
PODWOZIE DO ZABUDOWY

NOWY



SIŁA
RAMA Z WYTRZYMAŁYMI PODŁUŻNICAMI

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA DO 7 t

WZMOCNIONE ZAWIESZENIA 
(ZWIĘKSZENIE DOPUSZCZALNEGO

OBCIĄŻENIA NAWET O 200 kg)

WYTRZYMAŁE I NIEZAWODNE SILNIKI

WSZECHSTRONNOŚĆ
8000 WERSJI FABRYCZNYCH

PODWOZIE Z KABINĄ, FURGON, 
PODWOZIE Z KABINĄ BRYGADOWĄ, MINIBUS

KOŁA POJEDYNCZE LUB BLIŹNIACZE

MAKSYMALNA ŁATWOŚĆ ZABUDOWY

ZWROTNOŚĆ
NOWE ZAWIESZENIA

ZOPTYMALIZOWANE ROZSTAWY 
OSI UŁATWIAJĄCE KIEROWANIE

NAJLEPSZA ŚREDNICA SKRĘTU W 
SWOJEJ KATEGORII (10,5 m)

Twój nowy DAILY to całkiem nowy 
DAILY: z natury mocny, zaskakujący swoją 
lekkością, komfortem i łatwością prowadze-
nia. Struktura z ramą nośną z podłuż-
nicami stanowi gwarancję wszechstronno-
ści i trwałości. Nowe zawieszenia poprawiają 
dynamikę, optymalizują osiągi i są lżejsze. 
To pojazd opracowany z myślą o 
prowadzeniu biznesu – z ładownością
większą aż o 40 kg, łatwiej dostępną platfor-
mą załadunkową i niższym zużyciem paliwa.
Nowy DAILY został zaprojektowany cał-
kiem od nowa, aby zaspokoić wszystkie 
wymagania związane z lekkim transportem 
komercyjnym. Nowa koncepcja, nowy 
pojazd, nowa generacja DAILY.

PROJEKT
NOWY KSZTAŁT

NOWE WNĘTRZA

ERGONOMICZNA DESKA ROZDZIELCZA

NOWE SCHOWKI

KOMFORT
KOMFORT PROWADZENIA PORÓWNYWALNY 

Z SAMOCHODEM OSOBOWYM 

NOWE SIEDZENIE I NOWE ROZMIESZCZENE 
ELEMENTÓW STEROWNICZYCH

LEPSZA IZOLACJA AKUSTYCZNA

LEPSZA WIDOCZNOŚĆ

NOWA KLIMATYZACJA

NOWA OFERTA INFO-TELEMATYCZNA

OSIĄGI
NAPĘD NA TYLNE KOŁA

9 SILNIKÓW

NAJWIĘKSZA MOC W SWOJEJ KLASIE (205 KM)

NAJWIĘKSZY MOMENT OBROTOWY W 
SWOJEJ KLASIE (470 Nm)

NATURAL POWER O MOCY 136 KM

RĘCZNE I AUTOMATYCZNE 6-BIEGOWE 
SKRZYNIE BIEGÓW

OPŁACALNOŚĆ
ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA PALIWA O PONAD 5,5%

TRYB “ECOSWITCH” ZAPEWNIAJĄCY 
MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ

LEPSZA AERODYNAMIKA

ZWIĘKSZENIE ŁADOWNOŚCI

NOŚNOŚĆ PODWOZIA SIĘGAJĄCA NAWET 4,7 t

GENUA, WŁOCHY.
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decydującym o wytrzymałości i 
wszechstronności. 
Zastosowanie ram o większej grubości, 
dostosowanej do zwiększonego ciężaru 
ładunku, umożliwia optymalizację 
ciężarów i osiągów w każdej wersji. 
Pomiędzy podłużnicami rozmieszczone są - 
niewpływające na przestrzeń załadunkową - 
układy oczyszczania końcowego spalin oraz 
(w przypadku wersji NATURAL POWER) 
zbiorniki na metan. DAILY jest jedynym 
pojazdem w swojej klasie o masie 

Nowy DAILY to lekki, a zarazem 
wytrzymały pojazd użytkowy o 
najlepszych osiągach, niezmiennie 
mimo upływu czasu. 

Jego mocnym punktem jest rama nośna 
z podłużnicami w kształcie litery “C” 
wykonanymi ze specjalnej stali: to wyjątkowe 
rozwiązanie czyni DAILY niepowtarzalnym 
w porównaniu z pojazdami opartymi na 
rozwiązaniach pochodzących z samochodów 
osobowych. Rama nośna jest elementem 

całkowitej pojazdu wynoszącej do 7 
ton i wielkości roboczej załadunku do 
4700 kg. Również maksymalne obciążenie 
osi przedniej i tylnej należy do najwyższych 
w tej kategorii.
W obrębie gamy również obecnie dostępne 
są wszystkie warianty rozstawu osi 
od 3000 do 4750 mm przy zachowaniu tej 
samej długości kabiny i nadwozia. Umożliwia 
to wykorzystanie w nowym DAILY wariantów 
wyposażenia na podwoziu montowanych w 
poprzednich gamach.

SIŁA

Nowy DAILY w wersji z kabiną oprócz 
gamy z pojedynczymi kołami dostępny 
jest również w nowej wersji o rozstawie 
osi równym 4100 mm i długości zabudowy 
sięgającej 4,50 m: to idealny pojazd do 
zabudowy jako skrzynia, chłodnia lub furgon 
izotermiczny, będący w stanie zapewnić 
doskonałą zwrotność i stabilność również 
dzięki nowemu zawieszeniu QUAD-
LEAF. Siła nowego DAILY przekłada się 
na efektywność, niezawodność i 
wartość rezydualną. Żaden inny pojazd 

Podwozie nowego DAILY jest mocne i wytrzymałe, co pozwoliło 
zoptymalizować ciężar i osiągi.

nie zapewnia tak dużej ładowności, jak 
DAILY przy równoczesnym zachowaniu jego 
maksymalnego poziomu osiągów przez tak 
długi okres: są to dwie cechy gwarantujące 
wysoką wartość również na rynku pojazdów 
używanych.
Podwozie Nowego DAILY stanowi 
doskonałą bazę do zabudowy: jest 
najbardziej wytrzymały, a równocześnie 
najłatwiejszy do przekształcenia w wybraną 
wersję. W modelach  z kabiną pojedynczą 
lub brygadową, z kołami pojedynczymi i 

bliźniaczymi, doskonale sprawdza się jako 
wywrotka, furgon, samochód kempingowy, 
minibus, samochód pomocy technicznej, dźwig, 
podnośnik koszowy i wiele innych wariantów.
Dzięki swojej sile nie boi się żadnego 
zadania.

GENUA, WŁOCHY.



PROJEKT

Nowy system znakowania DAILY jest prosty i intuicyjny: kod 
wskazuje dopuszczalną masę całkowitą (wyrażoną w setkach 
kilogramów) oraz moc (wyrażoną w koniach mechanicznych).

Jaśniejsze wnętrze oraz lepsza widoczność dzięki zwiększeniu 
przeszklonych powierzchni i obniżonemu siedzeniu.

nadwozia zostało zaprojektowanych 
od nowa, zachowana została natomiast 
struktura z ramą nośną, na której opiera się 
wytrzymałość i trwałość DAILY.

Część przednia powstała z kompozycji różnych 
modułów: powierzchnia szyby przedniej z 
ciągłym obramowaniem dociera do okienek 
bocznych i łączy się z linią reflektorów-
maskownicy na wysokości lusterek. 
Maska, wystająca pomiędzy dwoma 
modułami, charakteryzuje się zaokrąglonym 

Rozwiązania konstrukcyjne zastoso-
wane w nowym DAILY wyrażają jego 
wyjątkową osobowość również pod 
względem estetycznym. 

Jest on unikalny w swoim segmencie, 
jeżeli chodzi o cechy techniczne i osiągi, 
wyróżnia się nowoczesnym kształtem, a 
równocześnie dumnie demonstruje swoją 
tożsamość profesjonalisty w dziedzinie 
transportu.
To całkiem nowy pojazd: 80% elementów 

kształtem: jej duże gabaryty ułatwiają dostęp 
do silnika. U dołu zderzak rozszerza się 
w kierunku wytrzymałych wnęk na koła i 
podkreśla przyczepność do nawierzchni 
silnym poziomym znakiem. 
Kształt nowego DAILY jest ściśle powiązany z 
jego funkcjonalnością. 

Reflektory rozmieszczone są wysoko i są 
lekko cofnięte, co zapobiega ich uszkodzeniom 
w przypadku niewielkich zderzeń. 
Większa przeszklona powierzchnia 

czyni kabinę jaśniejszą i poprawia widoczność 
pionową. Nowy styl kabiny poprawia również 
aerodynamikę pojazdu.

Nowy DAILY to również nowa 
ergonomiczna deska rozdzielcza z 
dużą liczbą schowków łatwo dostępnych z 
pozycji kierowcy (pięć schowków zamykanych, 
trzy gniazda DIN, trzy uchwyty na kubki, 
oprócz schowków na miarę przeznaczonych 
na często używane przedmioty, takie jak 
telefon komórkowy i tablet).



waha się od 3,3 do 7 ton, z rozstawem od 
3000 do 4750 mm i długością do zabudowy 
sięgającą 6190 mm. Nowa wersja z rozstawem 
osi wynoszącym 4100 mm przy pojedynczym 
kole zachowuje wszystkie charakterystyczne 
cechy DAILY, a równocześnie ułatwia jego 
prowadzenie.

Dostępne są dwa silniki (o poj. 2,3 i 3 litrów), 
zasilane dwoma rodzajami paliwa (olejem 
napędowym i metanem), osiągające dziewięć 
poziomów mocy (od 106 do 205 KM). 

Realizacja dwóch różnych projektów, z dwoma 
różnymi rozstawami osi dla furgonu i wersji 
z podwoziem kabinowym, uczyniła nowego 
Daily najbardziej wszechstronnym 
pojazdem w swojej klasie.

Nowa gama przewiduje następujące wersje: 
podwozie pod zabudowę z kabiną 
pojedynczą lub brygadową, podwozie 
do zabudowy jako minibus, VAN, 
VAN półprzeszklony i minibus.
Dopuszczalna masa całkowita wersji z kabiną 

Skrzynia biegów oferowana jest aż w 
czterech wariantach (trzy ręczne skrzynie 
biegów oraz zautomatyzowana skrzynia 
AGile™), a moment obrotowy mieści się 
w przedziale od 350 do 470 Nm. Ponadto 
dostępnych jest 15 wariantów przełożenia 
mostu, co umożliwia dostosowanie pojazdu 
do określonego zadania i optymalizację zużycia 
paliwa. 
W modelach z pojedynczymi kołami 
wysokość platformy załadunkowej 
została zmniejszona o 55 mm. 

WSZECHSTRONNOŚĆ

PODWOZIE DO ZABUDOWY (MINIBUS)

3,5      7 t

PODWOZIE Z KABINĄ BRYGADOWĄ

3,3      7 t

PODWOZIE Z KABINĄ

3,3      7 t

MEDIOLAN, WŁOCHY.
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W celu ułatwienia umieszczania materiałów 
istnieje ponadto możliwość wyposażenia 
nowego DAILY w pneumatyczne zawieszenia 
tylne, dostępne we wszystkich wersjach. 
Ten wyjątkowo obszerny wachlarz nadwozi, 
silników, wymiarów, rozstawów kół i 
ładowności daje łącznie 8000 różnych 
wersji fabrycznych nowego DAILY, a 
dzięki wszechstronności ramy nośnej każdy z 
nich oferuje niemal nieskończone możliwości 
zabudowy.



zawieszenie opiera się na dwóch wahaczach 
trójkątnych i poprzecznym  piórze resoru; 
zostało ono zaprojektowane całkiem od 
nowa pod względem polepszenia właściwości 
jezdnych pojazdu. 

W celu zwiększenia sztywności i zmniejszenia 
łącznej masy od nowa zaprojektowano 
również pewne kluczowe podzespoły, takie jak 
poprzecznica z łapami silnika.
Zawieszenie QUAD-LEAF charakteryzuje 
się doskonałymi osiągami (standardowe 

Prowadzenie nowego DAILY teraz 
jest jeszcze łatwiejsze i bardziej 
intuicyjne dla użytkowników posiadających 
prawo jazdy kat. B i przyzwyczajonych do 
samochodów osobowych.

Nowe zawieszenie przednie QUAD-
LEAF poprawia zwrotność, komfort i 
reakcje dynamiczne, gwarantując maksymalną 
stabilność również w przypadku nagłych zmian 
kierunku jazdy z pełnym załadunkiem. 
Seryjnie we wszystkich modelach do 3,5 t nowe 

obciążenie maksymalne wynosi 1900 kg) w 
połączeniu z umiarkowanym ciężarem (-40 
kg w porównaniu z poprzednim modelem).

W przypadku intensywnej eksploatacji w 
szczególnie trudnych warunkach na życzenie 
dostępne jest zawieszenie QUAD-TOR 
(montowane standardowo w wersjach z 
kabiną powyżej 3,5 t), w którym zastosowano 
drążki skrętne zamiast piór resorów, a 
maksymalne obciążenie osi wynosi 
2500 kg (2100 kg w przypadku wersji do 

ZWROTNOŚĆ

Nowe zawieszenia przednie QUAD-LEF poprawiają komfort, ułatwiają 
prowadzenie i zwiększają maksymalne dozwolone obciążenie.

5 t). W modelach z kołami pojedynczymi 
zastosowano zawieszenie tylne o nowej 
geometrii, przeprojektowane w celu 
zmniejszenia nadsterowności, wysokości 
platformy załadunkowej (-55 mm) oraz masy 
pojazdu (-8 kg).

Równowaga i łatwość prowadzenia 
nowego DAILY zostały maksymalnie 
wykorzystane bez uszczerbku dla jego 
nadzwyczajnej zwrotności w ciasnych 
przestrzeniach: średnica skrętu pomiędzy 

chodnikami (10,5 m) stanowi rekord w swojej 
kategorii.

GENUA, WŁOCHY.



Nowa klimatyzacja, zarówno ręczna, jak i automatyczna, 
gwarantuje wysoką wydajność bez zwiększania zużycia paliwa 
dzięki inteligentnemu układowi chłodzenia EcoMac.

KOMFORT

zachowaniu prawidłowej pozycji podczas pro-
wadzenia. Ergonomii przestrzeni, plasującej 
się na szczycie w swojej kategorii, towarzyszy 
jeszcze lepsze wyciszenie i efektywniejsza kli-
matyzacja (zarówno ręczna, jak i automatyczna). 
Teraz prowadzenie DAILY jest całkiem nowym 
doświadczeniem. Nowy długi rozstaw kół, 
wynoszący 4100 mm w wersji z po-
jedynczymi kołami gwarantuje doskonałą 
przyczepność do nawierzchni drogi niezależnie 
od załadunku, dużą zwrotność w wąskich prze-
strzeniach oraz zwiększony komfort jazdy. Nowe 

W nowym DAILY również pozycja i 
wrażenia podczas kierowania porów-
nywalne są z doskonałym samocho-
dem osobowym. W pojeździe zamontowa-
no nowy fotel (z siedzeniem obniżonym o 15 
mm), kierownicę (mniejszą o 20 mm i bardziej 
pionową o 7°), szybę przednią (z przeszklo-
ną powierzchnią większą o 40 mm, co przekłada 
się na poprawę widoczności o 4°). Deska roz-
dzielcza została zaprojektowana całkowicie 
od nowa, aby zagwarantować wygodną obsługę 
elementów sterowniczych przy równoczesnym 

zawieszenia poprawiają przyczepność, również 
przy dużych prędkościach. ESP montowany 
jest seryjnie we wszystkich wersjach, 
pozostałe zabezpieczenia elektroniczne (takie 
jak system LDW) są dostępne na żądanie. Nowa 
oferta info-telematyczna przewiduje trzy rodza-
je systemu audio oraz nawigator ze specjalnymi 
mapami przeznaczonymi dla pojazdów użytko-
wych.



OSIĄGI

F1A 2,3 l IVECO F1C 3,0 l IVECO

Nowy DAILY jest unikalny również 
dlatego, że montowane są w nim 
silniki dieslowskie wykorzystywane 
w przemyśle, zoptymalizowane pod kątem 
przewidzianych prac, będące w stanie osiągać 
bardzo wysokie przebiegi przy równoczesnym 
zachowaniu maksymalnej efektywności. 
Napędy dieslowskie są dostępne w 
wersji Euro 5b+ z EGR oraz EuroVI 
Heavy Duty z SCR i EGR. Układ oczyszczania 
spalin charakteryzuje się kompaktowymi 
gabarytami i znajduje się na wysokości ramy, 

Nowy DAILY oferuje najlepsze osiągi 
w swojej klasie. 
Napęd na koła tylne gwarantuje łatwy rozruch 
i przyspieszenie. Szeroki wybór silników i 
przełożeń umożliwia optymalizację zużycia 
paliwa w zależności od wykonywanych zadań. 
Maksymalna moc waha się od 106 
do 205 KM (maksymalna moc pośród 
czterocylindrowych silników dieslowskich), z 
momentem obrotowym osiągającym wartość 
470 Nm w przypadku silnika o pojemności 3 
litrów. 

nie wpływając w żaden sposób na przestrzeń 
załadunku. W wersjach Euro VI układ Common 
Rail nowej generacji umożliwia osiągnięcie 
ciśnienia wtrysku rzędu 2000 bar. Gamę 
silników uzupełnia ultra-ekologiczna wersja 
napędzana metanem, NATURAL POWER 
o mocy 136 KM. 
Wszystkie skrzynie są 6-biegowe, włącznie ze 
zautomatyzowaną skrzynią biegów AGile™ 
(którą można używać zarówno w trybie 
automatycznym, jak i sekwencyjnym).
W nowym DAILY wprowadzono ponadto 

kilka ważnych nowości, których celem 
jest zmniejszenie zużycia paliwa, takich jak 
EcoSwitch - tryb włączany przez kierowcę 
w celu modulowania momentu obrotowego, 
inteligentny układ chłodzenia EcoMac oraz 
alternator umożliwiający odzysk energii, które 
przyczyniają się do zmniejszenia zużycia 
paliwa o ponad 5% w porównaniu z 
poprzednim modelem.

Wersja Natural Power ze zbiornikami 
sprężonego gazu ziemnego umieszczonymi 

pomiędzy podłużnicami.



materiały przed wstrząsami i drganiami. Górna 
płaszczyzna ramy jest całkowicie płaska i pozba-
wiona jakichkolwiek wystających elementów, co 
ułatwia prace związane z zabudową. Pojazd przy-
stosowany jest do montażu przystawki odbioru 
mocy ze skrzyni biegów (z momentem obroto-
wym osiągającym 220 Nm). Układy elektroniczne 
pojazdu można zintegrować z elektroniką zabu-
dowy za pomocą standardowych podłączeń ma-
gistrali CAN-BUS. Optymalizacja aerodynamiki 
oraz rozwiązania technologiczne zastosowane w 
nowym DAILY (począwszy od EcoSwitch po in-

Nowy DAILY gwarantuje maksymalną 
wydajność i efektywność podczas wy-
konywania wszystkich zadań.
Zoptymalizowany również pod kątem ładowno-
ści nowy DAILY obecnie posiada jedną z naj-
niższych mas pustego pojazdu w swo-
im segmencie (już od 1750 kg) i gwarantuje 
maksymalną ładowność (do 4700 kg w wer-
sji 7 t). Tylne zawieszenia pneumatyczne 
(dostępne na żądanie we wszystkich wersjach) 
ułatwiają czynności związane z załadunkiem i roz-
ładunkiem, jak również chronią transportowane 

OPŁACALNOŚĆ

teligentny alternator) umożliwiają oszczęd-
ność paliwa przekraczającą 5,5%. System 
Start&Stop, dostępny z EcoPack, obniża zużycie 
paliwa o dodatkowe 10% podczas jazdy miejskiej. 
Wszystko to przekłada się na znaczne obniże-
nie łącznych kosztów eksploatacyjnych 
pojazdu. Duża ładowność, zmniejszony ciężar, 
łatwość zabudowy i zoptymalizowane zużycie 
paliwa (wraz z wysokimi osiągami silnika w po-
łączeniu z napędem na koła tylne) czynią nowego 
DAILY najbardziej wydajnym pojazdem obecnie 
dostępnym na rynku.

MEDIOLAN, WŁOCHY.

ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA PALIWA O 5,5%
Zwiększona aerodynamika kabiny

Pierścienie tłokowe o niskim współczynniku tarcia i specjalny olej silnikowy.

Opony o niskim oporze toczenia.

Urządzenie uruchamiane przez kierowcę, umożliwiające zmniejszenie momentu 
obrotowego, przydatne do zmniejszania zużycia paliwa, gdy pojazd porusza się bez ładunku.

System automatycznego klimatyzatora, optymalizująca uruchamianie sprężarki w 
zależności od rzeczywistej potrzeby chłodzenia kabiny.

Alternator, który uruchamia się przeważnie w fazie zwolnienia gazu i odzyskuje energię 
kinetyczną.

AERODYNAMIKA

EFEKTYWNOŚĆ SILNIKA

OPONY EKO

INTELIGENTNY ALTERNATOR

ECOMAC

ECOSWITCH
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IVECO CAPITAL umożliwia wejście 
do świata IVECO. Dzięki synergicznej 
współpracy z grupą CNH INDUSTRIAL i so-
juszem z BNPLS (największą spółką leasingo-
wą w Europie), obecnie IVECO CAPITAL jest 
w stanie zaproponować na jeszcze korzyst-
niejszych warunkach usługi stworzone i 
opracowane z myślą o specyficznych 
wymogach transportu użytkowego. 
Wszystkie programy finansowania, 
począwszy od płatności ratalnych po leasing 
operacyjny, można dostosować do indywi-
dualnych wymogów. W racie miesięcz-
nej mogą zostać uwzględnione ewentualne 
koszty zabudowy i wyposażenia pojazdu, zin-
dywidualizowane usługi pomocy technicznej 
ELEMENTS oraz usługi ubezpieczeniowe, ta-
kie jak OC, Auto-Casco, NNW i ubezpiecze-
nie kredytu. IVECO CAPITAL pomaga klien-
tom w dokonaniu wyboru produktu 
finansowego najlepiej pasującego 
do profilu gospodarczego, ekonomicznego i 
podatkowego firmy. Usługi IVECO CA-
PITAL są dostępne we wszystkich 
salonach sprzedaży IVECO.

USŁUGI

Elastyczność ELEMENTS gwarantuje wyjątko-
wo korzystne usługi serwisowe uszyte na miarę 
potrzeb. Klient ma możliwość wyboru poziomu 
usług serwisowych zgodnie ze specyfiką własnej 
działalności, mając przy tym pewność stałych 
kosztów pod kontrolą.
Sieć IVECO charakteryzuje się wyjątkowo roz-
ległym zasięgiem i doskonałymi kompetencjami. 
Warsztaty IVECO oferują jakość producenta w 
połączeniu z kompetencjami serwisantów, któ-
rzy znają nowego DAILY jak nikt inny. Specjalne 
wyposażenie diagnostyczne i naprawcze zapew-

Nowy DAILY to o wiele 
więcej niż sam pojazd - to 
kompleksowe roz-
wiązanie transporto-
we stanowiące połączenie 

produktu i usług. Aby zawsze zaoferować 
swoim klientom to, co najlepsze, firma IVECO 
stworzyła ELEMENTS: szeroką gamę pro-
gramów pomocy technicznej dostoso-
wanych do indywidualnych wymogów, opraco-
wanych z myślą o utrzymaniu pojazdu zawsze w 
idealnym stanie. 

niają skuteczność i szybkość oraz umożliwiają 
interwencję również na odległość.
 

ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO 
CIEBIE, GDZIEKOLWIEK JESTEŚ.
Iveco Assistance Non – Stop, 7 dni w tygodniu, 
24 godziny na dobę – wystarczy jeden telefon, 
aby skontaktować się bezpośrednio z firmą 
IVECO i ponownie ruszyć w drogę.

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE 
IVECO
Gwarancją doskonałych osiągów nowego 
DAILY w długim okresie jest korzystanie z 
oryginalnych części zamiennych. Oferta ory-
ginalnych części zamiennych IVECO obejmu-
je również szeroki wybór zregenerowanych 
silników, skrzyni biegów i podzespołów, sta-
nowiących ważną alternatywę, pozwalającą 
obniżyć koszty konserwacji i negatywny wpływ 
na środowisko. IVECO ceni czas swoich klien-
tów. Dlatego właśnie korzysta z efektywnego, 

najnowocześniejszego systemu pozyskiwania i 
dystrybucji części zamiennych, gwarantujące-
go dostawę dniem i nocą, w ciągu 24 
godzin, w dowolnym kraju, codziennie. Firma 
IVECO, zapewnia przez cały czas idealne po-
łączenie osiągów, wartości i wydajności dzięki 
zryczałtowanym pakietom konserwacyjnym 
IVECO “All-in-one” o stałych i przejrzy-
stych kosztach. Dzięki specjalnemu serwisowi 
Daily Chrono Service przeglądy konserwacyj-
ne nowego DAILY zajmują mniej niż godzinę i 
można je wykonać bez rezerwacji terminu.

AKCESORIA
Dzięki nowej linii akcesoriów 
IVECO istnieje możliwość do-

stosowania nowego Daily do indywidualnych 
wymogów, każdego klienta.
Oferta akcesoriów nowego DAILY, została po-
szerzona i całkowicie odnowiona, aby zagwa-
rantować nowemu DAILY bezpieczeństwo, 
praktyczność, komfort, design i technologię.

ORYGINALNE SMARY
Nowy DAILY jest wyposażony w 
nowy olej silnikowy “PETRO-

NAS URANIA DAILY FE 0W-30”, 
ORYGINALNY smar IVECO opracowa-
ny w ścisłej współpracy z PETRONAS LUBRI-
CANTS, który dzięki swojej specjalnej formule 
chroni filtr cząstek stałych przed pozostało-
ściami spalania, zapewniając lepsze osiągi, rzad-
szą wymianę oraz mniejsze zużycie paliwa.



DŁUGOŚĆ ZABUDOWY
od 2510 mm do 6190 mm

ROZSTAW OSI
od 3000 mm do 4750 mm

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA
od 3,3 t do 7 t

2120

Nowy DAILY pozostaje najbardziej wytrzymałym i wszechstronnym lekkim pojazdem użytkowym
w swojej kategorii: jego struktura nośna gwarantuje solidność, dużą ładowność oraz niezmiennie wysokie osiągi mimo upływu czasu.
Nowy pojazd umożliwia wybór spośród 8000 wersji fabrycznych, uzyskanych w wyniku połączenia różnych wariantów karoserii, 
rozstawu kół, mocy i ładowności.
Gama nowego DAILY oferuje odpowiedni pojazd do każdego zadania - również Twojego.

WYBIERZ SWOJEGO DAILY

NOWY DAILY Z PODWOZIEM KABINOWYM

ROZSTAW
(mm)

DŁUGOŚĆ NADWOZIA (mm) DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (t)

KOŁA POJEDYNCZE KABINA POJEDYNCZAKOŁA BLIŹNIACZE KABINA BRYGADOWA

3000
3450
3750
4100

4750
4350

MIN. MIN.MIN. MIN.MAKS. MAKS.MAKS. MAKS.

2510
3395

3,3 t
3395
2830

4005
3,3 t 3,3 t

5,2 t
6,0 t

3,5 t 3,5 t

5,2 t

4005
4005 4005

4830
5690

3000
3886

5,2 t
3886
3316

4495
7 t 7 t

7 t
7 t

7 t 7 t

7 t

4495
4850 4895

5340
6190

WSZYSTKIE WERSJE POSIADAJĄ TAKĄ SAMĄ DŁUGOŚĆ NADWOZIA W STOSUNKU DO POPRZEDNICH WARIANTÓW ROZSTAWU OSI. NAJLEPSZA W SWOJEJ KLASIENOWA DŁUGOŚĆ ROZSTAWU OSI



WYBIERZ SWÓJ SILNIK
KRZYWE MOMENTU OBROTOWEGO/MOCY

23

SILNIK

F1A
2,3 l

F1C
3,0 l

TURBODOŁADOWANIE
EMISJE I 

HOMOLOGACJA
MAKSYMALNA 

MOC (KM)
MAKSYMALNY MOMENT 

OBROTOWY (Nm)

106 ZAWÓR WASTEGATE

EURO 5b+
LIGHT DUTY

126 ZAWÓR WASTEGATE

205 TWIN TURBO

146 ZMIENNA GEOMETRIA

136 ZAWÓR WASTEGATE

146 ZAWÓR WASTEGATE

146 ZAWÓR WASTEGATE

EURO VI
HEAVY DUTY

170 ZMIENNA GEOMETRIA

170

470
350

430

270

400

320
350
350

350
EGR + SCR NAJLEPSZY W SWOJEJ KLASIE

ZMIENNA GEOMETRIA

SILNIKI NOWEGO DAILY

F1A 2,3 l IVECO F1C 3,0 l IVECO

MOMENT OBROTOWY

MOC

WYŁĄCZONY ECOSWITCH

WŁĄCZONY ECOSWITCH

F1A E5b+ 106 KM F1A E5b+ 126 KM F1A E5b+ 146 KM F1C E5b+ 146 KM F1C E5b+ 170 KM F1C E5b+ 205 KM

F1C EVI 146 KM F1C EVI 170 KM F1C CNG 136 KM
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OBROTY SILNIKA (obroty/min) OBROTY SILNIKA (obroty/min) OBROTY SILNIKA (obroty/min) OBROTY SILNIKA (obroty/min) OBROTY SILNIKA (obroty/min)

OBROTY SILNIKA (obroty/min) OBROTY SILNIKA (obroty/min)

OBROTY SILNIKA (obroty/min)

OBROTY SILNIKA (obroty/min)
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Nowy DAILY jest dostępny w trzech warian-
tach wyposażenia, które mogą zostać uzu-
pełnione pakietami dostosowanymi do okre-
ślonych wymagań. Wszystkie wersje są 
seryjnie wyposażone w ESP, centralny 
zamek z pilotem, instalację radiową  z czte-
rema głośnikami, sterowane elektrycznie szy-
by, fotel kierowcy z trójstopniową regulacją, 
siedzenia pasaże rów ze schowkiem i obszer-
nym asortymentem schowków  (włącznie ze 
schowkami przeznaczonymi na telefon komór-
kowy i ta blet). 
Wersja DAILY PLUS obejmuje rów nież kli-
matyzację i światła przeciwmgielne z funkcja 
doświetlania zakrętów.
Wersja DAILY TOP uzupeł nia to wyposa-
żenie o automatyczną klimaty zację, amortyzo-
wany fotel kierowcy, siedzenie dla pasażera ze 
stolikiem oraz deskę rozdzielczą „komfort”.
Ponadto dostępne są następujące pakiety:
• ECO (z EcoSwitch i Start&Stop);
• WINTER (z ogrzewaczem Webasto oraz 
podgrzewaną szybą przednią/lusterkami 
tylnymi);
• TRANSPORT (z kulowym zaczepem 
holowniczym, 13-stykowym gniazdem DIN i 
tachografem); 

PODUSZKA POWIETRZNA DLA KIEROWCY + PASAŻERA + BOCZNA PODUSZKA POWIETRZNA

PODUSZKA POWIETRZNA DLA KIEROWCY + PASAŻERA

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY BIEGU WSTECZNEGO

SYSTEM ANTYWŁAMANIOWY

ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE

PODGRZEWANE I ELEKTRYCZNIE REGULOWANE LUSTERKA WSTECZNE

SYSTEM LDW (LANE DEPARTURE WARNING)

POSZERZONY ŁUK KOŁA (MONTOWANY SERYJNIE W WERSJACH 7 t)

MECHANICZNA BLOKADA MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO

ECOSWITCH (DOSTĘPNY W WERSJI EURO 5B+)

PROFILOWANY ZBIORNIK PALIWA (100 LITRÓW)

MODUŁ ROZSZERZEŃ

WZMOCNIONE ZAWIESZENIA TYLNE

KULOWY ZACZEP HOLOWNICZY

TACHOGRAF CYFROWY (MONTOWANY SERYJNIE W POJAZDACH POWYŻEJ 3,5 t)

ZACZEP HOLOWNICZY AUTOMATYCZNY

ZAUTOMATYZOWANA SKRZYNIA BIEGÓW AGile TM

ALUMINIOWE FELGI TYLKO KOŁA POJEDYNCZE TYLKO KOŁA POJEDYNCZE

TYLKO KOŁA POJEDYNCZE TYLKO KOŁA POJEDYNCZE

CRUISE CONTROL

OSŁONY KÓŁ

NIEZALEŻNY OGRZEWACZ WEBASTO

TYLNE ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE

WAŁ ODBIORU MOCY PRZEZ SKRZYNIĘ BIEGÓW (WOM) + MODUŁ ROZSZERZEŃ

OSŁONA MISKI OLEJOWEJ SILNIKA (DOSTĘPNA DLA QUAD-TOR)

START&STOP (DOSTĘPNY DLA SILNIKA O POJ. 2,3 L)

FURGON
FURGON 

PÓŁPRZESZKLONY

WYPOSAŻENIE DOSTĘPNE NA ŻĄDANIE
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KLIMATYZACJA MANUALNA

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA Z ECOMAC

RADIO MP3 + BLUETOOTH I ELEMENTY STEROWNICZE NA KIEROWNICY

WYPOSAŻENIE
DAILY DAILY PLUS DAILY TOP

MONTOWANE SERYJNIE PAKIETY

RADIO MP3

IVECONNECT

ESP

FOTEL KIEROWCY Z 3-STOPNIOWĄ REGULACJĄ

DWUOSOBOWA KANAPA DLA PASAŻERÓW

PODUSZKA POWIETRZNA DLA KIEROWCY

ELEKTRYCZNE STEROWANIE SZYB

WNĘKA NA RADIO SAMOCHODOWE

REGULOWANY UKŁAD KIEROWNICZY

WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO

SZYBY ATERMICZNE

REGULOWANE ŚWIATŁA

TEMPOMAT

CENTRALNY ZAMEK Z PILOTEM

GÓRNY SCHOWEK

ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE Z FUNKCJĄ DOŚWIETLANIA DROGI NA ZAKRĘTACH 
(W POŁĄCZENIU Z SYSTEMEM ESP)

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA

FOTEL KIEROWCY Z ZAWIESZENIEM (3 STOPNIE REGULACJI)

KLIMATYZACJA MANUALNA

SERYJNIE = OPCJONALNIE =

ECO
ECOSWITCH
START&STOP

WINTER
OGRZEWACZ WEBASTO

PODGRZEWANE LUSTERKA WSTECZNE

TRANSPORT
ZACZEP HOLOWNICZY Z KULĄ

13-STYKOWE GNIAZDO DIN
TACHOGRAF

PAKIETY DOSTOSOWANE DO POSZCZEGÓLNYCH MISJI:

SERYJNIE = OPCJONALNIE = NIEDOSTĘPNE =



FOTEL KIEROWCY 
Z ZAWIESZENIEM 
MECHANICZNYM
Jeszcze większy komfort dla kie-
rowcy i pasażerów. Oprócz foteli z 
2 stopniami regulacji (wzdłużną 
i nachyleniem oparcia) dostępne są 
podgrzewane fotele kierowcy i pasa-
żera, z zawieszeniem mechanicznym 
i 4-stopniową regulacją (pozycja 
wzdłużna, pionowa, nachylenie 
oparcia i nachylenie siedze-
nia).

ECOSWITCH
Ta funkcja (włączana/wyłączana za 
pomocą przycisku na desce rozdziel-
czej) umożliwia obniżenie zużycia 
paliwa dzięki modulacji momentu 
obrotowego i zmniejszeniu prędkości 
maksymalnej pojazdu do 125 km/h. 
Szczególnie dobrze sprawdza się w 
przypadku jazdy po mieście lub bez 
ładunku. Dostępna dla napędów Li-
ght Duty Euro5b+ o mocy od 126 do 
170 KM (w przypadku silnika o mocy 
106 KM dostępna jest tylko z opcją 
zmniejszenia prędkości maksymalnej 
pojazdu).

NIEZALEŻNY OGRZEWACZ 
WEBASTO
System umożliwia nagrzewanie 
wstępne zarówno silnika pojazdu, jak 
i wnętrza kabiny za pomocą układu 
wentylacji. Za pomocą włącznika cza-
sowego zamontowanego na desce 
rozdzielczej można zaprogramować 
chwilę uruchomienia, zapobiegając 
tym samym rozruchowi na zimno. 
Ogrzewanie zapewnia ponadto przy-
jemne ciepło wewnątrz kabiny, rów-
nież przy wyłączonym silniku oraz 
zapobiega oblodzeniu szyb (moc ter-
miczna 5,2 kw).

SYSTEM LDW (LANE 
DEPARTURE WARNING)
System ostrzega kierowcę w przypad-
ku niezamierzonej zmiany pasa ruchu 
za pomocą charakterystycznego sy-
gnału akustycznego, zapobiegając tym 
samym wypadkom spowodowanym 
sennością, zmęczeniem lub nieuwagą  
kierowcy.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

KLIMATYZACJA 
MANUALNA
Instalacja gwarantuje szybkie chłodze-
nie/nagrzewanie kabiny. Dzięki filtro-
wi pyłków zanieczyszczenia zatrzymy-
wane są na zewnątrz.

RADIO MP3
Radio samochodowe z tunerem czę-
stotliwości FM/AM, odczytem MP3 z 
pamięci USB podłączanej za pomocą 
wejścia micro-USB (do zestawu dołą-
czony jest kabel z przejściówką micro-
-USB/USB), wejściem AUX, wbudowa-
nym wzmacniaczem 4x20 W.

IVECONNECT
IVECONNECT, ekskluzywny system 
oparty na platformie Windows Auto®, 
powstały w wyniku współpracy firm 
IVECO i MAGNETI MARELLI, umoż-
liwia łatwe i zintegrowane zarządzanie 
informacjami i rozrywką, telefonią 
oraz nawigacją dzięki wygodnemu in-
terfejsowi z 7-calowym ekranem do-
tykowym wbudowanym w deskę roz-
dzielczą. System obejmuje odtwarzacz 
CD/mp3, dwa wejścia USB na desce 
rozdzielczej (kompatybilne z urządze-
niami iPod®), interfejs Bluetooth® z mi-
krofonem wewnętrznym, umożliwiają-
cy równoczesne podłączenie nawet 
5 telefonów i smartfonów (kompaty-
bilny z iPhone®), sterowanie radiem i 
telefonem na kierownicy, czytnik kart 
pamięci SD, kartę pamięci SD z mapa-
mi do nawigacji. Ponadto istnieje moż-
liwość oddzielnego zamówienia kame-
ry cofania ułatwiającej manewrowanie 
pojazdem na biegu wstecznym.

KLIMATYZACJA 
AUTOMATYCZNA Z 
ECOMAC
Instalacja gwarantuje idealne chło-
dzenie/nagrzewanie kabiny dzięki in-
teligentnemu zarządzaniu sprężarką 
o nazwie EcoMac, optymalizującemu 
uruchamianie systemu w zależności 
od rzeczywistego zapotrzebowania na 
chłodzenie/ogrzewanie, co zapewnia 
prawidłową temperaturę we wnętrzu 
kabiny, a równocześnie zmniejsza zu-
życie paliwa.

RADIO MP3 + BLUETOOTH I 
ELEMENTY STEROWNICZE 
NA KIEROWNICY
Radio samochodowe z tunerem czę-
stotliwości FM/AM, odtwarzaczem 
CD/MP3, odtwarzaniem MP3 z pa-
mięci USB za pomocą wejścia USB 
na desce rozdzielczej (kompatybil-
ne z iPod®), wejściem AUX na desce 
rozdzielczej, interfejsem Bluetooth® z 
mikrofonem wewnętrznym do tele-
fonów i smartfonów (kompatybilny z 
iPhone®), elementami sterowniczymi 
radia i telefonu na kierownicy, automa-
tyczną regulacją głośności w zależno-
ści od prędkości pojazdu, wbudowa-
nym wzmacniaczem 4x20 W.

TEMPOMAT
Tempomat jest elektronicznym sys-
temem umożliwiającym ustawienie i 
regulację prędkości pojazdu za pomo-
cą praktycznej dźwigni obsługiwanej 
z kierownicy. System zapamiętuje i 
utrzymuje prędkość pojazdu usta-
wioną przez kierowcę, którą można 
zwiększyć lub zmniejszyć, przestawia-
jąc dźwignię w kierunku zgodnym z 
ruchem wskazówek zegara lub prze-
ciwnym do niego. W przypadku ha-
mowania lub wciśnięcia sprzęgła Tem-
pomat wyłącza się, a kierowca może 
przywrócić poprzednio zapamiętaną 
prędkość za pomocą dźwigni. 
Ta opcja jest szczególnie przydatna 
podczas jazdy poza terenami zabudo-
wanymi oraz przy regularnym natę-
żeniu ruchu, zarówno pod względem 
komfortu jazdy, jak i optymalizacji zu-
życia paliwa.
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OSŁONY KÓŁ
Dostępne tylko w wersji z pojedyn-
czymi kołami, chronią piastę oraz koło 
przed przypadkowymi uderzeniami w 
krawężniki, przyczyniając się również 
do poprawy estetyki pojazdu.

ALUMINIOWE FELGI
Dostępne tylko w wersji z pojedyn-
czymi kołami, stanowią idealne po-
łączenie funkcjonalności i estetyki. 
W przypadku pojazdów użytkowych 
estetyka ustępuje często miejsca 
ważniejszej funkcji: obręcz ze stopu 
umożliwia zmniejszenie łącznej masy 
pojazdu o około 6 kg, zwiększając tym 
samym jego ładowność.

TYLNE ZAWIESZENIE 
PNEUMATYCZNE
Zawieszenie pneumatyczne umożliwia 
- za pomocą specjalnej tablicy przyci-
sków na desce rozdzielczej - szybkie 
opuszczanie lub podnoszenie tylnej 
platformy załadunkowej, co znacznie 
ułatwia załadunek/rozładunek. Jest to 
szczególnie przydatne podczas misji 
wiążących się z intensywnym użytko-
waniem komory załadunkowej.

POSZERZONA WNĘKA 
NA KOŁA
Możliwość wyboru poszerzonej wnę-
ki na koła to wyjście naprzeciw wyma-
ganiom kierowców, którzy potrzebują 
bardziej wytrzymałego pojazdu, od-
porniejszego na niewielkie wgniecenia. 
Dostępna we wszystkich modelach, 
montowana seryjnie w wersji 7 t.

HAK PRZYCZEPY ORAZ 
PODWÓJNY HAK 
PRZYCZEPY
Hak z kulą umożliwia holowanie 
przyczep do 3,5 tony bez koniecz-
ności demontażu platformy tylnej (w 
przypadku furgonów). Zamontowany 
jest na niskiej poprzecznicy dolnej i 
połączony z 13-stykowym gniazdem 
zasilania dla przyczepy. Zamontowany 
bezpośrednio w fabryce, umożliwia 
posiadanie pojazdu z homologacją do 
holowania. Wykonany jest ze stali, z 
systemem bezpiecznego odczepiania.

WIĘKSZY ZBIORNIK
Efektywność, wydajność i punktual-
ność to podstawowe wymogi związa-
ne z obsługą transportu. Dlatego ist-
nieje możliwość wyposażenia nowego 
DAILY w większy zbiornik, zwiększa-
jący pojemność z 70 do 100 litrów. 
Ta większa autonomia umożliwia 
podróżującemu i pracującemu użyt-
kownikowi sporą oszczędność czasu, 
zmniejszając częstotliwość postojów 
podczas długich tras i intensywnych 
dni roboczych.

BLOKADA MECHANIZMU 
RÓŻNICOWEGO
Blokada mechanizmu różnicowego 
zapewnia większą przyczepność do 
podłoża na nierównych lub błotni-
stych terenach, co przekłada się na 
większe bezpieczeństwo i komfort. 
Blokadę mechanizmu różnicowego 
można uruchomić za pomocą przy-
cisku na desce rozdzielczej; pozwala 
ona zwiększyć przyczepność kół na-
pędowych. 

ŚWIATŁA 
PRZECIWMGIELNE
Nowe światła przeciwmgielne w ob-
niżonej pozycji zapewniają lepsze 
oświetlenie drogi w warunkach słabej 
widoczności, a dzięki funkcji doświe-
tlania drogi na zakrętach, uruchamiają 
się na zakrętach, aby oświetlić drogę 
zgodnie z promieniem skrętu.

2928

              ZWALNIACZ 
ELEKTROMAGNETYCZNY 
Zwalniacz elektromagnetyczny Tel-
ma® LVRS600 umożliwia pojazdowi 
osiągnięcie momentu hamowania 
wynoszącego 350 Nm i maksymal-
nej kompatybilności z systemem ESP. 
Przeznaczony do montażu na wale 
napędowym, zaspokaja nawet 80% 
zapotrzebowania niezbędnego w fa-
zie hamowania pojazdu, zmniejszając 
temperaturę i zużycie hamulców, jak 
również zwiększając bezpieczeństwo 
pojazdu. Uruchamiany za pomocą spe-
cjalnej dźwigni na tablicy rozdzielczej, 
obsługiwany jest za pomocą pedału 
hamulca. 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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Wszelkie informacje oraz szersze opisy gamy dostępne są na stronach IVECO. 
Osoby zainteresowane i pragnące zapoznać się z bliżej z całym światem IVECO zapraszamy do odwiedzenia strony: www.iveco.pl
Informacje oraz ilustracja przedstawione w niniejszym katalogu mają wyłącznie charakter orientacyjny. Firma IVECO zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia zmian, które uzna za 
stosowne w celu spełnienia jakichkolwiek wymogów natury konstrukcyjnej i handlowej.

52397
SZAROŚĆ ZADARU

50105
BIAŁY

52358
SZAROŚĆ  LIPSKA

50173
BIAŁY ALPEJSKI

50136
NIEBIESKI AUGUSTA

50167
ŻÓŁTY PANAMA

52481
NIEBIESKI BOREALE

50126
CZERWIEŃ MARANELLO

METALICZNE

PASTELOWE

DANE TECHNICZNE OPON

MARKA MODEL SEZON ROZMIAR OPONY INDEKS
NOŚNOŚCI

INDEKS
PRĘDKOŚCI RODZAJ OPONY ZUŻYCIE PALIWA

PRZYCZEPNOŚĆ 
NA MOKREJ 

NAWIERZCHNI

HAŁAS 
ZEWNĘTRZNY

HAŁAS 
ZEWNĘTRZNY 

(DB)

CONTINENTAL

Vanco Contact 100

L

215/65 109/107 R C B B  73
Vanco Contact 100 225/65 112/110 R C B B 72
Vanco Contact 100 235/65 115/113 R C B B 72
Vanco Contact 100 195/75 110/108 R C B B 72
Vanco Contact 100 225/75 121/120 R C C C 72
Vanco Contact 100 225/75 121/120 R C B B 72

Vanco Winter 2
Z

215/65 109/107 R C E C 73
Vanco Winter 2 225/65 112/110 R C E C 73
Vanco Winter 2 195/75 110/108 R C E C 73

Vanco four season 2
4C

235/65 115/113 R C E B 73
Vanco four season 2 225/75 118/116 R C E B 73
Vanco four season 2 225/75 121/120 R C E B 73

MICHELIN

Agilis +

L

215/65 109/107 R C C B 70
Agilis + 225/65 112/110 R C C B 70
Agilis + 235/65 115/113 R C C B 70
Agilis + 195/75 107/105 R C C B 70
Agilis + 195/75 110/108 R C C B 70
Agilis + 225/75 118/116 R C C B 70
Agilis + 225/75 121/120 R C C B 70

Agilis Alpin

Z

215/65 109/107 R C E B 71
Agilis Alpin 225/65 112/110 R C E B 71
Agilis Alpin 235/65 115/113 R C E B 71
Agilis Alpin 195/75 107/105 R C E B 70

Agilis X - Ice north 225/75 118/116 R C C B 71

BRIDGESTONE

R 630

L

215/65 109/107 R C E C 72
R 630 225/65 112/110 R C E C 73
R 630 235/65 115/113 R C C E 73
R 630 195/75 107/105 R C G E 72

Winter Blizzard Z
225/65 112/110 R C F B 73
195/75 107/105 R C F C 74

L = opona letnia     Z = opona zimowa     C = opona całoroczna

Zużycie paliwa
Opory toczenia opony pośrednio wpływają na zużycie paliwa przez pojazd. 

Przyczepność na mokrej nawierzchni
Przyczepność na mokrej nawierzchni jest inna od przyczepności w mokrych warunkach, które są 
znacznie bardziej niebezpieczne. Wskaźnik ten gwarantuję większe bezpieczeństwo prowadzenia.

Hałas opony
Wskaźnik ten, pokazuję w decybelach trzy poziomy hałasu wytwarzane przez opony w 
trakcie jazdy. Im mniejsza wartość, tym większy komfort jazdy.

Pamiętaj, że oszczędność w zużyciu paliwa i bezpieczeństwo 
są bezpośrednio powiązane ze stylem jazdy.
Ostrożna jazda wywiera pozytywny wpływ na zużycie 
paliwa, natomiast przyczepność na mokrej nawierzchni 
zależy również od odpowiedniego ciśnienia w oponach.

Etykieta na opony, wymagana przez Unię Euro-
pejską od 2012, dostarcza użytkownikowi przydatnych 
informacji nt. bezpieczeństwa oraz zużycia paliwa po-
przez skupienie się na trzech istotnych cechach opon: 
wpływ na zużycie paliwa, przyczepność na mokrej 
nawierzchni oraz hałas zewnętrzny wydawany przez 
oponę.
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