
 

 

 

 

 

Nowy Daily Euro 6 i aplikacja DAILY BUSINESS UP na międzynarodowej 

wystawie motoryzacyjnej IAA 2016  

 

Nowy Daily Euro 6 ciągle ewoluuje dzięki rewolucyjnej aplikacji DAILY BUSINESS UP i jej nowym 

funkcjom.  

 

Aplikacja DAILY BUSINESS UP zmienia system łączności pokładowej w profesjonalne narzędzie 

pracy. 

  

Hanower, 21 września 2016 r.  

   

W trakcie międzynarodowej wystawy motoryzacyjnej IAA 2016 IVECO zaprezentowało niedawno 

wprowadzony na rynek model – Nowy Daily Euro 6, będący pierwszym samochodem dostawczym, w 

którym system łączności pokładowej stanowi profesjonalne narzędzie pracy z nową i rewolucyjną 

aplikacją DAILY BUSINESS UP. Z tej okazji IVECO zaprezentowało również kilka nowych rozwiązań 

łączności pokładowej oraz przedstawiło trzy nowe, przyszłe projekty, które demonstrują potencjał 

otwartej platformy aplikacji BUSINESS UP: funkcjonalność pozwalającą wyświetlić obraz z kamery 

cofania na smartfonie lub tablecie kierowcy; elektroniczny kluczyk umożliwiający otwarcie pojazdu 

za pomocą smart watcha; oraz możliwość zdalnego sterowania wywrotką z poziomu tabletu. 

 

NOWA APLIKACJA DAILY BUSINESS UP zmienia smartfon lub tablet kierowcy w interfejs 

umożliwiający komunikowanie się z ich Nowym Daily, dzięki któremu może on maksymalizować 

wydajność w swoim mobilnym miejscu pracy. DAILY BUSINESS UP to inteligentne narzędzie 

pełniące rolę asystenta kierowcy. Na podstawie danych z systemu oceny stylu jazdy (DSE) 

aplikacja w czasie rzeczywistym sugeruje metody ograniczania zużycia paliwa oraz wyznacza 

optymalne trasy dla pojazdu użytkowego według informacji pochodzących z profesjonalnej 

nawigacji Sygic. Umożliwia także szybki i łatwy dostęp do informacji o pojeździe za pośrednictwem 

interaktywnej instrukcji obsługi. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, umożliwia bezpośrednie 

połączenie z konsultantem IVECO Assistance Non Stop, usługi pomocy drogowej działającej 24 

godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, a także z profesjonalną i wyspecjalizowaną siecią 

serwisową IVECO. 
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Ponadto, APLIKACJA DAILY BUSINESS UP stanowi wysoce zaawansowany interfejs 

informacyjno-rozrywkowy umożliwiający korzystanie z funkcji oferowanych przez media oraz 

smartfony. Dzięki systemowi zarządzania telefonem kierowca może korzystać ze wszystkich funkcji 

telefonu komórkowego - odbierać połączenia i wybierać numery z listy połączeń lub niedawno 

wybrane numery oraz przeglądać listy ulubionych, wiadomości tekstowe i kalendarz oraz zarządzać 

nimi. 

 

Nowa aplikacja IVECO jest także inteligentnym narzędziem dla właścicieli pojazdów, pełniącym 

funkcję ich asystenta biznesowego. Aplikacja ułatwia zarządzanie flotą pojazdów w zakresie 

planowania, rozdzielania i śledzenia zleceń w systemie Sygic Fleetwork. Pomaga zarządzać 

wydajnością pojazdu dzięki przydatnym narzędziom, takim jak: rozszerzona deska rozdzielcza, 

karta pojazdu oraz plan przeglądów. Dostęp do pełnej karty pojazdu można uzyskać w trybie 

online i offline. W celu zapoznania się ze wszystkimi zapisanymi na niej informacjami, takimi jak kod 

identyfikacyjny, całkowity przebieg, godziny pracy silnika oraz poziom paliwa, wystarczy dotknąć 

ekranu. Dedykowana sekcja zarządzania wydajnością pojazdu umożliwia śledzenie zaplanowanych 

przeglądów i otrzymywanie powiadomień w ramach planu serwisowego, co pozwala na utrzymanie 

pojazdu w doskonałym stanie. APLIKACJA DAILY BUSINESS UP jest otwartą platformą, 

podlegającą ciągłej ewolucji. Nowo opracowywane funkcje będą pomagały klientom w dalszym 

podnoszeniu produktywności i wydajności. 

 

Nowy Daily Euro 6 charakteryzuje się typowymi dla IVECO solidnością, funkcjonalnością, osiągami i 

trwałością, a także oferuje nowe funkcje oparte na nowoczesnej technologii, która przesuwa granice 

osiągów, podnosi komfort, zapewnia wyjątkowe opcje łączności oraz przyczynia się do 

obniżenia całkowitego kosztu posiadania. Wszystko to odzwierciedla biznesowy instynkt jego 

użytkowników. 

 

Nowy Daily Euro 6 oferuje doskonałe osiągi każdego dnia dzięki nowym mocnym silnikom o 

pojemności 2,3 i 3,0 litra rozwijającymi moc do 205 KM i oferuje moment obrotowy 470 Nm (w 

najmocniejszej wersji). Zaawansowane technologie zastosowane w zespołach napędowych 

umożliwiają dalsze obniżenie zużycia paliwa nawet o 8% w porównaniu z poprzednimi modelami. 

Niskie koszty przeglądów i napraw dzięki dłuższym okresom międzyprzeglądowym oraz 

podzespołom o wydłużonej żywotności oznaczają dodatkową oszczędność rzędu 12%. Natomiast 

kabina jest jeszcze lepiej wyciszona niż we wcześniejszych modelach (poziom hałasu obniżono o 

4 decybele), co poprawiło odczuwalność dźwięku o 8%. 
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IVECO 

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje modele Daily w segmencie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 

od 3 do 7 ton, Eurocargo w segmencie od 6 do 18 ton, a także Trakker (przeznaczone do eksploatacji poza drogami 

utwardzonymi) i Stralis w segmencie powyżej 18 ton. Ponadto — pod marką IVECO Astra — firma produkuje pojazdy 

przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz 

pojazdy specjalistyczne.  

 

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu 

krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze 

i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje 

wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd Iveco. 

 

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com  

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

Iveco Press Office – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com  

www.ivecopress.com  

Tel. +39 011 00 72965 
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