NEW

KATALÓG PRÍSLUŠENSTVA

Kompletnú ponuku príslušenstva nájdete
aj v Katalógu príslušenstva a on-line katalógu
pomocou nasledujúceho odkazu:
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Objavte kompletnú
ponuku príslušenstva
s bezplatnou aplikáciou
„IVECO Accessories“.

Stiahnite si ju zadarmo v App Store
a získajte exkluzívny prístup k ďalším
obrázkom, informáciám a videám.

NEW
Verný svojmu prirodzenému talentu pre zmenu vášho podnikania, Nová Daily ma pridanú
rekordnú silu, všestrannosť a výkon, rad nových funkcií, ktoré z nej robia vášho nového
kvalifikovaného biznis asistenta.
Vďaka zameraniu sa na technológiu a pripojiteľnosť New Daily poskytuje prvotriedny pôžitok
z jazdy. Život na palube bude teraz ľahší, pohodlnejší a produktívnejší ako kedykoľvek predtým.
Kľúčovým slovom je efektívnosť, dva motory optimalizované pre špičkový výkon prinášajú krok
smerom v pred k doprave s nulovými emisiami uhlíka.
Nové úrovne komfortu a široká ponuka modelov zaručujú absolútnu radosť z jazdy pri všetkým
pracovných a obchodných aktivitách.
Vďaka IVECO Accessories a novej sérii produktov, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre vaše vozidlo,
môžete svoj zážitok z práce a jazdy urobiť viac vzrušujúcim a jedinečným.
Podľa typu vašej osobnosti a vášho podnikania si môžete vybrať, či zvýšite univerzálnosť vášho
vozidla so širokou škálou možností, alebo jeho ziskovosť/profitabilitu s novými aerodynamickými
riešeniami, ktoré šetria palivo. Aktívne a pasívne bezpečnostné systémy vám pomôžu lepšie chrániť
váš Daily, zatiaľ čo hi-tech príslušenstvo prináša budúcnosť priamo na palubu. Nový multimediálny
systém, nová generácia GPS lokátora a Wi-Fi zadná kamera zvýšia úroveň pripojiteľnosti vášho
vozidla. V neposlednom rade, máte možnosť prispôsobiť si pohodlie vášho New Daily
komplexným výberom príslušenstva, aby ste si vytvorili pohodlnejší životný priestor.
Zmeňte svoj pohľad, užívajte si svoje podnikanie.
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UNIVERZÁLNOSŤ

STREŠNÝ BATOŽINOVÝ NOSIČ
Pri strešných batožinových nosičoch existuje široká paleta možností pre každú konfiguráciu a rázvor kolies. Je vyrobený z ľahkej hliníkovej
konštrukcie a je v plnom rozsahu odolný voči korózii, v prípade poškodenia sa dá ľahko opraviť a nepotrebuje žiadnu údržbu.
Dá sa ľahko namontovať pomocou existujúcich upínacích miest bez toho, aby bolo potrebné perforovať karosériu. Upevnenie na streche
rozkladá zaťaženie rovnomerne a bezpečne. K dispozícii sú dve verzie; štandardná a dlhá, aby sa tak uspokojili všetky potreby.

PN
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OPIS

500050810

Štandardný strešný batožinový nosič (2 600 × 1 700 mm) pre rázvor kolies 3000

500050811

Dlhý strešný batožinový nosič (3 000 × 1 700 mm) pre rázvor kolies 3000

500050812

Štandardný strešný batožinový nosič (2 600 × 1 700 mm) pre rázvor kolies 3520, H1

500050813

Dlhý strešný batožinový nosič (3 200 × 1 700 mm) pre rázvor kolies 3520, H1

500050814

Štandardný strešný batožinový nosič (2 800 × 1 500 mm) pre rázvor kolies 3520, H2

500050815

Dlhý strešný batožinový nosič (3 200 × 1 500 mm) pre rázvor kolies 3520, H2

500050816

Štandardný strešný batožinový nosič (2 800 × 1 500 mm) pre rázvor kolies 3520L, H2

500050817

Dlhý strešný batožinový nosič (3 500 × 1 500 mm) pre rázvor kolies 3520L, H2

500050818

Štandardný strešný batožinový nosič (2 800 × 1 500 mm) pre rázvor kolies 4100, H2

500050819

Dlhý strešný batožinový nosič (4 500 × 1 500 mm) pre rázvor kolies 4100, H2

500050820

Štandardný strešný batožinový nosič (3 200 × 1 500 mm) pre rázvor kolies 4100L, H2

500050821

Dlhý strešný batožinový nosič (4 500 × 1 500 mm) pre rázvor kolies 4100L, H2

PRISPÔSOBENIE SA VAŠIM CESTÁM

DRŽIAK POTRUBIA
PN

OPIS

500050822

Držiak pre rúrky/hadice 3-metrový

500050823

Držiak pre rúrky/hadice 4-metrový

REBRÍK
PN

OPIS

500050824

Výška rebríka H1

500050825

Výška rebríka H2

PODLAHOVÁ PLOŠINA
PN

OPIS

500050826

Podlahová plošina 2600

500050827

Podlahová plošina 2800

500050828

Podlahová plošina 3000

500050829

Podlahová plošina 3200

500050830

Podlahová plošina 3500

DRŽIAK PRE MAJÁK
PN
500050831

OPIS
Držiak pre maják

5

UNIVERZÁLNOSŤ
STREŠNÉ NOSIČE
Hliníkové nosiče, ktoré sú spoľahlivé a ľahko sa inštalujú.

PN

6

OPIS

500050832

Súprava strešného nosiča 1700 H1

500050833

Súprava strešného nosiča 1500 H2

500050834

Prídavná tyč H1 1700

500050835

Prídavná tyč H2 1500

PRISPÔSOBENIE SA VAŠIM CESTÁM
ÚPRAVA NÁKLADOVÉHO PRIESTORU
Úprava nákladového priestoru bola pre Daily navrhnutá podľa potrieb zákazníkov. Podlaha pevne drží na svojom mieste, ale keď je to
potrebné, možno ju ľahko odstrániť. Panely poskytujú vozidlu najlepšiu možnú ochranu, pretože sú výnimočne odolné voči vlhkosti,
chemickým látkam a škrabancom. Podlaha je vyrobená z fenolového laminátu s hrúbkou 12 mm a bočné panely sú vyrobené z propylénu
hrúbky 4 mm s vnútornou voštinovou štruktúrou.

PN

OPIS

500050836

Podlahová súprava pre rázvor kolies 3000
s pohonom na jedno koleso

500050837

Podlahová súprava pre rázvor kolies 3520
s pohonom na jedno koleso

500050838

Podlahová súprava pre rázvor kolies 3520L
s pohonom na jedno koleso

500050839

Podlahová súprava pre rázvor kolies 4100
s pohonom na jedno koleso

500050840

Podlahová súprava pre rázvor kolies 4100L
s pohonom na jedno koleso

500051000

Podlahová súprava pre rázvor kolies 3520
s pohonom na dve kolesá

500051001

Podlahová súprava pre rázvor kolies 3520L
s pohonom na dve kolesá

500051002

Podlahová súprava pre rázvor kolies 4100
s pohonom na dve kolesá

500051003

Podlahová súprava pre rázvor kolies 4100L
s pohonom na dve kolesá

PN

OPIS

500050841

Panelová súprava pre rázvor kolies 3000, H1

500050842

Panelová súprava pre rázvor kolies 3520, H1

500050843

Panelová súprava pre rázvor kolies 3520, H2, H3

500050844

Panelová súprava pre rázvor kolies 3520L, H2, H3

500050845

Panelová súprava pre rázvor kolies 4100, H2, H3

500050846

Panelová súprava pre rázvor kolies 4100L, H2, H3

7

ZISKOVOSŤ/PROFITABILITA
SYSTÉM PRÚDENIA VZDUCHU
Originálny systém prúdenia vzduchu pozostáva zo širokej ponuky spojlerov a špecifickej aerodynamickej súpravy určenej pre pevný strešný
spojler sport line.Všetky strešné spojlery zaručujú vynikajúce aerodynamické riešenie na zníženie spotreby paliva a sú k dispozícii v pevnej
aj nastaviteľnej verzii. Pevný ale ľahký dizajn vzniká vďaka použitiu konštrukčnej klenby a vnútorných rebier, ktoré sú spojené živicou.
Upínania majú vynikajúcu mechanickú pevnosť vďaka nosným rámovým konštrukciám vyrobených z materiálov, ktoré sú odolné voči
korózii a inštalácia je rýchla a jednoduchá. Aerodynamická súprava sa testuje vo veternom tuneli a na cestách, aby sa zabezpečila vyššia
úspora paliva.
PN

OPIS

500050771

Pevný strešný spojler Sport Line*

500051757

Aerodynamická súprava –
kompatibilná s pevným strešným
spojlerom Sport Line*

* Štandardná farba: biela

PN
500050772

PN
500051130
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OPIS
Nastaviteľný strešný spojler Sport Line

OPIS
Pevný spojler pre verziu Business s Boxmi

PN
500050770

OPIS
Nastaviteľný strešný spojler Standard Line

PRE MAXIMÁLNU EFEKTÍVNOSŤ
SLNEČNÁ CLONA
Slnečná clona znižuje účinok slnečných’ lúčov pomáha zabrániť tvorbe ľadu na skle v zime, zároveň znižuje teplotu kabíny v horúcom
počasí.
• Materiál: Plexisklo
• Hrúbka: 6 mm

PN
500051520

OPIS
Slnečná clona**

** Nesmie sa montovať, keď sú nainštalované nasledujúce OPT (vybavenie):
14522 ACC (Adaptive Cruise Control),
72803 ACC+Asistent pre jazdu v kolóne,
2912 LDWS (Lane Departure Warning System),
72805 LDWS + Systém udržania vozidla v jazdnom pruhu,
72806 AEBS (Advanced Emergency Braking System) + CITY BRAKE,
72841 Automatické stierače a svetlomety,
72839 AHBC (Automatic High Beam Control).

DEFLEKTORY
Deflektory, vyrobené z metakrylátu znižujú aerodynamický
odpor a turbulencie bez ovplyvnenia viditeľnosti.
Súprava obsahuje dva kusy.
PN
500051521

OPIS
Deflektory
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BEZPEČNOSŤ

OCHRANNÁ LIŠTA
Nová ochranná lišta, ktorá má certifikát EÚ, poskytuje ochranu
prednej časti vozidla a dokáže zlepšiť aktívnu aj pasívnu ochranu
vozidla aj chodcov.
PN
500050848

OPIS
Ochranná lišta

BOČNÉ OCHRANNÉ LIŠTY
Bočné ochranné lišty, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, chránia
bočné strany vozidla a podvozok pred poškodením. Dvere
možno otvoriť aj po bočnom náraze.
PN

OPIS

500050852

Súprava pre rázvor kolies 3000

500050853

Súprava pre rázvor kolies 3520

500050854

Súprava pre rázvor kolies 4100

500050855

Prídavná súprava pre previs – 3520L

500050856

Prídavná súprava pre previs – 4100

500050857

Prídavná súprava pre previs – 4100L

SVETELNÁ LIŠTA
Svetelná lišta vybavená prídavnými svetlami bola vyvinutá na
zvýšenie bezpečnosti vozidla a umožňuje dokonalý výhľad na
cestu pri dlhých vzdialenostiach.
PN
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OPIS

500051470

Svetelná lišta

500050665

FULL LED prídavné svetlo, 565 lm,
s priemerom 5", čierny kryt/chrómovaný rám

500050661

FULL LED prídavné svetlo, 700 lm,
s priemerom 7", čierny kryt/chrómovaný rám

BEZPEČNOSŤ KDEKOĽVEK

BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK
V záujme zvýšenia bezpečnosti obloženia nákladného priestoru,
IVECO Accessories ponúka inovatívny odľahčený systém
zamykania:
• Mimoriadne bezpečný vďaka svojmu protišmykovému valcu
a odolný voči odieraniu
• Rýchla a jednoduchá inštalácia
• Odolný vďaka svojmu kruhovému tvaru bez držadiel
alebo páky
PN
500051472

OPIS
Bezpečnostný zámok

JEDNOPIESTOVÝ DIABLOCK
DIABLOCK® je ochranný kryt elektromagnetického ovládača,
ktorý chráni obloženie nákladného priestoru.
PN
2994944

OPIS
Jednopiestový Diablock®

ŤAŽNÝ HÁK
Ťažné háky IVECO sú rovnaké ako tie, ktoré sa používajú v OEM
aplikáciách. Sú typovo testované a schválené s ohľadom na
rovnaké bezpečnostné normy. Naša ponuka zahŕňa sférické,
automatické a zmiešané háky. Informujte sa u predajcu, ktorý
hák je vhodný pre vaše vozidlo podľa typu, verzie, rázvoru
kolies a OPT.

UZÁVER PALIVA A SYSTÉM ZABRAŇUJÚCI
KRÁDEŽI PALIVA
Systém zabraňujúci krádeži paliva, ktorý IVECO testovalo pre
New Daily, má tieto výhody:
• Zabraňuje krádeži paliva
• Rýchle tankovanie 120 l/min
• Jednoduchá a rýchla inštalácia
PN
500051030
2993927

OPIS
Systém zabraňujúci krádeži paliva
Uzáver paliva na kľúč
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BEZPEČNOSŤ
LEKÁRNIČKA
Súprava obsahuje:
• Čierna taška na zapínanie so sieťotlačou IVECO
• Reflexná vesta
• Kompaktný Euro mikrotrojuholník
• Baterka s 19 bielymi LED diódami s vysokým jasom,
s protišmykovou rukoväťou a 3 náhradnými batériami
• Lekárnička cer tifikovaná podľa DIN13164
• Súprava žiaroviek a poistiek
PN
500050777

OPIS
Lekárnička

PREDCHÁDZANIE POŽIAROM
MANUÁLNY INHIBÍTOR PLAMEŇA
Aerosólový inhibítor plameňa, kompaktný a ľahko použiteľný.
Funguje na batériu, má LED signalizáciu stavu nabitia.
• Rozmery: priemer 3 cm, dĺžka 34 cm
• Celková hmotnosť: 250 g
• Požiarna trieda: A, B, C
• Elektrická aktivácia
• 1,5 V alkalická batéria
• Medzinárodný patent
PN
500050745

OPIS
Eolo – Protipožiarna ochrana

VODAFONE AUTOMOTIVE
VOLUMETRICKÝ ALARM
Systém chráni motorový priestor, kabínu a úložný priestor.
Všeobecná charakteristika:
• Centrálne uzamykanie
• Zabudované objemové ultrazvukové snímače
• GSM poplašný systém s blokovaním motora
• Prenos SMS s až 10 číslami v prípade poplašného signálu
• Mobilné poplašné volanie
• Obvodová ochrana
• Ochrana proti blokovaniu zapaľovania
• Pri zapojení/odpojení poplašného systému blikajú kontrolky
• Bezdrôtová siréna s vlastným napájaním
PN
500051515

SYSTÉM NA OPRAVU A HUSTENIE
PNEUMATÍK
Kompletná súprava obsahuje:
• 15 Amp kompresor schopný rýchlo nafúkať pneumatiky
na vysoký tlak
• 8 m dlhé elektrické káble s konektormi svorky pre priame
pripojenie pólu akumulátora
• 620 ml fľaša tesniacej kvapaliny, ktorou sa môžu opraviť diery
v bezdušových pneumatikách spôsobené predmetmi až do
priemeru 8 mm
Špeciálne usporiadanie súpravy nevyžaduje demontáž ventilu.
PN
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OPIS

500050780

Systém na opravu a hustenie pneumatík

500051881

Náhradná fľaša pre PN 500050780

OPIS
Vodafone Automotive Volumetrický alarm

BEZPEČNOSŤ KDEKOĽVEK
SKRINKY NA NÁRADIE
Výborne sa hodí do výbavy akéhokoľvek typu vozidla vďaka širokej
palete príslušenstva a dostupným úpravám podľa požiadaviek
zákazníkov.
PN

OPIS

500050200

Skrinka z matnej nehrdzavejúcej ocele
500 × 350 × 400 mm

500050577

Termoplastická skrinka 400 × 350 × 400 mm

500050210

Odkladacia schránka na zadnú stenu
kabíny z nabielo natretej nehrdzavejúcej
ocele / 500 × 1 200 × 1 870 mm

SYSTÉM MONITOROVANIA TLAKU V PNEUMATIKÁCH
Systém monitorovania tlaku v pneumatikách má vždy pod kontrolou teplotu a tlak v pneumatikách.
K dispozícii sú dve rôzne verzie:

SMT PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLO
Súprava obsahuje:
• 4 snímače ventilového uzáveru
• 4 protiprachové kryty
• 1 displej: D42*Š88*V14 mm
Charakteristika:
• Rozsah tlaku: 0 – 5,2 bar / 0 – 75 PSI
• Vizuálne a zvukové upozornenie
• Samostatné testovanie pri každom zapnutí
• Inteligentný režim spánku pre úsporu energie

SMT KOMPATIBILNÝ SO VSTUPOM A/V
Tento TPMS je kompatibilný s multimediálnym systémom
(PN 500051523, PN 500051524, PN 500051525)
Súprava obsahuje:
• 4 snímače ventilového uzáveru
• 4 protiprachové kryty
• 1 EDC jednotka
Charakteristika:
• Rozsah tlaku: 0 – 4,5 bar / 0 – 65 PSI
• Jedným stlačením tlačidla zapnete/vypnete systém na monitore A/V
• Vizuálne a zvukové upozornenie
• Samostatné testovanie pri každom zapnutí
PN

OPIS

500051505

SMT pre ľahké nákladné vozidlo

500051506

SMT kompatibilný so vstupom A/V

500051507

Súprava 2 prídavných snímačov
pre ventilový uzáver
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HI-TECH
RÁDIO IVECO DAB „PLUS“
•
•
•
•
•

Odnímateľná čelná doska s LCD displejom
Predná SD karta a USB port
Bluetooth®
CD/MP3/WMA prehrávač
4 kanály x 40 W MAX
PN

OPIS

500050803

Rádio IVECO DAB „Plus“

500051529

IVECO DAB „Plus“ Rádio
s ovládacími prvkami na volante

RÁDIO IVECO DIGITAL
• Odnímateľná čelná doska s LCD displejom DOT maticou a
bielym osvetlením a integrovaným Bluetooth®/vysielanie zvuku
• Elektronická ochrana proti otrasom
• DSP ekvalizér zvykových efektov (Classic-Rock-Pop-Flat)
• Uloženie až 18 staníc v pásme FM a 12 v AM
• Rádio FM-AM-RDS-PLL EON
• 1 slot SD kar ty max. 8 GB
• 1 predný USB por t max. 8 GB
PN
500050806

OPIS
Rádio IVECO Digital

BLAUPUNKT TORONTO 440 BT
• Porovnateľný CD prehrávač s podporou CD-DA, CD-R, CD-RW
• 2 vpredu USB, SD a Aux-in vstupy
• Integrovaný Bluetooth®, vysielanie zvuku a prístup do
telefónneho zoznamu
• Rádio FM/AM World Tuner RDS, uloží až 25 rádiových staníc
• WMA a MP3 prehrávač s funkciou ID3-Tag
(ukáže súbory a priečinky)
• Kompatibilný so zariadeniami iPod, iPhone a Android
• Napájanie 4 x 50 W
PN
500051866
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OPIS
Blaupunkt Toronto 440 BT

BUDÚCNOSŤ NA PALUBU
PRENOSNÁ NAVIGÁCIA TRAVEL PILOT 7" LMU EU
Dotyková obrazovka s uhlopriečkou 7" a s vysokým rozlíšením (800 × 480 pixelov, kompletná mapa TomTomTM Európa vrátane Ruska a Turecka.
• Veľkosť 188 × 114 × 12 mm
• 2D/3D vizualizácia
• Asistencia pri vysokej rýchlosti a výstraha Autovelox
• Výhľad dozadu a systém udržiavania vozidla v jazdnom pruhu
• 24-mesačná záruka od dátumu nákupu pre konečného používateľa
Balík obsahuje: nabíjačka akumulátora, držiak na okno, mini-USB kábel, 2,5 audio/video vstup pre kameru s výhľadom dozadu, návod na
obsluhu, 9-znakový displej s nastaviteľným jasom, odnímateľná čelná doska.

PN
500051516

OPIS
Prenosná Navigácia Travel Pilot 7" LMU EU

PRENOSNÁ NAVIGÁCIA TRAVEL PILOT 7" TRUCK LMU EU
•
•
•
•
•
•
•
•

Dotyková obrazovka s uhlopriečkou 7" a s vysokým rozlíšením
Rozmery: 188 × 114 × 12 mm
TomTom™ Europe mapy pre 43 krajín vrátane Ruska
Bluetooth® Handsfree with so súčasnou navigáciou a hovormi
Automatický audio/video vstup pre kameru s výhľadom dozadu
Audio výstup
Integrovaný systém svetelnej signalizácie eco
Špecializovaný softvér pre nákladné vozidlá: nastavením rozmerov, ako je hmotnosť vozidla a druh prepravovaného materiálu
vypočíta najlepšiu možnú trasu, pričom zohľadní šírku ciest, výšku tunelov a mostov pre ťažké nákladné vozidlá
• 24-mesačná záruka od dátumu nákupu pre konečného používateľa
PN
500051519

OPIS
Prenosná Navigácia Travel Pilot 7" Truck LMU EU
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HI-TECH
PROFESIONÁLNE BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY
Vysokokvalitné cúvacie bezpečnostné systémy disponujú širokým uhlom viditeľnosti pri manévrovaní. Každý produkt je navrhnutý tak,
aby poskytoval maximálnu spoľahlivosť počas prevádzky za štandardných ale aj náročných podmienok. K dispozícii sú tri súpravy s
TFT LCD farebnými monitormi, s jednou alebo dvoma vodotesnými kamerami.

Kompletná súprava pre výhľad za auto obsahuje:
• Zabudovaná vodotesná profesionálna kamera CM-12 s IP67
a uhlom zorného poľa so šírkou 170° (PN 500050729)
• TFT LCD farebný monitor s uhlopriečkou 4,3",
formát 16:9, 12/24 (PN 500050732)
• 9 m kábel
PN
500050731

OPIS
Súprava pre výhľad za auto

Kompletná súprava pre výhľad za auto obsahuje:
• Zabudovaná vodotesná profesionálna kamera CM-12 s IP67
(PN 500050729) a uhlom zorného poľa so šírkou 170°
• Farebný monitor CM-562 TFT LCD s uhlopriečkou 5,6"
(PN 500050733)
• 9 m kábel
PN
500050727

OPIS
Súprava pre výhľad za auto

Kompletná súprava pre výhľad za auto obsahuje:
• Zabudovaná vodotesná profesionálna kamera CM-12 s IP67
a uhlom zorného poľa so šírkou 170° (PN 500050729)
• Farebný monitor CM-562 TFT LCD s uhlopriečkou 5,6"
(PN 500050733)
• Farebná mikrokamera CM-45 s hranolovými šošovkami kvôli
výhľadu dopredu vľavo a vpravo s 30" uhlom zorného poľa
(PN 500050716)
• 9 m kábel
PN
500050728
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OPIS
Súprava pre výhľad za auto

BUDÚCNOSŤ NA PALUBU
WI-FI KAMERA S VÝHĽADOM DOZADU
Kamera na mieru pre ovládanie cúvania pomocou smarfónu
alebo tabletu Android/iOS ako monitora prostredníctvom
aplikácie „IVECO Cam“.
Všeobecná charakteristika:
• Automaticky registrované videá
• Možnosť prezerania záznamov z DVR kamery s výhľadom
dozadu
• Pri používaní Wi-Fi kamery zostávajú všetky funkcie 3G aktívne
• Časovač udržuje pripojenie Wi-Fi kamery aktívne 60 sekúnd
po vypnutí motora
PN

OPIS

500051579

Wi-Fi kamera s výhľadom dozadu pre dodávku
– objednáva sa samostatne PN 5801557593
(tretí „rezervný“ doraz pre kameru s výhľadom
dozadu)

500051580

Wi-Fi zadná kamera pre kabínu

PARKOVACIE SENZORY
S cieľom zvýšiť bezpečnosť, IVECO Accessories ponúka predné a zadné parkovacie senzory pre ľahké manipulovanie a parkovanie.
Zabraňujú nárazom, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce škody na vozidle. K dispozícii sú dve súpravy.

ZÁKLADNÁ SÚPRAVA ZADNÝCH PARKOVACÍCH
SENZOROV S BZUČIAKOM 12 V
• Inštalačný otvor: 19 mm
• Hĺbka senzorov: 15 mm
Súprava obsahuje:
• 4 lakované predné senzory
• Reproduktor so zvukovou výstrahou v 4 krokoch
• Kábel s konektormi pre jednoduchú inštaláciu
• Vrták pre otvor v zadnom nárazníku
PN
5802234765

OPIS
Základná súprava zadných parkovacích senzorov

PARKOVACIE SENZORY PRE ZAPUSTENÚ MONTÁŽ
12/24 V
• Inštalačný otvor : 18-22 mm
• Nastaviteľná hĺbka senzorov: 17 mm
Súprava obsahuje:
• 4 senzory
• 4 šikmé adaptéry 12°
• 4 ploché adaptéry
• 4 skrinky na snímače
• 4 snímače rozsahu
• 4 biadhezíva
• Skrinka jednotky ovládania, rozmery: 98 × 72 × 25 mm
• Kábel senzora: 4,5 + 4,5 m
• Vrták pre otvor v zadnom nárazníku
PN

OPIS

500051501

Predné parkovacie senzory pre zapustenú montáž

500051502

Zadné parkovacie senzory pre zapustenú montáž

500051504

LED obrazovka s 10,5 m káblom
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PRIPOJITEĽNOSŤ

MULTIMEDIÁLNY SYSTÉM SO SYSTÉMOM ANDROID
Multimediálny systém „FULL VISION“ sa dodáva kompletný s navigačným systémom a zadnou kamerou, čo zabezpečuje kompletné
riešenie pre multimédiá, navigáciu a bezpečné cúvanie.
Hlavná charakteristika:
• HD 8" IPS kapacitívny displej – antireflexný
• Procesor Octacor
• Android 8.0
• Predinštalované aplikácie: Hudba / Video / vstup Aux / A2DP /
Wi-Fi Zadná kamera Daily (IVECO Up IVECO-business APP),
YouTube, Netflix, GoogleMap, pripojenie Easy Connection pre
Android a iOS smartfóny
• Pripravené pre iPhone
• 2 USB pre audio video súbory
• Bluetooth® 4.1
• 16 GB Hard Disk
• DVR

•
•
•
•
•
•
•

Wi-Fi
Záujmové body pre IVECO a Camper
Rádio s Double Tuner RDS a tunerom
Integrované DAB + tuner
Maska vo výbave
Káble na resetovanie mikrofónu a antény
Ovládání na volantu (500051526)/VOLITELNÁ VÝBAVA: 78319
PN
500051523

OPIS
Multimediálny Systém so Systémom Android

Súprava Full Vision pre dodávku:
• Multimediálny systém (PN 500051523)
• Profesionálna kamera (PN 500051525)
PN
500051528

OPIS
Multimediálny systém so systémom Android
pre dodávku s iGo Truck navigačným
systémom, TomTom™ mapa Európy

Súprava Full Vision pre kabínu:
• Multimediálny systém (PN 500051523)
• Profesionálna kamera (PN 500051524)
PN
500051527
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OPIS
Multimediálny systém so systémom Android
pre kabínu s iGo Truck navigačným systémom,
TomTom™ mapa Európy

VŽDY PRIPOJENÝ

STOJAN NA SMARTFÓN
Stojan na smartfón so zabudovanou Qi technológiou pre rýchle
nabíjanie v porovnaní s klasickou 5 V nabíjačkou.
PN
500051756

OPIS
Qi Stojan na Smar tfón

Všeobecná charakteristika:
• Konzola prístrojovej dosky na mieru
• Súprava napájania so zapojením plug & play s konektorom TYCOP
• Redukcia napätia z 12 V na 5 V
• Pracovná teplota -25 +85°
• Max. spotreba pri rýchlom nabíjaní: 16 mAh na 12 V
• Certifikácia elektromagnetickej zhody Qi
• Certifikácia TUV e Red-CE

PRÍSTROJOVÁ DOSKA SO SYSTÉMOM ANDROID A S NAVIGÁCIOU
Inteligentný pomocný systém jazdy je produkt, ktorý obsahuje všetko:
• Digitálny monitor s vysokým rozlíšením s dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou 8" pre údaje o kapacite
• Integrovaný GPS navigačný systém s tromi rôznymi spôsobmi navigácie:
mapa, navigácia v reálnom čase alebo obidvoje
• Výstraha pred radarmi rýchlosti
• DVR s kamerou s vysokým rozlíšením na zaznamenávanie
v prípade zrážky
• Prehrávanie trasy jazdy
• BT telefón/BT hudba
• Navigačná mapa celej Európy
PN

OPIS

500051508

Prístrojová Doska So Systémom Android
a s Navigáciou

500051512

Zadná kamera pre prístrojovú dosku so
Systémom Android

LOKÁTOR GPS MARIO
Lokátor GPS Mario je systém satelitnej ochrany novej generácie.
Umožňuje vám lokalizovať vozidlo cez aplikáciu, zobrazením polohy
vozidla priamo na telefóne alebo na počítači.
Špecifikácie:
• Poloha cez internet: možnosť kontrolovať uskutočnené trasy,
schopnosť zaznamenať najazdené kilometre, spotrebu paliva,
prekročené rýchlosti a čas zastavenia a jazdy
• SAT Alarm: v prípade krádeže sa odošle správa s geografickou
polohou
PN
500051469

OPIS
Lokátor GPS Mario
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POHODLIE
POŤAHY
Rad poťahov sedadiel nového IVECO Daily je navrhnutý tak, aby spĺňal všetky potreby a aby bolo pracovné prostredie prispôsobené vašim
osobným potrebám.

RAD BLUE INSTINCT

Originálna modrá a čierna priedušná tkanina z mikrovlákna,
prispôsobená logu IVECO.
PN

OPIS

500051473

SEDADLO VODIČA štandard

500051474

SEDADLO VODIČA s priestorom pre opierky
rúk a gombíkom na nastavenie zadného operadla

500051475

DVOJSEDADLO štandard

500051476

DVOJSEDADLO s centrálnymi
bezpečnostnými pásmi

500051477

DVOJSEDADLO s centrálnymi
bezpečnostnými pásmi a zásobníkom

500051478

4 SEDADLÁ SPOLUJAZDCOV

500051485

OPIERKA PRE HLAVU

RAD BLACK ECO

Tkanina z umelej kože prispôsobená logu IVECO.

PN
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OPIS

500051486

SEDADLO VODIČA štandard

500051487

SEDADLO VODIČA s priestorom pre opierky
rúk a gombíkom na nastavenie zadného operadla

500051488

DVOJSEDADLO štandard

500051489

DVOJSEDADLO s centrálnymi
bezpečnostnými pásmi

500051490

DVOJSEDADLO s centrálnymi
bezpečnostnými pásmi a zásobníkom

500051491

4 SEDADLÁ SPOLUJAZDCOV

500051498

OPIERKA PRE HLAVU

EŠTE VÄČŠÍ PÔŽITOK Z JAZDY

RAD PREMIUM BLUE

Originálna priedušná mikrovláknová tkanina ladiaca s logom IVECO a modrými vložkami.
PN

OPIS

500050882

SEDADLO VODIČA štandard
SEDADLO VODIČA s priestorom pre opierky rúk a gombíkom na nastavenie
zadného operadla
DVOJSEDADLO štandard

500050883

DVOJSEDADLO s centrálnymi bezpečnostnými pásmi

500050884

DVOJSEDADLO s centrálnymi bezpečnostnými pásmi a zásobníkom

500050885

4 SEDADLÁ SPOLUJAZDCOV

500050880
500050881

RAD PREMIUM RED

Originálna priedušná mikrovláknová tkanina ladiaca s logom IVECO a červenými vložkami.
PN

OPIS

500050888

SEDADLO VODIČA štandard
SEDADLO VODIČA s priestorom pre opierky rúk a gombíkom na nastavenie
zadného operadla
DVOJSEDADLO štandard

500050889

DVOJSEDADLO s centrálnymi bezpečnostnými pásmi

500050890

DVOJSEDADLO s centrálnymi bezpečnostnými pásmi a zásobníkom

500050891

4 SEDADLÁ SPOLUJAZDCOV

500050886
500050887

RAD PREMIUM SILVER

Tkanina Techno Silk ladiaca s logom IVECO.
PN

OPIS

500050894

SEDADLO VODIČA štandard
SEDADLO VODIČA s priestorom pre opierky rúk a gombíkom na nastavenie
zadného operadla
DVOJSEDADLO štandard

500050895

DVOJSEDADLO s centrálnymi bezpečnostnými pásmi

500050896

DVOJSEDADLO s centrálnymi bezpečnostnými pásmi a zásobníkom

500050897

4 SEDADLÁ SPOLUJAZDCOV

500050892
500050893

RAD CONSTRUCTION

Špeciálny rad pre najnáročnejšie požiadavky. Čierne a šedé čalúnenie z koženky, pevné a
ľahko sa čistí.
PN

OPIS

500050900

SEDADLO VODIČA štandard
SEDADLO VODIČA s priestorom pre opierky rúk a gombíkom na nastavenie
zadného operadla
DVOJSEDADLO štandard

500050901

DVOJSEDADLO s centrálnymi bezpečnostnými pásmi

500050902

DVOJSEDADLO s centrálnymi bezpečnostnými pásmi a zásobníkom

500050903

4 SEDADLÁ SPOLUJAZDCOV

500050898
500050899

RAD TRANSPORTER

Špeciálny rad pre svet logistiky. Mikrovlákno pieskovej farby, pevné a veľmi priedušné s
koženkovými vložkami a tkaným logom IVECO.
PN

OPIS

500050906

SEDADLO VODIČA štandard
SEDADLO VODIČA s priestorom pre opierky rúk a gombíkom na nastavenie
zadného operadla
DVOJSEDADLO štandard

500050907

DVOJSEDADLO s centrálnymi bezpečnostnými pásmi

500050908

DVOJSEDADLO s centrálnymi bezpečnostnými pásmi a zásobníkom

500050909

4 SEDADLÁ SPOLUJAZDCOV

500050904
500050905
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POHODLIE
LÁTKOVÉ ROHOŽE
Vyvinuté tak, aby ladili so sortimentom poťahov sedadiel,
sú upraviteľné s tkaným logom a farebnými okrajmi.
Systém dvojitého upevňovania zaručuje, že zostávajú na mieste,
aby sa zabránilo potenciálne nebezpečným situáciám.
PN

OPIS

500036284

Premium Red

500036285

Premium Blue

500050698

Premium Silver

500051499

Premium Black

GUMENÁ ROHOŽ
Na ochranu interiéru kabíny. Odolné voči kyselinám, umývateľné
a odolné voči zmene tvaru. So zvýšeným okrajom, aby sa zabránilo
úniku nečistôt.
PN
500025827

OPIS
Gumená rohož

SÚPRAVA NA ÚDRŽBU
Biologicky rozložiteľné prostriedky na čistenie vášho vozidla.
Profesionálny rad, technologické zloženie.
Súprava 4 produktov:
• Shining Glass 250 ml na čistenie okien
• Perfect Interior 250 ml na čistenie prístrojovej dosky,
volantu a rohoží
• Clean Air 250 ml na osviežovanie vzduchu
• Shining Body 250 ml na ochranu karosérie
PN
500050618

22

OPIS
Súprava na údržbu

EŠTE VÄČŠÍ PÔŽITOK Z JAZDY

SÚPRAVA NA TUNING
Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE
Prispôsobenie vozidla New Daily vzácnymi detailami, ktoré
zvýraznia jeho štýl a charakter.

PN
500051759

OPIS
Súprava na Tuning

Súprava obsahuje:
• Zrkadlová vložka: súprava 2 kusov
• Kryty kľučky dverí: súprava 4 kusov

KLIMATIZÁCIA
Použitie klimatizácie už nie je obmedzené len na letné mesiace. Užitočná je aj v zime na rýchlejšie odhmlenie čelného skla na zaručenie
výbornej viditeľnosti.
PN

OPIS

500050920

Klimatizovaná dodávka alebo kabína 2.3 cc

500050921

Klimatizovaná dodávka alebo kabína 3.0 cc
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INFORMÁCIE A ZOBRAZENIA V TOMTO KATALÓGU SÚ UVEDENÉ LEN AKO VODIDLO. IVECO SI VYHRADZUJE PRÁVO VYKONÁVAŤ ZMENY Z AKÝCHKOĽVEK KOMERČNÝCH A KONŠTRUKČNÝCH DÔVODOV KEDYKOĽVEK BEZ OZNÁMENIA.
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