NEW
ACCESSOIRE CATALOGUS

U kan ook het complete aanbod aan
accessoires terugvinden in de online catalogus
op onderstaande link:
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Ontdek het volledige aanbod
accessoires met de gratis
“Iveco Accessories” app.

Download de gratis app op de App Store
en krijg exclusieve toegang tot extra foto’s
en informatie.

NEW
Trouw aan zijn natuurlijk instinct om altijd te anticiperen op uw zakelijke behoeften, heeft
de New Daily een schat aan nieuwe eigenschappen toegevoegd aan zijn befaamde recordkracht,
veelzijdigheid en prestatie, om uit groeien tot uw nieuwe en bekwame zakelijke assistent.
Nieuwe technieken voor een beter beheer en gebruik van uw voertuig om zo te genieten van
een lagere total cost of ownership. Nieuwe Euro 6-motoren: vriendelijker voor het milieu en
beduidend efficiënter, voor een werkelijk duurzaam transport. Nieuwe comfortniveaus voor
absoluut rijplezier en het hoogste connectiviteitsniveau met totale integratie van uw mobiele
apparatuur met het voertuig.
Dankzij een volledige lijn van producten, speciaal voor u ontworpen, zijn uw werk- en rijervaringen met IVECO Accessories nu nog boeiender en unieker.
Afhankelijk van uw persoonlijkheid en activiteiten, verhoogt u met een breed scala aan opties de
veelzijdigheid van uw voertuig of, met brandstofbesparende aerodynamische oplossingen, de
rentabiliteit ervan. Aanvullende actieve en passieve veiligheidssystemen zullen uw Daily beter
beschermen, en met de hi-tech accessoires brengt u de toekomst aan boord. Stimuleer het op
zich al hoge connectiviteitsniveau nog verder, met een hele serie van apparaten, variërend
van een GPS-ontvanger van de volgende generatie, tot een compleet multimediasysteem.
En u kunt, last but not least, het comfort van uw New Daily personaliseren met een uitgebreide
keuze aan accessoires om het leven aan boord zo aangenaam te maken als u zelf wilt.
Volg uw instinct. Geniet van uw werk.
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Veelzijdigheid

ROOFRACK
Bij de roofracks hoort een breed gamma aan accessoires aangepast aan elk configuratietype en elk wielbasistype. Het roofrack bestaat
uit een lichte aluminium constructie, immuun tegen corrosie, gemakkelijk te herstellen bij schade en is onderhoudsvrij. Eenvoudig
te installeren op de originele bevestigingspunten, zonder de carrosserie te moeten doorboren. Het ontwerp van het dakanker verdeelt
de belasting gelijkmatig en veilig. Het wordt in twee uitvoeringen geleverd, standaard en lang, om tegemoet te komen aan alle
behoeften van belading.

PN
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OMSCHRIJVING

500050810

Standaard roofrack (2600 x 1700 mm) Wielbasis 3000

500050811

Lang roofrack (3000 x 1700 mm) Wielbasis 3000

500050812

Standaard roofrack (2600 x 1700 mm) Wielbasis 3520, H1

500050813

Lang roofrack (3200 x 1700 mm) Wielbasis 3520, H1

500050814

Standaard roofrack (2800 x 1500 mm) Wielbasis 3520, H2

500050815

Lang roofrack (3200 x 1500 mm) Wielbasis 3520, H2

500050816

Standaard roofrack (2800 x 1500 mm) Wielbasis 3520L, H2

500050817

Lang roofrack (3500 x 1500 mm) Wielbasis 3520L, H2

500050818

Standaard roofrack (2800 x 1500 mm) Wielbasis 4100, H2

500050819

Lang roofrack (4500 x 1500 mm) Wielbasis 4100, H2

500050820

Standaard roofrack (3200 x 1500 mm) Wielbasis 4100L, H2

500050821

Lang roofrack (4500 x 1500 mm) Wielbasis 4100L, H2

Passend bij uw missie

LEIDINGHOUDER

PN

OMSCHRIJVING

500050822

Leidinghouder/railhouder 3 meter

500050823

Leidinghouder/railhouder 4 meter

LADDER

PN

OMSCHRIJVING

500050824

Ladder H1

500050825

Ladder H2

PLATFORM LOOPVLAK

PN

OMSCHRIJVING

500050826

Platform loopvlak 2600

500050827

Platform loopvlak 2800

500050828

Platform loopvlak 3000

500050829

Platform loopvlak 3200

500050830

Platform loopvlak 3500

STEUNEN WERKLAMPEN

PN
500050831

OMSCHRIJVING
Steunen werklampen
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Veelzijdigheid
BAGAGEDRAGER
Aluminium stangen, betrouwbaar en snel te monteren.

PN

6

OMSCHRIJVING

500050832

Kit 3 stangen allesdrager 1700 H1

500050833

Kit 3 stangen allesdrager 1500 H2

500050834

Extra stang H1 1700

500050835

Extra stang H2 1500

Passend bij uw missie

LAADRUIMTEBEKLEDING
De laadruimtebekleding is speciaal ontworpen voor de New Daily en garandeert een perfecte aanbrenging.
De vloerbedekking kan gemakkelijk worden gedemonteerd, maar blijft tijdens het gebruik stevig verankerd dankzij de hoogwaardige
materialen. De vlakken verlenen aan de bestelwagen de best mogelijke bescherming, zijn zeer sterk en bestand tegen vocht, chemicaliën
en krassen. De vloeren zijn gemaakt van een meervoudige fenolcoating van 12 mm dik. De zijbekledingen zijn gemaakt van 4 mm dik
polypropyleen met een interne honingraatstructuur.

PN

OMSCHRIJVING

PN

OMSCHRIJVING

500050836

Kit vloer wielbasis 3000 enkele wielen

500050841

Kit bekledingen wielbasis 3000, H1

500050837

Kit vloer wielbasis 3520 enkele wielen

500050842

Kit bekledingen wielbasis 3520, H1

500050838

Kit vloer wielbasis 3520L enkele wielen

500050843

Kit bekledingen wielbasis 3520, H2, H3

500050839

Kit vloer wielbasis 4100 enkele wielen

500050844

Kit bekledingen wielbasis 3520L, H2, H3

500050840

Kit vloer wielbasis 4100L enkele wielen

500050845

Kit bekledingen wielbasis 4100, H2, H3

500051000

Kit vloer wielbasis 3520 dubbellucht

500050846

Kit bekledingen wielbasis 4100L, H2, H3

500051001

Kit vloer wielbasis 3520L dubbellucht

500051002

Kit vloer wielbasis 4100 dubbellucht

500051003

Kit vloer wielbasis 4100L dubbellucht
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RENTABILITEIT
SPOILER
De originele IVECO spoilers zijn in vaste en verstelbare uitvoeringen verkrijgbaar en worden gekenmerkt door een esthetische en
innovatieve aerodynamica. Robuustheid en lichtheid worden bepaald door het gebruik van innovatief materiaal en inwendige
versterkingen, in combinatie met hars. De montagebeugels worden behandeld met kataforese en galvanisatie; ze hebben een uitstekende
mechanische weerstand, dankzij het gebruik van een chassisstructuur van corrosiebestendige materialen. Snel en eenvoudig te
installeren, een uitstekende oplossing om het brandstofverbruik te verminderen.

PN
500050770

PN
500051130
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OMSCHRIJVING
Afstelbare spoiler Standaard Lijn

OMSCHRIJVING
Vaste spoiler Business Lijn met opbergvakken

PN

OMSCHRIJVING

500050771

Vaste spoiler Sportlijn

500050772

Afstelbare spoiler Sportlijn

Voor maximale efficiëntie

ZONNEKLEP
De zonneklep vermindert het effect van de zonnestralen en voorkomt ‘s winters de vorming van ijs op de voorruit.
• Materiaal: Plexiglas
• Dikte: 6 mm

PN
500051520

OMSCHRIJVING
Zonneklep

DEFLECTOREN
De deflectoren van methacrylaat verminderen de luchtweerstand
en turbulentie met volledig behoud van het zicht.
De kit bestaat uit twee delen.
PN
500051521

OMSCHRIJVING
Deflectoren
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VEILIGHEID

Pushbar
De pushbar, met Europese certificering, zorgt voor bescherming
van de voorzijde en is in staat de actieve en passieve
bescherming van het voertuig en voetgangers te verhogen.
PN
500050850

OMSCHRIJVING
Pushbar

sidebars
De sidebars van roestvrij staal voorkomen schade aan de
zijkanten van het voertuig en het chassis. Na een botsing
aan de zijkant kunnen de deuren nog steeds open.
PN

OMSCHRIJVING

500050852

Kit voor wielbasis 3000

500050853

Kit voor wielbasis 3520

500050854

Kit voor wielbasis 4100

500050855

Extra kit voor overhang- 3520L

500050856

Extra kit voor overhang- 4100

500050857

Extra kit voor overhang- 4100L

lichtbalk
De lichtbalk met extra verlichting verhoogt de veiligheid van het
voertuig dankzij een perfect zicht over grote afstand op de weg.
PN

OMSCHRIJVING

500051470

Lichtbalk

500050665

FULL LED extra lamp 565 lm, diameter 5’’,
zwarte kast/verchroomde ring

500050661

FULL LED extra lamp 700 lm, diameter 7’’,
zwarte kast/verchroomde ring

MISTLAMPEN
PN
500051471
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OMSCHRIJVING
LED-Mistlampen

Overal veilig

Safelock
Voor een betere beveiliging van de laadruimte presenteert
IVECO Accessories een innovatief lichtgewicht vergrende
lingssysteem.
• Extreem veilig, dankzij de gecertificeerde boorbestendige
cilinder en antipicking
• Snelle en eenvoudige installatie
• Niet forceerbaar, dankzij de ronde vorm die geen handgreep of
hefboom biedt
PN
500051472

OMSCHRIJVING
Safelock

IMMOBILISATIESYSTEEM
Dubbele beveiliging voor de New Daily: elektronisch en
mechanisch. Met het elektronische deel wordt het
startcircuit onderbroken en met het mechanische deel
wordt het hydraulische circuit van de koppeling
geblokkeerd. Hierdoor wordt de kinematische ketting van het
voertuig onderbroken, zodat er geen beweging op de wielen
kan worden overgebracht.
PN
2994167

OMSCHRIJVING
Immobilisatiesysteem

Diablock met enkele zuiger
DIABLOCK® verzorgt een elektromagnetische afscherming van
de deur als beveiliging van de laadruimte.
PN
2994944

OMSCHRIJVING
Diablock® met enkele zuiger

ANTIDIEFSTALSYSTEEM BRANDSTOF
Getest door IVECO op de New Daily, biedt het antidiefstalsysteem
voor brandstof de volgende voordelen:
• Voorkomt diefstal door de hoeveelheid brandstof die
verwijderd kan worden te beperken
• Onverwoestbaar dankzij de aluminium “klep” basis van 4,4 cm dik
• Snel tanken met een snelheid van 120 l/min
• Snelle en eenvoudige installatie dankzij de ‘Easy-fit’ optie
Het beste antidiefstalsysteem voor brandstof, zoals blijkt uit
onafhankelijke testen.
PN
500051030

OMSCHRIJVING
Antidiefstalsysteem brandstof
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VEILIGHEID
NOODGEVALLEN EN EERSTE HULP KIT
De set bestaat uit:
• Zwar te tas met IVECO druk
• Veiligheidshesje
• Gevarendriehoek klein formaat
• Zaklamp met 19 witte hoge-helderheid leds, antisliphandgreep
en 3 accu’s inbegrepen
• DIN13164 goedgekeurde EHBO-set
• Tasje met lampen en zekeringen
PN
500050777

OMSCHRIJVING
Noodgevallen en eerste hulp Kit

BRANDBLUSSER
HANDMATIGE BRANDBLUSSER
Brandblusser in spuitbus die gemakkelijk te gebruiken is en weinig
plaats inneemt. Werkt op accu en een LED lamp geeft de status
van de lading aan.
• Afmeting: diameter 3 cm; lengte 34 cm
• Totaal gewicht: 250 g
• Brandklasse: A, B, C
• Elektrische activering
• Alkaline accu 1,5 V
• Internationaal patent
PN
500050745

OMSCHRIJVING
Eolo - Brandblusser

ALARMSYSTEEM MET
TELEFOONWAARSCHUWING
Het alarmsysteem met telefoonwaarschuwing, volumetrisch/
perimetraal alarmsysteem met transmissie-SMS. Het systeem
beschermt de motorkap (waar de sirene geplaatst is), de cabine
en de laadruimte.
Algemene kenmerken:
• Centrale deurvergrendeling
• Volumetrische ultrasone sensoren ingebouwd
• GSM geluidssignaal met motorvergrendeling
• SMS naar 10 telefoonnummers bij alarm
• Waarschuwingsoproep op mobiele telefoon
• Omtrekbescherming
• Contactslotbescherming
• Knipperende richtingaanwijzers bij inschakelen/uitschakelen
alarm
PN

GEREEDSCHAPSKISTEN
Perfect voor de inrichting van ieder type voertuig dankzij de ruime
keuze aan accessoires en aanpassingen op maat.
PN
500050200

PN
500050577

PN
500050210
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OMSCHRIJVING
Gereedschapskist inox 500x350x400 mm

OMSCHRIJVING
Thermoplastische gereedschapskist
400x350x400 mm

OMSCHRIJVING
Stalen witgelakte scheidingswand
500x1200x1870 mm

500050478

OMSCHRIJVING
Alarmsysteem met telefoonwaarschuwing

Overal veilig
BANDENREPARATIESET
Complete set, bestaande uit:
• 15A compressor die in een korte tijd de banden zeer hoge druk
kan geven
• Elektrische kabels van 8 m lang, uitgerust met klemverbindingen
voor directe aansluiting op de accupolen
• Fles met 620 ml vloeibaar afdichtmiddel waarmee gaten,
veroorzaakt door voorwerpen, tot 8 mm diameter, bij
tubeless banden, hersteld kunnen worden
Door de speciale configuratie van de set hoeft het ventiel niet
verwijderd te worden.
PN
500050780

OMSCHRIJVING
Bandenreparatieset

CONTROLESYSTEEM BANDENSPANNING
Het controlesysteem voor bandenspanning controleert continu de temperatuur en spanning van de banden.
Kies uit twee verschillende versies.

TPMS Lichte vrachtwagen
De kit bevat:
• 6 ventieldopsensoren
• 4 stofkappen
• 1 display: L42*B88*H14 mm
Karakteristieken:
• Drukbereik: 0-5,2 Bar / 0-75 PSI
• Optisch en akoestisch waarschuwingssignaal
• Zelftesten bij iedere inschakeling
• Intelligente slaapstand voor energiebesparing

TPMS-compatibel met A/V-ingang
Deze TPMS is compatibel met het multimediasysteem
(PN 500050796, PN 500050800, PN 500050875)
De kit bevat:
• 4 ventieldopsensoren
• 4 stofkappen
• 1 EDC-unit
Karakteristieken:
• Drukbereik: 0-4,5 Bar / 0-65 PSI
• Aan/uit drukknop voor het in- en uitschakelen van het systeem
op de A/V-monitor
• Optisch en akoestisch waarschuwingssignaal
• Zelftesten bij iedere inschakeling
PN

OMSCHRIJVING

500051505

TPMS Lichte vrachtwagen

500051506

TPMS-compatibel met A/V-ingang
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HI-TECH
DAB PLUS IVECO RADIO SYNTHESIZER
•
•
•
•
•

Afneembaar front met LCD kleurendisplay
SD-kaart en USB-poort aan de voorkant
Bluetooth®
CD/MP3/WMA
4 kanalen x 40 W MAX
PN
500050803

OMSCHRIJVING
DAB Plus IVECO Radio synthesizer

DIGITALE IVECO RADIO USB, (SD), Aux-in
• Afneembaar front met LCD DOT matrix witte verlichting
display
• Elektronische antishock
• DSP geluidseffecten: Classic-Rock-Pop-Flat
• 18 voorkeuzezenders in FM en 12 in AM
• Radiotuner FM-AM-RDS-PLL EON
• 1 SD-kaartslot Max 8 GB
• 1 USB-poort voor Max 8 GB
PN
500050806

OMSCHRIJVING
Digitale IVECO Radio USB, (sd), Aux-in

RADIO BLAUPUNKT HEIDELBERG 220BT
• Tuner CD/USB/Aux-in, met ingebouwde Bluetooth®
• Ingebouwde Bluetooth® met handsfree-functies en audio
streaming
• CD-speler compatibel met media CD-DA, CD-R, CD-RW
• USB, SD en Aux-ingang aan de voorkant
• Afspelen WMA en MP3 met ID3-tags functie
(geeft bestanden en mappen weer)
• Radiotuner FM/AM World Tuner RDS
• Slaat max. 25 radiozenders op
• Maximumvermogen 4x45 W
• Display met 9 tekens met regelbare verlichting
• Afneembaar front
PN
500050620
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OMSCHRIJVING
Radio Blaupunkt Heidelberg 220BT

De toekomst aan boord

DRAAGBARE NAVIGATOR TRAVEL PILOT 7” LMU EU
7 inch hoge resolutie (800x480 pixels) touchscreen, volledige TomTom™ kaart van Europa, inclusief Rusland, met 2 jaar gratis updates.
• Afmetingen 188x114x12 mm
• 2D/3D-weergave
• Waarschuwingen snelheid en flitsers
• TMC-filebeheer
• Real View en rijstrookassistent
• 36 maanden garantie vanaf de datum van aankoop door de eindgebruiker
Inhoud van de verpakking: acculader van het voertuig met ingebouwde TMC-ontvanger, ruitbevestiging, mini-USB-kabel, handleiding,
9-karakter-display met regelbare helderheid, afneembaar front.

PN
500051518

OMSCHRIJVING
Draagbare Navigator Travel Pilot 7” LMU EU

DRAAGBARE NAVIGATOR TRAVEL PILOT 7” TRUCK LMU EU
•
•
•
•
•
•
•
•

7 inch hoge resolutie touchscreen
Afmetingen: 188x114x12 mm
TomTom™ kaarten Europa voor 43 landen, waaronder Rusland, met levenslang gratis upgrades
Bluetooth® “handen vrij” met gelijktijdige navigatie en oproepen
Automatische audio/video-ingang voor achteruitkijkcamera
Audio-uitgang
Geïntegreerd eco-stoplichtsysteem
Speciale vrachtwagensoftware: na het instellen van afmetingen zoals het gewicht van het voertuig en het type te vervoeren materiaal,
zal de navigator de best mogelijke route voor zware voertuigen berekenen, rekening houdend met de wegbreedtes, tunnelhoogtes en
maximumgewichten van bruggen
• 36 maanden garantie vanaf de datum van aankoop door de eindgebruiker

PN
500051519

OMSCHRIJVING
Portable Navigator Travel Pilot 7” Truck Lmu Eu
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HI-TECH
PROFESSIONELE VEILIGHEIDSSYSTEMEN
De achteruitrijcamerasystemen zijn ideaal om aan de bestuurder een grotere zichtbaarheid te verstrekken en zo meer veiligheid te
garanderen tijdens manoeuvres. De professionele IVECO producten onderscheiden zich door de hoge kwaliteit van de onderdelen en
aandacht voor detail. Elk product is ontworpen en ontwikkeld om maximale betrouwbaarheid te bieden, in normale gebruiksomstandigheden
en in de meest veeleisende omstandigheden. Er zijn drie complete oplossingen beschikbaar met TFT lcd-kleurenmonitor en één of twee
waterdichte camera’s met een hoge bescherming tegen stof en water.

Complete achteruitrijcameraset, bestaande uit:
• Professionele ingebouwde camera CM-12, waterdicht IP67,
met grote kijkhoek van 170°
• Kleurenmonitor TFT LCD 4,3”, formaat 16:9, 12/24 V
• 9 m kabel
PN
500050731

OMSCHRIJVING
Achteruitrijcameraset

Complete achteruitrijcameraset, bestaande uit:

• Professionele ingebouwde camera CM-12, waterdicht IP67,
met grote kijkhoek van 170°
• Kleurenmonitor CM-562 TFT LCD 5,6”
• 9 m kabel
PN
500050727

OMSCHRIJVING
Achteruitrijcameraset

Complete achteruitrijcameraset, bestaande uit:

• Professionele ingebouwde camera CM-12, waterdicht IP67,
met grote kijkhoek van 170°
• Kleurenmonitor CM-562 TFT LCD 5,6”
• Micro kleurencamera CM-45 met prismalenzen om de voorste
stroken links en rechts met een hoek van 30° te kunnen zien
• 9 m kabel
PN
500050728
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OMSCHRIJVING
Achteruitrijcameraset

De toekomst aan boord

PARKEERSENSOREN
Voor nog meer veiligheid biedt IVECO Accessories parkeersensoren aan voor en achter om het manoeuvreren en parkeren te
vergemakkelijken. Ze voorkomen schokken die ongewenste beschadigingen aan het voertuig kunnen veroorzaken. Er zijn twee reeksen
beschikbaar.

Basiskit parkeersensoren achter met 12 V
zoemer
• Installatiegat: 19 mm
• Sensordiepte: 15 mm
De kit bestaat uit:
• 4 overschilderbare sensoren vóór
• 4-staps audiowaarschuwing
• Kabel met connectoren voor gemakkelijke installatie
• Boor voor gat achterbumper
PN
500050543

OMSCHRIJVING
Basiskit parkeersensoren achter

Parkeersensoren voor verzonken
montage 12/24 V
• Installatiegat: 18-22 mm
• Sensoren regelbare diepte: 17 mm
De kit bestaat uit:
• 4 schuine adapters
• 4 platte adapters
• 4 sensordozen
• 4 sensorextenties
• 4 dubbelzijdige stukken tape
• Afmetingen regeleenheid: 98x72x25 mm
• Sensorkabel: 2,5 m + 5 m
PN

OMSCHRIJVING

500051501

Parkeersensoren vóór, verzonken montage

500051502

Parkeersensoren achter, verzonken montage

500051503

Snijsysteem voor de installatie

500051504

LED-display
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CONNECTIVITEIT

MULTIMEDIASYSTEEM
Het “FULL VISION” multimediasysteem biedt een complete oplossing met multimedia, navigatie en achteruitrijbeveiliging, en wordt
compleet geleverd met navigatiesysteem en achteruitrijcamera.
Full Vision kit voor Bestelwagens:
• Multimediasysteem (PN 500050800)
• SD-kaart (PN 500050801)
• Professionele camera (PN 500050793) / OPT: 77865
PN
500050796

OMSCHRIJVING
Full Vision kit voor Bestelwagens

Belangrijkste eigenschappen:
• LCD/TFT breedbeeld 6,2 inch touchscreen HI-SENS-monitor met
resolutie van 800x480
• Dynamische drag-and-drop grafische interface
• DVD-mechanisme met multi-formaat vergelijkbaarheid
• PLL-tuner met RDS-EON-systeem
• Geïntegreerde GPS-module met actieve matrix-antenne
• Bluetooth® met A2DP en AVRC
• Externe luidspreker microfoon
• Twee USB-poorten achter met apart bronbeheer
• SD-kaartslot voor navigatie-SW
• iPod - iPhone audiobediening op het scherm
• Aux. AUDIO/VIDEO-ingang
• Twee extra USB-poorten in de cabine
• Plug-and-play-aansluiting, stroomvoorziening en antenne
• Antenne en masker inbegrepen
• iGo navigatiesoftware, TRUCK-versie
• Invoersysteem voertuiggewicht en -grootte voor optimale routeberekening
• TomTom™ kaarten van Europa, 43 landen
• IVECO en Camper bezienswaardigheden
• Eerste update bij de prijs inbegrepen
* Stuurwielbediening (500050792) / OPT: 78319
Full Vision kit voor Chassis-cabine:
• Multimediasysteem (PN 500050800)
• SD-kaart (PN 500050801)
• Professionele camera (PN 500051004) / OPT: 77865
PN
500050875
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OMSCHRIJVING
Full Vision kit voor Chassis-cabine

Altijd verbonden

SMART DRIVING AUXILIARY SYSTEM
Het Smart Driving Auxiliary System is een alles-in-één product:
• Capacitief touchscreen met 8 inch hoge resolutie digitale monitor
• GPS-navigatiesysteem met drie verschillende navigatiewijzen: kaart, real-time-navigatie of beide
• Flitserwaarschuwing
• DVR met hoge resolutie-camera voor opnames in geval van botsing
• Terugspelen rijroute
• BT-telefoon/BT-muziek
PN
500051508

OMSCHRIJVING
Smar t Driving Auxiliary System

3G Wi-Fi router
Apparaat voor mobiele 3G-verbinding via SIM-kaart.
Kenmerken:
• Max.10 Wi-Fi-apparaten gelijktijdig verbonden
• Ingebouwde Ion-batterij van 1800 mAh met 10 uur autonomie,
oplaadbaar via USB
• MicroSD-sleuf voor geheugenkaart van max. 32 Gb voor het
delen van audio- en videobestanden
PN
500050991

OMSCHRIJVING
3G Wi-Fi router

GPS-APPARAAT MARIO
Het GPS-apparaat Mario is een satellietbeveiliging van de
volgende generatie. U kunt er via een App de locatie van het
voertuig mee bepalen en rechtstreeks weergeven op het scherm
van uw telefoon of computer.
Specificaties:
• Internetlocatie voor het checken van de gebruikte routes, het
melden van de afgelegde kilometers, de controle van de
verbruikte brandstof, de overschreden maximumsnelheden
en de stop- en rijtijden
• SAT-alarmsysteem: in geval van diefstal wordt een bericht
met de geografische locatie verzonden
PN
500051469

OMSCHRIJVING
GPS-apparaat Mario
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COMFORT
STOELHOEZEN
De nieuwe lijn van originele IVECO stoelhoezen voor de New Daily is ontworpen om aan alle behoeften te voldoen en een zo kwalitatief
mogelijke werkomgeving te creëren.

BLUE INSTINCT
Originele blauwe en zwarte stof van ademend microfiber,
aangepast met IVECO logo.
PN

OMSCHRIJVING

500051473

BESTUURDERSSTOEL standaard

500051474

BESTUURDERSSTOEL met opening armleuning
en opening afstelknop lendensteun

500051475

BANK 2 PLAATSEN standaard

500051476

BANK 2 PLAATSEN met centrale
veiligheidsgordels

500051477

BANK 2 PLAATSEN met centrale
veiligheidsgordel en tafeltje

500051478

BANK 4 PLAATSEN

500051485

hoofdsteun

BLACK ECO
Kunstleer aangepast met IVECO logo.
PN
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OMSCHRIJVING

500051486

BESTUURDERSSTOEL standaard

500051487

BESTUURDERSSTOEL met opening armleuning
en opening afstelknop lendensteun

500051488

BANK 2 PLAATSEN standaard

500051489

BANK 2 PLAATSEN met centrale
veiligheidsgordels

500051490

BANK 2 PLAATSEN met centrale
veiligheidsgordel en tafeltje

500051491

BANK 4 PLAATSEN

500051498

hoofdsteun

Meer rijplezier

PREMIUM BLUE
Originele ademende microfiber stof, met IVECO logo en blauwe inzetstukken.
PN

OMSCHRIJVING

500050880
500050881

BESTUURDERSSTOEL standaard
BESTUURDERSSTOEL met opening armleuning en opening afstelknop lendensteun

500050882

BANK 2 PLAATSEN standaard

500050883

BANK 2 PLAATSEN met centrale veiligheidsgordels

500050884

BANK 2 PLAATSEN met centrale veiligheidsgordel en tafeltje

500050885

BANK 4 PLAATSEN

PREMIUM RED
Originele ademende microfiber stof, met IVECO logo en rode inzetstukken.
PN

OMSCHRIJVING

500050886
500050887

BESTUURDERSSTOEL standaard
BESTUURDERSSTOEL met opening armleuning en opening afstelknop lendensteun

500050888

BANK 2 PLAATSEN standaard

500050889

BANK 2 PLAATSEN met centrale veiligheidsgordels

500050890

BANK 2 PLAATSEN met centrale veiligheidsgordel en tafeltje

500050891

BANK 4 PLAATSEN

PREMIUM SILVER
Techno Silk stof, met IVECO logo.
PN

OMSCHRIJVING

500050892
500050893

BESTUURDERSSTOEL standaard
BESTUURDERSSTOEL met opening armleuning en opening afstelknop lendensteun

500050894

BANK 2 PLAATSEN standaard

500050895

BANK 2 PLAATSEN met centrale veiligheidsgordels

500050896

BANK 2 PLAATSEN met centrale veiligheidsgordel en tafeltje

500050897

BANK 4 PLAATSEN

CONSTRUCTION
Speciale lijn voor de meest veeleisende missie. Zwarte en grijze kunstlederen stof, zeer
duurzaam en eenvoudig te reinigen.
PN

OMSCHRIJVING

500050898
500050899

BESTUURDERSSTOEL standaard
BESTUURDERSSTOEL met opening armleuning en opening afstelknop lendensteun

500050900

BANK 2 PLAATSEN standaard

500050901

BANK 2 PLAATSEN met centrale veiligheidsgordels

500050902

BANK 2 PLAATSEN met centrale veiligheidsgordel en tafeltje

500050903

BANK 4 PLAATSEN

TRANSPORTER
Speciale lijn voor de logistieke wereld. Zandkleurige microfiber stof, zeer duurzaam en
extreem ademend met kunstlederen inzetstukken, geborduurd IVECO logo.
PN

OMSCHRIJVING

500050904
500050905

BESTUURDERSSTOEL standaard
BESTUURDERSSTOEL met opening armleuning en opening afstelknop lendensteun

500050906

BANK 2 PLAATSEN standaard

500050907

BANK 2 PLAATSEN met centrale veiligheidsgordels

500050908

BANK 2 PLAATSEN met centrale veiligheidsgordel en tafeltje

500050909

BANK 4 PLAATSEN
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COMFORT
MATTEN IN TAPIJTSTOF
Ontworpen om te passen bij de stoelhoezen, op maat gemaakt
met geborduurd logo en gekleurde randen. Een dubbel
bevestigingssysteem garandeert een perfecte hechting om
mogelijk gevaarlijke situaties te voorkomen.
PN

OMSCHRIJVING

500036284

Mat Premium Red

500036285

Mat Premium Blue

500050698

Mat Premium Silver

500051499

Mat Premium Black

Rubberen mat
Deze matten houden de cabine proper en beschermen de
originele bekleding. Zuurbestendig, wasbaar en onvervormbaar.
Met opstaande rand om al het vuil tegen te houden.

PN
500025827

OMSCHRIJVING
Rubberen mat

REINIGINGSKIT
Biocompatibele schoonmaakmiddelen om het voertuig te reinigen.
Professionele lijn, technologische formulering.
SET MET 4 PRODUCTEN:
• Shining glass 250 ml voor het wassen van de ruiten
• Perfect interior 250 ml voor het reinigen van het dashboard,
stuurwiel, matten
• Cleaning air 250 ml om de lucht te zuiveren
• Shining body 250 ml voor bescherming van de carrosserie
PN
500050618
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OMSCHRIJVING
Reinigingskit

Meer rijplezier

LAVAZZA KOFFIEZETAPPARAAT
Al het aroma van een optimale Lavazza koffie bij de hand: om bij
elke reis maximaal te genieten. Slechts 8 cm diameter, warmt op
in slechts 2 minuten. Bereid één kopje koffie per keer. Na iedere
bereiding is het nodig om het opnieuw te vullen met water.
PN

OMSCHRIJVING

500050319

Lavazza koffiezetapparaat

500050804

Dock + Kabel

TUNING KIT VAN ROESTVRIJ STAAL
Om de New Daily te personaliseren met kostbare details die er het karakter en de stijl van benadrukken.
De kit bevat:
• Eyebrow: Set van 4 stuks
• Spiegelinleg: Set van 2 stuks
• Deurgreepbeschermers: set van 4 stuks

PN
500051509

OMSCHRIJVING
Tuning Kit

KLIMAATREGELING
Het gebruik van de klimaatregeling beperkt zich al lang niet meer tot de zomer, want ook ‘s winters zijn ze handig om voor een perfect
zicht de voorruit mee te ontwasemen.
PN

OMSCHRIJVING

500050920

Klimaatregeling Bestelwagen of Chassis cabine 2.3 cc

500050921

Klimaatregeling Bestelwagen of Chassis cabine 3.0 cc
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