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DAILY E6

Niniejszy przewodnik ma pomóc każdemu użytkownikowi 
dopasować Daily  do jego własnych potrzeb.

Można również skonfi gurować swojego Daily  
na stronie www.dailyconfi gurator.iveco.pl, a następnie 
poprosić o wycenę.

Aplikację można pobrać ze sklepu App Store 
lub Google Play, aby uzyskać ekskluzywny dostęp 
do dodatkowych zdjęć, informacji i fi lmów.

Darmowa aplikacja Daily  
pozwala w jeszcze większym stopniu 
wykorzystać tę broszurę.

Daily jest najlepszym partnerem dla Twojej fi rmy.

Jest nie tylko trwały i wszechstronny, ale również charakteryzuje się wysokimi osiągami. 
Ponadto zgodnie ze swoim instynktem biznesowym w branży transportowej, posiada 
nowe zalety dzięki którym jest jeszcze lepszym partnerem dla Twojej fi rmy.

Innowacyjne rozwiązania i technologie zastosowane w Daily  pomagają jego 
użytkownikom w lepszym zarządzaniu, a dzięki niższym kosztom użytkowania pozwalają 
zwiększyć zysk w fi rmie. Silniki charakteryzują się niskim poziomem emisji i wysoką 
wydajnością, co zwiększą dbałość o środowisko właściciela Daily.

Konstruktorzy Daily  również zadbali o kierowców: kabina jest wygodniejsza i cichsza 
w stosunku do poprzednich modeli, natomiast używając skrzyni biegów HI-MATIC kierowcy 
odkryją nieskończoną radość z jazdy. W Daily  łączność podniesiono również na wyższy 
poziom w pełni integrując urządzenia mobilne z pojazdem, który tym samym stał się 
asystentem w zakresie biznesu i prowadzenia pojazdu.

Największa liczba oferowanych konfi guracji w swojej klasie została jeszcze bardziej poszerzona, 
aby zaspokoić ciągle zmieniający i poszerzający się zakres wymagań podmiotów gospodarczych 
oraz fi rm transportowych na całym świecie.

Daily  jest najlepszym możliwym partnerem dzięki swojej instynktownej zdolności 
do  przewidywania potrzeb biznesowych oraz dostarczania rozwiązań, wtedy gdy są 
potrzebne, rok po roku.
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System Oceny Stylu Jazdy (DSE) pełni rolę instruktora nauki ekonomicznej jazdy, 
przekazującego kierowcy wskazówki w czasie rzeczywistym jak ma zoptymalizować 
swój styl jazdy, aby obniżyć zużycie paliwa. Doświadczalnie stwierdzono, że stosowanie 
tylko wskazówek systemu DSE może pomóc zaoszczędzić aż 15% paliwa. 

Inteligentny system EcoSwitch PRO dokładnie wie kiedy podjąć działania, bez 
potrzeby interwencji ze strony kierowcy, i ustala czy w pojeździe znajduje się 
ładunek, redukując zużycie paliwa i jeszcze bardziej obniżając emisje spalin.

ŹRÓDŁO ZYSKÓW
NAJLEPSZY PARTNER DO POMNAŻANIA ZYSKÓW 
Daily  jest profesjonalnym partnerem, który pomoże osiągnąć zysk w oparciu o solidne podstawy.  
Dzięki najbogatszej ofercie na rynku Iveco daje swoim klientom możliwość wyboru i dopasowania do własnych 
potrzeb pojazdu, który będzie doskonale spełniać ich potrzeby biznesowe. Kupując Daily można liczyć na to,  
że zadanie transportowe zostanie wykonane wydajnie, przy niskich kosztach posiadania i użytkowania (TCO). 
Bycie najlepszym partnerem biznesowym oznacza również, że użytkownicy mogą liczyć na profesjonalną sieć 
serwisową zawsze tam gdzie potrzebują jej usług.

OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA DO 8%* 
Daily  spala jeszcze mniej niż poprzednie modele, które już wcześniej były znane z ekonomiczności. Turbina o zmiennej 
geometrii, dostępna w modelach z silnikami od 136 KM do 180 KM, zapewnia bardziej wydajną eksploatację silnika. Rozwiązanie 
w postaci przycisku EcoSwitch ewoluowało: nowy inteligentny system EcoSwitch PRO wie w którym momencie należy zredukować 
moment obrotowy, bez potrzeby podejmowania interwencji przez kierowcę, w celu zredukowania zużycia paliwa bez wpływu na 
wydajność. Ekskluzywny system Oceny Stylu Jazdy pomaga poprawić styl jazdy danego kierowcy, podobnie jak w przypadku 
instruktora nauki jazdy siedzącego na fotelu obok, co może przyczynić się do dalszych oszczędności paliwa.

KOSZTY SERWISOWANIA I NAPRAW POJAZDU MNIEJSZE NAWET O 12%**

Dłuższe przerwy międzyprzeglądowe, wydłużone do 50000 km, dzięki zastosowaniu trwalszych komponentów i materiałów eksploatacyjnych, 
wydłużają w efekcie czas użytkowania pojazdu o 20% pomiędzy przeglądami. Zoptymalizowany układ hamulcowy z nowymi, trwalszymi 
klockami hamulcowymi jest wydajniejszy i trwalszy niż wcześniej.

Ponadto gdziekolwiek znajdzie się kierowca IVECO Daily, o dowolnej porze dnia i nocy, może liczyć na profesjonalną i specjalistyczną  
sieć usług serwisowych, która zadba o to, aby pojazdy Daily nie miały przestojów.

* W porównaniu z równorzędnymi modelami zgodnymi z normami emisji Euro 5b+ oraz zgodnie z Nowym Europejskim Cyklem Jezdnym  
 (ang. New European Driving Cycle (NEDC)).      ** W porównaniu z równorzędnymi modelami zgodnymi z normami emisji spalin Euro 5b+.
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ZRÓWNOWAŻONA TECHNOLOGIA
MOC I WYDAJNOŚĆ DO USŁUG KIEROWCY
W podwoziu Daily  wykorzystano instynkt biznesowy tworząc nowoczesną gamę silników oraz stosując zaawansowane technologie 
skrzyni biegów gwarantujące najwyższej klasy osiągi dzięki czemu zadania transportowe mogą być realizowane wydajnie i niezawodnie. 
Nowa gama silników zapewnia odpowiednią moc i moment obrotowy, natomiast redukuje wpływ Daily  na środowisko dzięki niskiemu 
poziomowi emisji spalin.

NIESKOŃCZONA RADOŚĆ Z JAZDY
Ekskluzywna 8-biegowa automatyczna skrzynia biegów IVECO 
HI-MATIC posiada takie zalety jak komfort, bezpieczeństwo, 
oszczędność paliwa oraz zapewnia doskonałe osiągi w coraz 
większej gamie modeli Daily , aby zaspokoić potrzeby 
biznesowe klientów.

NAJWIĘKSZA GAMA SILNIKÓW I SKRZYNI BIEGÓW
W Daily  zastosowano zaawansowane technologie z zakresu silników i skrzyni biegów, aby osiągnąć najwyższe osiągi oraz 
znaczne oszczędności paliwa, które są potrzebne fi rmom transportowym do osiągania efektywności operacyjnej, a także 
niezawodność i jak najmniejszy wpływ na środowisko.

SILNIKI F1A o pojemności 2,3 litra F1C o pojemności 3,0 litrów

EMISJE
I PALIWO

EURO 6 DIESEL
RDE 2020 READY

(LIGHT DUTY)

EURO 6 DIESEL
(LIGHT DUTY)

EURO 6 DIESEL
(HEAVY DUTY)

EURO 6 
(HEAVY DUTY)

CNG**

NAZWA 
HANDLOWA 140 160 120 140 160 150 180 210 150 180 NP

MOC SILNIKA 136 KM 
(100 kW)

156 KM 
(115 kW)

116 KM 
(85 kW)

136 KM 
(100 kW)

156 KM 
(115 kW)

150 KM 
(110 kW)

180 KM 
(132 kW)

205 KM 
(150 kW)

150 KM 
(110 kW)

180 KM 
(132 kW)

136 KM 
(100 kW)

MOMENT 
OBROTOWY 350 Nm 380 Nm* 320 Nm 350 Nm 380 Nm* 350 Nm 430 Nm 470 Nm 350 Nm 430 Nm 350 Nm

SKRZYNIA 
BIEGÓW

HI-MATIC /
MANUALNA

HI-MATIC /
MANUALNA

HI-MATIC/
MANUALNA

HI-MATIC/
MANUALNA

HI-MATIC/
MANUALNA MANUALNA HI-MATIC /

MANUALNA HI-MATIC MANUALNA HI-MATIC/
MANUALNA

HI-MATIC/
MANUALNA

MOCZNIK
/ ADBLUE - - - -

* 350 Nm w wersjach MANUAL.    ** Sprężony gaz ziemny (CNG).

TECHNOLOGIE MAKSYMALIZUJĄCE WYDAJNOŚĆ SILNIKÓW
Technologia LP-EGR bez dodatku AdBlue®: modele pojazdu wyposażone w silnik IVECO F1A o pojemności 2,3 litra z Recyrkulacją 
Spalin pod Niskim Ciśnieniem (LP EGR) doskonale sprawdza się w maksymalnie prostej eksploatacji pojazdu. Cały szereg cech takich jak 
pompa olejowa o regulowanej wydajności czy turbodoładowanie zapewnią duże oszczędności paliwa, a w efekcie niższe koszty 
eksploatacyjne - a także większą moc i moment obrotowy. 

Technologia SCR: modele z silnikiem o pojemności 2,3 litra F1A lub o pojemności 3 litry F1C z selektywną redukcją katalityczną, 
która nie zmienia procesu spalania, oferując całą moc i wydajność potrzebne na co dzień przy utrzymaniu niskich kosztów użytkowania. 
Nowy silnik o pojemności 2,3 litra F1A z technologią SCR to silnik, który dzięki zastosowanym rozwiązaniom wybiega w przyszłość. 
Jednostka napędowa została przetestowana i sprawdzona pod kątem rygorystycznych przepisów wchodzących w życie od 2020 r., 
które określają poziom emisji spalin w rzeczywistych warunkach jazdy (RDE) oprócz dotychczasowego laboratoryjnego cyklu 
homologacyjnego.

Technologia Natural Power: silnik Daily Natural Power charakteryzuje się takimi samymi osiągami jak jego odpowiednik diesla, ponieważ 
jest to tak naprawdę prawdziwy silnik wysokoprężny, lecz dostosowany do spalania Sprężonego Gazu Ziemnego (CNG). W efekcie 
powstał pojazd, który emituje czyste spaliny i jest niezwykle cichy, co jest dodatkową zaletą w miastach ze strefami o ograniczonym 
ruchu kołowym.

Silnik wysokoprężny F1A SCR
o pojemności 2,3 litra

Silnik F1C na sprężony gaz ziemny (CNG)
o pojemności 3 litrów

Silnik wysokoprężny F1A 
o pojemności 2,3 litra

Silnik wysokoprężny F1A SCR
o pojemności 2,3 litra
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PEŁNA WYDAJNOŚĆ MOBILNEGO BIURA
Funkcjonalna deska rozdzielcza łączy w sobie styl z praktycznymi i przydatnymi cechami. Opcjonalnie na desce rozdzielczej mogą znaleźć 
się 2 gniazda USB do których można podłączyć telefon komórkowy lub tablet oraz naładować inne urządzenie, można również dokupić 
ładowarkę indukcyjną. Jakość i rozmieszczenie przycisków sterowania zapewniają wygodną jazdę. 

Liczne schowki w kabinie zaprojektowano, aby w maksymalnym stopniu zwiększyć dostępność różnych potrzebnych przedmiotów.  
Aż 18 schowków, w tym nowy i przydatny otwarty schowek, zostało rozmieszczone strategiczne wokół kabiny w bezpośrednim zasięgu  
kierowcy, dzięki czemu może on przechowywać swoje osobiste i służbowe dokumenty w sposób uporządkowany i pod ręką.

Nowe radio cyfrowe DAB, zintegrowane z deska rozdzielczą, zapewnia 
wszystkie główne zalety cyfrowej transmisji DAB oraz FM: można m.in. wybrać 
stację radiową według nazwy, przeczytać tytuł programu lub piosenki, ustawić 
odbiór wiadomości o ruchu drogowym lub prognozę pogody, jak również 
zaprogramować nawet 15 stacji.

Czytelny, przeprojektowany wyświetlacz w połączeniu ze sprawdzoną 
ergonomią przycisków sterowania w desce rozdzielczej, gdzie wszystko 
jest pod ręką i we właściwym miejscu, powodują, że prowadzenie Daily jest 
bezpieczne i komfortowe. 

Drzwi zostały przeprojektowane i w efekcie powstał tam schowek 
w którym można przechowywać np. apteczkę. W kabinie Daily znajduje się  
18 praktycznych schowków, które pozwalają przechowywać pod ręką 
i  w  sposób uporządkowany zarówno przedmioty osobiste jak i potrzebne 
w pracy.

Deska rozdzielcza i drzwi są dostępne w następujących wersjach: całe czarne 
dla osób, którym zależy na ekskluzywnym wyglądzie, w stylowej wersji 
dwukolorowej, łączącej kolor niebieski i czarny, zaprojektowane z myślą  
o całkowitym dopasowaniu do kolorystyki tapicerki zastosowanej w kabinie.

POCZUCIE PEŁNEGO KOMFORTU
W kabinie Daily jest jeszcze ciszej, ponieważ poziom hałasu we wnętrzu został mocno obniżony. Obniżenie hałasu o 3 decybele poprawiło 
akustykę pojazdu i odczuwalność dźwięku o 8%.

Wygodne wnętrze, wzbogacone o nową kierownicę wykończoną w skórze, razem z niebieską tapicerką siedzeń oraz z nowymi 
zagłówkami piankowymi pokrytymi tkaniną zapewniają profesjonalne środowisko pracy, w którym kierowca wraz z pasażerami 
mogą wydajnie pracować z poczuciem pełnego bezpieczeństwa.

KOMFORT ZWIĘKSZAJĄCY WYDAJNOŚĆ 
DOSKONAŁE WARUNKI PRACY
Daily  łączy w sobie naturalne powołanie do transportu z ponadprzeciętnym komfortem, funkcjonalnością i wygodą 
w  prowadzeniu. Siedząc za kierownicą Daily można się zrelaksować dzięki komfortowi jaki zapewnia kabina, mając świadomość 
wydajności w realizacji zadania transportowego. Kabina zapewnia profesjonalne środowisko pracy, oferując nowe funkcje przydatne 
w zarządzaniu firmą.

Zdjęcia zamieszczone na tych stronach przedstawiają tablety i smartfony,  
które nie stanowią standardowego wyposażenia pojazdu.
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DAILY 
BUSINESS UP™

Nawigacja satelitarna Sygic Professional GPS oraz aplikacja FleetWork do lepszego zarządzania fl otą zostały opracowane wspólnie z fi rmą Sygic. 

ASYSTENT KIEROWCY
DAILY BUSINESS UP™ może służyć jako instruktor kierowcy dzięki 
Systemowi Oceny Stylu Jazdy, jako pilot dzięki profesjonalnemu 
systemowi nawigacji satelitarnej fi rmy Sygic oraz pomoże zwiększyć 
wydajność w czasie realizacji codziennych zadań transportowych, 
a także zapewni najlepszy stan pojazdu. 

Ponadto aplikacja zapewnia multimedialny system informacyjno-
rozrywkowy, którego można się spodziewać w samochodzie 
wyższej klasy.

Wygodnie zlokalizowany uniwersalny uchwyt może służyć 
do  umieszczania w nim smartfonów i tabletów o różnych 
rozmiarach.

Z DAILY BUSINESS UP™ możesz:
• otrzymywać wskazówki dotyczące prowadzenia pojazdu 
 dzięki systemowi oceny stylu jazdy,
• zobaczyć analizy podróży dla każdego kierowcy z osobna 
 lub zbiorcze zestawienie,
• znaleźć najlepszą trasę za pomocą profesjonalnej nawigacji GPS 
 fi rmy Sygic,
• monitorować dodatkowe funkcje pojazdu za pomocą
 rozszerzonego pulpitu,
• Łatwo sprawdzić potrzebne informacje o pojeździe 
 w interaktywnej instrukcji obsługi,
• zarządzać zawartością multimediów i funkcjami smartfona, 
 w tym słuchać wiadomości tekstowych,
• Sskontaktować się z IVECO Assistance Non-Stop 24/7.

TWÓJ ASYSTENT W FIRMIE
Aplikacja DAILY BUSINESS UP™ może pomóc w opracowaniu 
grafi ku zadań i aktualizować go w czasie rzeczywistym. Pomoże 
także zaplanować trasy i zadania transportowe w celu 
optymalizacji wykorzystania pojazdu, a także w celu efektywnego 
zarządzania fl otą fi rmy.

Z DAILY BUSINESS UP™ możesz:
• zoptymalizować rozmieszczenie swojej fl oty, zaplanować 
 zadania i wysłać je w czasie rzeczywistym do kierowców
 dzięki Sygic FleetWork, który jest w pełni zintegrowany
 z systemem nawigacji Sygic GPS,
• monitorować wydajność swojej fl oty dzięki nowemu 
 internetowemu portalowi klienta,
• śledzić przebieg tras i zapoznać się ze stylem jazdy 
 oraz zmniejszyć zużycie paliwa,
• monitorować działania operacyjne z nową kartą Multiwhicle,
• zwiększyć wydajność swojego kierowcy dzięki szkoleniom
 DSE w trakcie jazdy,
• śledzić przeglądy za pomocą alertów dotyczących
 planowanych czynności serwisowych,
• być w kontakcie z IVECO i na bieżąco z najnowszymi
 wiadomościami o Daily,
• znaleźć najbliższy punkt dealerski i punkt serwisowy IVECO,
• uzyskać dostęp do wszystkich informacji pojazdu 
 za pomocą dotknięcia ekranu.

Odkryj zalety aplikacji  
DAILY BUSINESS UP™

ŁĄCZNOŚĆ NA POKŁADZIE
PROSTY SPOSÓB ZAPEWNIENIA ŁĄCZNOŚCI W FIRMIE
Daily  wprowadza nowy sposób łączności: nie potrzebujesz żadnego dodatkowego sprzętu, tylko swojego smartfona lub tableta. 
Po pobraniu aplikacji DAILY BUSINESS UP™ na urządzenie za pomocą Bluetooth automatycznie połączysz się z pojazdem po sparowaniu 
z radiem DAB. Jest teraz w pełni zintegrowane i ma bezpośrednią komunikację z Twoim IVECO Daily i jego silnikiem. Wszystko gotowe: 
w   urządzeniu uruchom aplikację DAILY BUSINESS UP™, uruchom silnik, włącz radio i jesteś połączony. Możesz czerpać korzyści 
z aplikacji, która będzie Twoim asystentem kierowcy oraz asystentem biznesowym.

OCENA STYLU JAZDY

POSZERZONA 
FUNKCJONALNOŚĆ 
DESKI ROZDZIELCZEJ MAPA OSIĄGÓW SILNIKA

Ekrany przedstawione powyżej ilustrują zaledwie kilka z wielu funkcji aplikacji DAILY BUSINESS UP™.

INTERAKTYWNY
PORADNIK UŻYTKOWNIKA GEOLOKALIZACJA

PROFESJONALNY SYSTEM 
NAWIGACJI I ZARZĄDZANIA 
FLOTĄ 
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DOPUSZCZALNA 
MASA CAŁKOWITA 

POJAZDU

PODWOZIE Z KABINĄ PODWOZIE Z PODWÓJNĄ KABINA 

3,5 - 7,2 t 3,5 - 7 t

NIEDOŚCIGNIONE OSIĄGI
NAJWYŻSZEJ KLASY SILNIKI DLA TWOICH POTRZEB 
Daily  zapewnia swoim użytkownikom doskonałe prowadzenie, ładowność, moc oraz szybką reakcję w połączeniu z niskim zużyciem 
paliwa. Co więcej, użytkownik Daily  może liczyć na to, że pierwszorzędne osiągi jego pojazdu zostaną utrzymane przez długie lata 
jego eksploatacji. Użytkownik ma możliwość wyboru osiągów, które będą najlepiej pasować do specyfi ki jego działalności transportowej: 
maksymalny zakres mocy silnika od 116 KM do 205 KM, w przypadku silnika 4 cylindrowego najmocniejszego w branży transportowej w 
tej kategorii. Ponadto do wyboru jest nowy silnik wysokoprężny o mocy 136 KM z turbosprężarką, z technologią zmiennej geometrii 
(VGT), oraz silnik o mocy 180 KM. Silnik F1A, o pojemności 2,3 litra jest najmocniejszy w całym typoszeregu: jest to silnik wysokoprężny 
156 KM z turbosprężarką w której zastosowano technologię zmiennej geometrii (VGT). Oprócz tego maksymalny moment obrotowy 
wynosi aż 470 Nm w przypadku silnika F1C o pojemności 3.0 litrów. Wszystkie silniki zostały zoptymalizowane pod kątem osiągnięcia 
najwyższych osiągów przy realizacji każdego zadania transportowego i zapewnią użytkownikowi długie przebiegi przy maksymalnej 
wydajności. Dla fi rm transportowych poszukujących cichego pojazdu i trwałego rozwiązania Daily HI-MATIC Natural Power jest 
najlepszym rozwiązaniem. Silnik o mocy 136 KM zasilany sprężonym gazem ziemnym to idealne rozwiązanie i najwyższy komfort.

Wysokie osiągi przez cały okres użytkowania, przy płaskich krzywych momentu obrotowego, wyższym momencie obrotowym i wyższej mocy przy niskich 
prędkościach obrotowych silnika.

VGT: turbosprężarka o zmiennej geometrii; WG: WasteGate; TST: podwójna turbosprężarka

  F1A VGT 160  

  F1A VGT 140 

  F1A WG 120 

  F1C TST 210  

  F1C VGT 180  

  F1C WG 150  
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WSZECHSTRONNOŚĆ BEZ GRANIC
DAILY ZASPOKOI NAWET NAJWIĘKSZE AMBICJE
Daily  jest najbardziej wszechstronnym pojazdem w swojej klasie, oferującym największą różnorodność wersji w segmencie 
samochodów użytkowych. Daily  jest jedynym samochodem, który posiada dopuszczalną masę całkowitą od 3,5 tony aż do 
7,2 ton, rozstaw osi od 3000 mm do 4750 mm, oraz długość pojazdu do 6190 mm, co daje cały szereg możliwości transportowych: 
począwszy od dostaw w miastach a skończywszy na dostawach cięższych ładunków w branży budowlanej. Wyjątkową wytrzymałość 
i trwałość Daily zapewnia konstrukcja nośna z ramą wykonaną z podłużnic o przekroju w kształcie litery C, wykonanych ze 
specjalnego rodzaju stali, która zapewnia maksymalną elastyczność fi rmom specjalizującym się w zabudowach pojazdów. 
Różnorodność możliwych typów nadwozia przekłada się na możliwość realizacji wielu zadań transportowych, co ułatwia 
dostosowanie Daily  do wielu zadań komunalnych, począwszy od wywozu śmieci a skończywszy na transporcie miejskim, 
lub daje możliwość przystosowania do potrzeb pomocy drogowej, holownika lub karetki pogotowia ratunkowego. Co więcej 
konstrukcja nośna Daily jest tak mocna i wytrzymała, że doskonale nadaje się do adaptacji na potrzeby pojazdu opancerzonego. 
W czasie projektowania Daily  kierowano się instynktem biznesowym w branży transportowej, aby przewidzieć potrzeby 
przyszłych użytkowników. W efekcie zawsze znajdzie się model Daily , który będzie pasował do Twoich wymagań transportowych 
– co więcej Daily realizuje zadania transportowe z łatwością, wydajnie i przy niskich całkowitych kosztach posiadania, z troską 
o ochronę środowiska, przyczyniając do zrównoważonego rozwoju fi rmy. 

Dostępna gama obejmuje podwozie z kabiną, oraz kabiny brygadowe.
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WRODZONA SOLIDNOŚĆ
SILNIE ZBUDOWANY. NIE MA SOBIE RÓWNYCH
Daily  został stworzony, aby realizować najbardziej wymagające zadania transportowe: w genach jest samochodem ciężarowym 
i został zbudowany jak samochód ciężarowy. Przy dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu osiągającej aż 7,2 ton, jest jedynym 
pojazdem w kategorii lekkich pojazdów użytkowych, który posiada podwozie nośne o wytrzymałości samochodu ciężarowego, 
wykonane ze stali o dużej wytrzymałości, o grubości do 5 mm, dzięki czemu większe są ładowności pojazdu wszystkich oferowanych 
wersji. Wyjątkowo wytrzymałe zawieszenie przednie nie tylko daje pełną kontrolę nad pojazdem, lecz również przyczynia się 
do podwyższenia maksymalnej dozwolonej ładowności. Lekkie i wytrzymałe zawieszenie QUAD-LEAF, dostępne we wszystkich 
modelach o DMC 3,5 tony, pozwala na maksymalny nacisk na oś przednią wynoszącą 1900 kg, natomiast zawieszenie QUAD-TOR 
w modelach z kołami bliźniaczymi nacisk na oś przednią wynosi aż 2700 kg dla modeli o DMC 7,2 tony. Biorąc pod uwagę zdolność 
Daily  do przewożenia większych ilości ładunku, dane zadanie transportowe można wykonać szybciej i przy mniejszej liczbie 
kursów - w efekcie niższe są koszty eksploatacji i mniejsza emisja dwutlenku węgla. Instynkt biznesowy Daily  powoduje, że jest 
on szczególnie doceniany przez fi rmy transportowe zawodowo przewożące ładunki.

WYJĄTKOWA TRWAŁOŚĆ
ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O ZAPEWNIENIU 
NIEZMIENNEJ WARTOŚCI 
Daily  posiada niezrównaną w swojej klasie ładowność i został skonstruowany z myślą o zapewnieniu wysokich osiągów dzień 
po dniu, rok po roku – dłużej niż jakikolwiek inny pojazd użytkowy. Układ przenoszenia napędu, z niezawodnym silnikiem i skrzynią 
biegów gwarantują, że silnik zawsze będzie mieć właściwą prędkość obrotową, długi okres eksploatacji oraz doskonałe osiągi aż do 
samego końca. Podwozie składające się z ramy nośnej zbudowanej z podłużnic o przekroju w kształcie litery C wykonanych ze stali 
o  dużej wytrzymałości gwarantuje trwałość przez bardzo długi okres eksploatacji pojazdu. Każdy dzień pracy Daily  będzie 
przyczyniać się do pomnażania zysku fi rmy; dzięki instynktowi biznesowemu, zapisanemu w genach, Daily wykorzysta każdą okazję 
do zwiększenia wartości Twojej fi rmy!

Wyjątkowe podwozie, rodem z samochodów 
ciężarowych, zostało zaprojektowane do realizacji 
ciężkich zadań transportowych.

Szczególnie wytrzymałe zawieszenie QUAD-TOR 
pozwala na przewożenie ładunków o masie do 
4800 kg (pojazd niezabudowany).
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NIESKOŃCZONA RADOŚĆ Z JAZDY PIERWSZA NA RYNKU AUTOMATYCZNA 8-STOPNIOWA 
SKRZYNIA BIEGÓW ZAPEWNIAJĄCA NAJWYŻSZY POZIOM 
KOMFORTU I BEZPIECZEŃSTWA
Nowa generacja skrzyń biegów została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu 
nieskończonej radości z jazdy: dzięki ergonomicznej, wielofunkcyjnej dźwigni zmiany 
biegów kierowca w pełni koncentruje się na ruchu drogowym oraz na warunkach 
jazdy. Skrzynia biegów HI-MATIC zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa, 
zapewniając jednocześnie wysoki poziom komfortu jazdy.

NISKIE SPALANIE DZIĘKI TRYBOM JAZDY ECO LUB POWER
Skrzynia biegów Daily HI-MATIC  doskonale nadaje się do codziennej jazdy 
dzięki adapcyjnemu systemowi logiki zmiany biegów. Skrzynia ta gładko wrzuca 
właściwy bieg w czasie krótszym niż 200 milisekund. Przy maksymalnej rozpiętości 
przełożeń, silnik będzie zawsze pracował z optymalną prędkością obrotową.

KOSZTY PRZEGLĄDÓW I NAPRAW NIŻSZE NAWET O 10% 
W STOSUNKU DO MANUALNEJ SKRZYNI BIEGÓW DZIĘKI 
REKORDOWEJ NIEZAWODNOŚCI I TRWAŁOŚCI
Mając na uwadze trwałość przy projektowaniu, zastosowano nowe rozwiązania 
chroniące silniki i skrzynię biegów, aby zmniejszyć liczbę wymaganych przeglądów. 
Nasi inżynierowie dołożyli wszelkich starań, aby pobić nowy rekord i podwyższyć 
legendarną trwałość Daily.

OSIĄGI NAJWYŻSZE W SWOJEJ KLASIE, NAJWYŻSZA MOC 
SILNIKA (205 KM) ORAZ MOMENT OBROTOWY (470 NM)
Biorąc pod uwagę szeroką gamę dostępnych silników, o dwóch pojemnościach 
2,3 litra oraz 3,0 litra, o mocy od 116 KM do 205 KM oraz momencie obrotowym 
od 320 do 470 Nm, obsługujące pojazd o rekordowej dopuszczalnej masie 
całkowitej wynoszącej 7,2 ton, IVECO tworząc Daily HI-MATIC  stworzyło 
najlepszą dostępną ofertę dla fi rm transportowych, pozwalającą realizować 
im najtrudniejsze zadania transportowe.

Nowa kratownica wlotu powietrza tworzy poziomą 
linię łączącą refl ektory, a jednocześnie powoduje, 
że design samochodu jest płynny. 
Teraz pojazdy Daily HI-MATIC  są jeszcze łatwiej 
rozpoznawalne dzięki ekskluzywnej chromowanej 
kratownicy wlotu powietrza.

GOTOWY DO WYKONANIA KAŻDEGO ZADANIA

Daily HI-MATIC E6 URBAN 
Maksimum komfortu

Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL 
Maksimum niezawodności

Daily HI-MATIC E6 REGIONAL 
Maksimum elastyczności



18 19

Zmiany w branży transportowej napędzają szybką ewolucję w kierunku zrównoważonych technologii w transporcie miejskim osób oraz 
towarów. Gama Daily Blue Power oferuje wyjątkową przewagę w postaci dużej różnorodności wyboru spośród dostępnych technologii 
oraz korzyści związanych z całkowitym kosztem posiadania (TCO) pojazdu.

• Daily HI-MATIC Natural Power: pierwszy silnik napędzany sprężonym gazem ziemnym (CNG) z 8-biegową automatyczną
 skrzynią biegów w segmencie pojazdów dostawczych. Idealne połączenie niskiej emisji spalin i jazdy w obszarach miejskich.

• Daily Euro 6 RDE 2020 Ready: pierwszy lekki pojazd dostawczy gotowy na przepisy wchodzące w życie w 2020 roku
 dotyczące pomiaru emisji spalin w rzeczywistych warunkach eksploatacji (RDE). To unikalna oferta na rynku!

• Daily Electric: pojazd o zerowej emisji umożliwiający wykonywanie zadań transportowych w miastach o najsurowszych
 ograniczeniach ruchu.

Dzięki Daily Blue Power nie ma miejsc niedostępnych dla Twojej fi rmy, dzięki czemu możesz cieszyć się nieograniczoną swobodą działania.

EKSKLUZYWNA OSŁONA CHŁODNICY WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ REFLEKTORY
NIEBIESKIE ALUMINIOWE FELGI 
I EKO OPONY 

WNĘTRZE I DESKA ROZDZIELCZA 
UTRZYMANE W NIEBIESKIEJ KOLORYSTYCE

MOC SILNIKA HI-MATIC
VAN

MINIBUS
Pojedyncze koła Podwójne koła

NATURAL POWER 136 KM 35S 35C 40C 50C 65C 70C 50C

EURO 6 RDE 2020 READY
136 KM 35S 35C -

156 KM 35S 35C -

ELECTRIC
60 kW - 35S - -

80 kW - - 45C 50C 50C

 

DAILY ELECTRIC
BEZEMISYJNY POJAZD DOSTAWCZY 
Z ZASIĘGIEM DO 200 KM I SYSTEMEM 
SZYBKIEGO ŁADOWANIA W 2 GODZINY

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER 
3 LITROWY SILNIK NAPĘDZANY GAZEM ZIEMNYM 
(CNG) Z 8-STOPNIOWĄ AUTOMATYCZNĄ 
SKRZYNIĄ BIEGÓW

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY 
PIERWSZY POJAZD DOSTAWCZY GOTOWY 
NA NORMĘ RDE WCHODZĄCĄ W ŻYCIE 
W 2020 R.

MISTRZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  
W EKOLOGICZNYM  TRANSPORCIE
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BEZGRANICZNA WSZECHSTRONNOŚĆ

• Daily  można dopasować do wymagań w ramach każdego zadania 
przewozowego. Dzięki takim parametrom jak dopuszczalna masa całkowita pojazdu 
od 3,5 do 7,2 tony, rozstaw osi od 3000 do 4750 mm oraz długość nadwozia do 
6190 mm, Daily  jest najbardziej wszechstronnym pojazdem w swojej klasie 

• Do wybranego przez siebie Daily  można dostosować nadwozie z całej dostępnej 
gamy rozwiązań, co pozwoli zastosować pojazd do różnorodnych zadań przewozowych

• Można wybrać wersję, która spełnia wymagania biznesowe: podwozie 
z kabiną, kabinę brygadową 

• Można w pełni wykorzystać zalety podwozia Daily , dzięki zastosowaniu ramy 
z podłużnic o przekroju w kształcie litery C, wykonanych ze specjalnego gatunku stali

WRODZONA SOLIDNOŚĆ

• Daily  może jeździć wyładowany po brzegi, zgodnie z maksymalną ładownością, 
dzień po dniu, rok po roku, ponieważ można na nim polegać i być pewnym, że 
skutecznie zrealizuje każde zadanie przewozowe 

• Daily  jest jedynym lekkim pojazdem użytkowym posiadającym solidne 
podłużnice o grubości do 5 mm w konstrukcji ramy nośnej tak jak 
w samochodach ciężarowych

• Dzięki wyższej ładowności Daily  wynoszącej maksymalnie 4880 kg można 
szybciej zrealizować zadanie transportowej, przy niższej liczbie kursów

W SKRÓCIE

ŹRÓDŁO ZYSKÓW

• Możliwość wyboru z największej oferty na rynku
• Spala 8% mniej paliwa dzięki Pompie Olejowej o Zmiennej Pojemności, Turbinie 
 o Zmiennej Geometrii, przyciskowi EcoSwitch PRO, zmniejszonej masie silnika, 
 obniżonemu tarciu między silnikiem a osiami
• Jeszcze bardziej obniża zużycie paliwa dzięki wskazówkom nt. stylu jazdy 
 wydawanym w czasie rzeczywistym przez ekskluzywny system Oceny Stylu Jazdy
• 12% obniżenie kosztów przeglądów i napraw dzięki wolniej zużywającym się
 komponentom oraz zoptymalizowanemu układowi hamulcowemu
• Możliwości polegania na profesjonalnej sieci serwisowej, w każdym miejscu 
 i w każdym czasie

WYJĄTKOWA TRWAŁOŚĆ

• Użytkownik może się spodziewać długiej eksploatacji układu przenoszenia napędu, 
 co gwarantuje niezawodny silnik oraz skrzynia biegów, które zawsze pracują 
 z optymalną prędkością obrotową
• Daily  może stać się partnerem na całe życie, a jego użytkownik odniesie korzyść 
 z jego wysokiej wartości rezydualnej
• Daily  pozwala zaoszczędzić nawet 12% na kosztach przeglądów 
 i napraw, a okres międzyprzeglądowy jest o 20% dłuższy, ponieważ przerwy między 
 przeglądami wydłużono do 50000 km

NIEZRÓWNANE OSIĄGI

• IVECO daje możliwość wyboru partnera biznesowego, najlepiej dopasowanego 
do zadań transportowych użytkownika

• Daily  posiada dużą gamę silników o różnych mocach: od 116 KM 
do 205 KM, oraz o momencie obrotowym od 320 Nm do 470 Nm 

• Daily  z napędem na tylne koła, pozwala na jazdę 
w optymalnych warunkach przy przewozie maksymalnych ładunków

KOMFORT STYMULUJĄCY WYDAJNOŚĆ

• Usiądź w cichej kabinie, w której poziom hałasu został obniżony aż o 3 decybele, 
co poprawiło akustykę pojazdu oraz odczuwalność dźwięku o 8%

• Daily charakteryzuje się ergonomią przycisków sterujących w desce rozdzielczej, 
do których można łatwo sięgnąć nie narażając na szwank bezpieczeństwa jazdy

• Przedmioty osobiste oraz służbowe można przechowywać w 18 wygodnych 
schowkach, co pozwoli zachować porządek w kabinie

• Pracuj w komfortowym i profesjonalnym środowisku, z nową kierownicą 
pokrytą skórą, niebieską tapicerką oraz nowymi zagłówkami wykonanymi 
z pianki pokrytej tkaniną

ZRÓWNOWAŻONA TECHNOLOGIA

• Serwisowanie pojazdu zostało maksymalnie uproszczone dzięki zastosowaniu 
 technologii LP-EGR bez dodatku AdBlue®. Co więcej pojazd jest teraz dostępny 
 z jeszcze mocniejszym silnikiem F1A, o pojemności 2,3 litra.
• Uzyskaj pełną moc, której potrzebujesz, dzięki wydajnemu silnikowi 
 o pojemności 2,3 litra F1A wyposażonemu w zaawansowaną technologię SCR 
• Daily  zapewnia nieskończoną radość z jazdy dzięki ekskluzywnej 8-stopniowej,
 automatycznej skrzyni biegów, dostępnej w ramach gamy Daily HI-MATIC  
• Ciesz się wydajnością odpowiadającą silnikowi wysokoprężnemu, a zarazem
 czystością i cichą pracą Daily HI-MATIC Natural Power

ŁĄCZNOŚĆ NA POKŁADZIE

• Firma użytkownika Daily  może mieć łączność, dzięki unikalnej 
 aplikacji DAILY BUSINESS UP™

• Kierowca ma możliwość optymalizacji swojego stylu jazdy dzięki narzędziom 
 do zarządzania Oceną Stylu Jazdy oraz wydajnością pojazdu 
• Można znaleźć najlepszą trasę do transportu ładunku przy pomocy
 profesjonalnego systemu nawigacji satelitarnej fi rmy Sygic
• Monitoruj wydajność swojej fl oty dzięki nowemu internetowemu portalowi 
 klienta
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MAKSYMALNE DŁUGOŚCI 
NADWOZIA  

od 2510 mm do 6190 mm

ASORTYMENT POJAZDÓW
WYBIERZ WŁAŚCIWY POJAZD DLA TWOJEGO BIZNESU
Podwozie Daily  jest oferowane w najszerszym asortymencie w branży transportowej: kupujący ma 8000 wersji fabrycznych 
do wyboru. W zależności od wersji mogą być oferowane różne rozstawy osi, moce silnika, a także różne ładowności, a wszystko po to, 
żeby dopasować właściwe parametry do specyfi ki działalności transportowej danego klienta. Daily został stworzony z myślą o obsłudze 
fi rm transportowych, a jego konstruktorzy na przestrzeni wielu lat kierowali się zdrowym instynktem biznesowym, przewidując kierunki 
zmian w branży oraz rozwijając asortyment pojazdów, aby spełniać rosnącą liczbę wymagań. Każdy klient musi ustalić jakie są wymagania 
w jego działalności operacyjnej i która konfi guracja pojazdu będzie pasować do potrzeb jego fi rmy: przy 8000 oferowanych wersjach 
na pewno znajdzie się Daily pasujący do potrzeb każdego klienta.

CAŁKOWITA MASA 
POJAZDU  

od 3,5 do 7,2 tony

ROZSTAW OSI
od 3000 mm do 4750 mm

PODWOZIE Z KABINĄ, 
POJEDYNCZE KOŁA
Podwozie z kabiną z pojedynczymi ko-
łami, o długości zabudowy do 4850 mm, 
dopuszczalną masą całkowitą pojazdu 
do 3,5 tony, zapewnia wytrzymałość i kom-
fort razem z wysoką elastycznością w za-
kresie zabudowy.

PODWOZIE Z KABINĄ, 
KOŁA BLIŹNIACZE
Podwozie z kabiną z kołami bliźniaczymi, 
o długości nadwozia do 6190 mm, dopusz-
czalną masą całkowitą pojazdu do 7,2 tony. 
Pojazd wyróżnia się niezrównaną solidno-
ścią i wszechstronnością zastosowań – pod 
tym względem nie ma sobie równych.

KABINA 
BRYGADOWA
Solidna kabina brygadowa może pomieścić 
kierowcę i 6 pasażerów, zapewniając im 
komfort w czasie jazdy.

DAILY E6 DLA KAŻDEJ FIRMY
DAILY 4X4 E6. STWORZONY DO JAZDY W TERENIE
Dzięki swojej uniwersalności Daily 4x4  jest idealnym samochodem do 
zadań off -road, nawet w najcięższych warunkach i w najdalszych miejscach. 
Dostępny w wersjach 3,5 i 5,5 t, z silnikiem o mocy 180 KM, z homologacją 
Euro 6 Heavy Duty, Daily 4x4  to więcej niż ciężarówka: 

• Kabina zapewnia maksymalny komfort jazdy.
• 3-częściowy stalowy przedni zderzak jest odporny nawet na silne 
 uderzenia, a jego konstrukcja ułatwia naprawę.
• Zbiornik paliwa jest dobrze zabezpieczony, ma również składaną tylną
 belkę przeciwnajazdową.
Wyposażony w opony do jazdy po szosie lub off -road, Daily 4x4 
z  łatwością poradzi sobie w najtrudniejszym terenie, przy zjazdach 
i podjazdach, a także na trudnych drogach twardych o słabej przyczepności. 
Szeroki wybór nadwozi w połączeniu z ekstremalnymi osiągami samochodu 
sprawiają, że Daily 4x4  jest idealnym partnerem dla fi rm, które działają 
z dala od utartych szlaków.

DAILY E6 MOTORHOME. 
NAJLEPSZE MIEJSCE NA WAKACJE

Dzięki Daily HI-MATIC E6 i Daily 4x4 E6 marka IVECO oferuje 
szeroką gamę kamperów, od wersji kompaktowych po bardziej 
luksusowe modele. Wszystkie wersje zapewniają najwyższy poziom 
bezpieczeństwa i komfortu. Łatwy w prowadzeniu, wygodny, 
o  niewiarygodnie niskiej masie, Daily HI-MATIC E6 to idealne 
podwozie pod twój samochód kempingowy. Automatyczna 
8-przełożeniowa skrzynia biegów HI-MATIC, unikatowa w tej klasie, 
zapewnia niezwykłą przyjemność z jazdy: możesz cieszyć się większym 
bezpieczeństwem i wygodą oraz jednocześnie wysokimi osiągami przy 
wyjątkowo niskim zużyciu paliwa. Dzięki 24 przełożeniom oraz 
doskonałym parametrom terenowym możesz mieć „dom” wszędzie, 
gdzie chcesz, w każdym terenie. Daily pokona każdy problem.

PODWOZIE IVECO DAILY. 
PEŁNA GAMA WERSJI DO PRZEWOZU OSÓB
Gama Daily E6 oferuje więcej możliwości zabudowy do różnorodnych 
zastosowań o ładowności od 4,5 do 7,2 t. To idealny samochód bazowy 
pod minibus dzięki łatwości zabudowy i wyjątkowo solidnemu podwoziu 
samochodu ciężarowego, wytrzymałemu i trwałemu układowi przeniesienia 
napędu oraz 8-przełożeniowej automatycznej skrzyni biegów HI-MATIC. 
3-litrowy silnik, dostępny zarówno w wersji wysokoprężnej jak i na gaz, 
wyróżnia się wyjątkową niezawodnością. To także szeroki wybór ładowności 
i rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta. Oferta Daily E6 dla 
wykonawców zabudów obejmuje podwozie, wersje z krótką lub 
standardową maską oraz wersje z kabiną bez tylnej ściany o dopuszczalnej 
masie całkowitej sięgającej 7,2 t.

DAILY 70 E6. NIE MA SOBIE RÓWNYCH
Jeśli chcesz więcej, to Daily 70  jest dla Ciebie. Przy masie całkowitej 
do 7,2 t, rozstawie osi do 5100 mm i ładowności sięgającej 4900 kg, jest 
największym pojazdem na rynku – nie ma sobie równych. Ma solidną 
konstrukcję. To jedyny samochód dostawczy o konstrukcji typowej dla 
samochodu ciężarowego z wytrzymałą ramą podwozia i mocnym 
zawieszeniem. Dzięki ofercie wyposażenia nadwozia można go dostosować 
do różnych zadań – można go przekształcić nawet w pomoc drogową 
lub samochód opancerzony. Jest napędzany 3-litrowym silnikiem 
wysokoprężnym F1C, dostępnym w wersji Natural Power o niskiej emisji 
spalin, co stanowi zaletę podczas jazdy po mieście. Daily zapewnia także 
najwyższy poziom komfortu kierowcy. Znany ze swej wszechstronności, 
Daily 70  może się poszczycić największą solidnością i ładownością 
w swoim segmencie. Ten jedyny w swoim rodzaju samochód zapewni ci 
wysoki zwrot z inwestycji rok po roku.

ROZSTAW OSI
(mm)

MAKSYMALNE DŁUGOŚCI NADWOZIA (mm) CAŁKOWITA MASA POJAZDU (t)

KOŁA KOJEDYNCZE KOŁA BLIŹNIACZE PODWOZIE Z KABINĄ KABINA BRYGADOWA 

MIN. MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. MIN. MAX.

3000 2510 3000 2830 3316 3,5 5,2

3450 3395 3886 3395 3886 3,5 7 3,5 7

3750 4005 4495 4005 4491 3,5 7,2 3,5 7

4100 4005 4850 4005 4891 3,5 7,2 3,5 7

4350 4830 5340 5,2 7,2 5,2 7

4750 5690 6190 5,2 7,2 6 7

5100 5857 6357 7 7,2 7 7
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WZMOCNIONE 
ZAWIESZENIE OSI TYLNEJ
Duży wybór układów wzmocnionego 
zawieszenia osi tylnej: paraboliczne, 
paraboliczne wzmocnione lub sprężyny 
półeliptyczne, zwiększają wytrzymałość 
pojazdu przy realizacji najbardziej 
wymagających zadań transportowych.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
DOPASUJ DAILY E6 DO SWOICH POTRZEB TRANSPORTOWYCH

RADIO CYFROWE DAB
Radio cyfrowe DAB (Digital Broadcasting 
Radio) jest wyposażone w szybki podwójny 
tuner oraz funkcję rozpoznawania głosu. 
Stacje radiowe i informacje na temat 
nadawanego programu są pokazywane 
na 4 wierszowym wyświetlaczu. Ponadto 
odbierane są informacje o ruchu drogowym, 
pogodzie i wiadomości w miarę pokonywania 
trasy. Do radia można podłączyć smartfona 
przy pomocy interfejsu Bluetooth®, dzięki 
czemu można prowadzić pojazd bezpiecznie, 
gdyż instalacja radiowa zastępuje zestaw 
głośnomówiący.

WEJŚCIE USB
Można naładować smartfona lub tableta 
przy pomocy dodatkowego gniazda USB 
znajdującego się na desce rozdzielczej.

OTWARTY SZCHOWEK
Z ŁADOWARKĄ INDUKCYJNĄ 
Miej swój telefon zawsze naładowany. 
Wystarczy, że położysz go na specjalnej 
półce obok swoich dokumentów.

KLIMATYZACJA MANUALNA 
LUB AUTOMATYCZNA
Klimatyzacja Daily  pozwala 
utrzymywać przyjemną temperaturę 
w kabinie oraz oczyszcza powietrze 
z alergenów. Ustawień należy 
dokonać przy pomocy efektywnego 
sterowania manualnego lub przy 
pomocy sterowania automatycznego, 
które optymalizuje wykorzystanie 
sprężarki, redukując jednocześnie 
zużycie energii.

ZAWIESZENIE 
PNEUMATYCZNE OSI TYLNEJ
Jeżeli zadanie przewozowe wymaga 
intensywnych operacji załadunku i 
rozładunku, wtedy w pełni docenisz 
zawieszenie pneumatyczne osi tylnej, które 
pozwala szybko opuścić i podnieść skrzynię 
ładunkową, dzięki czemu kierowca nie traci 
czasu.

PRZYCISK ECOSWITCH PRO
Inteligentny system EcoSwitch PRO 
wie kiedy się uruchomić, bez potrzeby 
interwencji ze strony kierowcy, redukując 
zużycie paliwa i tym samym jeszcze 
bardziej obniżając emisję spalin.

TEMPOMAT
System zapamiętuje i utrzymuje prędkość 
pojazdu ustawioną przez kierowcę. 
Jest szczególnie przydatny podczas jazdy 
poza terenami zabudowanymi oraz przy 
regularnym natężeniu ruchu, zarówno 
pod względem komfortu jazdy, jak i 
optymalizacji zużycia paliwa. 

ZWALNIACZ 
ELEKTROMAGNETYCZNY
Zwalniacz elektromagnetyczny Telma® 

LVRS600 umożliwia pojazdowi osiągnięcie 
momentu hamowania wynoszącego 350 Nm 
i maksymalnej kompatybilności z systemem 
ESP. Dostępny jest również dla pojazdów 
z serii Daily HI-MATIC, zaspokaja nawet 
80% zapotrzebowania niezbędnego w fazie 
hamowania pojazdu, zmniejszając temperaturę 
i zużycie hamulców, jak również zwiększając 
bezpieczeństwo pojazdu. Uruchamiany za 
pomocą specjalnej dźwigni na tablicy rozdzielczej, 
obsługiwany jest za pomocą pedału hamulca. 

SYSTEM LDWS
System ostrzega kierowcę w przypadku 
niezamierzonej zmiany pasa ruchu za 
pomocą charakterystycznego sygnału 
akustycznego, zapobiegając tym samym 
wypadkom spowodowanym sennością, 
zmęczeniem lub nieuwagą kierowcy. 
W standardzie jest montowany w 
modelach powyżej masy całkowitej 
pojazdu wynoszącej 3,5 t.

RADIO CYFROWE DAB 
ORAZ APLIKACJA 
DAILY BUSINESS UP™

Korzystaj z licznych funkcji radia 
cyfrowego DAB połączonego z Twoim 
telefonem i tabletem dzięki aplikacji 
DAILY BUSINESS APP™.

UCHWYT NA TABLET
Przydatny uchwyt na tablet na desce 
rozdzielczej pozwala na bezpieczne używanie 
urządzeń mobilnych praktycznie w każdym 
rozmiarze. Można go także wykorzystać do 
dokumentów jako praktycznej podkładki 
do pisania z klipsem.

NIEZALEŻNE 
OGRZEWANIE WEBASTO
Uruchamianie pojazdu w zimnej kabinie 
należy już do przeszłości, a to dzięki 
niezależnemu układowi ogrzewania 
Webasto: przed opuszczeniem pojazdu 
wystarczy ustawić regulator czasowy, 
który wstępnie podgrzeje silnik i kabinę, 
aby później można było wejść do 
przyjemnie podgrzanej kabiny Daily , 
gdy już jesteśmy gotowi wyruszyć w trasę.

ŁAWKA PASAŻERÓW ZE 
SKŁADANYM STOLIKIEM
Praktyczny składany stolik można użyć do 
położenia laptopa lub dokumentów.

FOTELE PNEUMATYCZNE
Fotele pneumatyczne, również dostępne 
w wersji podgrzewanej, zapewniają 
dodatkowy komfort kierowcy i pasażerom. 

IVECONNECT
Wszystkie funkcje systemu informacyjno-
rozrywkowego Daily, telefonu i 
zintegrowanego systemu nawigacji można 
obsługiwać przy użyciu praktycznego 7 
calowego ekranu dotykowego. Przy pomocy 
interfejsu Bluetooth® można podłączyć 
maksymalnie 5 telefonów komórkowych 
jednocześnie do systemu, aby wykorzystywać 
go jako zestaw głośnomówiący oraz sterować 
zarówno radiem jak i telefonem przy użyciu 
przycisków na kierownicy.

OBRĘCZE KÓŁ 
Z LEKKICH STOPÓW
Obręcze kół ze stopów, stanowią doskonałą 
kombinację funkcjonalności i stylu, redukując 
masę pojazdu o 6 kg, zwiększając tym 
samym ciężar możliwego załadunku.

OSŁONY KÓŁ
Dostępne tylko w wersji z pojedynczymi 
kołami z tyłu. Chronią piastę oraz koło 
przed przypadkowymi uderzeniami w 
krawężniki, przyczyniając się również do 
poprawy estetyki pojazdu.

KIEROWNICA 
POKRYTA SKÓRĄ
W czasie długich dni w trasie kierowca 
może cieszyć się luksusową kierownicą 
pokrytą skórą.

ZAGŁÓWEK KLASY PREMIUM
Nowy zagłówek z pianki pokrytej materiałem 
zapewnia bezpieczną i komfortową jazdę.
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WINTER

• Opony zimowe 225/65 R16
• Ogrzewana przednia szyba 
 (obszar wycieraczek)
• Fotel kierowcy amortyzowany 
 reg. w 3 kierunkach
• Fotel kierowcy podgrzewany

TOWING

• Złącze elektr. 13 PIN-DIN
• Hak holowniczy kulowy D-50
• Tachograf cyfrowy

PAKIETY WYPOSAŻENIA
SKONFIGURUJ SWOJEGO DAILY E6 
Różne pakiety wyposażenia zostały podzielone na trzy główne kategorie, aby łatwiej można było zdefi niować dokładny model potrzebny 
w danej fi rmie transportowej. Wybierając pakiet wyposażenia możesz zdecydować jak bogate ma być wyposażenie Daily : można 
wybrać podstawowy Pakiet Business lub pakiet z górnej półki, którym jest Business Premium. Ponadto można wybrać pakiet wyposażenia, 
który będzie pasował do profi lu działalności fi rmy: Dostawa przesyłek lub Sprzedawca detaliczny. Ponadto można jeszcze bardziej 
zindywidualizować swój pojazd Daily  wybierając i łącząc ze sobą dostępne pakiety wyposażeniowe na podstawie potrzebnych 
funkcjonalności – na przykład wybierając pakiety Holowanie, Ochrona i Rozwiązania Ekologiczne. Wystarczy wybrać potrzebne pakiety 
wyposażenia z trzech kategorii i stworzyć własną wersję Daily , dopasowaną do Twoich wymagań.

WERSJE DAILY E6 HI-MATIC

• Klimatyzacja manualna
• Ławka dla 2 pasażerów ze stolikiem 

w oparciu
• Fotel kierowcy amortyzowany,  

reg. w 3 kierunkach
• Radio DAB
• Deska rozdzielcza KOMFORT
• Uchwyty wejściowe do kabiny w słupku „A”
• Otwarta półka centralna w desce 

(dok. A4/USB)

• Klimatyzacja manualna
• Ławka dla 2 pasażerów ze stolikiem 

w oparciu
• Fotel kierowcy amortyzowany,  

reg. w 3 kierunkach
• Półka górna nad szybą
• Światła przeciwmgielne
• Radio DAB
• Deska rozdzielcza KOMFORT
• Wyświetlacz MATRIX
• Tempomat
• Uchwyty wejściowe do kabiny w słupku „A”
• Otwarata półka centralna w desce 

(dok. A4/USB)

• Klimatyzacja automatyczna
• Ławka dla 2 pasażerów ze stolikiem 

w oparciu
• Fotel kierowcy amortyzowany,  

reg. w 3 kierunkach
• Półka górna nad szybą
• Światła przeciwmgielne
• Radio DAB
• Radio DAB + Obsługa Daily Bussines UP
• Kierownica pokryta skórą
• Tablet holder
• Deska rozdzielcza KOMFORT
• Wyświetlacz MATRIX 
• Tempomat
• Zbiornik 100 l (standard dla 60/65/70C)
• Zagłówki pełne z logiem „DAILY”

DAILY HI-MATIC E6 
URBAN

Idealna dla osób, które muszą stawić 
czoła ruchowi miejskiemu na co dzień. 
DAILY HI-MATIC  URBAN gwarantuje 
maksymalną wygodę w prowadzeniu, dzięki 
adapcyjnemu systemowi logiki sterującej 
przerzucaniem biegów, który wybiera 
pomiędzy 20 różnymi programami.

DAILY HI-MATIC E6 
REGIONAL

Użytkownicy potrzebujący pojazd o maksymalnej 
elastyczności znajdą idealnego współpracownika 
w postaci DAILY HI-MATIC  REGIONAL, 
który może zaoferować wyjątkową wydajność 
w trybie ECO oraz wyjątkowe osiągi w trybie 
POWER, maksymalizując przyjemność z jazdy.

DAILY HI-MATIC E6 
INTERNATIONAL

Kierowcy pracujący w transporcie daleko-
bieżnym oraz osoby poszukujące wygodnego 
i niezawodnego partnera mogą wybrać DAILY 
HI-MATIC  INTERNATIONAL, pojazd 
o  najwyższych osiągach wraz z wyjątkowym 
komfortem prowadzenia pojazdu. Najdłuższe 
przełożenia tylnych mostów oraz dobór 
optymalnych obrotów silnika pozwalają na 
maksymalne oszczędności paliwa.

• Niebieskie refl ektory
• Niebieskie szwy na kierownicy
• Niebieskie szwy na dźwigni 

zmiany biegów
• Niebieska przednia atrapa 

chłodnicy

• Niebieskie boczne logo
• Bogaty niebieski pulpit 

nawigacyjny
• Opony Eco
• EcoSwitch PRO
• Start & Stop 

(tylko z manualną skrzynią)

• Alternator 180 A
(tylko z manualną skrzynią)

• Bateria 105 Ah 
(tylko z manualną skrzynią)

• Niebieskie obręcze kół 
(opcjonalnie)

SKONFIGURUJ SWOJEGO DAILY                                 E6
Jeżeli zdecydowałeś się na komfort prowadzenia pojazdu klasy premium, a więc wybrałeś pojazd Daily HI-MATIC , to możesz stworzyć 
swój model wybierając wersje, które pasują do twojego profi lu działalności: Daily HI-MATIC  URBAN, Daily HI-MATIC  
REGIONAL lub, Daily HI-MATIC  INTERNATIONAL. Ponadto można jeszcze bardziej zindywidualizować Daily HI-MATIC  
wybierając lub łącząc ze sobą pakiety funkcjonalne, pasujące do potrzeb danego użytkownika.

RODZAJE WYPOSAŻENIA DAILY E6

PAKIETY FUNKCJONALNE* SPECIAL EQUIPMENT

• Tapicerka foteli łatwo zmywalna
• Bez izolacji termicznej
  tylnej ściany
• Zbiornik 70 L
• Wlew paliwa na zbiorniku
• Złącze open CAN

TECH PACK

• Radio DAB z modułem do komunikacji
• Uchwyt uniwersalny na urządzenie 
 multimedialne 4 - 10 cali + USB
• Kierownica z przyciskami 
 do sterowania radiem
• Sygnał dźwiękowy cofania

* Pakiety funkcjonalne są dostępne zarówno 

dla Daily  jak i dla Daily HI-MATIC .

DAILY E6 
COMFORT

Zawiera elementy wyposażenia 
DAILY E6 STANDARD oraz:
• Ławka dla 2 pasażerów

ze stolikiem w oparciu
• Dodatkowy trzeci kluczyk

z pilotem
• Uchwyty wejściowe do kabiny

w słupku „A”

DAILY E6 
BUSINESS

Zawiera elementy wyposażenia 
DAILY E6 STANDARD oraz:  
• Schowek w desce + USB  
• Radio cyfrowe DAB z MP3,

Bluetooth  
• Klimatyzacja manualna  
• Ławka 2-os. stała komfort  

DAILY E6 
STANDARD

• System ESP
• Przyłącze dla fi rm 

zabudowujących 
Ławka dla 2 pasażerów

• Fotel kierowcy - regulowany 
w 3 kierunkach

• Poduszka powietrzna kierowcy 
• Izolacja termiczna na tylnej ścianie
• Przygotowanie do montażu radia
• Lusterka - elektrycznie 

sterowane i podgrzewane
• Kosz na koło zapasowe
• Koło zapasowe
• Bez zestawu naprawczego opon 
• Centralny zamek ze zdalnym

sterowaniem
• Elektryczne sterownie szybami 

w drzwiach bocznych
• Alternator 140 Ah  

DAILY E6 
BUSINESS PREMIUM

Zawiera elementy wyposażenia 
DAILY E6 STANDARD oraz:
• Uchwyt na smartfon/tablet  
• Radio cyfrowe DAB z MP3, 

Bluetooth, komunikacja 
ze smartfonem (aplikacja 
BusinessUP)  

• Klimatyzacja automatyczna  
• Ławka 2-os. stała komfort  
• Deska rozdzielcza Elegance  
• Kierownica pokryta skórą
• Kierownica wielofunkcyjna  
• Tempomat  
• Fotel kierowcy amortyzowany, 

pełna regulacja, podparcie 
lędźwiowe, podłokietnik  
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KOLORY LAKIERU
WYBIERZ KOLOR LAKIERU DLA SWOJEGO DAILY
Do wyboru masz setki standardowych i metalicznych* lakierów, które można dopasować do wizerunku Twojej fi rmy, do innych 
pojazdów we fl ocie lub po prostu do własnego gustu. Kolory lakierów wymienione poniżej to zaledwie kilka z wielu kolorów 
oferowanych klientom Daily .

MAKSYMALIZACJA WYDAJNOŚCI 
Wydajność Daily  można zwiększyć przy pomocy 
oryginalnych dachowych spojlerów Iveco, które poprzez 
zwiększenia aerodynamiki pojazdu pozwalają zmniejszyć 
zużycie paliwa. Zawsze należy być przygotowanym do 
jazdy z użyciem osłon przeciwsłonecznych: redukują one 
oddziaływanie promieni słonecznych i zapobiegają 
formowaniu się lodu na przedniej szybie w chłodne zimowe 
dni. Osiągi pojazdu można również poprawić stosując 
owiewki, które zmniejszają opór aerodynamiczny oraz 
zawirowania powietrza bez wpływu na widoczność. 

Spojler dachowy Osłona przeciwsłoneczna i owiewka

* Lakiery metalizowane są dostępne jako opcja za dopłatą.

52490 - INSTINCT BLUE

50124 - METALLIC RED 

50127 - ULM GREY

52481 - BOREAL BLUE

52205 - BRILLIANT GREY

52358 - STONE GREY

52434 - ECO GREEN

50115 - MAGIRUS GREY

52360 - ALL BLACK

STANDARDOWE KOLORY LAKIERU

LAKIERY METALICZNE

50051 - LIGHT BLUE

50135 - BUSINESS WHITE 

50126 - MARANELLO RED

50105 - POLAR WHITE

52028 - ADVENTURE 
ORANGE

52062 - BACK TO BLACK

50120 - PEGASO BLUE

52170 - SUN YELLOW

50162 - PROFESSIONAL GREY

Pokrowce na siedzenia i dywaniki

AKCESORIA
WYKORZYSTAJ DAILY E6 W JESZCZE WIĘKSZYM 
STOPNIU DZIĘKI AKCESORIOM
Personalizację Daily  można przeprowadzić wybierając z całej gamy wysokiej jakości akcesoriów opracowanych, aby poprawić 
estetykę, komfort, bezpieczeństwo, technologię i komunikację w pojeździe.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA 
NA POKŁADZIE 
Mobilną stację roboczą można wyposażyć w najnowocześniejsze 
funkcje i technologię. System multimedialny “Full Vision”, 
wyposażony w system nawigacji i kamerę cofania zapewnia nie 
tylko kompletną nawigację multimedialną, ale również zarządza 
kamerą cofania. Dodatkowy System Inteligentnego Prowadzenia 
Pojazdu zawiera system nawigacji satelitarnej (GPS) oraz 
cyfrowy rejestrator wideo z kamerą o wysokiej rozdzielczości 
do rejestracji w razie wypadku drogowego. Jeżeli kierowca chce 
mieć zawsze łączność z internetem powinien wybrać router 
3G Wi-Fi, który obsługuje do 10 urządzeń Wi-Fi jednocześnie.

ZAWSZE BEZPIECZENIE
IVECO oferuje całą gamę akcesoriów zwiększających 
bezpieczeństwo w czasie jazdy: system monitorowania ciśnienia 
w ogumieniu, który gwarantuje, że ciśnienie w oponach będzie 
zawsze prawidłowe lub czujnik parkowania, który umożliwia 
łatwe manewrowanie pojazdem. Orurowanie chroniące przód, 
posiadające certyfi kat europejski, zwiększa ochronę aktywną 
i pasywną, zarówno pojazdu jak i pieszych. Aby zapewnić 
pojazdowi oraz przestrzeni ładunkowej bezpieczeństwo można 
pojazd wyposażyć w zamki antywłamaniowe, odporne na 
rozwiercanie, a także w immobilizer, zapewniający ochronę 
elektroniczną i mechaniczną.

PRZYJEMNIEJSZA PODRÓŻ
W zależności od prowadzonej działalności można wybrać 
najlepiej pasujące pokrowce na siedzenia i dywaniki. 
Dzięki ekspresowi do kawy fi rmy Lavazza, kierowca może 
mieć zawsze przepyszny, gorący napój pod ręką. 
Wyposażenie furgonu Daily  zapewnia wszystko co 
jest potrzebne, aby jazda nim była wygodna zgodnie z 
życzeniami użytkownika.

Wszystkie oferowane akcesoria można znaleźć w Katalogu 
Akcesoriów, a także w jego wersji elektronicznej dostępnej 
w sieci pod następującym adresem: 

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Można ją pobrać nieodpłatnie ze sklepu 
App Store, aby uzyskać ekskluzywny dostęp 
do dodatkowych zdjęć, informacji oraz fi lmów.

Całą ofertę akcesoriów można 
odkryć przy pomocy aplikacji 
“Iveco Accessories”.

System multimedialny “Full Vision” Inteligentny System Prowadzenia Pojazdu 

System monitoringu ciśnienia w oponach Orurowanie

Ekspres do kawy Lavazza
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ORYGINALNE CZĘŚCI IVECO w sposób efektywny kosztowo 
zapewnią Daily niezawodność przez długie lata eksploatacji. 
Szeroka oferta obejmuje nowe i fabrycznie zregenerowane 
części, zestawy serwisowe oraz rozwiązania telematyczne. 
IVECO posiada sieć 8 magazynów z częściami zamiennymi 
i wykorzystuje zaawansowane technologie, aby zagwarantować 
całodobowe dostawy, przez 7 dni w tygodniu w całej Europie.

SKLEP DLA FANÓW IVECO
Sklep IVECO oferuje całą gamę odzieży roboczej i rekreacyjnej 
IVECO, materiałów biurowych i gadżetów, które dostępne są za 
pośrednictwem salonów dealerskich lub w sklepie internetowym 
IVECO pod adresem: www.ivecostore.com. 

IVECO ASSISTANCE NON-STOP - wystarczy zadzwonić 
pod  wskazany numer. Czynna jest całodobowo, przez 7 dni 
w  tygodniu, aby wszystkie pojazdy użytkowe Daily jak i fi rmy 
je użytkujące mogły sprawnie funkcjonować.

IVECO NON-STOP - to oryginalna aplikacja IVECO na smartfona, której można używać do komunikacji z IVECO, 
w przypadku awarii pojazdu. Wystarczy wpisać informacje nt. pojazdu (numer VIN oraz nr rejestracyjny), a następnie 
po prostu nacisnąć na przycisk, aby wysłać prośbę o pomoc do Centrum Obsługi Klienta IVECO. Niezwłocznie 
po otrzymaniu zgłoszenia Centrum Obsługi Klienta skontaktuje się z najbliższym warsztatem i zorganizuje naprawę 
zgłoszonego pojazdu. Tej samej aplikacji można używać, aby na bieżąco śledzić postęp w naprawie zgłoszonego pojazdu.

IVECO CAPITAL jest podmiotem zależnym IVECO, który 
oferuje całą gamę usług fi nansowych, leasing, dzierżawę oraz 
usługi dodatkowe dla pojazdów użytkowych. W pakiecie usług 
może się znaleźć m.in. przedłużona gwarancja, przeglądy 
i naprawy, oraz różnego rodzaju usługi ubezpieczeniowe.

Wszystkie pakiety fi nansowe mogą być dopasowane do potrzeb 
klienta oraz obejmują wszystkie typy pojazdów - nowe, używane, 
a także pojazdy przebudowane.

IVECO CAPITAL świadczy na rzecz klientów usługi profesjonalnego 
doradztwa, aby wybrać produkt fi nansowy najlepiej dopasowany 
do danej fi rmy pod względem wymagań fi nansowych i podatkowych. 

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się 
z dealerem IVECO.

 
INNE NAPRAWY

• Wszystkie naprawy poza 
 układem napędowym, np. 
 instalacja elektryczna, 
 elementy nadwozia itp.

USŁUGI DLA KLIENTA
PEŁNA OFERTA PROFESJONALNYCH USŁUG 
DLA WSPARCIA TWOJEJ FIRMY

WYBIERZ PAKIET SERWISOWY DOPASOWANY DO POTRZEB FIRMY 
Dzięki Daily  twoja fi rma będzie mogła funkcjonować bez przerwy. Wiemy, że wymagania klientów mogą się różnić 
w zależności od profi lu działalności fi rmy i zadań transportowych.

Dlatego też IVECO oferuje elastyczny program pod nazwą Elements: klient ma możliwość wyboru pakietu łączącego Planowe 
Przeglądy i Przedłużoną Gwarancję, które będą doskonale pasować do danej fi rmy. Dodatkowo można dopasować pakiet usług 
do swoich indywidualnych potrzeb wybierając Dodatkowe Elementy.

PLANOWE PRZEGLĄDY PRZEDŁUŻONA GWARANCJA

WYŁĄCZENIA 
W PROGRAMIE ELEMENTS 

Wyłączenia w Programie Elements 
zostały opisane w dokumentach umowy, 
które zostały opracowane dla 
poszczególnych rynków.

Główne “elementy”, z których składa się oferta mogą być ze sobą łączone, aby stworzyć umowę, której zakres będzie najlepiej pasował 
do potrzeb Twojej fi rmy. Poniżej przedstawiamy listę możliwych kombinacji, które będą wspierać działalność Twojej fi rmy:

PRZEGLĄDY 
OKRESOWE

UKŁAD 
NAPĘDOWY 

INNE 
NAPRAWY

ZUŻYCIE
UKŁAD 

NAPĘDOWY 
INNE 

NAPRAWY

 
ZUŻYCIE

• Sprzęgło
• Klocki hamulcowe
• Tarcze hamulcowe
• Bębny hamulcowe
• Okładziny szczęk hamulcowych 
 w bębnach hamulcowych

 
PRZEGLĄDY OKRESOWE

• Prace konserwacyjne 
• Smarowanie
• Wymiana olejów oraz płynów 

eksploatacyjnych zgodnie z 
zaleceniami w książce serwisowej 
pojazdu

 
UKŁAD NAPĘDOWY 

• Naprawy silnika
• Naprawy układu zasilania
• Naprawy skrzyni biegów
• Naprawy wału napędowego 
 i mostów

IVECO jest marką CNH Industrial N.V., spółki będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych projektującej, produkującej 
i wprowadzającej na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi 
drogami, a także auta do misji terenowych. Oferuję ona także wysokiej jakości oryginalne części do wszystkich marek CNH Industrial.
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