NYA

TILLBEHÖRSKATALOG

Du hittar även hela tillbehörssortimentet
i Tillbehörskatalogen och i online-katalogen
via följande länk:
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Upptäck hela tillbehörsutbudet
med den kostnadsfria appen
”IVECO Accessories”.

Ladda ner den kostnadsfritt från
App Store och få exklusiv tillgång till
extra bilder, information och ﬁlmer.

NYA
Trogen sin naturliga förmåga att ändra ditt affärsperspektiv har Nya Daily blivit ännu starkare,
mer flexibel och fått en högre prestanda med en uppsjö nya funktioner som gör den till en ny och
skicklig affärsassistent.
Med fokus på teknik och anslutningsbarhet ger Nya Daily en överlägsen körupplevelse.
Livet i bilen har aldrig varit enklare, bekvämare och produktivare. Effektivitet är ett nyckelord –
med två motoralternativ som inte bara är optimerade för topprestanda utan även är ett steg mot
koldioxidneutrala transporter.
Nya komfortnivåer och ett brett modellutbud garanterar att alla jobbresor blir en njutbar
körupplevelse.
Med IVECO tillbehör kan du göra ditt arbete och din körupplevelse ännu mer spännande
och unik genom en fullständig uppsättning produkter som har designats just för din bil.
Utifrån din personlighet och dina behov kan du välja att förbättra fordonets flexibilitet med ett
stort antal tillval eller dess lönsamhet med nya bränslebesparande aerodynamiska lösningar.
Aktiva och passiva extra säkerhetssystem hjälper dig att bättre skydda din Daily, samtidigt
som högteknologiska tillbehör verkligen introducerar framtiden i ditt fordon. Ett nytt
multimediasystem, en ny generation GPS-navigatorer och backkameran med Wi-Fi ökar din
bils uppkopplingsmöjligheter. Sist men inte minst kan du anpassa komfortnivån i din
Nya Daily med en mängd olika tillbehör för att skapa ett bekvämare liv i bilen.
Ändra dina perspektiv. Njut av din affärsverksamhet.
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FLEXIBILITET

LASTHÅLLARE
Lasthållare finns med ett stort antal tillbehör, vilka kan anpassas till varje typ av konfiguration och axelavstånd. De består av en lätt
aluminiumstruktur som är rostsäker och lätt kan repareras vid skada. Den behöver inte underhållas.
Lasthållaren är lätt att installera på de ursprungliga fästpunkterna och utan att behöva borra hål i karossen. Förankringsdesignen vid
fordonstaket fördelar lasten jämnt och säkert. Den levereras i två versioner, standard och lång, för att uppfylla alla lastbehov.

PN
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BESKRIVNING

500050810

Lasthållare standard (2600 x 1700 mm) Axelavstånd 3000

500050811

Lasthållare lång (3000 x 1700 mm) Axelavstånd 3000

500050812

Lasthållare standard (2600 x 1700 mm) Axelavstånd 3520, H1

500050813

Lasthållare lång (3200 x 1700 mm) Axelavstånd 3520, H1

500050814

Lasthållare standard (2800 x 1500 mm) Axelavstånd 3520, H2

500050815

Lasthållare lång (3200 x 1500 mm) Axelavstånd 3520, H2

500050816

Lasthållare standard (2800 x 1500 mm) Axelavstånd 3520L, H2

500050817

Lasthållare lång (3500 x 1500 mm) Axelavstånd 3520L, H2

500050818

Lasthållare standard (2800 x 1500 mm) Axelavstånd 4100, H2

500050819

Lasthållare lång (4500 x 1500 mm) Axelavstånd 4100, H2

500050820

Lasthållare standard (3200 x 1500 mm) Axelavstånd 4100L, H2

500050821

Lasthållare lång (4500 x 1500 mm) Axelavstånd 4100L, H2

PASSAR DINA ARBETSBEHOV

RÖRHÅLLARE
PN

BESKRIVNING

500050822

Rörhållare/Kanalhållare 3 meter

500050823

Rörhållare/Kanalhållare 4 meter

STEGE
PN

BESKRIVNING

500050824

Stege höjd H1

500050825

Stege höjd H2

GÅNGBAR PLATTFORM
PN

BESKRIVNING

500050826

Gångbar plattform 2600

500050827

Gångbar plattform 2800

500050828

Gångbar plattform 3000

500050829

Gångbar plattform 3200

500050830

Gångbar plattform 3500

HÅLLARE FÖR VARNINGSLJUS
PN

BESKRIVNING

500050831

Hållare för varningsljus
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FLEXIBILITET
TAKRÄCKEN
Takräcken av aluminium som är rejäla och lätta att montera.

PN

6

BESKRIVNING

500050832

Sats takräcken 1700 H1

500050833

Sats takräcken 1500 H2

500050834

Extraräcke H1 1700

500050835

Extraräcke H2 1500

PASSAR DINA ARBETSBEHOV
KLÄDSEL I LASTUTRYMMET
Klädseln i lastutrymmet har designats speciellt för Daily. Golvet kan lätt demonteras men samtidigt förblir det ordentligt fastsatt
under användningen. Panelerna ger skåpbilen bästa möjliga skydd, eftersom de är extremt starka och beständiga mot fukt, kemiska
ämnen och repor. Golven tillverkas av fenolisk plywood med en tjocklek på 12 mm. Sidobeklädnaderna består av 4 mm tjock
polypropylen och har en invändig bikakestruktur.

PN

BESKRIVNING

PN

BESKRIVNING

500050836

Golvsats axelavstånd 3000 enkelhjul

500050841

Väggbeklädnadssats axelavstånd 3000, H1

500050837

Golvsats axelavstånd 3520 enkelhjul

500050842

Väggbeklädnadssats axelavstånd 3520, H1

500050838

Golvsats axelavstånd 3520L enkelhjul

500050843

Väggbeklädnadssats axelavstånd 3520, H2, H3

500050839

Golvsats axelavstånd 4100 enkelhjul

500050844

Väggbeklädnadssats axelavstånd 3520L, H2, H3

500050840

Golvsats axelavstånd 4100L enkelhjul

500050845

Väggbeklädnadssats axelavstånd 4100, H2, H3

500051000

Golvsats axelavstånd 3520 tvillinghjul

500050846

Väggbeklädnadssats axelavstånd 4100L, H2, H3

500051001

Golvsats axelavstånd 3520L tvillinghjul

500051002

Golvsats axelavstånd 4100 tvillinghjul

500051003

Golvsats axelavstånd 4100L tvillinghjul
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LÖNSAMHET
SPOILER
Ett brett utbud av spoilers och en speciell aerodynamisk sats som har utformats för den fasta spoilern i Sportmodellen ger ett förbättrat
luftflöde. Alla takspoilers garanterar en utmärkt aerodynamisk lösning som minskar bränsleförbrukningen och finns i både fasta
och justerbara versioner. Skenor och invändiga förstärkningar som är ingjutna i kompositen ger en robust men samtidigt lätt design.
Insatserna är förzinkade och har en utmärkt mekanisk motståndskraft tack vare användningen av ramar av korrosionsbeständiga
material. Det går lätt och snabbt att installera dem. Den aerodynamiska satsen har testats både i vindtunnel och på väg för att säkerställa
ännu större bränslebesparingar.
PN

BESKRIVNING

500050771

Fast spoiler Sportmodell*

500051757

Aerodynamisk sats –
kompatibel med fast spoiler Sportmodell*

* Standardfärg: vit

PN
500050772

PN
500051130
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BESKRIVNING
Justerbar takspoiler Sportmodell

BESKRIVNING
Fast takspoiler i Business-Linjen med behållare

PN
500050770

BESKRIVNING
Justerbar takspoiler Standardmodell

FÖR ATT MAXIMERA EFFEKTIVITETEN
SOLSKYDD
Solskyddet reducerar solstrålarnas effekt och hjälper till att förhindra isbildning på rutan under vintern samtidigt som hytten hålls
svalare när det är varmt ute.
• Material: Plexiglas
• Tjocklek: 6 mm

PN
500051520

BESKRIVNING
Solskydd**

** Får inte monteras när följande tillval har installerats:
14522 ACC (adaptiv farthållare),
72803 ACC + köassistent,
2912 LDWS (avåkningsvarnare),
72805 LDWS + proaktiv filbytesvarning,
72806 AEBS (avancerat nödbromssystem) + CITY BRAKE,
72841 Automatiska torkare och strålkastare,
72839 AHBC (automatisk helljusstyrning).

DEFLEKTORER
De består av akrylat och reducerar det aerodynamiska
motståndet och turbulensen utan att påverka sikten.
Satsen består av två delar.
PN
500051521

BESKRIVNING
Deflektorer
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SÄKERHET

FRONTBÅGEN
En ny frontbåge, med europeisk certifiering, ger skydd
framtill och kan öka fordonets och fotgängarnas aktiva
och passiva skydd.
PN
500050848

BESKRIVNING
Frontbågen

SIDOSKYDD
Sidosteg av rostfritt stål förebygger skador på fordonets
sidor och chassiet. Efter en sidokrock kan dörrarna fortfarande
öppnas.
PN

BESKRIVNING

500050852

Sats för axelavstånd 3000

500050853

Sats för axelavstånd 3520

500050854

Sats för axelavstånd 4100

500050855

Extrasats för överhäng - 3520L

500050856

Extrasats för överhäng - 4100

500050857

Extrasats för överhäng - 4100L

LJUSRAMP
Ljusrampen med sina extralampor har utvecklats för att
öka fordonssäkerheten och möjliggöra en perfekt sikt på
långt avstånd.
PN
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BESKRIVNING

500051470

Ljusramp

500050665

FULL LED extraljus 565 lm, diameter 5",
svar t kropp/kromad ring

500050661

FULL LED extraljus 700 lm, diameter 7",
svar t kropp/ kromad ring

ALLTID SÄKER

SAFELOCK
För att förbättra säkerheten i lastutrymmet, erbjuder IVECO
ett innovativt och lätt låssystem.
• Extremt säker tack vare cylindern med manipuleringsskydd
och antiborrningscertifikat
• Snabb och enkel installation
• Skyddad mot intrång tack vare den runda formen som inte
ger handgrepp samt avsaknaden av spakar
PN
500051472

BESKRIVNING
Safelock

DIABLOCK MED EN KOLV
DIABLOCK® är en skyddsdörr med ett magnetiskt ställdon som
skyddar lastutrymmets kant.
PN
2994944

BESKRIVNING
Diablock® med en Kolv

DRAGKROK
IVECOs dragkrokar är desamma som används vid OEM-byggen.
De typtestas och godkänns enligt samma säkerhetsstandarder.
Vi erbjuder sfäriska, automatiska och blandade krokar. Hör med
din återförsäljare vilken som passar just din bil beroende på typ,
version, hjulbas och tillval.

TANKLOCK OCH DIESELSTÖLDSKYDD
Dieselstöldskyddet har testats av IVECO för Nya Daily och ger
följande fördelar :
• Förhindrar bränslestöld
• Snabb tankning med en hastighet på 120 liter per minut
• Lätt och snabb montering
PN

BESKRIVNING

500051030

Dieselstöldskydd

2993927

Låsbart tanklock
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SÄKERHET
NÖDSATS OCH FÖRSTA HJÄLPEN
Satsen innehåller:
• Svar t väska med IVECO-tryck
• Reflexväst
• Europeisk mikrotriangel
• Ficklampa med 19 vita LED-lampor med hög ljusstyrka och
non-slip handtag. Tre batterier ingår
• Första hjälpen-sats med typgodkännande DIN 13164
• Lamp- och säkringsväska
PN
500050777

BESKRIVNING
Nödsats och första hjälpen

BRANDSKYDD
MANUELLT FLAMSKYDD
Aerosolbaserad flamdämpare som är lätt att använda och som
inte tar mycket plats.
Den är batteridriven och en LED-lampa signalerar dess laddningsstatus.
• Mått: diameter 3 cm; längd 34 cm
• Totalvikt: 250 g
• Brandklass: A, B, C
• Elektrisk aktivering
• Alkaliskt batteri 1,5 V
• Internationellt patent
PN
500050745

BESKRIVNING
Eolo - Brandskydd

VODAFONE AUTOMOTIVE
Systemet skyddar motorrummet, hytten och förvaringsutrymmet.
Allmänna egenskaper:
• Centrallås
• Integrerade ultraljudssensorer
• GSM-varningsenhet med motorlås
• Sändning av SMS till upp till 10 telefonnummer vid larm
• Varningssamtal till mobiltelefonen
• Startspärr
• Blinksignal vid aktivering/inaktivering av larmet
• Självförsörjande trådlös siren

SYSTEM FÖR REPARATION OCH
PUMPNING AV DÄCK
Satsen består av följande delar:
• Kompressor på 15 A som på kort tid kan ge däcken ett högt tryck
• 8 meter långa elkablar som är försedda med klämfästen för
en direkt anslutning till batteripolerna
• Flaska med tätningsvätska, 620 ml, för att reparera hål som
förorsakats av föremål med en diameter på upp till 8 mm
på slanglösa däck
Satsens sammansättning gör att ventilen inte behöver demonteras.
PN
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BESKRIVNING

500050780

System för reparation och pumpning av däck

500051881

Refillflaska för art.nr 500050780

PN

BESKRIVNING

500051515

Vodafone Automotive

ALLTID SÄKER
VERKTYGSLÅDOR
De passar perfekt i inredningen på alla typer av fordon. Stort
urval av tillbehör möjliggör personliga anpassningar.
PN

BESKRIVNING

500050200

Låda matt metall 500x350x400 mm

500050577

Låda i termoplast 400x350x400 mm

500050210

Låda för bakre hyttvägg, vitlackerad
500x1200x1870 mm

DÄCKTRYCKSÖVERVAKNINGSSYSTEMET
Däcktrycksövervakningssystemet håller alltid temperaturen och däckens trycktillstånd under kontroll.
Två olika versioner är tillgängliga:

TPMS LIGHT TRUCK
Satsen innehåller:
• 4 Sensorer på däckventilhättorna
• 4 Dammskydd
• 1 Display: L42*B88*H14 mm
Egenskaper:
• Tryckområde: 0-5,2 Bar/0-75 PSI
• Ljus- och ljudvarning
• Självtest vid varje påsättning
• Intelligent sovläge för strömbesparing

TPMS KOMPATIBEL MED A/V-INGÅNG
Denna TPMS är kompatibel med multimediasystemet
(art.nr 500051523, art.nr 500051524, art.nr 500051525)
Satsen innehåller:
• 4 Sensorer på däckventilhättorna
• 4 Dammskydd
• 1 EDC-enhet
Egenskaper:
• Tryckområde: 0-4,5 Bar / 0-65 PSI
• Tryck på knappen en gång för att sätta på/stänga
av A/V-monitorn
• Ljus- och ljudvarning
• Självtest vid varje påsättning
PN

BESKRIVNING

500051505

TPMS Light Truck

500051506

TPMS kompatibel med A/V-ingång

500051507

Sats med två extra sensorer för ventilhättor

13

HI-TECH
IVECO DAB ”PLUS” RADIO
•
•
•
•
•

Avtagbar frontpanel med LCD-skärm
Öppning för SD kort och USB-hållare fram
Bluetooth®
Uppspelning CD/MP3/WMA
4 kanaler x 40 W MAX
PN

BESKRIVNING

500050803

IVECO DAB “Plus” Radio

500051529

Radiotuner DAB Plus IVECO
med rattkontroller

DIGITAL IVECO RADIO USB, (SD), AUX-IN
• Avtagbar frontpanel med LCD-display med punktmatris.
Vit belysning och inbyggd Bluetooth®/ljud-streamning
• Elektronisk stötskyddsmekanism
• DSP ljudeffekter: Classic-Rock-Pop-Flat
• 18 FM-stationer och 12 AM-stationer kan programmeras
• Radiotuner FM-AM-RDS-PLL EON
• 1 SD-kortplats max. 8 GB
• 1 främre USB-port max. 8 GB
PN
500050806

BESKRIVNING
Digital IVECO Radio USB, (SD), Aux-in

BLAUPUNKT TORONTO 440 BT
• CD-spelare som är kompatibel med CD-DA, CD-R, CD-RW
• 2 USB-ingångar, SD och Aux-in fram
• Inbyggd Bluetooth®, ljud-streamning och tillgång till kontakterna
i telefonen
• FM/AM World Tuner RDS-Radio, där man kan spara upp till
25 radiostationer
• Uppspelning av formaten WMA och MP3 med funktionen
ID3-Tag (visar filer och mappar)
• Kompatibel med iPod, iPhone och Android
• Effekt 4 x 50 W
PN
500051866
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BESKRIVNING
Blaupunkt Toronto 440 BT

FRAMTIDEN I FORDONET
BÄRBAR NAVIGATOR TRAVEL PILOT 7-TUM LMU EU
7"-pekskärm med hög upplösning (800x480 pixlar), heltäckande TomTom™-Europakarta inklusive Ryssland och Turkiet.
• Storlek 188x114x12 mm
• 2D/3D-visning
• Hastighetshjälp och varning om fartkameror
• Reell vy och körfältsassistans
• 24-månaders garanti från inköpsdatumet för slutanvändaren
Förpackningen innehåller följande: fordonsbatteriladdare, hållare för fastsättning på rutan, mini USB-kabel, 2,5 mm ljud- och videokontakt
för indata från backkamera, användarhandbok, 9-teckens display med reglerbar belysning, avtagbar frontpanel.

PN
500051516

BESKRIVNING
Bärbar Navigator Travel Pilot 7-tum
LMU EU

BÄRBAR NAVIGATOR TRAVEL PILOT 7-TUM TRUCK LMU EU
•
•
•
•
•
•
•
•

7-tums högupplöst pekskärm
Mått: 188x114x12 mm
TomTom™-Europakartor för 43 länder, inklusive Ryssland
Bluetooth® handsfree med samtidig navigering och samtal
Automatisk ljud- och videoingång för backkameran
Ljudutgång
Integrerad ekologiskt trafikljussystem
Speciell programvara för lastbilar : genom att ställa in dimensionerna, t.ex. vikten och materialtypen som ska transporteras, kommer den
att räkna ut den bästa rutten. Den tar hänsyn till vägarnas bredd, tunnlarnas höjd och broarnas viktgränser för tunga fordon
• 24 månaders garanti från och med inköpsdatumet
PN
500051519

BESKRIVNING
Bärbar Navigator Travel Pilot 7-tum Truck
LMU EU
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HI-TECH
PROFESSIONELLA SÄKERHETSSYSTEM
Backkamerasystemet är idealiskt för att ge dig som förare bättre sikt under manövrering/ backning. Varje produkt har designats för att ge
maximal tillförlitlighet både under normala och besvärliga arbetsförhållanden. Det finns tre kompletta satser med färgmonitor
TFT LCD och en eller två vattentäta backkameror väl skyddade mot damm och vatten.

BACKKAMERASYSTEMET är en komplett sats
bestående av:
• Vattentät integrerad kamera CM-12 IP67 med
vidvinkelbild i 170° (ar t.nr 500050729)
• Färgmonitor TFT LCD 4,3", format 16:9, 12/24 V
• Kabel 9 m
PN
500050731

BESKRIVNING
Backkamerasystem

BACKKAMERASYSTEMET är en komplett sats
bestående av:
• Vattentät integrerad kamera CM-12 IP67
(art.nr 500050729) med vidvinkelbild i 170°
• Färgmonitor CM-562 TFT LCD 5,6"
• Kabel 9 m
PN
500050727

BESKRIVNING
Backkamerasystem

BACKKAMERASYSTEMET är en komplett sats
bestående av:
• Vattentät integrerad kamera CM-12 IP67 med vidvinkelbild
i 170° (art.nr 500050729)
• Färgmonitor CM-562 TFT LCD 5,6"
• Mikrokamera CM-45 med prismalinser för att möjliggöra
visningen av de främre fordonssidorna på höger och vänster
sida med en vinkel på 30°
• Kabel 9 m
PN
500050728
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BESKRIVNING
Backkamerasystem

FRAMTIDEN I FORDONET
BACKKAMERA MED WI-FI
Skräddarsydd kameralösning för total kontroll vid backning, via
smarttelefon eller surfplatta med Android/iOS som skärm via
”IVECO Cam”-appen.
Allmänna egenskaper:
• Filmernas registreras automatiskt
• Möjligt att titta på registrerade filmer från DVR-backkamera
• Alla 3G-funktioner är aktiva när Wi-Fi-kameran används
• Wi-Fi-kamerornas anslutning förblir aktiv i 60 minuter efter
det att fordonet har stängts av med hjälp av en timer

PN

BESKRIVNING

500051579

Wi-Fi-backkamera för skåpbil – beställs separat,
art.nr 5801557593

500051580

Backkamera med Wi-Fi för hytt

PARKERINGSSENSORER
För att förstärka säkerheten, finns IVECO främre och bakre parkeringssensorer för en lätt manövrering och parkering. De förhindrar
stötar som kan leda till otrevliga fordonsskador. Två alternativ är tillgängliga.

BAKRE PARKERINGSSENSORER. GRUNDSATS MED
SUMMER 12 V
• Installationshål: 19 mm
• Sensordjup: 15 mm
Satsen innehåller:
• Fyra främre sensorer som kan målas över
• Ljudvarning i fyra steg via högtalarna
• Kabel med kontaktdon för att möjliggöra en enkel installation
• Verktyg för att göra hål i stötfångare
PN
5802234765

BESKRIVNING
Bakre parkeringssensorer

PARKERINGSSENSORER FÖR INTEGRERAD
INSTALLATION 12/24 V
• Installationshål: 18-22 mm
• Sensorer med justerbart djup: 17 mm
Satsen innehåller:
• 4 sensorer
• Fyra lutande adaptrar 12°
• Fyra platta adaptrar
• Fyra sensorlådor
• Fyra sensorförlängningar
• Fyra bitar dubbelhäftande tejp
• Kontrollåda, mått: 98x72x25 mm
• Sensorkabel: 4,5+4,5 m
• Verktyg för att göra hål i stötfångare
PN

BESKRIVNING

500051501

Främre parkeringssensorer för
integrerad installation

500051502

Bakre parkeringssensorer för
integrerad installation

500051504

LED-display med 10,5-meterskabel

17

ANSLUTNINGSBARHET

MULTIMEDIASYSTEM - ANDROID-BASERAT
”FULL VISION” multimediasystem levereras med navigeringssystem och backkamera och ger en komplett lösning med multimedia,
navigering och backning för ökad säkerhet.
Huvudegenskaper:
• HD 8" IPS kapacitiv antireflektiv skärm
• Octacor processor
• Android 8.0
• Förladdad APP: Musik / Video / Aux in / A2DP / Wi-Fi backkamera
Daily (IVECO Up IVECO-business APP),YouTube, Netflix,
GoogleMap, Enkel anslutning för Android och iOS smarttelefoner.
• iPhone redo
• 2 USB för ljud/video-filer
• Bluetooth® 4.1
• 16 GB hårddisk
• DVR

•
•
•
•
•
•
•

Wi-Fi
IVECO och Camper intressepunkter
Radio med dubbeltuner RDS och tuner
Integrerad DAB + tuner
Mask inkluderad
Kablar för återställning av mikrofon och antenn
Rattkontroll (500051526)/OPT: 78319
PN
500051523

BESKRIVNING
Multimediasystem - Android-baserat

Sats Full Vision för skåpbil:
• Multimediasystem (art.nr 500051523)
• Professionell kamera (art.nr 500051525)
PN
500051528

BESKRIVNING
Android-baserat Multimediasystem för skåpbil
med iGo Truck-navigeringsprogramvara,
TomTom™-Europakarta

Sats Full Vision för HYTT:
• Multimediasystem (art.nr 500051523)
• Professionell kamera (art.nr 500051524)
PN
500051527
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BESKRIVNING
Android-baserat Multimediasystem för HYTT
med iGo Truck-navigeringsprogramvara,
TomTom™-Europakarta

ALLTID ANSLUTEN

SMARTTELEFONHÅLLARE
Smarttelefonhållare med inbyggd Qi-teknik för snabb laddning jämfört
med en klassisk 5 V-laddare.
PN
500051756

BESKRIVNING
Qi Smar ttelefonhållare

Allmänna egenskaper:
• Specialanpassat fäste för instrumentpanelen
• Laddningssats med plug & play-kablage och TYCO-kontakt
• Spänningsreducerare från 12 V till 5 V
• Arbetstemperatur mellan -25 och +85 °C.
• Max.förbrukning vid snabbladdning: 16 mAh vid 12 V
• Certifiering enligt Qi-standarden för elektromagnetisk teknik
• Certifiering enligt TUV e Red-CE

ANDROID-SYSTEM FÖR INSTRUMENTPANELEN MED NAVIGERING
Smart Driving Auxiliary System är en allt-i-ett produkt:
• Rymlig pekskärm med en 8-tums högupplöst digital monitor
• GPS navigeringssystem med tre olika sätt att navigera på: karta,
navigering i realtid eller båda
• Varning för fartkameror
• DVR med högupplöst kamera för inspelning vid en eventuell krock
• Uppspelning av spår under körningen
• BT telefon/BT musik
• Navigeringssystem med heltäckande Europakarta
PN

BESKRIVNING

500051508

Android-System för instrumentpanelen
med navigering

500051512

Backkamera för Android-System
för instrumentpanelen

GPS LOCATOR MARIO
GPS Locator Mario är nästa generationens satellitskyddssystem.
Den låter dig lokalisera fordonet via en app och visar positionen
direkt från telefonen eller dataskärmen.
Specifikationer:
• Internetplats: Gör att du kan kontrollera rutterna som har
körts, få rapporter om kilometrarna som har tillryggalagts,
bränsleförbrukning, hastighetsgränser som har överskridits
samt kontrollera stopp- och körtiderna
• SAT-larm: Vid stöld skickas ett meddelande med den
geografiska platsen
PN
500051469

BESKRIVNING
GPS Locator Mario
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KOMFORT
BILKLÄDSEL
En ny serie med original bilklädslar har tagits fram av IVECO för Nya Daily. De uppfyller alla behov och ger en skräddarsydd miljö som är behaglig
att vistas i.

BLUE INSTINCT LINE

Blått och svart originaltyg av mikrofiber som andas och med
integrerad IVECO-logotyp.
PN

BESKRIVNING

500051473

FÖRARE standard

500051474

FÖRARE med hål för armstöd och hål för
handtag för ländryggsjustering

500051475

SOFFSÄTE 2 PLATSER standard

500051476

SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala
säkerhetsbälten

500051477

SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala
säkerhetsbälten och bord

500051478

SOFFSÄTE 4 PLATSER

500051485

HUVUDSTÖD

BLACK ECO LINE

Konstläder med integrerad IVECO-logotyp.

PN
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BESKRIVNING

500051486

FÖRARE standard

500051487

FÖRARE med hål för armstöd och hål för
handtag för ländryggsjustering

500051488

SOFFSÄTE 2 PLATSER standard

500051489

SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala
säkerhetsbälten

500051490

SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala
säkerhetsbälten och bord

500051491

SOFFSÄTE 4 PLATSER

500051498

HUVUDSTÖD

NJUTBAR KÖRNING

PREMIUM BLUE

Originaltyg av mikrofiber som andas, med IVECO-logotypen och blå inslag.
PN

BESKRIVNING

500050880
500050881

FÖRARE standard
FÖRARE med hål för armstöd och hål för handtag för ländryggsjustering

500050882

SOFFSÄTE 2 PLATSER standard

500050883

SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten

500050884

SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten och bord

500050885

SOFFSÄTE 4 PLATSER

PREMIUM RED

Originaltyg av mikrofiber som andas, med IVECO-logotypen och röda inslag.
PN

BESKRIVNING

500050886
500050887

FÖRARE standard
FÖRARE med hål för armstöd och hål för handtag för ländryggsjustering

500050888

SOFFSÄTE 2 PLATSER standard

500050889

SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten

500050890

SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten och bord

500050891

SOFFSÄTE 4 PLATSER

PREMIUM SILVER

Techno Silk-tyg med IVECO-logotypen.
PN

BESKRIVNING

500050892
500050893

FÖRARE standard
FÖRARE med hål för armstöd och hål för handtag för ländryggsjustering

500050894

SOFFSÄTE 2 PLATSER standard

500050895

SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten

500050896

SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten och bord

500050897

SOFFSÄTE 4 PLATSER

CONSTRUCTION

Speciell serie som är tillägnad tyngre arbete. Tyg av svart och grått konstläder som är mycket
hållfast och lätt att rengöra.
PN

BESKRIVNING

500050898
500050899

FÖRARE standard
FÖRARE med hål för armstöd och hål för handtag för ländryggsjustering

500050900

SOFFSÄTE 2 PLATSER standard

500050901

SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten

500050902

SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten och bord

500050903

SOFFSÄTE 4 PLATSER

TRANSPORTER

Speciell serie som är tillägnad logistiskt arbete. Sandfärgat mikrofibertyg som är mycket
hållfast och som andas. Det har insatser av konstläder och en broderad IVECO-logotyp.
PN

BESKRIVNING

500050904
500050905

FÖRARE standard
FÖRARE med hål för armstöd och hål för handtag för ländryggsjustering

500050906

SOFFSÄTE 2 PLATSER standard

500050907

SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten

500050908

SOFFSÄTE 2 PLATSER med centrala säkerhetsbälten och bord

500050909

SOFFSÄTE 4 PLATSER
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KOMFORT
TYGMATTOR
Designade för att kombineras med bilklädslarna, utrustade med
broderade logotyper och färgade kanter.
Ett dubbelt fästsystem garanterar perfekt vidhäftning för att
förebygga potentiella risksituationer.
PN

BESKRIVNING

500036284

Premium Röd

500036285

Premium Blå

500050698

Premium Silver

500051499

Premium Black

GUMMIMATTOR
Avsedda att hålla rent inne i hytten och hålla originalklädseln
i gott skick. Syrabeständiga, tvättbara och icke deformerbara.
Med upphöjd kant som håller smutsen borta.
PN
500025827

BESKRIVNING
Gummimattor

SKÖTSELSATS
Miljövänligt rengöringsmedel för fordonsskötseln.
Sats med fyra produkter:
• Shining glass 250 ml för rengöring av rutorna
• Perfect Interior 250 ml för rengöring av instrumentpanelen,
ratten och bilmattorna
• Cleaning air 250 ml för att rena luften
• Shining body 250 ml för att skydda karossen

PN
500050618
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BESKRIVNING
Skötselsats

NJUTBAR KÖRNING

STYLINGSATS
För att utrusta Nya Daily med eleganta detaljer som understryker
dess karaktär och stil.

PN
500051759

BESKRIVNING
Stylingsats

Satsen innehåller:
• Spegelinsats: Sats med 2 delar
• Överdrag till dörrhandtag: Sats med 4 delar

LUFTKONDITIONERING
Luftkonditionering används inte längre bara på sommarmånaderna, utan även under vintern för att få en snabb avfrostning av rutorna
vilket underlättar perfekt sikt.
PN

BESKRIVNING

500050920

Luftkonditionering skåpbil eller hytt 2.3 cc

500050921

Luftkonditionering skåpbil eller hytt 3.0 cc
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