS

500050728 Zestaw systemu cofania

Zestaw systemu cofania złożony z: 

• Profesjonalnej wbudowanej kamery CM-12 o klasie 
 wodoodporności IP67 z szerokim kątem widzenia 170° 
 (nr części 500050729)
• Kolorowego monitora CM-562 TFT LCD 5,6" 
 (nr części 500050733)
• Kolorowej mikrokamery CM-45 z pryzmatycznymi 
 soczewkami umożliwiającymi podgląd strefy z przodu, 
 z prawej i lewej strony z kątem widzenia 30° 
 (nr części 500050716)
• 9 m przewodu sygnałowego
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PRZYSZŁOŚĆ NA POKŁADZIE

 CZUJNIKI PARKOWANIA 
Aby zwiększyć bezpieczeństwo, akcesoria IVECO oferują przednie i tylne czujniki parkowania ułatwiające manewrowanie 
i parkowanie. Zapobiegają uderzeniom, które mogą spowodować niepożądane uszkodzenia pojazdu. Dostępne są dwie wersje.

ZESTAW TYLNYCH CZUJNIKÓW PARKOWANIA  
Z BRZĘCZYKIEM 12 V 

• Otwór montażowy: 19 mm
• Głębokość czujników: 15 mm
Zestaw zawiera:
• 4 czujniki z możliwością lakierowania
• 4-stopniowy system dźwiękowy emitowany przez system głośników
• Przewód i złącza umożliwiające łatwą instalację
• Wiertło do wykonania otworu w tylnym zderzaku

PN OPIS

5802234765 Zestaw tylnych czujników parkowania

CZUJNIKI PARKOWANIA DO MONTAŻU W JEDNEJ 
PŁASZCZYŹNIE 12/24 V

• Otwór montażowy: 18-22 mm
• Czujniki o regulowanej głębokości: 17 mm
Zestaw zawiera:
• 4 czujniki
• 4 adaptery kątowe 12°
• 4 adaptery płaskie
• 4 czujniki w obudowie
• 4 przedłużenia czujników
• 4 elementy samoprzylepne
• Moduł sterujący, wymiary: 98x72x25 mm
• Przewód czujnika: 4,5 m+4,5 m
• Wiertło do wykonania otworu w tylnym zderzaku

PN OPIS

500051501 Przednie czujniki parkowania do montażu  
w jednej płaszczyźnie

500051502 Tylne czujniki parkowania do montażu  
w jednej płaszczyźnie

500051504 Wyświetlacz LED z przewodem o długości 10,5 m

PN OPIS

500051579
Tylna kamera Wi-Fi dla furgonu – do oddzielnego 
zamówienia nr części 5801557593 (trzecie 
„dodatkowe” światło stop z tylną kamerą)

500051580 Tylna kamera Wi-Fi dla podwozia

 TYLNA KAMERA WI-FI 
Specjalnie dostosowana kamera do kontrolowania tyłu pojazdu 
podczas cofania wykorzystująca smartfon lub tablet Android /
iOS jako monitor za pomocą aplikacji „IVECO Cam”.
Charakterystyka ogólna:
• Automatyczny zapis filmów wideo
• Możliwość przeglądania zapisów z tylnej kamery DVR
• Podczas używania kamery Wi-Fi wszystkie funkcje 3G 

pozostają aktywne
• Timer utrzymuje łączność kamery Wi-Fi przez 60 minut  

po zgaszeniu silnika 
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ŁĄCZNOŚĆ

 SYSTEM MULTIMEDIALNY OPARTY NA SYSTEMIE OPERACYJNYM ANDROID 
Kompletny system multimedialny „FULL VISION”, składający się m.in. z systemu nawigacji i kamery cofania, zapewnia użytkownikowi 
wszystkie potrzebne funkcje multimedialne, nawigacyjne oraz związane z bezpieczeństwem podczas manewrowania.

Zestaw Full Vision dla furgonu:
• System multimedialny (nr części 500051523)
• Profesjonalna kamera (nr części 500051525)

PN OPIS

500051528

System multimedialny opar ty na systemie 
operacyjnym Android dla wersji van z 
oprogramowaniem nawigacyjnym iGo 
Truck i mapą Europy TomTom™

PN OPIS

500051527

System multimedialny opar ty na systemie 
operacyjnym Android dla podwozia van 
z oprogramowaniem nawigacyjnym iGo 
Truck i mapą Europy TomTom™

Zestaw Full Vision dla podwozia:  
• System multimedialny (nr części 500051523)
• Profesjonalna kamera (nr części 500051524)

Główne cechy:
• Wyświetlacz pojemnościowy IPS HD 8"- z powłoką antyrefleksyjną
• Procesor ośmiordzeniowy
• System operacyjny Android 8.0
• Wstępnie zainstalowane aplikacje: Muzyka / Wideo / Aux-in /  

A2DP / Wi-Fi Kamera cofania Daily (aplikacja IVECO Up  
IVECO-business), YouTube, Netflix, GoogleMap, Easy Connection  
na Androida i iOS SmartPhone

• Przygotowanie pod iPhone
• 2 złącza USB do plików audio i wideo
• Standard Bluetooth® 4.1
• Dysk twardy 16 GB
• Rejestrator cyfrowy DVR
• Wi-Fi

• Użyteczne miejsca sieci IVECO i Camper system
• Radio z RDS i tunerem Double Tuner
• Zintegrowany Tuner DAB +
• Dołączona maskownica
• Przewody do podłączenia mikrofonu i anteny
• Elementy sterowania z kierownicy (500051526) / OPT: 78319

PN OPIS

500051523 System Multimedialny opar ty na systemie 
operacyjnym Android 
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STAŁA ŁĄCZNOŚĆ

 UCHWYT NA SMARTFON 
Uchwyt na smartfon ze zintegrowaną technologią szybkiego 
ładowania Qi.  

Charakterystyka ogólna:
• Specjalnie dostosowany uchwyt na deskę rozdzielczą
• Zestaw zasilania z przewodami „plug & play” i złączem TYCO
• Reduktor napięcia z 12 V do 5 V
• Zakres temperatur pracy -25 – +85°C.
• Maksymalny pobór prądu w trybie szybkiego ładowania:  

16 mAh przy 12 V
• Zgodność z certyfikatem elektromagnetycznym Qi
• Certyfikat TUV e Red-CE

 LOKALIZATOR GPS MARIO 
Lokalizator GPS Mario jest satelitarnym systemem ochrony 
najnowszej generacji. Umożliwia zlokalizowanie pojazdu, przy 
pomocy specjalnej aplikacji, poprzez wyświetlenie jego położenia 
bezpośrednio na ekranie telefonu lub komputera.
Parametry:
• Lokalizacja internetowa: umożliwia sprawdzenie tras przejazdu,  
 określenie liczby przebytych kilometrów, ilości zużytego paliwa,  
 przypadków przekroczenia ograniczeń prędkości i kontrolę 
 czasu postoju oraz jazdy.
• Alarm SAT: w przypadku kradzieży zostaje wysłany komunikat  
 z informacją o lokalizacji geograficznej pojazdu.

PN OPIS

500051469 Lokalizator GPS Mario  

PN OPIS

500051756 Qi Uchwyt na smartfon 

 SYSTEM ANDROID NA DESKĘ ROZDZIELCZĄ Z NAWIGACJĄ 
Smart Driving Auxiliary System jest układem łączącym w sobie wszystkie funkcje:
• 8-calowy pojemnościowy ekran dotykowy z monitorem cyfrowym o wysokiej rozdzielczości 
• Zintegrowany system nawigacji GPS z trzema różnymi trybami nawigacji:  

mapa, nawigacja w czasie rzeczywistym lub tryb łączony 
• Ostrzeganie o fotoradarach
• DVR z kamerą o wysokiej rozdzielczości do wykonania nagrania  

w przypadku zderzenia
• Odtworzenie trasy przejazdu
• Moduł Bluetooth Telefon/Muzyka
• Mapa całej Europy do nawigacji

PN OPIS

500051508 System Android na deskę rozdzielczą  
z nawigacją

500051512 Tylna kamera dla Systemu Android na 
deskę rozdzielczą
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KOMFORT

 POKROWCE FOTELI 
Linia pokrowców foteli IVECO do nowego Daily jest zaprojektowana, by spełnić wszystkie wymagania i stworzyć komfortowe środowisko pracy 
idealnie dopasowane do upodobań użytkowników.

LINIA BLUE INSTINCT
Oryginalny, niebiesko-czarny, oddychający materiał z mikrofibry,  
z logo IVECO.

PN OPIS

500051473 FOTEL KIEROWCY standardowy

500051474 FOTEL KIEROWCY z otworem na podłokietnik 
i otworem na pokrętło regulacji lędźwiowej

500051475 KANAPA 2-MIEJSCOWA standardowa

500051476 KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnym 
pasem bezpieczeństwa

500051477 KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnym 
pasem bezpieczeństwa i stolikiem

500051478 KANAPA 4-MIEJSCOWA

500051485 ZAGŁÓWEK

LINIA BLACK ECO  
Ekologiczna skóra z logo IVECO.

PN OPIS

500051486 FOTEL KIEROWCY standardowy

500051487 FOTEL KIEROWCY z otworem na podłokietnik 
i otworem na pokrętło regulacji lędźwiowej

500051488 KANAPA 2-MIEJSCOWA standardowa

500051489 KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnym 
pasem bezpieczeństwa

500051490 KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnym 
pasem bezpieczeństwa i stolikiem

500051491 KANAPA 4-MIEJSCOWA

500051498 ZAGŁÓWEK
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WIĘKSZA PRZYJEMNOŚĆ Z PODRÓŻY

LINIA PREMIUM BLUE
Oryginalny oddychający materiał z mikrofibry, z logo IVECO i niebieskimi wstawkami. 

PN OPIS
500050880 FOTEL KIEROWCY standardowy

500050881 FOTEL KIEROWCY z otworem na podłokietnik i otworem na pokrętło 
regulacji lędźwiowej

500050882 KANAPA 2-MIEJSCOWA standardowa
500050883 KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnym pasem bezpieczeństwa
500050884 KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnym pasem bezpieczeństwa i stolikiem
500050885 KANAPA 4-MIEJSCOWA

LINIA PREMIUM RED  
Oryginalny oddychający materiał z mikrofibry, z logo IVECO i czerwonymi wstawkami.

PN OPIS
500050886 FOTEL KIEROWCY standardowy

500050887 FOTEL KIEROWCY z otworem na podłokietnik i otworem na pokrętło  
regulacji lędźwiowej

500050888 KANAPA 2-MIEJSCOWA standardowa
500050889 KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnym pasem bezpieczeństwa
500050890 KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnym pasem bezpieczeństwa i stolikiem
500050891 KANAPA 4-MIEJSCOWA

LINIA PREMIUM SILVER  
Tkanina Techno Silk z logo IVECO.

PN OPIS
500050892 FOTEL KIEROWCY standardowy

500050893 FOTEL KIEROWCY z otworem na podłokietnik i otworem na pokrętło  
regulacji lędźwiowej

500050894 KANAPA 2-MIEJSCOWA standardowa
500050895 KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnym pasem bezpieczeństwa
500050896 KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnym pasem bezpieczeństwa i stolikiem
500050897 KANAPA 4-MIEJSCOWA

LINIA CONSTRUCTION  
Specjalna linia przeznaczona do ciężkich zadań. Materiał ze skóry ekologicznej, w kolorach 
czarnym i szarym, bardzo wytrzymały i łatwy w czyszczeniu.

PN OPIS
500050898 FOTEL KIEROWCY standardowy

500050899 FOTEL KIEROWCY z otworem na podłokietnik i otworem na pokrętło  
regulacji lędźwiowej

500050900 KANAPA 2-MIEJSCOWA standardowa
500050901 KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnym pasem bezpieczeństwa
500050902 KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnym pasem bezpieczeństwa i stolikiem
500050903 KANAPA 4-MIEJSCOWA

LINIA TRANSPORTER  
Specjalna linia dla tych, którzy zajmują się transportem drogowym. Materiał z mikrofibry w 
kolorze piaskowym, bardzo wytrzymały i przepuszczający powietrze, ze wstawkami ze skóry 
ekologicznej i wyszytym logo IVECO.

PN OPIS
500050904 FOTEL KIEROWCY standardowy

500050905 FOTEL KIEROWCY z otworem na podłokietnik i otworem na pokrętło  
regulacji lędźwiowej

500050906 KANAPA 2-MIEJSCOWA standardowa
500050907 KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnym pasem bezpieczeństwa
500050908 KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnym pasem bezpieczeństwa i stolikiem
500050909 KANAPA 4-MIEJSCOWA
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KOMFORT

 DYWANIKI WELUROWE 
Zaprojektowane jako uzupełnienie linii pokrowców foteli,  
z wyszytym logo i kolorowym obszyciem. 
Posiadają dwa systemy mocowania, które gwarantują idealną 
przyczepność, by zabezpieczyć przed przemieszczaniem się.

PN OPIS

500036284 Premium Red

500036285 Premium Blue

500050698 Premium Silver

500051499 Premium Black

 DYWANIKI GUMOWE 
Zabezpieczają wnętrze kabiny. Odporne na działanie kwasów, nie 
odkształcają się i są łatwe do czyszczenia. Podniesiona krawędź 
zapobiega przemieszczaniu się zanieczyszczeń.

PN OPIS

500025827 Dywaniki Gumowe

 ZESTAW PIELĘGNACYJNY 
Detergenty podlegające biodegradacji do pielęgnacji pojazdu. 
Linia profesjonalna, formuła technologiczna.
Zestaw 4 produktów:
• Shining Glass 250 ml do mycia szyb
• Perfect Interior 250 ml do czyszczenia deski rozdzielczej,  
 kierownicy i dywaników
• Clean Air 250 ml do odświeżania powietrza
• Shining Body 250 ml do ochrony karoserii

PN OPIS

500050618 Zestaw Pielęgnacyjny 
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WIĘKSZA PRZYJEMNOŚĆ Z PODRÓŻY

 ZESTAW KLIMATYZACJI 
Użycie klimatyzacji nie ogranicza się już tylko do letnich miesięcy, funkcja ta jest przydatna również zimą, ponieważ umożliwia szybkie 
usunięcie zaparowania szyb, a tym samym zapewnienie doskonałej widoczności.

PN OPIS

500050920 Klimatyzacja dla furgonu i podwozia-silnik 2,3 l

500050921 Klimatyzacja dla furgonu i podwozia-silnik 3,0 l

 ZESTAW TUNINGOWY ZE STALI  
 NIERDZEWNEJ 
Dopasuj samochód do własnych upodobań, wyposażając go  
w wyjątkowe elementy, które podkreślą jego charakter i styl.
Zestaw zawiera:
• Nakładki na lusterka: zestaw 2 elementów
• Osłony klamek drzwi: zestaw 4 elementów

PN OPIS

500051759 Zestaw Tuningowy 
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