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UW DAILY E6

Deze gids is opgesteld om u te helpen om  
uw Daily  aan uw wensen aan te passen.

U kunt ook een offerte voor uw Daily  online 
configureren en aanvragen op  
www.dailyconfigurator.iveco.nl 

Download de app uit de App Store of 
Google Play om exclusieve toegang te krijgen 
tot extra afbeeldingen, informatie en video's.

Haal meer uit deze brochure  
met de gratis Daily E6-app.

DE BESTELWAGEN MET ZAKENINSTINCT

De Daily is de beste partner voor uw bedrijf.

Even sterk, veelzijdig en efficiënt als altijd. Bovendien introduceert dit voertuig,  
trouw als hij is aan zijn zakeninstinct, nieuwe functies die hem een nog betere partner 
voor uw bedrijf maken.
De Daily  biedt innovatie en technologie om u te helpen bij een efficiënt beheer 
van uw voertuig, en de lagere totale bedrijfskosten dragen bij aan een gezond 
nettoresultaat voor uw bedrijf. De  -motoren zijn schoon en efficiënt en vormen 
een toevoeging aan uw duurzame referenties.
En er wordt ook aan de bestuurders gedacht: de cabine is comfortabeler en stiller dan 
ooit, en met de HI-MATIC-versnellingsbak ontdekken bestuurders de betekenis van 
absoluut rijplezier. De Daily  introduceert ook een nieuw connectiviteitsniveau,  
dat uw mobiele apparaat volledig in het voertuig integreert, zodat het uw zakenpartner 
en rij-assistent wordt.
Het grootste assortiment in deze branche is nog groter geworden om te voldoen 
aan de steeds veranderende en de zich almaar uitbreidende eisen van uw bedrijf en van 
transportbedrijven in de hele wereld.
De Daily  is de perfecte partner met een feilloos instinct om vooruit te lopen op uw 
zakelijke behoeften en om, jaar na jaar, met de oplossing te komen als u deze nodig hebt. 
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WINSTMAKER
DE BESTE PARTNER VOOR EEN GEZOND 
NETTORESULTAAT
De Daily  is de professionele partner die u zal helpen een gezond nettoresultaat te bereiken. U kunt  
het voertuig dat perfect bij uw bedrijf past kiezen en aanpassen, dankzij de grootste line-up van modellen 
op de markt. U kunt erop rekenen dat het werk goed wordt gedaan met lage totale eigendomskosten 
(TCO). De beste partner voor uw bedrijf zijn, betekent ook dat u altijd kunt vertrouwen op een professioneel 
servicenetwerk waar en wanneer dat nodig is.

TOT 8% BRANDSTOFBESPARING* 
De Daily  verbetert zijn reputatie verder door brandstof te besparen. De turbo met variabele geometrie die verkrijgbaar  
is op de modellen van 136 pk tot 180 pk, garandeert een efficiënter gebruik van de motor. De EcoSwitch-oplossing is verder 
ontwikkeld: het nieuwe intelligente EcoSwitch PRO-systeem weet wanneer moet worden ingegrepen en het koppel moet 
worden verlaagd zonder hulp van de bestuurder. Hierdoor wordt brandstof bespaard zonder de productiviteit negatief  
te beïnvloeden. Het exclusieve IVECO Driving Style Evaluation-systeem helpt u om uw rijstijl te verbeteren, alsof er een  
rij-instructeur naast u zit,en dit kan resulteren in een aanzienlijke extra brandstofbesparing.

TOT 12% LAGERE ONDERHOUDS- EN REPARATIEKOSTEN**

De langere onderhoudsintervallen, die zijn uitgebreid tot 50.000 km dankzij de duurzame onderdelen en verbruiksmaterialen, leveren 
20% meer up-time tussen de servicebeurten op. Het geoptimaliseerde remsysteem met nieuwe, sterkere remblokken, is efficiënter 
en duurzamer dan ooit.
Bovendien kunt u, waar en wanneer dan ook, rekenen op een professioneel en gespecialiseerd servicenetwerk dat ervoor zorgt 
dat uw bedrijf blijft draaien.

* Vergeleken met soortgelijke Euro 5b+ -modellen en in overeenstemming met de New European Driving Cycle (NEDC).
** Vergeleken met soortgelijke Euro 5b+ -modellen.

Het intelligente EcoSwitch PRO-systeem weet precies wanneer moet worden 
ingegrepen, zonder hulp van de bestuurder. Dit systeem herkent namelijk  
of het voertuig geladen is of niet, waardoor brandstof wordt bespaard en  
de emissies verder omlaag worden gebracht.

Het rijstijlevaluatiesysteem (DSE) werkt als een rij-instructeur aan boord  
en geeft uw bestuurder tips over hoe hij zijn rijstijl kan verbeteren waardoor  
het brandstofverbruik afneemt. Uit ervaring blijkt dat alleen door het volgen van  
de tips van het DSE-systeem 15% brandstof kan worden bespaard. 
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DE GROOTSTE LINE-UP VAN MOTOREN EN VERSNELLINGSBAKKEN
De Daily  maakt gebruik van geavanceerde motor- en transmissietechnologieën om topprestaties te leveren en aanzienlijk op 
de brandstof te besparen, zodat u uw taken efficiënt, degelijk en met een opmerkelijk lage impact op het milieu kunt voltooien.

HET ABSOLUTE RIJPLEZIER
IVECO’s exclusieve HI-MATIC automatische 8-versnellingsbak 
biedt alle voordelen van comfort, veiligheid, brandstofbesparing 
en prestaties op een steeds groter wordend assortiment van 
modellen om aan al uw zakelijke eisen te voldoen.

MOTORTECHNOLOGIEËN VOOR EEN BETERE EFFICIËNTIE
LP-EGR-technologie zonder AdBlue®: modellen met IVECO’s 2,3-liter F1A-motor met lagedruk-EGR zijn ideaal om het 
voertuigbeheer zo eenvoudig mogelijk te houden. Een groot aantal systemen, zoals de variabele olieverdringerpomp en de 
turbocompressor, garanderen dat u kunt genieten van een uitstekend brandstofbeheer -en lagere kosten - en ook van meer 
vermogen en koppel. 
SCR-technologie: Modellen met een 2,3-liter F1A of 3,0 F1C motor beschikken over een Selective Catalytic Reduction-
nabehandelingssysteem maken gebruik van deze eenvoudige oplossing dat het verbrandingsproces niet beïnvloedt. U hebt 
dus al het vermogen en de efficientie die u nodig hebt, gecombineerd met lage kosten.
De nieuwe 2,3 F1A motor met SCR technologie is “een stap vooruit” en klaar voor de regelgeving van toekomst. Deze motor is 
getest en voldoet aan de strenge regelgeving die vanaf 2020 ingaat, waarbij de Real Driving Emissions (RDE) worden gemeten 
als aanvullen op de homologatie procedure. 
Natural Power-technologie: Daily Natural Power biedt dezelfde prestaties en sprongkarakteristiek als zijn dieselequivalent, omdat 
hij een echte dieselmotor heeft die is aangepast om op CNG te rijden. Het is een schoon en opmerkelijk stil voertuig, wat een 
extra voordeel is in stedelijke gebieden met lage-emissiezones.

DUURZAME TECHNOLOGIE
VERMOGEN EN EFFICIËNTIE TOT UW DIENST
De Daily -bestelwagen gebruikt zijn zakeninstinct voor geavanceerde motor- en transmissietechnologieën, zodat hij de topprestaties 
kan leveren die u nodig hebt om uw taak efficiënt en degelijk uit te voeren. De nieuwe line-up van motoren biedt meer vermogen  
en koppel, terwijl de impact op het milieu van de Daily  afneemt dankzij de lage emissies.

3,0-liter F1C dieselmotor 3,0-liter F1C Natural Power motor 2,3-liter F1A dieselmotor met LP-EGR 2,3-liter F1A dieselmotor met SCR 

MOTOR 2,3-litre F1A 3,0-litre F1C

EMISSIES 
EN BRANDSTOF

EURO 6 RDE 2020 READY 
(LIGHT DUTY)

EURO 6  
(LIGHT DUTY)

EURO  VI  
(HEAVY DUTY)

EURO  VI  
(HEAVY DUTY)

Natural Power CNG**

MODEL- 
AANDUIDING 140 160 120 140 160 150 180 210 150 180 NP

VERMOGEN 136 pk  
(100 kW)

156 pk  
(115 kW)

116 pk  
(85 kW)

136 pk  
(100 kW)

156 pk  
(115 kW)

150 pk  
(110 kW)

180 pk  
(132 kW)

205 pk  
(150 kW)

150 pk  
(110 kW)

180 pk  
(132 kW)

136 pk  
(100 kW)

KOPPEL 350 Nm 380 Nm* 320 Nm 350 Nm 380 Nm* 350 Nm 430 Nm 470 Nm 350 Nm 430 Nm 350 Nm

VERSNELL-
INGSBAK

HI-MATIC /  
HANDGESCHAKELD

HI-MATIC /  
HANDGESCHAKELD

HI-MATIC /  
HANDGESCHAKELD

HI-MATIC /  
HANDGESCHAKELD

HI-MATIC /  
HANDGESCHAKELD HANDGESCHAKELD HI-MATIC /  

HANDGESCHAKELD HI-MATIC HANDGESCHAKELD HI-MATIC /  
HANDGESCHAKELD

HI-MATIC /  
HANDGESCHAKELD

MET ADBLUE - - - -

* 350 Nm op Handgeschakeld-uitvoeringen.   ** Compressed Natural Gas.
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De nieuwe DAB-radio, die in het dashboard is geïntegreerd, biedt alle 
belangrijkste DAB- en FM-functies: zo kunt u het radiostation op naam selecteren, 
de titel van het programma of het lied waarnaar u luistert aflezen, de radio zo 
instellen dat u verkeers- en weersberichten ontvangt en maar liefst 15 stations 
opslaan, om er maar een paar te noemen.

Het gemakkelijk leesbare en nieuw ontworpen cluster, in combinatie met 
de bewezen ergonomie van de dashboardbedieningen, waar alles binnen 
handbereik is en op de juiste plek zit, maken het gemakkelijk om veilig  
en comfortabel te rijden. 

PRODUCTIEF COMFORT
GENIET VAN EEN PROFESSIONELE WERKOMGEVING
De Daily  combineert zijn natuurlijke aanleg voor transport met een groter comfort, betere functies en goede rij-eigenschappen. 
Als u achter het stuur zit, kunt u zich in de comfortabele omgeving van de cabine ontspannen, omdat u weet dat u het werk efficiënt 
gedaan krijgt. De cabine biedt u een professionele werkomgeving vol nieuwe functies om u te helpen om uw bedrijf draaiende te houden.

ERVAAR DE ULTIEME EFFICIËNTIE IN UW MOBIELE KANTOOR
Het functionele dashboard combineert stijl met handige en nuttige functies. U kunt uw mobiele telefoon of tablet aansluiten  
en een ander apparaat opladen met de 2 USB-aansluitingen, en u kunt de optionele inductieve oplader toevoegen. De kwaliteit en 
lay-out van de bedieningen maken het gemakkelijk om comfortabel te rijden. 
De vele opbergvakken zijn ontworpen voor een betere toegankelijkheid. Maar liefst 18 vakken, inclusief een nieuw en handig open vak, 
zijn strategisch in de cabine geplaatst en gemakkelijk bereikbaar, zodat u uw documenten en werkmaterialen geordend kunt 
houden en altijd binnen handbereik hebt. 

Het deurpaneel is opnieuw ontworpen met een open vak, waarin u bijvoorbeeld 
de eerstehulpdoos kunt bewaren. De cabine biedt maar liefst 18 handige 
opbergvakken, zodat u al uw persoonlijke spullen en werkmaterialen binnen 
handbereik hebt en geordend kunt houden.

De afwerking van het dashboard en het deurpaneel zijn verkrijgbaar in een 
volledig zwarte uitvoering, en voor wie op zoek is naar exclusiviteit, in de 
stijlvolle, tweekleurige blauw-zwarte uitvoering die ontworpen is om goed bij 
de cabinebekleding te passen.

Alle afbeeldingen op deze pagina's tonen het gebruik van tablets of smartphones 
die niet zijn inbegrepen bij de standaard uitrusting van het voertuig.

ERVAAR HET ULTIEME COMFORT
De cabine is nu zelfs stiller, omdat het interne geluidsniveau aanzienlijk verlaagd is. De verlaging van 3 decibel heeft de akoestiek en 
de geluidsherkenning met 8% verbeterd.
Het comfortabele interieur is verbeterd met een nieuw leren stuurwiel, en biedt samen met de blauwe stoelbekleding en  
de nieuwe gestoffeerde, met schuim gevoerde hoofdsteun, een professionele omgeving waar u en uw passagiers productief  
en in alle veiligheid kunnen werken.
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DAILY  
BUSINESS UP™

DRIVING STYLE EVALUATION

UITGEBREID DASHBOARD

UW RIJ-ASSISTENT
DAILY BUSINESS UP™ kan als rij-instructeur dienen met het 
Driving Style Evaluation-systeem, als navigatiesysteem met  
het Sygic Professional GPS-navigatiesysteem, en het kan helpen  
om de efficiëntie van het dagelijkse werk te verbeteren en 
ervoor zorgen dat het voertuig in topconditie blijft. 
En natuurlijk zorgt het voor alle multimediale infotainmentfuncties 
die u van een top-of-the-range voertuig mag verwachten.
De handig geplaatste tablethouder kan smartphones en tablets 
van verschillende maten vasthouden.

Met DAILY BUSINESS UP™ op uw apparaat  
is het volgende mogelijk:
• Ontvang rij-instructies in het hier en nu met  

het Driving Style Evaluation-systeem
• Vind de beste route met het Sygic professional  

GPS- navigatiesysteem
• Controleer extra voertuigfuncties met  

het uitgebreide dashboard
• Controleer zo nodig eenvoudig het interactieve 

gebruikershandboek en de informatie over uw voertuig
• Verbeter de functies van uw mobiele telefoon,  

inclusief het afluisteren en lezen van tekstberichten
• Beheer de multimediale inhoud op uw apparaat of USB-stick
• Neem contact op met IVECO Assistance Non-Stop,  

de 24/7 hulpdienst bij pech onderweg

UW BEDRIJFSASSISTENT
DAILY BUSINESS UP™ kan u helpen bij het organiseren  
van werkopdrachten en kan de updates in realtime aan uw 
bestuurder doorgeven. U kunt de route en de bestellingen van 
uw bestuurder plannen voor een optimaal gebruik van  
het voertuig en een efficiënt beheer van uw wagenpark  
in het voordeel van uw bedrijf.

DAILY BUSINESS UP™ biedt de volgende mogelijkheden:
• De inzetbaarheid van uw wagenpark optimaliseren, 

werkopdrachten inplannen en in realtime aan de bestuurders 
doorgeven met Sygic® FleetWork dat volledig in het Sygic 
GPS-navigatiesysteem van het voertuig geïntegreerd is

• Geplande servicebeurten bijhouden met waarschuwingen  
van het onderhoudsplan

• De prestaties van uw bestuurders controleren  
en on-the-job training met DSE

• Contact blijven houden met IVECO en up-to-date  
blijven met het laatste nieuws over Daily

• De dichtstbijzijnde IVECO-dealer en -servicepunt vinden
• Toegang tot alle informatie van het voertuig met  

een aanraking van het scherm

INTERACTIEF 
GEBRUIKERSHANDBOEK

Ontdek  
 DAILY BUSINESS UP™

PROFESSIONEEL 
NAVIGATIESYSTEEM  
EN FLEETWORK MOTOR PRESTATIES

TRIP DATA

CONNECTIVITEIT AAN BOORD
DE EENVOUDIGE MANIER OM IN VERBINDING TE BLIJVEN
De Daily  introduceert een nieuwe manier voor het leveren van connectiviteit: U hebt geen apparatuur nodig, alleen uw 
smartphone of tablet. Zodra u de DAILY BUSINESS UP™-app naar uw apparaat hebt gedownload, brengt deze automatisch  
een Bluetooth®-verbinding tot stand met het voertuig via de DAB-radio: nu is het apparaat volledig geïntegreerd en staat het  
in directe verbinding met uw Daily  en met de motor. Nu bent u klaar : met DAILY BUSINESS UP™ op uw apparaat, start u 
eenvoudigweg het voertuig, zet u de radio aan en u bent verbonden. Geniet van de voordelen van de dubbele rol die dit systeem 
kan spelen voor uw bedrijf, als rij- en bedrijfsassistent.

Sygic Professional GPS-navigatie en Sygic® FleetWork voor een beter personeelsbeheer wordt geleverd in samenwerking met Sygic.

De bovenstaande schermen tonen slechts een paar van de vele functies  
van de DAILY BUSINESS UP™.
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ONGEËVENAARDE PRESTATIES
TOPMOTOREN OM UW TALENT TE ONTKETENEN
De Daily  levert de tractie, laadcapaciteiten, vermogens en snelle reacties die u nodig hebt in combinatie met een uitstekend 
brandstofverbruik. Een topprestatie waarop u kunt blijven rekenen, omdat deze jarenlang gehandhaafd wordt. Kies de prestatie die 
het best bij uw ritten past: een maximaal-vermogensbereik van 116 pk voor het instapmodel tot 205 pk, de hoogste in de industrie 
voor 4-cilindermotoren. De keuze bevat de nieuwe 136 pk VGT- en 180 pk-modellen, en ook de F1A 2,3-liter top-performer : 
156 pk VGT. Met bovendien een maximumkoppel 470 Nm voor de F1C 3,0-liter-motor. Alle motoren zijn geoptimaliseerd voor 
topprestaties voor elke rit en geven u een geven u een grote actieradius met maximale efficiëntie. Voor transportbedrijven die 
zoeken naar een stille en duurzame oplossing is de Daily Natural Power 136 pk op Natural Power het perfecte antwoord.

Langdurige goede prestaties met platte koppelcurves, hoger koppel en meer vermogen bij lage motortoerentallen.

VGT: Variable Geometry Turbine; WG: WasteGate; TST: Twin Stage Turbine.
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F1A E6 NOMINAAL KOPPEL F1C E6 NOMINAAL KOPPEL

ONBEPERKTE VEELZIJDIGHEID
EEN DAILY VOOR GRENZELOZE AMBITIES
De Daily  is het meest veelzijdige voertuig in zijn klasse, met de meeste uitvoeringen in de industrie. Het is het enige voertuig 
met uitvoeringen van 3,5 tot zelfs 7,2 ton, met wielbasis van 3.000 tot 5.100 mm en carrosserielengtes tot 6.190 mm, hetgeen 
een weelde aan mogelijkheden biedt voor een grote verscheidenheid aan gebruiksdoeleinden van leveringen in stadsgebieden 
tot zwaardere transportopdrachten in de bouwsector. De sterkte en duurzaamheid van het voertuig wordt bereikt dankzij  
het unieke ladderframechassis dat is opgebouwd uit langsliggers van speciaal staal met een C-profiel, dat carrosseriebouwers  
een maximale flexibiliteit biedt. Het aantal verkrijgbare carrosserieopties biedt een grote verscheidenheid aan mogelijke 
gebruiksdoeleinden, waardoor de Daily eenvoudig voor veel gemeentelijke toepassingen  kan worden aangepast, van het 
ophalen van vuilnis tot transport in stedelijke gebieden, of bouw hem om tot bergingsvoertuig, sleepwagen of ambulance - en hij 
is zo sterk dat hij zelfs tot gepantserd voertuig kan worden omgebouwd. De Daily  heeft zijn gedegen bedrijfsinstinct ingezet 
voor de transportsector, om te voldoen aan uw behoeften: voor eender welk gebruiksdoel vindt u het model dat aan uw 
vereisten voldoet - hij is in staat uw taken met gemak, efficiëntie en lage totale eigendomskosten uit te voeren, met respect voor  
het milieu, waardoor hij bijdraagt aan de duurzaamheid van uw bedrijf. 

De serie omvat chassis met cabine, dubbele cabines en chassiscabines.

MAXIMAAL 
TOEGESTAAN  

GEWICHT

CHASSIS MET CABINE DUBBELE CABINE CHASSISCABINE

3,5 - 7,2 t 3,5 - 7 t 3,5 - 7.2 t
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INTRINSIEKE ROBUUSTHEID
GEBOUWD VOOR KRACHT. GEEN ANDER KOMT IN DE BUURT
De Daily  werd in het leven geroepen voor het klaren van de meest veeleisende taken: hij heeft het DNA van een vrachtwagen 
en is ook zo gebouwd. Met MTM/GVW’s die oplopen tot 7,2 ton is hij het enige lichte bedrijfsvoertuig met een vrachtwagenachtig 
massief stalen dragend chassis, dat is vervaardigd uit zeer sterk staal met een dikte tot 5 mm, hetgeen hogere laadvermogens 
mogelijk maakt en zorgt voor de optimalisering van de laadcapaciteit van de gehele serie. De hoogwaardige voorwielophanging 
zorgt niet alleen voor een uitstekende controle over het voertuig, maar maakt ook hogere maximaal toelaatbare ladingen mogelijk. 
De lichte en sterke QUAD-LEAF-ophanging, die verkrijgbaar is op alle modellen van 3,5 ton, zorgt voor een maximaal laadvermogen 
van 1.900 kg op de vooras, terwijl de QUAD-TOR -ophanging op modellen met dubbele wielen zelfs 2.700 kg op modellen van  
7 en 7,2 ton mogelijk maakt. Dankzij de hogere nuttige ladingen krijgt u het werk sneller en met minder ritten gedaan - waardoor 
u bedrijfskosten bespaart en uw koolstofvoetafdruk vermindert. 

De extra sterke QUAD-TOR-ophanging  
maakt nuttige ladingen tot 4.900 kg mogelijk.

UNIEKE DUURZAAMHEID
ONTWORPEN VOOR HET LEVEREN VAN DUURZAME WAARDE
De Daily  beschikt over een laadvermogen dat geen ander voertuig in zijn klasse kan evenaren en is gebouwd om dag na dag, 
jaar na jaar, hoge prestaties te leveren – langer dan enig ander voertuig. De aandrijflijn, met zijn betrouwbare motor en transmissie, 
die ervoor zorgen dat de motor altijd met optimaal toerental draait, zal een lang leven genieten en zijn topprestaties tot aan het 
eind van zijn levensduur blijven leveren. Het chassis met C-profiel en vervaardigd uit duurzaam staal, waarborgt een lange levensduur 
van het voertuig. De Daily  zal iedere dag dat hij voor u werkt zorgen voor een goed rendement; hij mist geen enkele kans  
om waarde aan uw bedrijf toe te voegen!

Het unieke chassis, afgeleid van die van een 
vrachtwagen, is ontworpen voor zware taken.
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 E6

HET ABSOLUTE RIJPLEZIER

KLAAR VOOR ELK TYPE RIT

Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL  
Maximale Daily-betrouwbaarheid

Daily HI-MATIC E6 REGIONAL  
Maximaal Daily-flexibiliteit

DE EERSTE AUTOMATISCHE 8 TRAPS-VERSNELLINGSBAK 
SECTOR VOOR HET BESTE COMFORT EN VEILIGHEID
De nieuwe generatie versnellingsbakken is ontworpen om absoluut rijplezier te 
bieden: met de ergonomische, multifunctionele schakelhendel kunt u zich volledig 
op het verkeer en op de rijomstandigheden concentreren. HI-MATIC is de 
oplossing voor meer veiligheid tijdens een comfortabele rit.

BUITENGEWONE BRANDSTOFBESPARING DANKZIJ  
DE KEUZE TUSSEN DE ECO- OF DE POWER-STAND
Perfect voor uw dagelijkse werk met de zelfaanpassende schakelstrategie.  
Uw Daily HI-MATIC  schakelt soepel naar de juiste versnelling in minder dan 
200 milliseconden. Dankzij de grote overbrengingsverhouding staat de motor 
altijd in de optimale versnelling.

TOT 10% LAGERE ONDERHOUDS- EN REPARATIEKOSTEN 
TEN OPZICHTE VAN HANDMATIGE TRANSMISSIES 
DANKZIJ EEN HOGE BETROUWBAARHEID EN EEN  
LANGE LEVENSDUUR
De nieuwe oplossingen zijn ontworpen om lang mee te gaan en beschermen de 
motor en de transmissie zodat minder onderhoud noodzakelijk is. Onze technici 
hebben ervoor gezorgd dat de legendarische lange levensduur van de Daily  
is overtroffen.

BEST-IN-CLASS PRESTATIES,  
HOOGSTE VERMOGEN (205 pk) EN KOPPEL (470 Nm)
Met een extra groot assortiment beschikbare motoren, twee cilinderinhouden 
van 2,3 liter en 3,0 liter, vermogens van 116 tot 205 pk en koppels van  
320 tot 470 Nm, samen met het record totaalgewicht van 7,2 ton, biedt de  
Daily HI-MATIC  het beste aanbod voor de meest gevraagde taken.

De nieuwe grille verbindt de koplampen met een 
horizontale lijn en geeft het voertuig een gestroomlijnd 
uiterlijk. De Daily HI-MATIC -groep is nu nog 
gemakkelijker te herkennen dankzij de exclusieve chromen 
grille.
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VERMOGEN HI-MATIC
CABINE

Enkel wiel Dubbel wiel

NATURAL POWER 136 pk 35S 35C

EURO 6 RDE 2020 READY
136 pk 35S 35C

156 pk 35S 35C 40C 50C 65C 70C

ELEKTRISCH
60 kW – 35S 35 C

80 kW – – 45C 50C

KAMPIOEN DUURZAAMHEID

Er vindt een steeds sneller gaande transformatie richting duurzame technologieën plaats in het (binnenstedelijk) transport van goederen 
en personen. De Daily Blue Power range biedt transportondernemers het unieke voordeel van volledige vrijheid en keuze tussen drie 
verschillende technologieën en bijbehorende voordelen in TCO (totale eigendomskosten).

• Daily HI-MATIC Natural Power: de eerste cng motor met 8-traps automatische versnellingsbak in de industrie  
van lichte bedrijfsvoertuigen. De perfecte combinatie van lage emissies en rijeigenschappen voor stedelijke omgevingen.

• Daily Euro 6 RDE 2020 Ready: Het eerste lichte bedrijfsvoertuig dat klaar is voor de 2020 Real Driving Emissions  
emissie-eisen. Een uniek aanbod op de markt.

• Daily Electric: het nul-emissievoertuig waarmee kan worden gereden in steden met de strengste verkeersbeperkingen. 

Met de Daily Blue Power geniet u van onbeperkte leveringsmogelijkheden: geen enkele locatie is onbereikbaar!

EXCLUSIEVE GRILLE
BLAUWE LICHTMETALEN VELGEN & 
MICHELIN AGILIS ECO-BANDEN

DAILY ELECTRIC
EMISSIEVRIJ VOERTUIG, ACTIERADIUS  
TOT 200 km EN SNELLE OPLAADMODUS  
VAN 2 UUR

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER 
DE EERSTE 3.0-LITER CNG-MOTOR MET 8-TRAPS 
AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY 
HET EERSTE LICHTE BEDRIJFSVOERTUIG DAT 
IS GOEDGEKEURD VOLGENS DE REAL DRIVING 
EMISSIONS-NORMEN EN VOLDOET AAN DE 
EISEN TEGEN 2020

KENMERKENDE KOPLAMPEN BLAUW DASHBOARD EN INTERIEUR

● Beschikbaar     – Niet beschikbaar
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ONBEPERKTE VEELZIJDIGHEID

• Wat uw doel ook moge zijn, u vindt de Daily  die aan uw eisen voldoet.  
Variërend van 3,5 tot 7,2 ton MTM/GVW, met wielbasis van 3.000 tot 5.100 mm  
en carrosserielengtes tot 6.190 mm, is hij het meest veelzijdige voertuig in zijn klasse 

• Pas uw Daily  aan met behulp van de uitgebreide reeks carrosserieoplossingen, 
voor een grote verscheidenheid aan toepassingen

• Selecteer de uitvoering die voldoet aan de vereisten voor uw bedrijf:  
chassis met cabine, dubbele cabine en enkel- of dubbellucht

• Profiteer ten volle van de voordelen van het chassis van de Daily , het sterkste 
en gemakkelijkst aan te passen dankzij het C-profielframe van speciaal staal

DUURZAME TECHNOLOGIE

• Houd uw voertuigbeheer zo eenvoudig mogelijk met de LP-EGR-technologie 
zonder AdBlue® - ook beschikbaar met de nog krachtiger F1A 2,3-liter-motor

• Alle power die u nodig heeft dankzij de efficiënte F1A 2,3-liter motor, 
gecombineerd met de geavanceerde SCR technologie

• Ervaar het absolute rijplezier met de exclusieve automatische 8-versnellingsbak 
die in de Daily HI-MATIC  beschikbaar is

• Prestaties die gelijk zijn aan een dieselmotor, met de milieuvoordelen en lage 
geluidsproductie van de Daily HI-MATIC Natural Power

WINSTMAKER

• Kies uw professionele partner uit het grootste aanbod op de markt
• Bespaar tot 8% brandstof dankzij de variabele olieverdringerpomp, de turbo  

met variabele geometrie, de EcoSwitch PRO, het lagere motorgewicht,  
de lagere wrijving in de motoren en assen

• Verlaag uw brandstofverbruik nog meer dankzij de realtime rijtips  
van het exclusieve Driving Style Evaluation-systeem

• Profiteer van 12% lagere onderhouds- en reparatiekosten dankzij onderdelen  
met een langere Levensduur en het geoptimaliseerde remsysteem

• De beste partner voor uw bedrijf zijn, betekent ook dat u altijd kunt rekenen  
op een professioneel servicenetwerk waar en wanneer dat nodig is

ONGEËVENAARDE PRESTATIES

• Kies de zakenpartner die het best bij uw werk past, verkrijgbaar met  
de 2,3-liter- en de 3,0-liter-motoren

• Doe uw voordeel met een groot aantal beschikbare vermogens,  
van 116 pk tot 205 pk, en koppels van 320 Nm tot 470 Nm 

• Benut de voordelen van de achteraandrijving om onder optimale  
omstandigheden te rijden met maximale lading 

IN HET KORT

INTRINSIEKE ROBUUSTHEID

• Belaad uw Daily tot diens maximum laadvermogen en doe dit dag  
in dag uit, jaar in jaar uit, in de wetenschap dat u erop kunt vertrouwen  
dat hij elke taak effectief uit zal voeren 

• Profiteer van de kracht van het enige lichte bedrijfsvoertuig met 
vrachtwagenachtige massief stalen chassislangsliggers met een dikte tot 5 mm

• Klaar uw klus sneller en met minder ritten dankzij zijn grotere nuttige 
laadvermogen tot 4.900 kg

PRODUCTIEF COMFORT

• Geniet van de stille cabine, waar het interne geluid aanzienlijk is verlaagd met een 
verbetering van de akoestiek van 3 decibel en van de geluidsherkenning van 8%

• Ervaar de ergonomische dashboardbedieningen, die gemakkelijk bereikbaar  
zijn voor een veilige rit 

• Organiseer uw persoonlijke voorwerpen en werkmaterialen in maar  
liefst 18 handige opbergvakken

• Werk in een comfortabele en professionele omgeving met het nieuwe  
leren stuurwiel, de blauwe stoelbekleding en de nieuwe gestoffeerde,  
met schuim gevoerde hoofdsteun

CONNECTIVITEIT AAN BOORD

• Houd uw bedrijf in verbinding met de unieke DAILY BUSINESS UP™

• Optimaliseer uw rijprestaties met het Driving Style Evaluation-systeem  
en met de instrumenten voor een efficiënt voertuigmanagement

• Vind altijd de beste route met het professionele 3D-navigatiesysteem
• Maak uw wagenpark efficiënter door werkopdrachten te organiseren  

en te verdelen via het volledig geïntegreerde FleetWork 
• Monitor de prestaties van uw vloot dankzij het nieuwe klantenportaal

UNIEKE LEVENSDUUR

• U kunt rekenen op de lange levensduur van de aandrijflijn, die gegarandeerd is door 
de betrouwbare motor en de transmissie die altijd op de optimale snelheid werken

• Vind uw levenslange partner in de Daily  en profiteer van alle voordelen  
van zijn uitstekende waarde

• Profiteer van besparingen van maximaal 12% in de onderhouds- en reparatiekosten  
en 20% meer bedrijfstijd tussen servicebeurten, met onderhoudsintervallen  
die zijn verlengd tot 50.000 km
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WIELBASIS
(mm)

MAXIMALE CARROSSERIELENGTEN (mm) MAXIMAAL TOEGELATEN GEWICHT (t.)

ENKEL WIEL DUBBEL WIEL CHASSIS MET CABINE DUBBELE CABINE

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

3000 2510 3000 2830 3316 3,3 5,2

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

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

4100 4005 4495 4005 4895 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 5690 6190 6 7,2 6 7

CHASSIS MET CABINE  
MET ENKELE WIELEN
Het chassis met cabine en enkele wielen, 
met carrosserielengtes tot 4.495 mm, 
een maximaal toegelaten gewicht tot  
3,5 ton en een nuttige last tot 1.600 kg, 
biedt vermogen en comfort, gecombi-
neerd met een uitstekende flexibiliteit 
met betrekking tot carrosseriebouw.

CHASSIS MET CABINE  
MET DUBBELE WIELEN
De uitvoering van het chassis met cabi-
ne met dubbele wielen is verkrijgbaar 
voor carrosserielengtes tot 6.190 mm, 
een maximaal toegelaten gewicht tot 
7,2 ton en een nuttige last tot 4.900 kg. 
Hij onderscheidt zich door zijn onge-
evenaarde robuustheid en veelzijdigheid.

DUBBELE CABINE
De robuuste dubbele cabine biedt ruimte 
voor de bestuurder en 6 passagiers, die 
comfortabel kunnen reizen.

EEN DAILY E6 VOOR ELKE ACTIVITEIT
DAILY 4X4 E6. AFGESTEMD OP OFF-ROAD-GEBRUIK
Dankzij zijn veelzijdigheid is de Daily 4x4  het juiste voer tuig voor 
alle off-road-taken, zelfs onder de zwaarste omstandigheden en op 
de meest afgelegen locaties. De Daily 4x4 is verkrijgbaar in modellen 
van 3,5 en 5,5 ton, met motoren van 180 pk die voldoen aan de 
strenge goedkeuringseisen voor Euro 6, maar de Daily 4x4  biedt 
meer.
• De cabine is ontworpen voor maximaal rijcomfort
• De driedelige voorbumper kan harde botsingen weerstaan en is 

zodanig ontworpen dat hij gemakkelijk kan worden gerepareerd
• De brandstoftank is goed beschermd en de bumpers achter kan 

worden opgeklapt
Met banden voor op de weg en in het terrein, kan de Daily 4x4  
gemakkelijk de meest onherbergzame terreinen, heuvels en wegen met 
hoge en lage frictie-eigenschappen aan. De grote verscheidenheid aan 
carrosserieën, gecombineerd met de extreme prestaties van het 
voertuig, maken van de Daily 4x4  de perfecte partner voor bedrijven 
die zich voor hun werk buiten de gebaande paden moeten begeven. 
DAILY E6 CAMPER.  
DE BESTE LOCATIE VOOR UW VAKANTIEVERBLIJF
Met de Daily HI-MATIC E6 en de Daily 4x4 E6 biedt de Iveco-
camperfamilie een grote verscheidenheid aan campers, van compacte 
versies tot de luxere modellen, altijd met een maximum aan veiligheid en 
comfort. Makkelijk te besturen, comfortabel en uitzonderlijk licht.  
De Daily HI-MATIC E6 vormt de perfecte oplossing voor uw 
camper. De topklasse automatische HI-MATIC-versnellingsbak 
met 8 versnellingen is ontworpen voor absoluut rijgenot: u beschikt 
over verhoogde veiligheid terwijl u comfortabel kunt rijden en zowel 
topprestaties als ook een uitzonderlijk laag brandstofgebruik kunt bereiken. 
De Daily 4x4 E6 brengt uw huis waar u maar wilt, dankzij  
zijn 24 versnellingen, onbeperkt klimvermogen en verbluffende 
terreineigenschappen, is hij geschikt voor alle soorten terrein, omdat hij 
geen enkel probleem heeft met moeilijke situaties.

IVECO DAILY CHASSIS.  
EEN COMPLETERE SERIE VOOR PERSONENVERVOER
De Daily -serie biedt meer verbeteringen en veelzijdigheid voor de 
carrosseriebouw, doordat hij is voorzien van een groter aantal 
oplossingen en laadvermogens van 4,5 tot 7,2 ton. Hij vormt de ideale 
basis voor het bouwen van een minibus, dankzij zijn eenvoudige 
uitrustingsmogelijkheden en het uitzonderlijk robuuste, van een 
vrachtwagen afgeleide chassis, zijn hoogwaardige en duurzame 
transmissie en de automatische HI-MATIC-versnellingsbak met 
8-versnellingen. Bovendien waarborgt de 3,0-liter motor in diesel- en 
CNG-uitvoering een uitstekende betrouwbaarheid. Hij biedt bovendien 
een grote keus aan laadvermogens en op maat gemaakte oplossingen. 
De mogelijkheden die het Daily -chassis carrosseriebouwers biedt, 
omvatten de truck, de motorkap, kortere motorkap en de opengewerkte 
uitvoeringen met MTM/GVW’s tot 7,2 ton.
DAILY 70 E6. GEEN ANDER KOMT IN DE BUURT
Wanneer u meer wilt, is de Daily 70  voor u gemaakt. Met een 
maximaal toegelaten gewicht van 7,2 ton, een lange wielbasis tot  
5.100 mm en een laadvermogen van 4.900 kg, is hij de grootste op de 
markt - geen ander komt in de buurt. Hij is ontwikkeld voor kracht; het 
enige lichte bedrijfsvoertuig dat als een vrachtwagen is gebouwd, met een 
massief dragend chassis en een wielophanging voor hoge prestaties. 
En, met de mogelijkheid tot het selecteren van verschillende carrosserieën, 
kan hij worden aangepast op een brede verscheidenheid aan toepassingen 
- hij kan worden omgebouwd tot bergings- of gepantserd voertuig. Hij is 
uitgerust met een 3,0-liter F1C-dieselmotor en is verkrijgbaar in Natural 
Power-uitvoering, een voorbeeld met het oog op emissies in stedelijke 
gebieden met lage emissiezones. En bestuurders zullen het premium-
comfort van de Daily cab weten te waarderen. De Daily 70 staat bekend 
om zijn veelzijdigheid en  is de sterkste en klaart de grootste 
nuttige ladingen in zijn categorie - een uniek voorjaar dat  
u jaar in jaar uit een hoog rendement op uw investering zal geven. 

UITVOERINGEN
KIES DE JUISTE DAILY VOOR UW BEDRIJFSVEREISTEN
De Daily  biedt de uitgebreidste modelserie in de industrie, met af fabriek zo’n 8.000 uitvoeringen waaruit u kunt kiezen.  
Zij combineren de verschillende wielbasis en uitgangsvermogens om te voldoen aan een breed spectrum van toepassingen.  
De Daily  werd in het leven geroepen om de transportprofessional te dienen en is zijn gedegen zakelijk instinct door de jaren heen 
gevolgd om op de evolutie binnen de industrie te anticiperen en de serie uit te breiden om te voldoen aan de steeds breder  
wordende verscheidenheid aan vereisten.

WIELBASIS
van 3.000 mm tot 5.100 mm

MAXIMAAL TOEGELATEN 
GEWICHT  

van 3,5 tot 7,2 tonnenMAXIMALE 
CARROSSERIELENGTEN 
van 2.510 mm tot 6.190 mm
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OPTIES
PAS UW DAILY E6 AAN UW WERK AAN

LEREN STUURWIEL
Geniet van het luxe gevoel van het leren 
stuurwiel tijdens de lange werkdagen.

EERSTEKLAS HOOFDSTEUN
Rij veilig en comfortabel met de nieuwe 
eersteklas gestoffeerde, met schuim 
gevoerde hoofdsteun.

DAB-RADIO
Geniet van alle functies van Digital 
Broadcasting Radio met dual tuner met 
hoge snelheid en spraakherkenning. 
Bekijk informatie over radiostations 
en programma’s op het 4-regelige 
display en ontvang verkeers-, weers- en 
nieuwsberichten tijdens het rijden. Verbind 
uw smartphone met Bluetooth®, zodat u 
veilig kunt rijden terwijl u handsfree belt.

USB-INGANG
Laad uw smartphone of tablet op met de 
extra usb-aansluiting op het dashboard.

OPEN VAK  
MET INDUCTIEVE OPLADER
Zorg ervoor dat uw apparaat altijd een 
volle batterij heeft: zet het op de handige 
inductieve oplader naast uw papierwerk 
in het opbergvak dat in het dashboard 
geïntegreerd is.

DAB-RADIO +  
DAILY BUSINESS UP™

Geniet van alle functies van de DAB-radio 
en verbind uw smartphone of tablet 
met het voertuig om hem in uw ideale 
zakenpartner te veranderen met de 
DAILY BUSINESS UP™-app.

TABLETHOUDER
De handige tablethouder op het 
dashboard kan mobiele apparaten van 
alle maten veilig op hun plaats houden. 
Het kan ook worden gebruikt als een 
handig clipboard om uw papierwerk vast 
te klemmen.

PASSAGIERSBANK  
MET UITTREKBARE TAFEL
Gebruik uw laptop en doe uw 
papierwerk op de handige uittrekbare 
tafel.

LUCHTGEVEERDE STOELEN
De luchtgeveerde stoelen zijn ook 
verkrijgbaar met stoelverwarming 
en bieden extra comfort voor de 
bestuurder en de passagiers. 

IVECONNECT
Bedien de functies van het infotainment-, 
telefoon- en navigatiesysteem van uw Daily 
vanaf het handige 7-inchtouchscreen. U 
kunt tot 5 mobiele telefoons verbinden met 
Bluetooth® om handsfree te bellen en zowel 
de radio als de telefoon op het stuurwiel te 
bedienen.

VERSTERKTE  
ACHTERWIELOPHANGING
De brede keus uit versterkte achter-
wielophangingen, inclusief parabolische-, 
versterkte parabolische en semi-elliptische 
veren, dragen bij aan de sterkte van het 
voertuig, voor de meest veeleisende 
toepassingen.

LICHTMETALEN VELGEN
Lichtmetalen velgen, de perfecte 
combinatie van functie en stijl, maken 
het eigengewicht met 6 kg lichter en 
verhogen zo de nuttige lading.

AIRCONDITIONING  
MET HANDMATIGE OF 
AUTOMATISCHE BEDIENING
Zorg voor een aangename temperatuur 
in de cabine en houd de allergenen buiten 
met het nieuwe airconditioningsysteem 
van Daily. Kies uit de efficiënte handmatige 
bedieningsknop of de automatische 
klimaatregeling die het gebruik van 
de compressor optimaliseert en het 
energieverbruik vermindert.

LUCHTGEVEERDE 
ACHTEROPHANGING
Als uw rit een intensieve in- en 
uitlaadactiviteit vereist, dan zult u de 
luchtgeveerde achterophanging op prijs 
stellen, die het laadvlak snel omlaag 
en omhoog brengt, zodat u geen tijd 
verspilt.

ECOSWITCH PRO
Het intelligente EcoSwitch PRO-systeem 
weet wanneer het moet ingrijpen 
zonder hulp van de bestuurder, zodat 
het brandstofverbruik afneemt en de 
emissies van uw Daily  verder worden 
teruggebracht. 

CRUISE CONTROL
Het systeem houdt het voertuig op 
de snelheid die door de bestuurder 
is ingesteld en die in het geheugen is 
opgeslagen. Het gebruik van de cruise 
control heeft een comfortverhogende 
werking en is daarom zeer geschikt voor 
lange afstanden.

ELEKTROMAGNETISCHE 
RETARDER
De Telma® LVRS600 elektromagnetische 
retarder geeft het voertuig een remkoppel van 
350 Nm, met volledige compatibiliteit met het 
ESP-systeem. Deze retarder is ook verkrijgbaar 
op de Daily HI-MATIC en levert tot 80% van 
de rembehoefte van het voertuig, waardoor de 
slijtage van de rem en de temperatuur afnemen 
en de veiligheid van het voertuig toeneemt. Dit 
systeem wordt met een speciale hendel op 
het dashboard ingeschakeld en wordt bediend 
door het indrukken van het rempedaal. 

LANE DEPARTURE WARNING 
SYSTEM (LDWS)
Dit systeem geeft een duidelijk geluidssignaal 
af om de bestuurder te waarschuwen dat 
de rijstrook onbedoeld wordt verlaten 
door slaperigheid, vermoeidheid of afleiding. 
Standaard op modellen boven de 3,5 t 
MTM / GVW.

WEBASTO-  
STANDKACHEL
Koud starten behoort tot het verleden 
met de Webasto-standkachel: stel de 
timer in om de motor en de cabine voor 
te verwarmen en stap in uw aangenaam 
warme Daily-bestelwagen als u klaar bent 
voor de rit.

WIELNAAFDEKSELS
Alleen verkrijgbaar voor enkelluchtuit-
voeringen. Het wielnaafdeksel beschermt 
de naafkap en het wiel tegen onbedoelde 
stoten tegen trottoirs en geven het 
voertuig meer stijl.
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OPTIEPAKKETTEN
CONFIGUREER UW DAILY E6 
De Daily met handgeschakelde versnellingsbak kent 3 verschillende uitrustingsniveau ’s: Standaard, Business en top of the range 
Business Premium. Daarnaast kan uw dealer nog verschillende opties en optiepakketten voorstellen zodat uw Daily exact kan 
voldoen aan uw specifieke eisen.

DAILY E6 UITRUSTINGSNIVEAUS

DAILY E6 STANDAARD

• Chauffeurs airbag
• Gevaren driehoek
• Verbandtrommel
• Voorbereiding brandblusser
• 3-voudig verstelbare chauffeursstoel
• 3-voudig verstelbare passagiersstoel
• 93L brandstoftank (waar mogelijk)
• Instrumenten cluster met service pack
• Elektrische voorbereiding trekhaak
• Bekleding achterwand
• Dasboard met luxe blauwe panelen  
 (alleen HI-MATIC)

DAILY E6 BUSINESS* 

• = DAILY  STANDARD +
• Handbediende airconditioning
• 170cc compressor voor airconditioning
• Electrisch verstelbare en verwarmde spiegels
• Bijrijdersbank met 3 punts veiligheidsgordels
• Cruise control
• Mistlampen
• Stuurwielbediening voor  

de radio en telefoon
• Opbergvak boven dashboard  

met 2 USB aansluitingen
• Radio CD met Bluetooth®

DAILY E6 BUSINESS PREMIUM*

• = DAILY  BUSINESS +
• Automatische verwarming  

en airconditioning
• Luxe wieldoppen op bestelwagen  

met enkellucht
• Bijrijdersbank met 3 punts  

veiligheidsgordels en tafeltje
• DAB radio met voorbereiding  

BUSINESS UP™

* Niet compatibel met HI-MATIC.

• Bijrijdersbank met 3 punts veiligheidsgordels en tafeltje
• Electrisch verstelbare en verwarmde spiegels
• Radio CD met Bluetooth®

• Stuurwielbediening voor de radio en telefoon
• Opbergvak boven dashboard met 2 USB aansluitingen
• Automatische verwarming en airconditioning
• 170cc compressor voor airconditioning
• Mistlampen met bochtverlichting
• Cruise control
• Luxe hoofdsteunen

• Bijrijdersbank met 3 punts veiligheidsgordels en tafeltje
• Electrisch verstelbare en verwarmde spiegels
• DAB radio met voorbereiding BUSINESS UP™

• Stuurwielbediening voor de radio en telefoon
• Opbergvak boven dashboard met 2 USB aansluitingen
• Automatische verwarming en airconditioning
• 170cc compressor voor airconditioning
• Mistlampen met bochtverlichting
• Cruise control
• Luxe hoofdsteunen

DAILY HI-MATIC E6-UITVOERINGEN

DAILY HI-MATIC E6 REGIONAL

Degenen die een maximale flexibiliteit van hun voertuig vereisen  
zullen in de DAILY HI-MATIC  REGIONAL hun ideale metgezel 
herkennen. Hij is in staat in de ECO-modus een uitmuntende efficiëntie 
en in de POWER-modus hoge prestaties te leveren, waardoor het 
rijplezier wordt gemaximaliseerd.

DAILY HI-MATIC E6 INTERNATIONAL

Degenen die lange afstanden moeten rijden en op zoek zijn naar een 
betrouwbare partner, kunnen kiezen voor de DAILY HI-MATIC  
INTERNATIONAL, een voertuig met topprestaties en een uitstekend 
rijcomfort. De lange overbrengingsverhouding van de overdrive en de 
koppelomvormer met turbinetorsiedemper waarborgen een uiterst 
efficiënt brandstofverbruik.

• Blauwe koplampen
• Blauwe stiksels in de stuurbekleding
• Blauwe stiksels in de versnellingspookhoes
• Blauwe grille
• Blauwe badging
• Blauw dashboard

• Eco banden
• EcoSwitch Pro
• Strart&Stop (enkel bij 

handgeschakelde versies)
• 180A dynamo (enkel bij 

handgeschakelde versies)

• 105 Ah Accu (enkel bij 
handgeschakelde versies)

• Blauwe velgen (optioneel)

CONFIGUREER UW DAILY
Als uw heeft gekozen voor het premium rijcomfort van de Daily HI-MATIC kunt u naast de standaard versie tevens kiezen  
uit 2 verschillende HI-MATIC pakketten: Regional en International. Daarnaast kan uw dealer nog verschillende opties en 
optiepakketten voorstellen zodat uw Daily exact kan voldoen aan uw specifieke eisen
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KLEUREN
KIES DE KLEUR VAN UW DAILY
U kunt kiezen uit honderden standaard en metallic kleuren* die passen bij uw bedrijfslogo, de overige voertuigen in het wagenpark of 
eenvoudigweg uw persoonlijke smaak. De hier getoonde kleuren zijn slechts een kleine greep uit de vele voor u verkrijgbare kleuren  
om uw Daily  aan te passen.

* Metallic kleuren zijn verkrijgbaar als optie tegen extra kosten.

STANDAARD KLEUREN

METALLIC KLEUREN

52434 - ECO GROEN52481 - BOREAAL BLAUW

50127 - ULM GRIJS

50124 - METALLIC ROOD 52205 - GLANZEND GRIJS

52358 - STEENGRIJS

52490 - INSTINCT BLAUW

50115 - MAGIRUS GRIJS

50051 - LICHTBLAUW

50135 - BUSINESS WIT 

50126 - MARANELLO 
ROOD

50120 - PEGASO BLAUW

50162 - PROFESSIONEEL 
GRIJS

52170 - ZONGEEL

50105 - POOL WIT

52028 - AVONTUURLIJK 
ORANJE

52062 - BACK TO BLACK

52360 - VOLLEDIG ZWART

MAXIMALISEER EFFICIËNTIE
Maximaliseer de  efficiëntie van uw Daily met originele 
dakspoilers die zorgen voor een uitmuntende aerodynamische 
oplossing voor het reduceren van brandstofverbruik. Wees 
altijd bereid om de zonneklep te gebruiken: deze reduceert 
het effect van de instraling van de zonnestralen en voorkomt 
op koude winterdagen de vorming van ijs op de voorruit. 
Verbeter de prestaties van uw voertuig met deflectoren die 
de luchtweerstand en turbulentie verminderen, zonder het 
zicht nadelig te beïnvloeden. 

Vaste spoiler - Business-uitvoering  
met boxen

Zonneklep en deflectoren

ACCESSOIRES
VERBETER UW DAILY E6 ERVARING
Pas uw Daily  aan door uit een groot assortiment accessoires van hoge kwaliteit te kiezen die speciaal ontwikkeld zijn om het 
uiterlijk, het comfort, de veiligheid, de technologie en de connectiviteit van uw voertuig te verbeteren.

Stoelhoezen en vloermatten

BRENG HI-TECH IN UW VOERTUIG
Rust uw mobiele werkstation uit met de meest up-to- 
date functies en technologie. Het ‘Full Vision’ Multimedia- 
systeem wordt compleet gemaakt met het navigatiesysteem  
en de achteruitrijcamera voor een complete multimediale 
navigatie en veiligheid bij het achteruitrijden. Het Smart 
Driving Auxiliary System heeft een GPS-navigatiesysteem 
en een digitale videorecorder met een camera met een 
hoge resolutie om opnames te maken bij een eventueel 
ongeval. Als u altijd in verbinding wilt blijven, kiest u voor  
de 3G Wi-Fi router, die maar liefst 10 Wi-Fi-apparaten 
tegelijk online ondersteunt.

ALTIJD VEILIG
Kies uit een assortiment accessoires om uw veiligheid tijdens 
het rijden te vergroten: een bandenspanningscontrole-
systeem om er zeker van te zijn dat uw banden altijd de 
juiste spanningen hebben om brandstofbesparend te rijden, 
of parkeersensoren om gemakkelijk te manoeuvreren.  
De pushbar met Europees certificaat biedt bescherming aan 
de voorkant en verhoogt de actieve en passieve bescherming 
van het voertuig en voetgangers. Houd uw voertuig en 
laadruimte veilig met de boor- en diefstalveilige sloten en de 
immobiliser voor elektronische en mechanische beveiliging.

MEER REISPLEZIER
Kies de stoelhoezen en vloermatten die het best bij uw 
werkzaamheden passen. Altijd een heerlijke warme drank 
tot uw beschikking met het Lavazza-koffiezetapparaat.  
De Daily -bestelwagen biedt alles wat uw leven in  
het voertuig zo comfortabel mogelijk maakt.

U kunt ook het complete accessoire-aanbod in  
de accessoirecatalogus en in de onlinecatalogus 
vinden via de volgende link:  

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

Download de app uit de App Store om 
exclusieve toegang te krijgen tot extra 
afbeeldingen, informatie en video’s.

Ontdek het volledige  
accessoire-aanbod met de  
gratis app ‘IVECO-accessoires’.

Multimedia System «Full Vision» Smart Driving Auxiliary System

Bandenspanningscontrolesysteem Pushbar

Lavazza-koffiezetapparaat
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EXTRA AANDRIJFLIJN

• Onderdelen die niet zijn gedekt 
door Elements Aandrijflijn 
bijvoorbeeld de elektrische 
installatie. 

NIET INBEGREPEN BIJ  
ELEMENTS
Raadpleeg voor de elementen die geen  
deel uitmaken van het aanbod de 
contractuele documenten die betrekking 
hebben op uw markt.

De belangrijkste ‘elementen’ die deel uitmaken van het aanbod (Onderhoud, Aandrijflijn, Extra aandrijflijn, Slijtage) kunnen met elkaar 
gecombineerd worden om het contract samen te stellen dat perfect bij uw bedrijf past. Hieronder volgt een lijst met alle mogelijke combinaties:

ONDERHOUD AANDRIJFLIJN
EXTRA 

AANDRIJFLIJN
SLIJTAGE AANDRIJFLIJN

EXTRA 
AANDRIJFLIJN

 
SLIJTAGE

• Koppeling
• Remblokken
• Remschijven
• Remtrommels
• Remleidingen voor remtrommels

 
ONDERHOUD

• Onderhoud
• Smering
• Oliën en vloeistoffen vervangen 

afhankelijk van het onderhouds- en 
reparatie- handboek

 
AANDRIJFLIJN

• Motor
• Brandstofinspuiting
• Versnellingsbak 
• Reparatie cardanas en as

KLANTENSERVICE
ONTDEK HET VOLLEDIGE AANBOD PROFESSIONELE DIENSTEN 
OM UW BEDRIJF EEN IMPULS TE GEVEN

KIES HET SERVICEPAKKET DAT BIJ UW BEDRIJF PAST
De Daily  houdt uw bedrijf draaiende en stelt zijn lange leven tot uw beschikking. We weten dat de wensen van onze klanten 
kunnen variëren op basis van de verschillende bedrijven en taken.
Daarom biedt IVECO de flexibiliteit van Elements: u kunt de combinatie van gepland onderhoud- en uitgebreide garantie-services 
kiezen die perfect bij uw bedrijf passen. En u kunt uw pakket verder aanpassen met de verkrijgbare aanvullende elementen.

CONTRACTEN VOOR GEPLAND ONDERHOUD UITGEBREIDE GARANTIE

IVECO GENUINE PARTS houdt uw Daily betrouwbaar 
en kosteneffectief tijdens zijn lange dienstjaren. Het grote 
aanbod betreft onder andere nieuwe en gereviseerde 
onderdelen, servicekits en telematische oplossingen. IVECO 
beheert een netwerk van 7 onderdelendepots en maakt 
gebruik van geavanceerde technologieën om 24/7 leveringen  
in Europa te garanderen.

IVECO FAN SHOP
U kunt kiezen uit een assortiment IVECO-werk- en vrijetijdskleding, 
schrijfgerei en gadgets bij uw dealer of bij de IVECO-onlinewinkel 
www.ivecofanshop.com. 

Voor de IVECO ASSISTANCE NON-STOP is slechts 
een telefoontje nodig, 24 uur per dag, 7 dagen per week om uw 
Daily en uw bedrijf draaiende te houden.

IVECO NON-STOP is de originele IVECO- smartphonetoepassing die u kunt gebruiken om met IVECO te 
communiceren als uw voertuig defect is. Voer uw voertuiginformatie (VIN en kentekennummer) in en met een 
simpele druk op de knop kunt u een hulpaanvraag verzenden naar het IVECO Customer Centre. Wij nemen uw 
aanvraag meteen in behandeling, activeren de dichtstbijzijnde werkplaats en volgen de reparatie van het voertuig. Via 
de app kunt u updates ontvangen over de voortgang van de assistentie aan uw voertuig.

IVECO is een merk van CNH Industrial N.V., een globale marktleider in de kapitaalgoederensector dat via verschillende bedrijven landbouw- en bouwmachines, 
trucks, bedrijfsvoertuigen, bussen en speciale voertuigen ontwerpt, produceert en verkoopt, en bovendien een groot aantal aandrijflijntoepassingen.  
Het bedrijf distribueert ook originele onderdelen met hoge prestaties voor alle industriële en commerciële merken van CNH Industrial.

IVECO CAPITAL is de captive leasemaatschappij van IVECO 
en voorziet in een volledig aanbod voor de financiering, leasing, 
verhuur en ondersteunende diensten voor bedrijfsvoertuigen - 
verlengde garantie, onderhoud en reparatie, en diverse soorten 
verzekeringen kunnen in het pakket worden opgenomen.
Alle financiële pakketten kunnen aan de behoeften van de klant 
worden aangepast en zijn van toepassing op alle voertuigen - 
nieuw of gebruikt, en ombouwuitvoeringen.
IVECO CAPITAL biedt klanten professioneel advies om het 
financiële product te kiezen dat het beste bij de financiële en 
fiscale eisen van zijn bedrijf passen. 
Neem voor meer informatie contact op met uw IVECO-dealer.
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