NOVÁ

KATALOG PŘÍSLUŠENSTVÍ

Informace o kompletní řadě příslušentsví také
můžete nalézt pod odkazem:
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Prozkoumejte naši nabídku
příslušenství přes bezplatnou aplikaci
“Iveco Accessories”.

Stáhněte si aplikaci z App Store a získejte
exkluzivní přístup k obrázkům a informmacím.

NOVÁ
Věrna svému přirozenému instinktu předvídat vaše potřeby v oblasti podnikání se Nová Daily
může navíc pochlubit sílou, variabilitou a výkonem, tedy mnoha novými prvky, které z ní činí nového
a zručného pomocníka pro vaše podnikání.
Nové technologie, které vám pomohou lépe řídit provoz vašeho vozidla a dosáhnout nižších
celkových nákladů na vlastnictví. Nové motory Euro 6, které jsou čistší a mnohem efektivnější pro
skutečně udržitelnou dopravu. Nová dimenze komfortu pro absolutní potěšení z jízdy a maximální
úroveň konektivity umožňující plnou integraci vašeho mobilního zařízení s vozidlem.
Díky IVECO Accessories může být vaše práce a jízda ještě více vzrušujícím a jedinečným zážitkem,
a to díky kompletní řadě výrobků navržených pro vás.
V závislosti na vaší osobnosti a vašem podnikání můžete zvýšit variabilitu svého vozidla s využitím
široké škály volitelných prvků nebo jeho profitabilitu díky aerodynamickým řešením pro úsporu
paliva. Doplňkové systémy aktivní a pasivní bezpečnosti vám pomohou lépe chránit vaši Daily,
zatímco hi-tech příslušenství přinese na palubu vašeho vozidla budoucnost. Již tak vysokou úroveň
konektivity lze posílit řadou zařízení, od GPS lokátoru příští generace až po kompletní
multimediální systém. A v neposlední řadě si můžete komfort své Nové Daily uzpůsobit vlastním
potřebám díky komplexní škále příslušenství, které vám zpříjemní pobyt na palubě vozidla dle vašich
přání.
Věřte svému instinktu. Užívejte si své podnikání.
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VARIABILITA

STŘEŠNÍ NOSIČ
K dispozici je široký sortiment střešních nosičů, které jsou vhodné pro všechny typy konfigurací i všechny rozvory kol. Nosiče jsou
vyrobeny z lehké hliníkové konstrukce, která je naprosto korozivzdorná, snadno se opravuje v případě poškození a je bezúdržbová.
Jednoduše se upevní na stávající upevňovací body a není nutné vrtat otvory do karoserie. Ukotvení na střeše rozkládá zatížení rovnoměrným
a bezpečným způsobem. K dispozici jsou dvě verze: standardní a dlouhá, aby byly uspokojeny všechny potřeby.

Číslo dílu
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POPIS

500050810

Standardní střešní nosič (2 600 x 1 700 mm), rozvor 3 000

500050811

Dlouhý střešní nosič (3 000 x 1 700 mm), rozvor 3 000

500050812

Standardní střešní nosič (2 600 x 1 700 mm), rozvor 3 520, H1

500050813

Dlouhý střešní nosič (3 200 x 1 700 mm), rozvor 3 520, H1

500050814

Standardní střešní nosič (2 800 x 1 500 mm), rozvor 3 520, H2

500050815

Dlouhý střešní nosič (3 200 x 1 500 mm), rozvor 3 520, H2

500050816

Standardní střešní nosič (2 800 x 1 500 mm), rozvor 3 520l, H2

500050817

Dlouhý střešní nosič (3 500 x 1 500 mm), rozvor 3 520l, H2

500050818

Standardní střešní nosič (2 800 x 1 500 mm), rozvor 4 100, H2

500050819

Dlouhý střešní nosič (4 500 x 1 500 mm), rozvor 4 100, H2

500050820

Standardní střešní nosič (3 200 x 1 500 mm), rozvor 4 100l, H2

500050821

Dlouhý střešní nosič (4 500 x 1 500 mm), rozvor 4 100l, H2

Přizpůsobení vašim jízdním nárokům

DRŽÁK TRUBEK

Číslo dílu

POPIS

500050822

Držák trubek 3 metry

500050823

Držák trubek 4 metry

ŽEBŘÍK

Číslo dílu

POPIS

500050824

Žebřík výška H1

500050825

Žebřík výška H2

PODLAHOVÁ PLOŠINA

Číslo dílu

POPIS

500050826

Podlahová plošina 2 600

500050827

Podlahová plošina 2 800

500050828

Podlahová plošina 3 000

500050829

Podlahová plošina 3 200

500050830

Podlahová plošina 3 500

DRŽÁK MAJÁKU

Číslo dílu
500050831

POPIS
Držák majáku
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VARIABILITA
STŘEŠNÍ PŘÍČNÍKY
Hliníkové příčníky, které jsou spolehlivé a které se snadno instalují.

Číslo dílu
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POPIS

500050832

Sada střešních příčníků 1 700 H1

500050833

Sada střešních příčníků 1 500 H2

500050834

Dodatečný příčník H1 1 700

500050835

Dodatečný příčník H2 1 500

Přizpůsobení vašim jízdním nárokům

OBLOŽENÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Obložení zavazadlového prostoru bylo speciálně vyvinuto pro nový model Daily. Kryty podlahy lze snadno vyjmout, ale přesto zůstávají
pevně na svých místech. Panely poskytují vozidlu nejlepší možnou ochranu, protože jsou výjimečně odolné vůči vlhkosti, chemickým
prostředkům i škrábancům. Kryty podlahy se vyrábějí z 12 mm silného fenolického laminátu a boční panely jsou vyrobeny z 4 mm silného
polypropylenu s vnitřní voštinovou strukturou.

Číslo dílu

POPIS

Číslo dílu

POPIS

500050836

Sada krytů podlahy pro rozvor 3 000, jednoduchá montáž kol

500050841

Sada panelů pro rozvor 3 000, H1

500050837

Sada krytů podlahy pro rozvor 3 520, jednoduchá montáž kol

500050842

Sada panelů pro rozvor 3 520, H1

500050838

Sada krytů podlahy pro rozvor 3 520l, jednoduchá montáž kol

500050843

Sada panelů pro rozvor 3 520, H2, H3

500050839

Sada krytů podlahy pro rozvor 4 100, jednoduchá montáž kol

500050844

Sada panelů pro rozvor 3 520l, H2, H3

500050840

Sada krytů podlahy pro rozvor 4 100l, jednoduchá montáž kol

500050845

Sada panelů pro rozvor 4 100, H2, H3

500051000

Sada krytů podlahy pro rozvor 3 520, dvojitá montáž kol

500050846

Sada panelů pro rozvor 4 100l, H2, H3

500051001

Sada krytů podlahy pro rozvor 3 520l, dvojitá montáž kol

500051002

Sada krytů podlahy pro rozvor 4 100, dvojitá montáž kol

500051003

Sada krytů podlahy pro rozvor 4 100l, dvojitá montáž kol
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PROFITABILITA
STŘEŠNÍ SPOILERY
Originální střešní spoilery představují vynikající řešení aerodynamiky, které snižuje spotřebu paliva. Dodávají se v pevné a nastavitelné
verzi. Konstrukce je pevná, ale lehká díky použití konstrukční tkaniny a vnitřních žeber spojených pryskyřicí. Vložky jsou ošetřeny tak, aby
poskytovaly vynikající mechanickou pevnost díky použití nosných rámů vyrobených z korozivzdorných materiálů. Instalace spoilerů je
rychlá a snadná.

Číslo dílu
500050770

Číslo dílu
500051130
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POPIS
Nastavitelný střešní spoiler Standard Line

POPIS
Pevný spoiler řady Business s boxy

Číslo dílu

POPIS

500050771

Pevný střešní spoiler Sport Line

500050772

Nastavitelný střešní spoiler Sport Line

Maximální efektivnost

SLUNEČNÍ CLONA
Sluneční clona snižuje dopad slunečních paprsků a v zimě pomáhá předcházet tvorbě ledu na čelním okně.
• Materiál: plexisklo
• Tloušťka: 6 mm

Číslo dílu
500051520

POPIS
Sluneční clona

DEFLEKTORY
Deflektory vyrobené z metakrylátu snižují aerodynamický odpor
a turbulence, aniž by ovlivňovaly viditelnost. Sada obsahuje
dva kusy.
Číslo dílu
500051521

POPIS
Deflektory
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BEZPEČNOST

OCHRANNÝ OBLOUK
Ochranný oblouk, s certifikátem EU, poskytuje ochranu přední
části a zvyšuje aktivní i pasivní ochranu vozidel i chodců.

Číslo dílu
500050850

POPIS
Ochranný oblouk

BOČNÍ OCHRANNÉ TYČE
Boční ochranné tyče vyrobené z nerezové oceli brání poškození
boků vozidla a podvozku. Dveře mohou být otevřeny i po nárazu
zboku.
Číslo dílu

POPIS

500050852

Sada pro rozvor 3 000

500050853

Sada pro rozvor 3 520

500050854

Sada pro rozvor 4 100

500050855

Dodatečná sada pro převis - 3 520L

500050856

Dodatečná sada pro převis - 4 100

500050857

Dodatečná sada pro převis - 4 100L

Světelná rampa
Světelná rampa vybavená přídavnými světly byla vyvinuta pro
zvýšení bezpečnosti vozidla a umožňuje dokonalý výhled na
silnici na velkou vzdálenost.
Číslo dílu

POPIS

500051470

Světelná rampa

500050665

Přídavné světlo FULL LED 565 lm, průměr 5”,
černý kryt/chromovaný kroužek

500050661

Přídavné světlo FULL LED 700 lm, průměr 7”,
černý kryt/chromovaný kroužek

MLHOVÁ SVĚTLA
Číslo dílu
500051471
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POPIS
Led mlhová světla

Vždy bezpečně

Safelock
Pro zvýšení bezpečnosti ložného prostoru nabízí IVECO
Accessories inovativní, odlehčený systém zamykání.
• Mimořádně bezpečný díky certifikovanému válci s ochranou
proti odvrtání a vyháčkování
• Rychlá a snadná montáž
• Nenapadnutelný díky kulatému tvaru, který eliminuje jakékoli
rukojeti nebo páky
Číslo dílu
500051472

POPIS
Safelock

IMOBILIZÉR
Dvojitá ochrana Nové Daily: elektronická a mechanická. Pomocí
elektronické části se blokuje spouštěcí okruh, mechanickou
částí se blokuje hydraulický okruh spojky přerušením
kinematického řetězce vozidla, takže pohyb nelze přenést až
na kola.
Číslo dílu
2994167

POPIS
Imobilizér

Jednopístový Diablock
DIABLOCK® je systém zajištění dveří pomocí elektromagnetického
akčního členu pro ochranu ložného prostoru.
Číslo dílu
2994944

POPIS
Jednopístový Diablock®

SYSTÉM PROTI ODCIZENÍ PALIVA
Systém proti odcizení paliva byl přezkoušen firmou IVECO i na
novém modelu Daily a poskytuje následující výhody:
• Brání odcizení paliva tím, že omezuje množství paliva, které je
možné odčerpat
• Nezničitelný díky své hliníkové vyklenuté základně, která je
silná 4,4 cm
• Rychlé tankování, 120 l/min
• Snadná a rychlá instalace
Nejlepší používaný systém proti odcizení paliva, jak bylo ověřeno
v nezávislých zkouškách.
Číslo dílu
500051030

POPIS
Systém proti odcizení paliva
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BEZPEČNOST
LÉKÁRNIČKA A SADA PRO PŘÍPAD NOUZE
Sada obsahuje:
• Černá látková taška s potiskem IVECO
• Reflexní vesta
• Výstražný trojúhelník
• Svítilna s 19 bílými LED diodami s vysokou jasností a s protiskluzovou
rukojetí a 3 přiloženými bateriemi
• Lékárnička certifikovaná podle DIN13164
• Sada žárovek a pojistek
Číslo dílu
500050777

POPIS
Lékárnička a sada pro případ nouze

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA
RUČNÍ HASICÍ SPREJ
Kompaktní aerosolový hasicí sprej se snadným použitím.
Napájený z baterie, vybavený LED diodou, která signalizuje
stav nabití.
• Rozměry: průměr 3 cm, délka 34 cm
• Celková hmotnost: 250 g
• Požární třída: A, B, C
• Elektrická aktivace
• 1,5 V alkalická baterie
• Mezinárodní patent
Číslo dílu
500050745

POPIS
Protipožární ochrana

SADA ALARMU A KOMUNIKÁTORU
Systém alarmu s komunikátorem, prostorovým/obvodovým
alarmem s vysíláním SMS zpráv a vytáčením čísla mobilního
telefonu. Tento systém chrání motorový prostor (kde je siréna
uložena), kabinu a nákladový prostor.
Obecné vlastnosti:
• Centrální zamykání
• Zabudované prostorové ultrazvukové snímače
• GSM alarm se zablokováním motoru
• Odeslání SMS zpráv až na 10 čísel v případě poplachu
• Varovný hovor na mobilní telefon
• Obvodová ochrana
• Ochrana zablokováním zapalování
• Směrová světla bliknou při aktivaci/deaktivaci alarmu
Číslo dílu

BOXY S NÁŘADÍM
Dokonalá výbava pro jakýkoli typ vozidla díky široké škále dostupného
příslušenství a možnosti úpravy podle požadavků zákazníka.
Číslo dílu
500050200

Číslo dílu
500050577

Číslo dílu
500050210
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POPIS
Skříňka z matné nerezové oceli 500x350x400 mm

POPIS
Skříňka z termoplastu 400x350x400 mm

POPIS
Odkládací skříňka na zadní stěnu kabiny, nerezová
s bílým lakem 500x1 200x1 870 mm

500050478

POPIS
Sada alarmu a komunikátoru

Vždy bezpečně

SYSTÉM PRO OPRAVU A HUŠTĚNÍ PNEUMATIK
Kompletní sada zahrnuje následující díly:
• 15 ampérový kompresor schopný rychle nahustit pneumatiky na
vysoký tlak
• 8 metrové elektrické kabely s čelisťovými konektory pro přímé
připojení na póly akumulátoru
• 620 ml lahev s těsnicím prostředkem, který dokáže opravit díry v
bezdušových pneumatikách způsobené předměty o průměru až
8 mm
Tato speciální konfigurace sady nevyžaduje odšroubování ventilku.
Číslo dílu
500050780

POPIS
Systém pro opravu a huštění pneumatik

SYSTÉM MONITOROVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH
Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) neustále kontroluje teplotu a tlak pneumatik.
K dispozici jsou dvě různé verze.

TPMS pro lehká nákladní vozidla
Sada obsahuje:
• 6 snímačů místo čepičky ventilu
• 4 prachotěsné kryty
• 1 displej: L42*W88*H14 mm
Technické vlastnosti:
• Rozsah tlaku: 0-5,2 bar / 0-75 PSI
• Vizuální a zvuková výstraha
• Vlastní test při každém zapnutí
• Inteligentní klidový režim pro úsporu energie

TPMS kompatibilní s A/V vstupem

Systém monitorování tlaku v pneumatikách
(číslo dílu 500050796, číslo dílu 500050800, číslo dílu 500050875)
Sada obsahuje:
• 4 snímače místo čepičky ventilu
• 4 prachotěsné kryty
• 1 jednotku EDC
Technické vlastnosti:
• Rozsah tlaku: 0-4,5 bar / 0-65 PSI
• Tlačítko pro zapnutí/vypnutí systému na A/V monitoru jedním
stisknutím
• Vizuální a zvuková výstraha
• Vlastní test při každém zapnutí
Číslo dílu

POPIS

500051505

TPMS pro lehká nákladní vozidla

500051506

TPMS kompatibilní s A/V vstupem
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HI-TECH
AUDIOSYSTÉM DAB “PLUS”
•
•
•
•
•

Snímatelný čelní panel s LCD displejem
Přední slot na SD kartu a USB vstup
Bluetooth®
Přehrávač CD/MP3/WMA
4 kanály x 40 W MAX
Číslo dílu
500050803

POPIS
Audiosystém DAB “Plus”

DIGITÁLNÍ RÁDIO IVECO
• Snímatelný čelní panel a LCD displej s bodovou matricí DOT
a bílým podsvícením
• Elektronická ochrana proti otřesům
• DSP ekvalizér se zvukovými efekty (klasika-rock-pop-plochý)
• Uložení 18 stanic v pásmu FM a 12 v pásmu AM
• FM-AM-RDS-PLL EON radiopřijímač
• 1 slot na SD kartu, max 8 GB
• 1 přední USB port, max 8 GB
Číslo dílu
500050806

POPIS
Digitální rádio IVECO

AUDIOSYSTÉM BLAUPUNKT HEIDELBERG 220BT
• CD/USB/pomocný vstup, syntetizér a integrovaná technologie
	Bluetooth®
• Kompatibilní CD přehrávač s podporou CD-DA, CD-R, CD-RW
• Přední USB port, slot na SD a pomocný vstup
• Přehrávač WMA a MP3 s funkcí ID3-Tag (zobrazuje soubory a složky)
• RDS radiopřijímač s tunerem FM/AM
• Do paměti uloží až 25 rozhlasových stanic
• Max výkon 4x45 W
Číslo dílu
500050620
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POPIS
Audiosystém Blaupunkt Heidelberg 220BT

Budoucnost na palubě vozidla

PŘENOSNÁ NAVIGACE TRAVEL PILOT 7” LMU EU
7” dotykový displej s vysokým rozlišením (800x480 pixelů), kompletní evropské mapy TomTomTM, včetně Ruska, s bezplatnými aktualizacemi
po dobu dvou let.
• Velikost 188x114x12 mm
• 2D/3D zobrazení
• Informace o rychlosti a upozornění na měření rychlosti Autovelox
• TMC pro správu dopravních informací
• Reálné zobrazení dopravního značení a asistenční systém pro udržování v jízdním pruhu
• Záruka v délce 36 měsíců od data pořízení koncovým uživatelem
Balíček obsahuje: autonabíječku s integrovaným TMC přijímačem, systém pro montáž na okno, mini-USB kabel, návod, devítiznakový displej
s nastavitelným jasem, odnímatelnou upínací destičku.
Číslo dílu
500051518

POPIS
Přenosná navigace Travel Pilot 7” LMU EU

PŘENOSNÁ NAVIGACE TRAVEL PILOT 7” TRUCK LMU EU
•
•
•
•
•
•
•
•

7” dotykový displej s vysokým rozlišením
Rozměry: 188x114x12 mm
Evropské mapy TomTom pro 43 zemí, včetně Ruska, s bezplatnými doživotními aktualizacemi
Technologie Bluetooth® Handsfree podporující současnou navigaci a telefonování
Automatický audio/video vstup pro zadní kameru
Audio výstup
Integrovaný systém osvětlení eco-traffic
Speciální software pro nákladní vozy: po zadání hodnot, jako jsou hmotnost vozidla a typ přepravovaného materiálu, software vypočítá
nejlepší možnou trasu s přihlédnutím k šířce vozovek, výšce tunelů a hmotnostních omezení mostů pro těžká vozidla
• Záruka v délce 36 měsíců od data pořízení koncovým uživatelem
Číslo dílu
500051519

POPIS
Přenosná navigace Travel Pilot 7” Truck LMU EU
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HI-TECH
PROFESIONÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
Vysoce kvalitní parkovací bezpečnostní systémy zajišťují větší přehled při manévrování s vozidlem. Každý výrobek je navržen tak, aby
poskytoval maximální spolehlivost při standardním i náročném použití. K dispozici jsou tři sady s barevnými TFT LCD displeji a buďto se
dvěma nebo s jednou voděodolnou kamerou.

Kompletní sada zadní kamery zahrnuje následující díly:
• Zabudovaná profesionální kamera CM-12, voděodolná
IP67 s 170° širokým zorným polem
• TFT LCD 4,3” barevný displej, formát 16:9, 12/24 V
• 9 m kabel
Číslo dílu
500050731

POPIS
Sada zadní kamery

Kompletní sada zadní kamery zahrnuje následující díly:
• Zabudovaná profesionální kamera CM-12, voděodolná
IP67 (číslo dílu 500050729) s 170° širokým zorným polem
• Barevný displej CM-562 TFT LCD 5,6” (číslo dílu 500050733)
• 9 m kabel
Číslo dílu
500050727

POPIS
Sada zadní kamery

Kompletní sada zadní kamery zahrnuje následující díly:
• Zabudovaná profesionální kamera CM-12, voděodolná
IP67 s 170° širokým zorným polem (číslo dílu 500050729)
• Barevný displej CM-562 TFT LCD 5,6” (číslo dílu 500050733)
• Barevná mikrokamera CM-45 s objektivem poskytuje pohled
dopředu doleva a doprava se zorným polem 30°
• 9 m kabel
Číslo dílu
500050728
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POPIS
Sada zadní kamery

Budoucnost na palubě vozidla

PARKOVACÍ SENZORY
Pro zvýšení bezpečnosti IVECO Accessories navrhuje přední a zadní parkovací senzory pro snadné manévrování a parkování.
Zabraňují nárazům, které mohou způsobit nechtěné poškození vozidla. K dispozici jsou dvě verze.

Základní sada zadních parkovacích senzorů
s bzučákem 12 V
• Montážní otvor: 19 mm
• Hloubka senzorů: 15 mm
Sada obsahuje:
• 4 přední senzory s možností přelakování
• Reproduktor pro čtyřstupňovou zvukovou signalizaci
• Kabel s konektory pro snadnou montáž
• Vrták na otvor v zadním nárazníku
Číslo dílu
500050543

POPIS
Základní sada zadních parkovacích senzorů

Parkovací senzory pro zapuštěnou montáž
12/24 V
• Montážní otvor: 18-22 mm
• Nastavitelná hloubka senzorů: 17 mm
Sada obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

4 senzory
4 šikmé adaptéry 12°
4 ploché adaptéry
4 kryty senzorů
4 kabely senzorů
4 kusy oboustranně lepicí pásky
Řídicí jednotku, rozměry: 98 x 72 x 25 mm
Kabel senzoru: 2,5 m + 5 m
Číslo dílu

POPIS

500051501

Přední parkovací senzory pro zapuštěnou montáž

500051502

Zadní parkovací senzory pro zapuštěnou montáž

500051503

Vybavení pro řezání montážního otvoru

500051504

LED displej
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KONEKTIVITA

MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM
Multimediální systém “FULL VISION” je dodáván včetně navigačního systému a zadní kamery a nabízí tak kompletní multimediální
a navigační řešení včetně bezpečného couvání.
Sada Full Vision pro furgon:
• Multimediální systém (číslo dílu 500050800)
• SD karta (číslo dílu 500050801)
• Profesionální kamera (číslo dílu 500050793) / Volitelně: 77865
Číslo dílu
500050796

POPIS
Sada Full Vision pro furgon

Hlavní charakteristiky:
• 6,2” dotykový LCD/TFT displej HI-SENS s rozlišením 800 x 480
• Dynamické grafické rozhraní podporující přetahování
• DVD mechanika podporující více formátů
• Frekvenční syntezátor PLL se systémem RDS-EON
• Integrovaný GPS modul s aktivní anténou
• Bluetooth® s A2DP a AVRC
• Externí mikrofon s reproduktorem
• Dva zadní USB porty se samostatným řízením zdroje
• Slot SD karty pro navigační software
• Audio ovládání pro iPod – iPhone na displeji
• Přídavný AUDIO/VIDEO vstup
• Dva přídavné USB porty v kabině
• Připojení Plug and Play, napájení a anténa
• Anténa a krycí maska jsou součástí sady
• Navigační software iGo, verze TRUCK
• Systém zadávání hmotnosti a velikosti vozidla pro optimální výpočet trasy
• Evropské mapy TomTomTM, 43 zemí
• Body zájmu IVECO a obytná vozidla
• První aktualizace v ceně
* Ovládání na volantu (500050792) / Volitelně: 78319
Sada Full Vision pro podvozky s kabinou:
• Multimediální systém (číslo dílu 500050800)
• SD karta (číslo dílu 500050801)
• Profesionální kamera (číslo dílu 500051004) / Volitelně: 77865
Číslo dílu
500050875
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POPIS
Sada Full Vision pro podvozky s kabinou

Nepřetržité připojení

SMART DRIVING AUXILIARY SYSTEM (POMOCNÝ SYSTÉM PRO INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ)
Pomocný systém pro inteligentní řízení je produkt, který zahrnuje více funkcí:
• 8” digitální obrazovka s kapacitním dotykovým displejem s vysokým rozlišením
• Navigační systém GPS se třemi různými způsoby navigace: navigace podle map, v reálném čase nebo obojí
• Upozornění na rychlostní radary
• DVR s kamerou s vysokým rozlišením pro záznam případné nehody
• Přehrávání záznamu jízdy
• BT telefon/BT hudba
Číslo dílu
500051508

POPIS
Pomocný systém pro inteligentní řízení

3G Wi-Fi směrovač
Zařízení pro mobilní připojení k síti 3G prostřednictvím karty SIM.
Charakteristiky:
• Možnost současného připojení až 10 Wi-Fi zařízení
• Interní Ion baterie 1 800 mAh s výdrží 10 hodin, dobíjení USB
kabelem
• Slot pro paměťovou kartu Micro SD s kapacitou až 32 GB
podporující funkcí sdílení audio/video souborů
Číslo dílu
500050991

POPIS
3G Wi-Fi směrovač

GPS LOKÁTOR MARIO
GPS lokátor Mario je satelitní systém ochrany příští generace.
Umožňuje lokalizovat vozidlo prostřednictvím aplikace a zobrazit
polohu přímo na displeji telefonu nebo obrazovce počítače.
Specifikace:
• Lokalizace přes internet: umožňuje kontrolovat zvolené trasy,
možnost hlásit ujeté kilometry, spotřebované palivo, překročené
rychlostní limity a kontrolovat časy přestávek a jízdy
• Satelitní alarm: v případě odcizení vozidla bude odeslána zpráva
s geografickým umístěním
Číslo dílu
500051469

POPIS
GPS lokátor Mario
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KOMFORT
POTAHY SEDADEL
Řada potahů sedadel pro nový model IVECO Daily byla navržena tak, aby splňovala všechny potřeby a přizpůsobila pracovní prostředí vašim
osobním potřebám.

ŘADA BLUE INSTINCT
Originální modré a černé prodyšné mikrovlákno, doplněné logem
IVECO.
Číslo dílu

POPIS

500051473

SEDADLO ŘIDIČE standardní

500051474

SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku
a otvorem pro ovladač nastavení opěradla

500051475

DVOJSEDADLO standardní

500051476

DVOJSEDADLO se středními bezpečnostními pásy

500051477

DVOJSEDADLO se středními bezpečnostními
pásy a zásuvkou

500051478

4 SEDADLA SPOLUJEZDCŮ

500051485

Opěrka hlavy

ŘADA BLACK ECO
Koženka s logem IVECO.
Číslo dílu
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POPIS

500051486

SEDADLO ŘIDIČE standardní

500051487

SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku
a otvorem pro ovladač nastavení opěradla

500051488

DVOJSEDADLO standardní

500051489

DVOJSEDADLO se středními bezpečnostními pásy

500051490

DVOJSEDADLO se středními bezpečnostními
pásy a zásuvkou

500051491

4 SEDADLA SPOLUJEZDCŮ

500051498

Opěrka hlavy

Příjemnější cestování

PREMIUM BLUE LINE
Originální prodyšná látka z mikrovlákna, ozdobená logem IVECO a modrými vsadkami.
Číslo dílu

POPIS

500050882

SEDADLO ŘIDIČE standardní
SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro ovladač
nastavení opěradla
DVOJSEDADLO standardní

500050883

DVOJSEDADLO se středními bezpečnostními pásy

500050884

DVOJSEDADLO se středními bezpečnostními pásy a zásuvkou

500050885

4 SEDADLA SPOLUJEZDCŮ

500050880
500050881

PREMIUM RED LINE
Originální prodyšná látka z mikrovlákna, ozdobená logem IVECO a červenými vsadkami.
Číslo dílu

POPIS

500050888

SEDADLO ŘIDIČE standardní
SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro ovladač
nastavení opěradla
DVOJSEDADLO standardní

500050889

DVOJSEDADLO se středními bezpečnostními pásy

500050890

DVOJSEDADLO se středními bezpečnostními pásy a zásuvkou

500050891

4 SEDADLA SPOLUJEZDCŮ

500050886
500050887

PREMIUM SILVER LINE
Technicistní hedvábná látka, ozdobená logem IVECO.
Číslo dílu

POPIS

500050894

SEDADLO ŘIDIČE standardní
SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro ovladač
nastavení opěradla
DVOJSEDADLO standardní

500050895

DVOJSEDADLO se středními bezpečnostními pásy

500050896

DVOJSEDADLO se středními bezpečnostními pásy a zásuvkou

500050897

4 SEDADLA SPOLUJEZDCŮ

500050892
500050893

CONSTRUCTION LINE
Speciální řada pro nejnáročnější mise. Čalounění černou a šedou umělou kůží, pevné se
snadnou údržbou.
Číslo dílu

POPIS

500050900

SEDADLO ŘIDIČE standardní
SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro ovladač
nastavení opěradla
DVOJSEDADLO standardní

500050901

DVOJSEDADLO se středními bezpečnostními pásy

500050902

DVOJSEDADLO se středními bezpečnostními pásy a zásuvkou

500050903

4 SEDADLA SPOLUJEZDCŮ

500050898
500050899

TRANSPORTER LINE
Speciální řada pro svět logistiky. Mikrovlákno v pískové barvě, pevné a výjimečně prodyšné se
vsadkami z umělé kůže a tkaným logem IVECO.
Číslo dílu

POPIS

500050906

SEDADLO ŘIDIČE standardní
SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro ovladač
nastavení opěradla
DVOJSEDADLO standardní

500050907

DVOJSEDADLO se středními bezpečnostními pásy

500050908

DVOJSEDADLO se středními bezpečnostními pásy a zásuvkou

500050909

4 SEDADLA SPOLUJEZDCŮ

500050904
500050905
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KOMFORT
LÁTKOVÉ KOBEREČKY
Vyrobené tak, aby ladily se sortimentem potahů sedadel, jsou
označeny vyšívaným logem a barevnými okraji. Systém dvojího
upevnění zaručuje, že zůstanou na svých místech a nezpůsobí
nebezpečné situace.
Číslo dílu

POPIS

500036284

Premium Red

500036285

Premium Blue

500050698

Premium Silver

500051499

Premium Black

PRYŽOVÉ KOBEREČKY
Pro ochranu interiéru kabiny. Odolné vůči kyselinám, omyvatelné,
tvarově stálé. Se zvednutými okraji, které zachytávají nečistoty.

Číslo dílu
500025827

POPIS
Pryžové koberečky

ÚKLIDOVÁ SADA
Bio čisticí prostředky pro úklid vašeho vozidla.
Profesionální řada, speciální složení.
Sada 4 výrobků:
• Prostředek Shining Glass 250 ml na čištění oken
• Prostředek Perfect Interior 250 ml na čištění přístrojové desky,
volantu a koberečků
• Prostředek Clean Air 250 ml pro osvěžení vzduchu
• Prostředek Shining Body 250 ml na ochranu karoserie

Číslo dílu
500050618
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POPIS
Úklidová sada

Příjemnější cestování

KÁVOVAR LAVAZZA
Plné aroma vynikající kávy Lavazza na dosah ruky. V průměru má
jen 8 cm a zahřeje vodu za pouhé 2 minuty. Uvaří vždy jeden šálek
kávy. Po každém šálku je nutné doplnit vodu.
Číslo dílu

POPIS

500050319

Kávovar Lavazza

500050804

Dok + kabely

TUNINGOVÁ SADA Z NEREZ OCELI
Pro individuální přizpůsobení Nové Daily za pomoci cenných detailů, které zvýrazní její charakter a styl.
Sada obsahuje:
• Samolepicí sluneční clona na čelní okno: sada 4 kusů
• Ozdobné lišty na zrcátka: sada 2 kusů
• Kryty klik dveří: sada 4 kusů

Číslo dílu
500051509

POPIS
Tuningová sada

KLIMATIZACE
Používání klimatizace se už dnes neomezuje pouze na letní období, ale je užitečné i v zimě, kdy zkracuje čas pro odmlžení čelního okna
vozidla a zaručí dokonalou viditelnost.
Číslo dílu

POPIS

500050920

Klimatizace furgon nebo podvozek s kabinou 2.3 cc

500050921

Klimatizace furgon nebo podvozek s kabinou 3.0 cc
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INFORMACE A OBRÁZKY V TOMTO KATALOGU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. IVECO SI VYHRAZUJE PRÁVO
KDYKOLI PROVÉST Z OBCHODNÍCH NEBO KONSTRUKČNÍCH DŮVODŮ ZMĚNY BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.
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