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DZIĘKI DAILY BLUE POWER ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT 
JEST DZIŚ RZECZYWISTOŚCIĄ
Zachodzące obecnie szybkie zmiany w branży transportowej wymuszają stosowanie technologii zgodnych z zasadami 
zrównoważonego rozwoju w miejskim transporcie ludzi i towarów. Samochody z serii Daily Blue Power oferują przedsiębiorcom 
z branży transportowej wyjątkowe korzyści – pełną swobodę wyboru między różnymi technologiami oraz niższy całkowity koszt 
posiadania. Wszystkie pojazdy z tej serii już dziś spełniają rygorystyczne normy środowiskowe, które zaczną obowiązywać 
od 2020 r.

• Daily HI-MATIC Natural Power – pierwszy silnik napędzany sprężonym gazem ziemnym (CNG) w segmencie lekkich 
pojazdów użytkowych współpracujący z 8-stopniową przekładnią automatyczną. Idealne połączenie niskiej emisji oraz komfortu 
prowadzenia w warunkach miejskich.

• Daily Euro 6 RDE 2020 Ready – pierwszy lekki pojazd użytkowy spełniający wymagania przepisów dotyczących emisji 
w rzeczywistych warunkach jazdy, które wejdą w życie w 2020 r. Jedyna taka oferta na rynku!

• Daily Electric – bezemisyjny pojazd umożliwiający poruszanie się po miastach z najsurowszymi ograniczeniami dotyczącymi 
ruchu samochodowego.

ROZWIJAJ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W MIEŚCIE  
BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ   
Daily Blue Power to nowa rodzina produktów, które stanowią odpowiedź na potrzeby ekologicznych przedsiębiorstw transpor-
towych szukających pojazdów emitujących mniej zanieczyszczeń. Pojazdy z rodziny Daily Blue Power doskonale sprawdzają się 
w miejskich i podmiejskich zadaniach transportowych. Mogą wjeżdżać do centrów miast, co uwalnia przewoźników od ograni-
czeń wynikających z przepisów środowiskowych.

Powstały one na bazie tego samego instynktu biznesowego co inne produkty z rodziny Daily i zapewniają doskonałe rozwiązanie 
dzięki mistrzowskiemu połączeniu: 

• przyszłościowej technologii
• niskiej emisji zanieczyszczeń i małego wpływu na środowisko
• wysokich osiągów oraz wydajności

Samochody z rodziny Daily Blue Power są również dostępne z pokładowymi opcjami łączności, a poszczególne funkcje profesjonalnego 
narzędzia – autentycznego asystenta kierowcy i biznesu – klient może uruchamiać na własnym urządzeniu mobilnym.

DAILY HI-MATIC  
NATURAL POWER 
PIERWSZY SILNIK ZASILANY SPRĘŻONYM  
GAZEM ZIEMNYM WSPÓŁPRACUJĄCY  
Z 8-BIEGOWĄ PRZEKŁADNIĄ AUTOMATYCZNĄ

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY 
PIERWSZY LEKKI POJAZD UŻYTKOWY ZWERYFIKOWANY POD WZGLĘDEM 
ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI EMISJI W RZECZYWISTYCH 
WARUNKACH JAZDY, KTÓRE WEJDĄ W ŻYCIE W 2020 R.

DAILY ELECTRIC
PIERWSZY BEZEMISYJNY  
LEKKI POJAZD UŻYTKOWY

NOWA GAMA
ZGODNA Z ZASADAMI 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
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NIEOGRANICZONA WSZECHSTRONNOŚĆ
Najszersza w branży gama furgonów i kabin z podwoziem o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,2 t

Daily Natural Power doskonale sprawdza się w różnych środowiskach pracy i zadaniach transportowych. Jest również bardzo cichy, 
dlatego można nim realizować nocne dostawy w centrum miasta oraz strefach, w których obowiązują zaostrzone normy emisji spa-
lin. Jego solidność i wytrzymałość wynikają z zastosowania unikatowej ramy kratownicowej w podwoziu zbudowanej z wykonanych 
ze specjalnej stali podłużnic o przekroju C. Taka konstrukcja oferuje maksymalną elastyczność przy montażu zabudowy.

3-LITROWY SILNIK  
O NIEZRÓWNANYCH OSIĄGACH

Dzięki przyjaznej dla środowiska technologii CNG Daily Natu-
ral Power oferuje takie same osiągi i dynamikę jak jego odpo-
wiednik z silnikiem Diesla. Jednostka o pojemności 3 l, rozwi-
jająca moc 136 km i najwyższy w tej klasie moment obrotowy 
350 Nm, sprawdzi się w każdym zadaniu transportowym,  
nawet gdy musi dodatkowo napędzać agregat chłodniczy.

NIEMAL ZEROWA EMISJA CO2  
PRZY ZASILANIU BIOMETANEM

Przekładnia HI-MATIC, współpracująca z silnikiem zasilanym ga-
zem ziemnym, przyczynia się do ograniczenia emisji CO2 nawet 
o 5% w porównaniu z pojazdem wyposażonym w silnik wysoko-
prężny i eksploatowanym w realiach ruchu miejskiego.
Emisję CO2 można ograniczyć nawet o 95% w przypadku korzy-
stania z biometanu, który jest uznawany za ekologiczne paliwo przy-
szłości. Doskonały 3-litrowy silnik F1C, w połączeniu z przekładnią 
HI-MATIC, pozwala także ograniczyć emisję cząstek stałych (o 76%) 
oraz tlenków azotu (o 12%) w porównaniu z silnikami Diesla.

 
 
 
WYJĄTKOWO NISKIE ZUŻYCIE PALIWA 

HI-MATIC skojarzona z 3-litrowym silnikiem Natural Power przesu-
wa granice możliwych do uzyskania oszczędności paliwa, ogranicza-
jąc jego zużycie nawet o 2,5% w porównaniu z wersją z przekładnią 
manualną. Korzyści dla użytkownika Daily Natural Power wynikają 
nie tylko z niższego zużycia paliwa, lecz także z faktu, że w wielu kra-
jach sprężony gaz ziemny (CNG) jest znacznie tańszy od oleju napę-
dowego, co umożliwia osiągnięcie bardzo konkurencyjnego kosztu 
przejechania 1 km i uzyskanie oszczędności do 35%* w porównaniu 
z samochodem wyposażonym w silnik Diesla.

PIERWSZA 8-BIEGOWA PRZEKŁADNIA 
AUTOMATYCZNA ZAPEWNIAJĄCA 
NAJWYŻSZY POZIOM KOMFORTU 
I BEZPIECZEŃSTWA

Przekładnia HI-MATIC nowej generacji została zaprojektowa-
na z myślą o zapewnieniu absolutnej przyjemności z jazdy. Me-
chanizm ma zdolność autoadaptacji i dobiera charakterystykę 
zmiany biegów spośród 20 dostępnych programów logiki zmia-
ny przełożeń. Daily HI-MATIC Natural Power jest optymalnym 
rozwiązaniem dla użytkowników pracujących codziennie w miej-
skim ruchu. Dzięki ergonomicznej i wielofunkcyjnej dźwigni kie-
rowca może skoncentrować całą uwagę na obserwowaniu drogi 
oraz innych pojazdów.

Zasięg do 450 km w rzeczywistych warunkach, w zależności od pojemności zbiornika CNG.
Osiągi w trybie odzyskiwania energii: moc – 60 kW (82 km), moment obrotowy – 230 Nm.

3-LITROWY SILNIK NA SPRĘŻONY GAZ ZIEMNY 

MAKSYMALNA MOC 136 km (100 kW)

PRĘDKOŚĆ SILNIKA PRZY MAKSYMALNEJ MOCY 2730-3500 obr./min

MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 350 Nm

PRĘDKOŚĆ SILNIKA PRZY MAKS. MOMENCIE OBROTOWYM 1500-2730 obr./min

NIESAMOWITA RADOŚĆ Z JAZDY
8-biegowa przekładnia automatyczna HI-MATIC, dostępna wyłącznie w po-
jazdach marki IVECO, zapewnia wszystkie korzyści w zakresie komfortu, bez-
pieczeństwa, niskiego zużycia paliwa oraz osiągów i jest oferowana w coraz 
większej liczbie modeli zaspokajających wszystkie potrzeby biznesowe użytkow-
ników. Dostępna jest również 6-biegowa przekładnia manualna.

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER
PIERWSZY SILNIK ZASILANY SPRĘŻONYM GAZEM ZIEMNYM 
WSPÓŁPRACUJĄCY Z 8-BIEGOWĄ PRZEKŁADNIĄ AUTOMATYCZNĄ

ZALETY GAZU ZIEMNEGO
• Osiągi silnika porównywalne z samochodami wyposażonymi 

w jednostki wysokoprężne.
• Przestrzeń ładunkowa taka sama jak w wersji z silnikiem 

Diesla (w zależności od przepisów krajowych).
• Emisja CO2 niższa do 5% w porównaniu z silnikiem Diesla 

(niższa do 95% w całym cyklu eksploatacji od wydobycia/
pozyskania do zużycia w przypadku stosowania biometanu).

• Koszty paliwa niższe nawet o 35%.
• Hałas mniejszy o 4 dB w porównaniu z dieslem.
• Niższa emisja w porównaniu z silnikami Diesla (-12% NOx, 

-76% cząstek stałych) przy mniej skomplikowanym układzie 
oczyszczania spalin.

• Brak konieczności stosowania AdBlue®.
• Bezobsługowy układ oczyszczania spalin.
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DAILY EURO 6 RDE 2020 READY JEST NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANYM  
LEKKIM POJAZDEM UŻYTKOWYM Z SILNIKIEM DIESLA W BRANŻY 
IVECO jest liderem w projektowaniu pojazdów spełniających wymagania surowych przepisów, zgodnie z którymi od 2020 r. pomiar 
emisji spalin będzie przeprowadzany nie tylko w laboratoryjnym cyklu homologacyjnym, ale także w rzeczywistych warunkach jazdy.
Niezależna holenderska organizacja TNO przetestowała Daily Euro 6 RDE 2020 Ready pod kątem emisji i zużycia paliwa 
zgodnie z nową procedurą badań w rzeczywistych warunkach jazdy i potwierdziła, że docelowe wskaźniki zgodności zostały 
osiągnięte z dużym zapasem na 3 lata przed terminem.

BARDZIEJ WYTRZYMAŁY SILNIK, 
SKONSTRUOWANY SPECJALNIE  
DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH

Silnik o odpowiednio dobranej pojemności 2,3 l, gruntownie 
przekonstruowany w 2016 r., jest wyposażony w zaawansowany 
układ oczyszczania spalin IVECO oparty na selektywnej redukcji 
katalitycznej (SCR), w którym wykorzystano 25-letnie doświad-
czenie marki w tej technologii. W porównaniu z jednostkami 
napędowymi zapożyczonymi z samochodów osobowych silnik 
F1A o pojemności 2,3 l ma wyższą pojemność skokową i został 
zaprojektowany z myślą o pojazdach użytkowych, co oznacza 
większą wytrzymałość oraz naturalnie niską emisję tlenków azo-
tu w rzeczywistych warunkach.

JEDYNY MODEL W SWOJEJ KLASIE 
Z 8-BIEGOWĄ PRZEKŁADNIĄ 
AUTOMATYCZNĄ

Daily Euro 6 RDE 2020 Ready jako jedyny model w swojej klasie 
jest wyposażony w 8-biegową przekładnię automatyczną, zapro-
jektowaną z myślą o absolutnej przyjemności z jazdy. Mechanizm 
automatycznej adaptacji strategii zmiany przełożeń w skrzyni  
HI-MATIC zapewnia łagodniejsze i bardziej precyzyjne przełą-
czanie biegów w czasie poniżej 200 ms. Dzięki najszerszemu 
zakresowi przełożeń silnik zawsze pracuje z optymalną prędko-
ścią obrotową. Koszty przeglądów i napraw skrzyni HI-MATIC 
są nawet o 10% niższe w porównaniu z przekładnią manualną, 
co wynika z jej rekordowej niezawodności i wytrzymałości.

ZUŻYCIE PALIWA W MIEŚCIE  
NIŻSZE NAWET O 7%

Dzięki standardowym elementom wyposażenia, takim jak opony 
MICHELIN Agilis Eco oraz system Start & Stop, Daily Euro 6 
RDE 2020 Ready zużywa do 7% mniej paliwa w porównaniu z 
obecną wersją podczas eksploatacji w rzeczywistych warunkach 
jazdy w mieście. Parametry silnika i ustawienia przeniesienia napę-
du zoptymalizowano pod kątem rzeczywistych warunków eks-
ploatacji pojazdu, maksymalizując efektywność mierzoną niskim  
zużyciem paliwa bez zwiększania emisji.

RDE 2020 READY – PIERWSZY LEKKI POJAZD 
UŻYTKOWY W BRANŻY

Silnik o pojemności 2,3 l, wyposażony w zaawansowaną techno-
logię selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) wyprzedza swo-
je czasy. Został przetestowany i sprawdzony przez niezależną  
instytucję pod kątem najsurowszych przepisów, których wejście 
w życie planowane jest na 2020. r Nakazują one pomiar emi-
sji spalin w rzeczywistych warunkach jazdy (RDE) dodatkowo 
oprócz laboratoryjnego cyklu homologacji.

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
PIERWSZY LEKKI POJAZD UŻYTKOWY ZWERYFIKOWANY 
POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI  
EMISJI W RZECZYWISTYCH WARUNKACH JAZDY,  
KTÓRE WEJDĄ W ŻYCIE W 2020 R.

SILNIK F1A O POJEMNOŚCI 2,3 L 
Silnik IVECO F1A o odpowiednio dobranej pojemności 2,3 l, gruntownie 
przekonstruowany w 2016 r., jest obecnie wyposażony w zaawansowany układ 
oczyszczania spalin oparty na selektywnej redukcji katalitycznej, w którym 
firma IVECO wykorzystała swoje 25-letnie doświadczenie w tej technologii. 

SILNIK F1A O POJEMNOŚCI 2,3 L

NORMA EMISJI Euro 6 RDE 2020 Ready

TECHNOLOGIA Układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)

NAZWA HANDLOWA 140 160

MOC 136 km 156 km

MOMENT OBROTOWY 350 Nm 380 Nm

SKRZYNIA BIEGÓW HI-MATIC/manualna HI-MATIC/manualna

WRODZONA WSZECHSTRONNOŚĆ I SOLIDNOŚĆ 
Wybierz partnera biznesowego, który jest najlepiej dopasowany do Twoich zadań transportowych – z silnikiem o mocy 136 km lub 156 km, 
rozwijającym maksymalny moment obrotowy do 380 Nm oraz współpracującym z niedostępną w żadnym innym samochodzie w tej 
klasie 8-biegową przekładnią HI-MATIC. Wybierz wersję, która zaspokoi wymagania Twojej firmy: furgon z pełnymi lub częściowo oszklo-
nymi ściankami, kabinę z podwoziem, kabinę załogową lub otwartą kabinę z podwoziem. Wykorzystaj cały potencjał jedynego lekkiego 
pojazdu użytkowego, którego podwozie – podobnie jak w samochodach ciężarowych – jest oparte na ramie ze stalowych podłużnic.
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NAJSZERSZA W BRANŻY GAMA WERSJI 
Daily Electric – zerowa emisja i gotowość do każdego zadania transportowego. Dzięki nnajbogatszej w branży ofercie, obejmującej 
zarówno furgony, jak i kabiny z podwoziem o dopuszczalnej masie całkowitej do 5,6 t, Daily Electric doskonale radzi sobie w różnych 
warunkach eksploatacji – od transportu w centrach miast poprzez przewozy wahadłowe po transport rekreacyjny.

TRYBY ELASTYCZNEGO ŁADOWANIA – PATENT IVECO

TOMTOM® BRIDGE 
NOWA JAKOŚĆ UŻYTKOWANIA
System TomTom® Bridge w IVECO Daily Electric jest unikatowym efektem 
współpracy firm TomTom® i IVECO. Powstał on z myślą o profesjonalnych kie-
rowcach i zaspokojeniu ich potrzeb. Stacja dokująca, częściowo zintegrowana 
z deską rozdzielczą, zapewnia wygodę korzystania z wbudowanego systemu i ela-
styczność typową dla urządzenia przenośnego, a dostępne aplikacje wspomagają 
prowadzenie firmy.

Nowa aplikacja do monitoringu przez internet umożliwia menedżerom flot mo-
nitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich Daily Electric należących do firmy 
i sprawdzanie wielu różnych parametrów. Informacje są również monitorowane 
przez zespół ekspertów IVECO, którzy starają się zapobiegać awariom i sugerują 
konieczność zgłoszenia się do serwisu.

ŁADOWANIE ZE STACJI  
PUBLICZNEJ 
(400 VAC/16 A 3,5/7/11 kW) 10 godz.

ŁADOWANIE ZE STACJI  
PRYWATNEJ 
(400 VAC/16 A 3,5/7/11 kW) 10 godz.

SZYBKIE ŁADOWANIE ZE STACJI 
PUBLICZNEJ 
(400 VAC/32 A 22 kW) 2 godz.

ŁADOWANIE Z DOMOWEGO  
GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO
(230 VAC/16 A 3,5 kW) 24 godz.

DAILY ELECTRIC
PIERWSZY BEZEMISYJNY LEKKI POJAZD UŻYTKOWY

BRAK OGRANICZEŃ W STREFIE MIEJSKIEJ 
I PODCZAS NOCNYCH DOSTAW

Jego bezgłośna jazda przyczynia się do ograniczenia hałasu 
i umożliwia realizację nocnych dostaw w miastach. Można 
nim także bezpiecznie manewrować w centrum miasta dzięki 
nowemu systemowi akustycznego ostrzegania pieszych. Wy-
korzystaj cały potencjał samochodu, aby rozwijać działalność 
także w miastach, w których obowiązują najbardziej rygory-
styczne ograniczenia dotyczące ruchu pojazdów.

 
SZYBKIE ŁADOWANIE W CIĄGU 2 GODZ.

Parametry akumulatora są zoptymalizowane z uwzględnie-
niem wszelkich warunków pogodowych, a uzupełnienie za-
pasu energii w nowym trybie szybkiego ładowania zajmuje 
tylko 2 godz. Ładowanie w tym trybie jest możliwe zarówno 
na publicznych, jak i prywatnych stacjach ładowania.
Dzięki opatentowanym przez IVECO trybom elastycznego 
ładowania, a także specjalnej konstrukcji gniazda i złącza w sa-
mochodzie elektrycznym akumulatory Daily Electric można 
doładować praktycznie zawsze i wszędzie.

PEŁNA ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI  
ZRÓWNO WA ŻONEGO ROZWOJU  
I ZEROWA EMISJA

Daily Electric to wyjątkowy pojazd z zerową emisją z układu 
napędowego dostępny w najszerszej w branży gamie wersji.
Niezwykle wydajny system akumulatorów oraz elektrycznie 
zasilany osprzęt silnika w połączeniu z możliwością pełnego 
recyklingu akumulatorów sprawiają, że jest to pojazd całkowi-
cie zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 
ZASIĘG DO 200 KM  
W RZECZYWISTYCH WARUNKACH

Niezwykle duży zasięg – do 200 km w rzeczywistych wa-
runkach jazdy po mieście – został osiągnięty dzięki elastycz-
nej konfiguracji akumulatorów, które mogą być aż 3, a także 
poprzez nowe funkcje zwiększające wydajność, takie jak tryb 
jazdy EcoPower oraz nowa strategia hamowania z odzyskiem 
energii.
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SPECJALNA ATRAPA CHŁODNICY WYRAZISTE REFLEKTORY

NIEBIESKA DESKA ROZDZIELCZA

NIEBIESKIE AKCENTY WE WNĘTRZU

Rodzina Daily Blue Power jest przyjaznym dla środowiska partnerem przedsiębiorców, który otwiera nieograniczone możliwości 
dostaw w strefie miejskiej i podmiejskiej. Samochody te uwalniają przewoźników od ograniczeń wynikających z przepisów 
środowiskowych dzięki udanemu połączeniu technologii, niskiej emisji, świetnych osiągów i wydajności.

DOSTĘPNE WERSJE

MOC HI-MATIC
FURGON KABINA

MINIBUS
Koła pojedyncze Koła bliźniacze Koła pojedyncze Koła bliźniacze

EURO 6 RDE  
2020 READY

136 km ● 35S 35C 35S 35C -

156 km ● 35S 35C 35S 35C -

NATURAL 
POWER 136 km ● 35S 35C 40C 50C 65C 70C 35S 35C 40C 50C 65C 70C 50C

ELECTRIC
60 kW - 35S - 35S 35C -

80 kW - - 45C 50C - 45C 50C 50C

● Dostępne     - Niedostępne

NIEBIESKIE OBRĘCZE KÓŁ  
Z OPONAMI MICHELIN AGILIS ECO



PU
BL

IK
C

JA
 L

17
15

60
1P

L 
– 

05
/1

8
IN

FO
R

M
A

C
JE

 I 
Z

D
JĘ

C
IA

 Z
A

M
IE

SZ
C

Z
O

N
E 

W
 N

IN
IE

JS
Z

Y
M

 K
AT

A
LO

G
U

 N
A

LE
Ż

Y
 T

R
A

KT
O

W
A

Ć
 O

R
IE

N
TA

C
Y

JN
IE

.  
IV

EC
O

 Z
A

ST
R

Z
EG

A
 S

O
BI

E 
PR

A
W

O
 D

O
 W

PR
O

W
A

D
Z

A
N

IA
 Z

M
IA

N
 Z

 P
O

W
O

D
Ó

W
 H

A
N

D
LO

W
YC

H
 L

U
B 

TE
C

H
N

IC
Z

N
YC

H
 —

 W
 D

O
W

O
LN

Y
M

 C
Z

A
SI

E 
I B

EZ
 W

C
Z

EŚ
N

IE
JS

Z
EG

O
 P

O
W

IA
D

O
M

IE
N

IA
.


