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Du kan også fi nne det komplette tilbehørs-
programmet i tilbehørs-katalogen og i online-
katalogen på følgende link:    

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

Last den ned gratis fra App Store for å få 
eksklusiv tilgang til ekstra illustrasjoner, 
informasjon og video-innhold.

Oppdag det komplette 
tilbehørs-tilbudet 
med gratis-app’en 
“IVECO Accessories”.
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New Daily har et naturlige instinkt, det å endre ditt perspektiv i egen næringsvirksomhet. 
New Daily har det tilført styrke, allsidighet og ytelse i sitt register, en rekke nye funksjoner som gjør 
dette kjøretøyet til din nye og dyktige forretningsmedhjelper.

Med fokus på teknolog og oppkobling gir Nye Daily en fremragende kjøreopplevelse. Livet 
ombord er nå lettere, mer komfortabelt og produktivt enn noensinne. Effektivitet er et nøkkelord. 
To motorserier optimert for topp ytelse betyr et skritt i retning av fremtidig karbonfri transport.
Komfort på et nytt nivå og et bredt modellspekter sikrer en absolutt kjøreglede i alle operasjonelle 
og forretnings-aktiviteter.

Takket være IVECO tilbehør kan du gjøre dine arbeids- og kjøreopplevelser enda mer 
spennende og unike, gjennom et komplett program av produkter spesielt designet for ditt kjøretøy.
Alt etter din personlighet og virksomhet kan du velge å øke kjøretøyets allsidighet med et bredt 
spekter av tilvalg eller øke lønnsomheten med nye drivstoffbesparende aerodynamiske løsninger. 
Ekstra aktive og passive sikkerhetssystem hjelper deg å beskytte din Daily på en bedre måte, mens 
Hi-Tech tilbehør virkelig bringer fremtiden ombord i kjøretøyet. Det nye multimedia-systemet, 
en ny generasjon GPS og Wi-Fi ryggekamera vil øke kjøretøyets oppkoblings-nivå. 
Sist, men ikke minst, kan du persontilpasse komforten i din Nye Daily med et omfattende 
utvalg av tilbehør for å skape en mer komfortabel arbeids- og oppholdsplass.

Skift perspektiv. Gled deg over din forretningsvirksomhet.
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 TAKGRIND 
Takgrinden, som omfatter et vidt spekter av utstyr, tilpasses perfekt til enhver type konfigurasjon og akselavstand. Den består av en 
lett aluminiumsstruktur, ruster ikke, er lett å reparere ved skade, samt stiller ingen krav til vedlikehold. 
Den monteres enkelt i de opprinnelige festepunktene uten at det er nødvendig å lage hull i karosseriet. Takforankringen fordeler vekten 
på en jevn og sikker måte. Det leveres i to versjoner, standard og lang, for å tilfredsstille alle lastbehovene.

PN VAREBESKRIVELSE

500050810 Standard takgrind (2600x1700 mm) akselavstand 3000

500050811 Lang takgrind (3000x1700 mm) akselavstand 3000

500050812 Standard takgrind (2600x1700 mm) akselavstand 3520, H1

500050813 Lang takgrind (3200x1700 mm) akselavstand 3520, H1

500050814 Standard takgrind (2800x1500 mm) akselavstand 3520, H2

500050815 Lang takgrind (3200x1500 mm) akselavstand 3520, H2

500050816 Standard takgrind (2800x1500 mm) akselavstand 3520L, H2

500050817 Lang takgrind (3500x1500 mm) akselavstand 3520L, H2

500050818 Standard takgrind (2800x1500 mm) akselavstand 4100, H2

500050819 Lang takgrind (4500x1500 mm) akselavstand 4100, H2

500050820 Standard takgrind (3200x1500 mm) akselavstand 4100L, H2

500050821 Lang takgrind (4500x1500 mm) akselavstand 4100L, H2

ALLSIDIGHET 
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TILPASSET DINE ARBEIDSOPPDRAG

 RØRSTATIV/KANALSTATIV 

PN VAREBESKRIVELSE

500050822 Rørstativ/kanalstativ 3 meter

500050823 Rørstativ/kanalstativ 4 meter

 STIGE HØYDE 

PN VAREBESKRIVELSE

500050824 Stige høyde H1

500050825 Stige høyde H2

 HOLDER TIL ROTERENDE LYS 

PN VAREBESKRIVELSE

500050831 Holder til roterende lys 

 STIGTRINN 

PN VAREBESKRIVELSE

500050826 Stigtrinn 2600

500050827 Stigtrinn 2800

500050828 Stigtrinn 3000

500050829 Stigtrinn 3200

500050830 Stigtrinn 3500
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 TAKSTATIV SOM KAN BÆRE ALT 
Aluminium takstativ som kan bære alt, pålitelige og hurtige å montere.

PN VAREBESKRIVELSE

500050832 Sett 3 universalstenger 1700 H1

500050833 Sett 3 universalstenger 1500 H2

500050834 Ekstra stenger H1 1700

500050835 Ekstra stenger H2 1500

ALLSIDIGHET 
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 BEKLEDNING I LASTEROM 
Bekledningen i lasterommet er tilpasset Daily. Gulvbelegget kan ganske enkelt demonteres med den vribare låsen, men forblir værende 
fast forankret til underlaget takket være den høye kvaliteten på materialene. Platene gir varebilen den best mulige beskyttelsen siden de er 
ekstremt sterke og motstandsdyktige mot fuktighet, kjemiske stoffer og oppskraping. Gulvene er utført i fenoliske belegg i flere lag 
med en tykkelse på 12 mm. Bekledningene på siden er utført i polypropylen med en tykkelse på 4 mm med en innvendig bikakestruktur.

TILPASSET DINE ARBEIDSOPPDRAG

PN VAREBESKRIVELSE

500050836 Sett gulv akselavstand 3000 enkle hjul

500050837 Sett gulv akselavstand 3520 enkle hjul

500050838 Sett gulv akselavstand 3520L enkle hjul

500050839 Sett gulv akselavstand 4100 enkle hjul

500050840 Sett gulv akselavstand 4100L enkle hjul

500051000 Sett gulv akselavstand 3520 tvillinghjul

500051001 Sett gulv akselavstand 3520L tvillinghjul

500051002 Sett gulv akselavstand 4100 tvillinghjul

500051003 Sett gulv akselavstand 4100L tvillinghjul

PN VAREBESKRIVELSE

500050841 Sett panelsystem akselavstand 3000, H1

500050842 Sett panelsystem akselavstand 3520, H1

500050843 Sett panelsystem akselavstand 3520, H2, H3

500050844 Sett panelsystem akselavstand 3520L, H2, H3

500050845 Sett panelsystem akselavstand 4100, H2, H3

500050846 Sett panelsystem akselavstand 4100L, H2, H3
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LØNNSOMHET

PN VAREBESKRIVELSE

500050770 Regulerbar spoiler standardserien

PN VAREBESKRIVELSE

500050772 Regulerbar takspoiler Sport Line

PN VAREBESKRIVELSE

500051130 Fast spoiler, business-serien med takbokser

PN VAREBESKRIVELSE

500050771 Fast takspoiler Sport Line*

500051757 Aerodynamisk sett - 
kompatibelt med fast takspoiler Sport Line*

* Standard farge: Hvit

 VINDAVLEDER-SYSTEM 
Det originale vindavleder-systemet består av et bredt tilbud av spoilere og et spesifi kt aerodynamisk sett for den faste Sport Line-
spoileren. Alle takspoilere sikrer en utmerket aerodynamisk løsning for å redusere drivstofforbruket og fi nnes i både faste og 
justerbare versjoner. En solid, men lett design, skyldes bruk av strukturelle bånd og indre ribber kombinert med et harpiks-materiale. 
Forsterkningene er behandlet med kataforese og har en perfekt mekanisk motstandsdyktighet, takket være rammen av 
korrosjonsbestandig materiale. Utstyret monteres raskt og enkelt. Det aerodynamiske settet er testet i vindtunnel og på vei for å sikre 
økt drivstoffbesparelse.
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FOR Å MAKSIMERE EFFEKTIVITETEN

PN VAREBESKRIVELSE

500051520 Solskjerm**

 SOLSKJERM 
Solskjermen reduserer effekten av solstrålene og holder førerkabinen kjøligere i høye temperaturer, samt hjelper til å forhindre 
isdannelse på frontruten om vinteren.
• Materiale: Pleksiglass
• Tykkelse: 6 mm

PN VAREBESKRIVELSE

500051521 Deflektorer 

 DEFLEKTORER 
Fremstilt av metakrylat, deflektorene reduserer den aerodynamisk 
motstanden og turbulens uten at sikten reduseres. 
Settet består av to deler.

** Skal ikke monteres ved følgende tilvalg:  
14522 ACC (Adaptive Cruise Control),  
72803 ACC + kø-assistent, 
2912 LDWS (Lane Departure Warning System), 
72805 LDWS + Proactive Lane Keeping Assist,  
72806 AEBS (Advanced Emergency Braking System) + CITY BRAKE,  
72841 Automatiske vindusviskere og hovedlys,  
72839 AHBC (Automatic High Beam Control - lysautomatikk).
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SIKKERHET 

 SIDEBESKYTTELSE 
Sidebeskyttelsen i stål forhindrer skader på kjøretøyets 
sider og på rammen. Etter et støt mot bilens side, kan dørene 
fortsatt åpnes.

PN VAREBESKRIVELSE

500050852 Sett for akselavstand 3000

500050853 Sett for akselavstand 3520

500050854 Sett for akselavstand 4100

500050855 Ekstra sett for overheng - 3520L

500050856 Ekstra sett for overheng - 4100

500050857 Ekstra sett for overheng - 4100L

 FONTBESKYTTELSE 
Den nye frontbeskyttelsen med EU-sertifi sering gir god 
beskyttelse og øker både den aktive og passive beskyttelsen
av kjøretøyet og myke trafi kanter.

PN VAREBESKRIVELSE

500050848 Fontbeskyttelse 

 LYSBJELKE 
Lysbjelken med ekstralys er utviklet for å øke kjøretøyets 
sikkerhet ved å oppnå perfekt sikt langt fram på veien.

PN VAREBESKRIVELSE

500051470 Lysbjelke 

500050665 Ekstra FULL LED-lampe 565 lm, diameter 5", 
svart hus/kromring

500050661 Ekstra FULL LED-lampe 700 lm, diameter 7", 
svart hus/kromring
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TRYGG I ENHVER SITUASJON

 SAFELOCK 
For å øke sikkerheten til lasterommets innredning, har 
IVECO tilbehør et nyskapende og lett låsesystem.
• Ekstremt sikker med dirksikker boresikker låsesylinder
• Rask og enkel å montere
• Den runde formen gjør det umulig å få tak

PN VAREBESKRIVELSE

500051472 Safelock 

 HENGERFESTE 
IVECO hengerfester er de samme som brukes ved 
fabrikkmontering. De er type-testet og godkjent og tilfredsstiller 
de samme sikkerhetsstandarder. I serien tilbyr vi sfæriske, 
automatiske og blandede hengerfester. Sjekk med din forhandler 
hvilken type som er best for ditt kjøretøy, alt etter type, versjon, 
akselavstand og tilvalg.

 DIABLOCK MED ENKELT STEMPEL 
DIABLOCK® er en avskjermingsdør med en elektromagnetisk 
aktuator som beskytter lasterommets innredning.

PN VAREBESKRIVELSE

2994944 Diablock® med enkelt stempel

 HENGERFESTE 
IVECO hengerfester er de samme som brukes ved 
fabrikkmontering. De er type-testet og godkjent og tilfredsstiller 
de samme sikkerhetsstandarder. I serien tilbyr vi sfæriske, 
automatiske og blandede hengerfester. Sjekk med din forhandler 
hvilken type som er best for ditt kjøretøy, alt etter type, versjon, 
akselavstand og tilvalg.

 TANKLOKK & TYVERISIKRING 
Tyverisikringen er testet av IVECO for Nye Daily og har følgende 
fordeler :
• Forhindrer drivstofftyveri
• Hurtig påfylling, 120 liter i minuttet
• Lett og rask å montere takket være opsjonen “Easy-fi t’’

PN VAREBESKRIVELSE

500051030 Tyverisikring

2993927 Tanklokk med nøkkel
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 SETT FOR NØDSITUASJONER OG  
 FØRSTEHJELP 
Sett som består av:
• Sort mappe med IVECO-trykk
• Refleksvest
• Varseltrekant Euro mikro
• Lommelykt med 19 hvite LED med sterk belysning, 
 med gripsikkert håndtak, inkludert 3 batterier
• Førstehjelpssett DIN13164
• Sett med lyspærer og sikringer

SIKKERHET 

 BRANNSLUKNINGSUTSTYR 
MANUELL BRANNSLUKKER 
Aerosolbasert brannslukker som er lett å bruke og som tar liten plass. 
Batteridrevet med et LED-lys som varsler ladenivået.
• Dimensjon: Diameter 3 cm; lengde 34 cm
• Total vekt: 250 g
• Brannklasser : A, B, C
• Elektrisk aktivering
• Alkalisk batteri 1,5 V
• Internasjonal patent

PN VAREBESKRIVELSE

500050745 Eolo - Brannslukningsutstyr 

 VODAFONE AUTOMOTIVE  
 VOLUMETRISK ALARM 
Systemet beskytter motorrommet, førerkabinen og lasterommet.
Generelle egenskaper:
• Sentralstyrt lukking
• Volumetriske sensorer med innebygde ultralyder
• GSM-varsler som blokkerer motoren
• SMS-meldinger til inntil 10 telefonnummer dersom  
 alarmen utløses
• Varsling ved oppringning på mobiltelefonen
• Perimetrisk beskyttelse
• Beskyttelse som hindrer start
• Blinklysene blinker når alarmen kobles til/fra
• Selvdrevet trådløs sirene

PN VAREBESKRIVELSE

500051515 Vodafone Automotive Volumetrisk Alarm 

PN VAREBESKRIVELSE

500050777 Sett for nødsituasjoner og førstehjelp 

 SYSTEM FOR REPARASJON OG  
 OPPUMPING AV DEKK 
Sett som består av:
• 15 A kompressor som pumper opp dekkene raskt
• 8 m lange elektriske kabler med hurtigkontakt for direkte
 tilkobling til batteripolene
• Flakong med tetningsvæske 620 ml, i stand til å reparere hull som  
 skyldes gjenstander med en diameter på inntil 8 mm på slangeløse dekk
De spesielle konfigurasjonene av settet stiller ingen krav til 
demontering av ventilen.

PN VAREBESKRIVELSE

500050780 System for reparasjon og oppumping av dekk 

500051881 Refill-flaske for PN 500050780
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TRYGG I ENHVER SITUASJON

 VERKTØYBOKSER 
Perfekt for montering på de forskjellige kjøretøymodellene, 
takket være et bredt spekter av tilbehør og personlige tilpasninger.

TPMS LETT LASTEBIL 
Settet består av:
• 4 ventildeksel-sensorer
• 4 støvsikre deksler
• 1 display: L42*B88*H14 mm

Egenskaper:
• Trykkintervall: 0-5,2 Bar / 0-75 PSI
• Visuell og akustisk varsling
• Selvtestende hver gang strømmen slås på
• Intelligent dvalemodus for å spare energi

 TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS) 
Systemet for kontroll av dekktrykk holder alltid temperatur og trykket i dekkene under kontroll.
To forskjellige versjoner er tilgjengelige.

TPMS KOMPATIBEL MED A/V INNGANG
Dette TPMS er kompatibelt med multimediasystem: 
(PN 500051523, PN 500051524, PN 500051525)
Settet består av:
• 4 ventildeksel-sensorer
• 4 støvsikre deksler
• 1 EDC-enhet

Egenskaper:
• Trykkintervall: 0-4,5 Bar / 0-65 PSI
• En trykk-knapp for å slå av/på systemet på A/V-monitor
• Visuell og akustisk varsling
• Selvtestende hver gang strømmen slås på

PN VAREBESKRIVELSE

500051505 TPMS Lett lastebil

500051506 TPMS kompatibel med A/V input 

500051507 Sett med 2 ekstra ventildeksel-sensorer

PN VAREBESKRIVELSE

500050200 Kasse i matt rustfritt stål 500x350x400 mm

500050577 Kasse i termoplast 400x350x400 mm

500050210 Kasse for montering bak førerkabin, 
i hvittlakkert stål 500x1200x1870 mm

Perfekt for montering på de forskjellige kjøretøymodellene, 
takket være et bredt spekter av tilbehør og personlige tilpasninger.

 TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS) 
holder alltid temperatur og trykket i dekkene under kontroll.

To forskjellige versjoner er tilgjengelige.

VAREBESKRIVELSE

Kasse i matt rustfritt stål 500x350x400 mm

Kasse i termoplast 400x350x400 mm

Kasse for montering bak førerkabin, 
i hvittlakkert stål 500x1200x1870 mm
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HI-TECH

 BLAUPUNKT TORONTO 440 BT 
• Kompatibel CD-spiller som støtter CD-DA, CD-R, CD-RW
• 2 front USB, SD og Aux-in inngang
• Integrert Bluetooth®, Audio streaming og tilgang telefonbok
• FM/AM World Tuner RDS Radio, lagrer inntil 25 radiostasjoner
• WMA og MP3-spiller med funksjon ID3-Tag  

(viser filer og mapper)
• Kompatibel med IPod, iPhone og Android
• Effekt 4 x 50 W

PN VAREBESKRIVELSE

500051866 Blaupunkt Toronto 440 BT Radio

 IVECO DIGITAL RADIO 
• Demonterbar t frontpanel med LCD DOT display med hvitt  
 lys og integrer t Bluetooth®/Audio streaming
• Elektronisk anti-sjokk
• DSP lydeffekter (Klassisk-Rock-Pop-Flat)
• 18 stasjoners lagring i FM og 12 i AM
• FM-AM-RDS-PLL EON Radio
• 1 spor for SD-kort, maks. 8 GB
• 1 front USB-port, maks. 8 GB

PN VAREBESKRIVELSE

500050806 IVECO Digital Radio

 IVECO DAB «PLUS» RADIO 
• Avtakbart frontpanel med LCD fargedisplay
• SD kort og USB-port foran
• Bluetooth®

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

PN VAREBESKRIVELSE

500050803 IVECO DAB «Plus» Radio 

500051529 IVECO DAB “Plus” Radio 
med brytere på rattet
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FREMTIDEN ER OM BORD I KJØRETØYET

PN VAREBESKRIVELSE

500051516 Bærbar Navigasjon Travel Pilot 7" LMU EU 

 BÆRBAR NAVIGASJON TRAVEL PILOT 7” LMU EU 
7" høyoppløselig (800x480 piksler) berøringsskjerm, komplett TomTom™ Europa-kart, inklusive Russland og Tyrkia.
• Størrelse 188x114x12 mm
• 2D/3D visualisering
• Fartshjelp og varsling av automatisk fartskontroll
• Reell sikt og kjørefeltassistanse
• 24-måneders garanti fra kjøpsdatoen for sluttbruker
Pakkens innhold: Kjøretøy batterilader, vindusmontering, mini-USB kabel, 2,5 audio video jack kabel for inngang ryggekamera, brukermanual, 
9 tegns display med justerbart lys, demonterbart frontdeksel.

PN VAREBESKRIVELSE

500051519 Bærbar Navigatør Travel Pilot 7" 
Lastebil LMU EU 

 BÆRBAR NAVIGATØR TRAVEL PILOT 7” LASTEBIL LMU EU 
• 7" berøringsskjerm med høy bildeoppløsning
• Dimensjoner : 188x114x12 mm
• TomTom™ Europa-kart for 43 land, inklusive Russland
• Bluetooth® handsfree med simultan navigasjon
• Automatisk lyd/video input for ryggekamera
• Lyd-utgang
• Integrert eco-trafi kklys system
• Egen programvare for lastebiler : Ved å stille inn dimensjoner for vekten til kjøretøyet og type gods som transporteres vil den beregne 
 den beste ruten ved å ta i betraktningen veienes bredde, høyder i tunnelene og vektbegrensninger på broene for tunge kjøretøy
• 24 måneders garanti fra kjøpsdato for sluttbrukeren
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HI-TECH

 SYSTEM FOR PROFESJONELL SIKKERHET 
Systemene for sikt bakover er ideelle for å bedre sikten til sjåføren under manøvrering og garanterer dermed økt sikkerhet. Ethvert 
produkt er designet for å kunne gi maksimal pålitelighet både ved normal bruk og når forholdene er vanskelige. Det fi nnes tre forskjellige 
løsninger tilgjengelig med TFT LCD fargeskjermer, sammen med ett eller to vanntette kameraer.

SETT FOR SIKT BAKOVER som består av: 

• Profesjonelt innebygd kamera CM-12 vanntett
 IP67 med synsvinkel på 170°
• Fargeskjerm CM-562 TFT LCD 5,6"
• Ledning 9 m

PN VAREBESKRIVELSE

500050727 Sett for sikt bakover

SETT FOR SIKT BAKOVER som består av: 

• Profesjonelt innebygd kamera CM-12 vanntett
 IP67 med synsvinkel på 170°
• Fargeskjerm CM-562 TFT LCD 5,6"
• Mikrokamera med farger CM-45 med prismelinse for å se
 sonene foran til venstre og høyre med en vinkel på 30° FOV 
 (PN 500050716)
• Ledning 9 m

PN VAREBESKRIVELSE

500050728 Sett for sikt bakover

SETT FOR SIKT BAKOVER som består av: 

• Innebygd profesjonelt kamera CM-12, vanntett IP67 med
 170° synsvinkel FOV (PN 500050729)
• Fargeskjerm TFT LCD 4,3", 16:9 format, 12/24 V
• Ledning 9 m

PN VAREBESKRIVELSE

500050731 Sett for sikt bakover
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FREMTIDEN ER OM BORD I KJØRETØYET

 PARKERINGSSENSORER 
For å øke sikkerheten kan IVECO tilbehør levere parkeringssensorer foran og bak for enkel manøvrering og parkering. Sensorene 
forhindrer sammenstøt som kan føre til uønskede skader på kjøretøyet. To alternativ er tilgjengelige.

PARKERINGSSENSORER BAK, BASISSETT MED 
SUMMER 12 V

• Hull for montering: 19 mm
• Sensorenes dybde: 15 mm
Settet består av:
• 4 frontsensorer som kan lakkes
• Høyttaler akustisk varsling i 4 trinn
• Kabler med koplingsstykker for enkel montering
• Bor - til bakre støtfanger-hull

PN VAREBESKRIVELSE

5802234765 Parkeringssensorer bak

PARKERINGSSENSORER FOR INNEBYGGET 12/24 V

• Hull for montering: 18-22 mm
• Sensorer med regulerbar dybde: 17 mm
Settet består av:
• 4 sensorer
• 4 skrå adaptere 12o

• 4 flate adaptere
• 4 bokser sensor
• 4 forlengelser til sensor
• 4 dobbeltsidige taper
• Kontrollboks-enhet, dimensjoner : 98x72x25 mm
• Sensor-kabel: 4,5+4,5 m
• Bor til bakre støtfanger-hull

PN VAREBESKRIVELSE

500051501 Parkeringssensorer framme for innbygging

500051502 Parkeringssensorer bak for innbygging

500051504 LED display med 10,5 m kabel

 WI-FI RYGGEKAMERA 
Skreddersydd ryggekamera ved innlegging av revers, bruker 
smarttelefon eller nettbrett som monitor, Android /iOS ved  
hjelp av app’en “IVECO Cam”.
Generelle egenskaper:
• Automatisk visning
• Mulig å se registreringsskilt fra DvR ryggekamera
• Ved bruk av Wi-Fi kamera forblir alle 3G-funksjoner aktive
• En timer holder Wi-Fi kameraforbindelsen aktiv i 60 minutter 

etter at tenningen er slått av

PN VAREBESKRIVELSE

500051579
Wi-Fi ryggekamera for kassevogn – bestilles 
separat PN 5801557593  
(tredje “spare” bremselys med ryggekamera)

500051580 Wi-Fi ryggekamera for chassis
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TILKOBLINGSMULIGHETER

 ANDROID-BASERT MULTIMEDIA-SYSTEM 
Multimedia-systemet “FULL VISION” leveres komplett med navigasjonssystem og ryggekamera, en komplett løsning for multimedia, 
navigasjon & rygging.

Settet Full Vision for kassevogn:
• Multimedia system (PN 500051523)
• Profesjonelt kamera (PN 500051525)

PN VAREBESKRIVELSE

500051528
Android-Baser t Multimedia-System  
for kassevogn med iGo Truck navigasjon 
programvare, TomTom™ europeiske kar t

PN VAREBESKRIVELSE

500051527
Android-Baser t Multimedia-System 
for chassis med iGo Truck navigasjon 
programvare, TomTom™ europeiske kar t

Settet Full Vision for chassis:
• Multimedia system (PN 500051523)
• Profesjonelt kamera (PN 500051524)

De viktigste egenskapene:
• HD 8" IPS kapasitetsdisplay - antirefleks
• Octa-core prosessor
• Android 8.0
• Forehåndslastet APP: Musikk / Video / Aux in / A2DP / Wi-Fi 

Ryggekamera Daily (IVECO Up IVECO-business APP), YouTube, 
Netflix, GoogleMap, Easy Connection for Android og iOS 
SmartPhones

• iPhone er klar
• 2 USB for lyd/video filer
• Bluetooth® 4.1
• 16 GB Hard Disk
• DVR

• Wi-Fi
• Interessante IVECO- og Bobilpunkt
• Radio med dobbel avstemmingsknapp (tuner) RDS og 

avstemmingsknapp
• Integrert DAB + avstemmingsknapp
• Mask er inkludert
• Kabler for tilbakestilling av mikrofon og antenne
• Kontroll fra rattet (500051526)/OPT: 78319

PN VAREBESKRIVELSE

500051523 Android-Baser t Multimedia-System 
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ALLTID TILKOPLET

 VUGGE FOR SMARTTELEFON 
Vugge til smarttelefon med integrert Qi-teknologi for hurtig lading 
sammenlignet med konvensjonell 5V lader. 

Generelle egenskaper:
• Skreddersydd dashbord-brakett
• Enhet for strømforsyning med Plug & Play og TYCO-tilkobling
• Volt-reduksjon fra 12 V til 5 V
• Arbeidstemperatur –25 +85°.
• Maks. forbruk ved hurtiglading: 16 mAh ved 12 V
• Sertifisert for Qi elektromagnetisk samsvar
• TUV e Red-CE sertifisering

 GPS LOKALISERINGSENHETEN MARIO 
GPS lokaliseringsenheten Mario er neste generasjons 
beskyttelsessystem via satellitt. Det muliggjør lokalisering av 
kjøretøyet ved hjelp av en app ved å vise kjøretøyets posisjon 
direkte på telefonens eller datamaskinens skjerm.
Spesifikasjoner:
• Internett-lokalisering: Muliggjør sjekking av valgt rute, kan
 rapportere kjørte km, drivstofforbruk, overskredet
 fartsgrense, samt kontroll med kjøre- og hviletid
• SAT Alarm: Ved tyveri sendes en melding om hvor kjøretøyet 
 befinner seg

PN VAREBESKRIVELSE

500051469 GPS lokaliseringsenheten Mario 

PN VAREBESKRIVELSE

500051756 Qi Vugge for smarttelefon

 DASHBORD ANDROID-SYSTEM MED NAVIGASJON 
Systemet for intelligent førerassistanse er et alt i ett produkt:
• Kapasitivt berøringsskjerm med 8" skjerm med høy bildeoppløsning 
• GPS-navigasjonssystem: kart, sanntidsnavigasjon eller begge 
• Varsling av radarkontroll
• DVR med høyoppløselig kamera for å filme i tilfelle kollisjon
• Driving avspilling av spor
• BT telefon/BT Musikk
• Fullt Europa kart-navigasjon

PN VAREBESKRIVELSE

500051508 Dashbord Android-System med navigasjon 

500051512 Ryggekamera for Dashboard Android-System
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KOMFORT

 SETETREKK 
Den nye serien med originale IVECO setetrekk for Nye Daily er designet for å oppfylle ethvert behov og for å gi et personlig tilpasset og 
komfortabelt arbeidsmiljø.

SERIEN BLUE INSTINCT
Originalt blått og svart pustende mikrofiber-stoff, tilpasset med 
IVECO-logo.

PN VAREBESKRIVELSE

500051473 FØRERSETE standard

500051474 FØRERSETE med hull for armlene og hull  
for spak for korsryggjustering

500051475 2 SETERS STANDARDBENK

500051476 2 SETERS BENK med sentrale sikkerhetsbelter

500051477 2 SETERS BENK med sentrale sikkerhetsbelter 
og bord

500051478 4 SETERS BENK

500051485 NAKKESTØTTE

SERIEN BLACK ECO
Økologisk skinn tilpasset med IVECO-logo.

PN VAREBESKRIVELSE

500051486 FØRERSETE standard

500051487 FØRERSETE med hull for armlene og hull  
for spak for korsryggjustering

500051488 2 SETERS STANDARDBENK

500051489 2 SETERS BENK med sentrale sikkerhetsbelter

500051490 2 SETERS BENK med sentrale sikkerhetsbelter 
og bord

500051491 4 SETERS BENK

500051498 NAKKESTØTTE



21

MER BEHAGELIG KJØRING

SERIEN PREMIUM BLUE
Originalt stoff i pustende mikrofiber tilpasset med IVECO-logo og blått innlegg. 

PN VAREBESKRIVELSE
500050880 Standard SJÅFØR
500050881 FØRERSETE med hull for armlene og hull for spak for korsryggjustering
500050882 2 SETERS STANDARDBENK
500050883 2 SETERS BENK med sentrale sikkerhetsbelter
500050884 2 SETERS BENK med sentrale sikkerhetsbelter og bord
500050885 4 SETERS BENK

SERIEN PREMIUM RED 
Originalt stoff i pustende mikrofiber tilpasset med IVECO-logo og rødt innlegg.

PN VAREBESKRIVELSE
500050886 Standard SJÅFØR
500050887 FØRERSETE med hull for armlene og hull for spak for korsryggjustering
500050888 2 SETERS STANDARDBENK
500050889 2 SETERS BENK med sentrale sikkerhetsbelter
500050890 2 SETERS BENK med sentrale sikkerhetsbelter og bord
500050891 4 SETERS BENK

SERIEN PREMIUM SILVER 
Techno Silk stoff tilpasset med IVECO-logo.

PN VAREBESKRIVELSE
500050892 Standard SJÅFØR
500050893 FØRERSETE med hull for armlene og hull for spak for korsryggjustering
500050894 2 SETERS STANDARDBENK
500050895 2 SETERS BENK med sentrale sikkerhetsbelter
500050896 2 SETERS BENK med sentrale sikkerhetsbelter og bord
500050897 4 SETERS BENK

SERIEN CONSTRUCTION
Spesiell serie beregnet på de hardeste arbeidsoppgavene. Stoff i svart og grått økologisk 
skinn, svært motstandsdyktig og lett å gjøre rent.

PN VAREBESKRIVELSE
500050898 Standard SJÅFØR
500050899 FØRERSETE med hull for armlene og hull for spak for korsryggjustering
500050900 2 SETERS STANDARDBENK
500050901 2 SETERS BENK med sentrale sikkerhetsbelter
500050902 2 SETERS BENK med sentrale sikkerhetsbelter og bord
500050903 4 SETERS BENK

SERIEN TRANSPORTER
Spesiell serie som er tilpasset logistikk-virksomhet. Mikrofiberstoff, svært motstandsdyktig og 
med svært høy pusteevne med innlegg i økologisk skinn og vevd IVECO logo.

PN VAREBESKRIVELSE
500050904 Standard SJÅFØR
500050905 FØRERSETE med hull for armlene og hull for spak for korsryggjustering
500050906 2 SETERS STANDARDBENK
500050907 2 SETERS BENK med sentrale sikkerhetsbelter
500050908 2 SETERS BENK med sentrale sikkerhetsbelter og bord
500050909 4 SETERS BENK
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KOMFORT

 STOFFMATTER 
Utviklet for å passe til serien med setetrekk, tilpasset med vevd 
IVECO-logo og fargede kanter. 
Utstyrt med dobbelt festesystem, slik at mattene sitter perfekt 
for å unngå mulige farlige situasjoner.

PN VAREBESKRIVELSE

500036284 Premium Red

500036285 Premium Blue

500050698 Premium Silver

500051499 Premium Black

 GUMMIMATTER 
Gjør det lettere å holde det rent inne i førerhuset, og beskytter 
den originale bekledningen. Motstandsdyktig mot syrer, er 
vaskbare og beholder fasongen. Med forhøyet kant for å holde 
tilbake alt smuss.

PN VAREBESKRIVELSE

500025827 Gummimatter 

 RENGJØRINGSSETT 
Biologisk kompatible rengjøringsmidler for renhold av kjøretøyet. 
Profesjonell linje, teknologisk formulering.
Sett med 4 produkt:
• Shining glass 250 ml for vask av bilrutene
• Perfect Interior 250 ml for å rengjøre dashbord,  
 ratt og matter
• Cleaning air 250 ml for å friske opp luften
• Shining Body 250 ml for å beskytte karosseriet

PN VAREBESKRIVELSE

500050618 Rengjøringssett 
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MER BEHAGELIG KJØRING

 KLIMAANLEGG 
Bruk av klimaanlegg er ikke lenger begrenset til sommermånedene, men er også nyttig om vinteren for rask avriming av frontruten på 
kjøretøyet for å sikre perfekt sikt.

PN VAREBESKRIVELSE

500050920 Klimaanlegg kassevogn eller chassis 2.3 cc

500050921 Klimaanlegg kassevogn eller chassis 3.0 cc

 PYNTESETT I RUSTFRITT STÅL 
For å tilpasse Nye Daily med eksklusive detaljer som fremhever 
kjøretøyets karakter og stil.
Settet består av:
• Speilinnlegg: Sett med 2 deler
• Deksel til dørhåndtak: Sett med 4 deler

PN VAREBESKRIVELSE

500051759 Pyntesett 
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