ONGELIMITEERD LEVEREN
KAMPIOEN IN DUURZAAMHEID

DE NIEUWE DUURZAME RANGE

DAILY ELECTRIC
HET EERSTE EMISSIEVRIJE
LICHTE BEDRIJFSVOERTUIG

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
DAILY HI-MATIC
NATURAL POWER

HET EERSTE LICHTE BEDRIJFSVOERTUIG DAT IS GOEDGEKEURD VOLGENS DE
REAL DRIVING EMISSIONS-NORMEN EN VOLDOET AAN DE EISEN VAN 2020

DE EERSTE CNG MOTOR
MET 8-TRAPS AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK

MET DE DAILY BLUE POWER IS DUURZAAM
TRANSPORT NU AL WERKELIJKHEID
Er vindt een transformatie plaats naar duurzame alternatieven en nieuwe technologieën in het (stedelijk) vervoer van mensen
en goederen. De Daily Blue Power range biedt transportondernemers het unieke voordeel van vrijheid in de keuze uit
verschillende technologieën en lage totale eigendomskosten (TCO) – elk van hen is klaar voor de uitdaging van de strenge
milieu-eisen voor 2020.
• 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 optimale rijeigenschappen voor stedelijke gebieden.
• Daily Euro 6 RDE 2020 Ready: Het eerste lichte bedrijfsvoertuig dat klaar is voor de 2020 Real Driving Emissions
regelgeving. Een uniek aanbod op de markt.
• Daily Electric: het nul-emissievoertuig waarmee kan worden gereden in steden met de strengste verkeersbeperkingen.
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LAAT UW BUSINESS ONBEGRENSD GROEIEN
De Daily Blue Power range is de oplossing voor groene transportbedrijven die op zoek zijn naar de schoonste voertuigen. De Daily
Blue Power range biedt het perfecte voertuig voor stedelijke en voorstedelijke missies, geeft toegang tot alle stadscentra en bevrijdt
transportondernemers van de belemmeringen door milieuregels.
De range deelt het zakelijke instinct van de Daily-familie en biedt een perfecte oplossing met zijn winnende combinatie van:
• Vooruitstrevende technologie die één stap voor loopt
• Lage emissies en een minimale impact op het milieu
• Hoge prestaties en efficiëntie
Elk voer tuig uit de Daily Blue Power range is ook beschikbaar met on-board connectiviteit waardoor het een professioneel
gereedschap wordt met Driver- en Business Assistant, beschikbaar via eigen mobiele apparaten van de klant.
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DAILY HI-MATIC NATURAL POWER
DE EERSTE CNG MOTOR
MET 8-TRAPS AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK

HET ABSOLUTE RIJPLEZIER
IVECO’s exclusieve HI-MATIC volautomatische 8-versnellingsbak biedt alle
voordelen van comfor t, veiligheid, brandstofbesparing en prestaties op een
steeds groter wordend assor timent van modellen om aan al uw zakelijke eisen
te voldoen. Een handgeschakelde 6-versnellingsbak is ook beschikbaar.

3,0 LITER CNG MOTOR
MAX.VERMOGEN

136 pk (100 kW)

MOTORTOERENTALLEN BIJ MAX.VERMOGEN
MAX. KOPPEL

2730-3500 toeren/min
350 Nm

MOTORTOERENTALLEN BIJ MAX. KOPPEL

1500-2730 toeren/min

Tot 450 km actieradius in praktijkomstandigheden, afhankelijk van de CNG tankinhoud.
Prestaties in Benzine Recovery Mode: Vermogen 60 kW (82 pk) en koppel 230 Nm

DE EERSTE VOLAUTOMATISCHE
8-TRAPS VERSNELLINGSBAK VOOR
HET HOOGSTE COMFORT EN VEILIGHEID
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UITZONDERLIJKE BRANDSTOFBESPARING

De nieuwe generatie HI-MATIC transmissies is ontworpen
om absoluut rijplezier te bieden met de zelflerende
schakelstrategie die de schakellogica aanpast door te kiezen
tussen 20 verschillende programma's. De Daily HI-MATIC
Natural Power is de beste oplossing voor iedereen die
dagelijks stadsverkeer moet trotseren. De chauffeur kan zich
volledig concentreren op het verkeer en het rijden dankzij de
ergonomische multifunctionele schakelhendel.

De HI-MATIC versnellingsbak gekoppeld aan de 3,0 liter
Natural Power motor, verlegt de grenzen op het gebied van
brandstofefficiëntie. Een beparing tot 2,5% is mogelijk ten
opzichte van de handgeschakelde transmissie. Bovenop het
lagere brandstofverbruik biedt de Daily Natural Power nog
het voordeel van aanzienlijk lagere prijzen aan de pomp voor
CNG in veel landen, wat resulteert in zeer concurrerende
kosten per km (tot wel 35% voordeliger vergeleken met
diesel).

3,0 LITER-MOTOR VOOR
ONGEËVENAARDE PRESTATIES

VRIJWEL NUL CO2 EMISSIES
MET BIOMETHAAN

Dankzij de duurzame CNG-technologie levert de Daily Natural
Power dezelfde prestaties en dezelfde motorsouplesse als zijn
diesel-equivalent. De 3,0 liter-motor kan met zijn 136 pk en het
hoogste koppel in zijn klasse van 350 Nm alle opdrachten aan,
inclusief de meest veeleisende koeltransporten.

De HI-MATIC transmissie, gekoppeld aan de Natural Gas
motor reduceert CO2 emissies tot 5% vergeleken met de
dieselversie in rijtests in een stedelijke omgeving.
De CO2 emissies kunnen tot -95% worden gereduceerd door
gebruik te maken van biomethaan, de duurzame brandstof
van de toekomst. De uitstekende Natural Power 3,0 liter F1C
motor, in combinatie met de HI-MATIC, verhoogt de
duurzaamheid nog verder door 76% minder roetdeeltjes en
12% minder NOx te produceren dan zijn diesel-equivalent.

ONBEPERKTE VEELZIJDIGHEID
De grootste line-up in de bestelwagen- en chassiscabine-branche: Tot 7,2 ton maximaal toegelaten gewicht
De Daily Natural Power voelt zich perfect thuis in de ruime keuze aan werkomgeving en transport opdrachten. Hij is ook heel stil
en mag dus 's nachts leveren in stadscentra en worden gebruikt in lage-emissiezones. Een robust en duurzaam voertuig dankzij het
unieke C-profiel-ladderchassis met langsliggers van speciaal staal dat opbouwleveranciers maximale flexibiliteit biedt.

VOORDELEN VAN AARDGAS
• Dezelfde motorprestaties als een dieselmotor
• Hetzelfde laadvermogen als de dieselversie
(afhankelijk van nationale wetgeving)
• Besparing op brandstofkosten dat kan oplopen tot 35%
• 4 dB minder motorgeluid dan de dieselversie

• Tot 5% lagere CO2 emissies t.o.v. diesel (tot 95% CO2
well-to-wheel door biomethaan te gebruiken)
• Lagere emissies t.o.v. diesel (-12% NOx, -76% roet- deeltjes)
met een minder complex uitlaatgas zuiveringssysteem
• Geen AdBlue®
• Onderhouds vrij nabehandelingssysteem
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DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
HET EERSTE LICHTE BEDRIJFSVOERTUIG DAT IS
GOEDGEKEURD VOLGENS DE REAL DRIVING EMISSIONS-NORMEN
EN REEDS VOLDOET AAN DE EISEN VAN 2020

2,3 LITER F1A MOTOR
De motor van het juiste formaat, de IVECO 2,3 liter F1A werd volledig
opnieuw ontwikkeld in 2016 en is nu voorzien van ons geavanceerde Selective
Catalytic Reduction nabehandelingssysteem dat profiteert van onze 25 jaar
ervaring met deze technologie.
2,3 LITER F1A MOTOR
EMISSIE
TECHNOLOGIE
COMMERCIËLE NAAM
VERMOGEN
KOPPEL
VERSNELLINGSBAK
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2020 RDE READY:
HET EERSTE LICHTE BEDRIJFSVOERTUIG
IN DE INDUSTRIE DAT KLAAR IS VOOR 2020

TOT 7% BRANDSTOFBESPARING
IN STEDELIJKE MISSIES

De 2,3 liter motor met de geavanceerde Selective Catalytic
Reduction (SCR)-technologie is de motor die één stap
vooruit loopt en voorbereid is op de toekomst. Hij is door
een onafhankelijke instantie getest en goedgekeurd volgens
de zeer strenge regels die ingaan vanaf 2020; deze meten de
emissies tijdens echte rijomstandigheden (RDE, Real life
Driving Emissions), als aanvulling op de homologatiecyclus in
het laboratorium.

De Daily Euro 6 RDE 2020 Ready, met zijn standaard extra's
zoals MICHELIN Agilis eco-banden en start-stopsysteem
biedt een brandstofbesparing tot 7% ten opzichte van de
actuele versie, gemeten tijdens echte stedelijke missies van
klanten. Motorparameters en transmissiekalibraties zijn
optimaal aangepast aan het werkelijke gebruik van het
voertuig, waardoor de brandstofefficiëntie is gemaximaliseerd,
zonder compromis aan de emissies.

VOLAUTOMATISCHE 8-TRAPS
VERSNELLINGSBAK, UNIEK VOOR DEZE KLASSE

UNIEK INDUSTRIEEL MOTORCONCEPT
VOOR HOGERE DUURZAAMHEID

De Daily Euro 6 RDE 2020 Ready heeft een voor puur
rijplezier
ontwikkelde
8-traps
volautomatische
versnellingsbak, die uniek is voor deze klasse. Met de
zelflerende schakelstrategie kiest de HI-MATIC soepel de
juiste versnelling in minder dan 200 milliseconden. De grote
spreiding van de overbrengingsverhoudingen zorgt ervoor
dat de motor altijd het optimale toerental draait. Met de
HI-MATIC profiteert u ook van tot 10% lagere onderhoudsen reparatiekosten t.o.v. de handgeschakelde versnellingsbak,
dankzij de hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid.

De 2,3 liter motor werd volledig opnieuw ontwikkeld in
2016 en nu is voorzien van IVECO’s geavanceerde Selective
Catalytic Reduction (SCR) nabehandelingssysteem dat
profiteert van de 25 jaar ervaring van het merk op het gebied
van deze technologie. Vergeleken met motoren die zijn afgeleid
van personenautomotoren biedt de F1A 2,3 liter een grotere
cilinderinhoud en een echt industrieel motorconcept wat
staat voor meer duurzaamheid en van nature lage NOx
emissies tijdens het rijden.

Euro 6 RDE 2020 Ready
Selective Catalytic Reduction-systeem (SCR)
140

160

136 pk

156 pk

350 Nm

380 Nm

HI-MATIC / handgeschakeld

HI-MATIC / handgeschakeld

AANGEBOREN VEELZIJDIGHEID EN ROBUUSTHEID
Kies de zakenpar tner op maat voor uw takenpakket, verkrijgbaar met 136 pk en 156 pk en tot 380 Nm dankzij de 8-traps
HI-MATIC volautomatische versnellingsbak, exclusief voor deze klasse. Selecteer de uitvoering die voldoet aan de vereisten
voor uw bedrijf: gesloten bestelwagen, bestelwagen met dubbele cabine, chassis-cabine, chassis met dubbele cabine of paravan
uitvoering en benut de kracht van het lichte bedrijfsvoer tuig met een chassis van stalen langsliggers als bij een vrachtwagen.

DE NEW DAILY EURO 6 RDE 2020 READY IS DE MEEST GEAVANCEERDE DIESEL IN DE INDUSTRIE VAN
LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN
IVECO neemt de leiding in het ontwikkelen van voer tuigen die klaar zijn voor de strenge regels voor 2020 waarbij de emissies
worden gemeten tijdens echte rijomstandigheden, bovenop de homologatiecyclus in het laboratorium.
De onafhankelijke Nederlandse organisatie TNO testte de emissies en het brandstofverbruik van de Daily Euro 6 RDE 2020
Ready volgens de nieuwe officiële procedure voor het testen onder praktijkomstandigheden en verifieerde dat drie jaar
voordat aan de beoogde eisen moet worden voldaan.
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DAILY ELECTRIC
HET EERSTE EMISSIEVRIJE LICHTE BEDRIJFSVOERTUIG

EEN BRUG NAAR EEN TOTAAL NIEUWE GEBRUIKERSERVARING
De TomTom® Bridge voor de IVECO Daily Electric is het unieke resultaat van een
samenwerking tussen TomTom® en IVECO om beroepschauffeurs een op maat
gemaakte oplossing te bieden. Een semi-geïntegreerd dock in het dashboard biedt
het comfort van een ingebouwd systeem en de flexibiliteit van een afneembaar
apparaat met essentiële apps om uw business aan te drijven.
De nieuwe Web Monitoring applicatie biedt wagenparkbeheerders de
mogelijkheid om alle Daily Electric voertuigen in hun wagenpark in realtime te
monitoren en meerdere parameters te controleren. Deze tool wordt ook bewaakt
door het IVECO Exper ts-team om voertuigstoringen te voorkomen en
onderhoudswerkzaamheden voor te stellen.

TOT 200 KILOMETER ACTIERADIUS
BIJ ECHTE RIJOMSTANDIGHEDEN

VOLLEDIGE DUURZAAMHEID ZONDER EMISSIE

Een ongelooflijk groot actieradius tot wel 200 km in echte
stedelijke omstandigheden wordt bereikt dankzij de
flexibele accuconfiguratie met maximaal 3 packs en de
nieuwe toegepaste rendements functies als de ECOPower
en de nieuwe stroom regenererende remtechniek.

De Daily Electric is een uniek voertuig met 100% emissievrije
aandrijving en de breedste line-up in de industrie.
Het hoogefficiënte accusysteem en het gebruik van een extra
elektrisch systeem in combinatie met de volledig recyclebare
accu's maken het een volledig duurzaam voertuig.

SNELLAADMODUS VAN 2 UUR

GEEN BEPERKINGEN IN STEDEN
OF 'S NACHTS LEVEREN

De accuprestaties zijn geoptimaliseerd voor alle
weersomstandigheden en het duurt slechts 2 uur om ze weer
op te laden met de nieuwe snellaadmodus, beschikbaar via
zowel openbare als particuliere laadaansluitingen.
Dankzij de gepatenteerde IVECO flexibele laadmodi en de
unieke elektrische stekker aansluiting van het voertuig kunt u
de accu's van uw Daily Electric opladen wanneer en waar u
maar wilt.
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De stille werking draagt bij aan een reductie in geluidsoverlast
en maakt nachtelijke leveringen in stedelijke gebieden mogelijk.
Het nieuwe voetgangerswaarschuwingssysteem maakt veilig
rijden in het stadscentrum mogelijk. Doe uw voordeel met het
volledige potentieel om uw business ook te ontwikkelen in
steden met de strengste verkeersbeperkende maatregelen.

DE BREEDSTE LINE-UP IN DE INDUSTRIE
De Daily Electric, nul emissies en klaar voor elke missie. Dankzij de breedste line-up in de industrie voor bestelwagen en chassis-cabine
- geschikt voor alle toepassingen tot 5,6 ton totaalgewicht, is de Daily Electric prima op zijn plek in verschillende werkomgevingen:
van stadscentra en shuttle services tot luxe reizen.

FLEXIBELE LAADMODI - EEN IVECO PATENT
OPENBAAR OPLADEN
(@400 Vac/16A 3,5/7/11 kW) 10 uur

OPENBAAR SNELLADEN
(@400 Vac/32A 22 kW) 2 uur

PARTICULIER OPLADEN
(@400 Vac/16A 3,5/7/11 kW) 10 uur

THUIS OPLADEN
(@230 Vac/16A 3,5 kW) 24 uur
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LINE-UP

EXCLUSIEVE GRILLE

KENMERKENDE KOPLAMPEN

De Daily Blue Power range is de duurzame zakenpartner die de weg vrijmaakt voor onbeperkte levering in stedelijke en voorstedelijke
missies en transportondernemers bevrijdt van milieuregels met zijn winnende combinatie van technologie, lage uitstoot, hoge prestaties
en efficiëntie.

EURO 6 RDE
2020 READY
NATURAL
POWER

VERMOGEN

HI-MATIC

136 pk

BESTELWAGEN

CABINE

MINIBUS

Enkellucht

Dubbellucht

Enkellucht

Dubbellucht

●

35S

35C

35S

35C

-

156 pk

●

35S

35C

35S

35C

-

136 pk

●

35S

60 kW

-

35S

80 kW

-

-

35C

40C

50C

65C

-

70C

35S

35C

40C

35S

50C

65C

70C

35C

50C
-

ELEKTRISCH
45C

50C

-

45C

50C

● Beschikbaar

50C
– Niet beschikbaar

BLAUW DASHBOARD

INTERIEUR MET BLAUWE ACCENTEN
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OPTIONELE BLAUWE
LICHTMETALEN VELGEN
& MICHELIN AGILIS ECO-BANDEN
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DE IN DEZE CATALOGUS OPGENOMEN INFORMATIE EN AFBEELDINGEN ZIJN ALLEEN TER INDICATIE.
IVECO BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING COMMERCIËLE OF TECHNISCHE VERANDERINGEN AAN TE BRENGEN.
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