NEOMEZENÉ DODÁVKY
ŠAMPION V UDRŽITELNOSTI

NOVÁ UDRŽITELNÁ ŘADA

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY

DAILY ELECTRIC
PRVNÍ LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZIDLO
S NULOVÝMI EMISEMI

DAILY HI-MATIC
NATURAL POWER

PRVNÍ LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZIDLO OVĚŘENÉ Z HLEDISKA
PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE MĚŘENÍ EMISÍ V REÁLNÉM
PROVOZU, KTERÉ ZAČNOU PLATIT V ROCE 2020

PRVNÍ MOTOR NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN
S OSMISTUPŇOVOU AUTOMATICKOU
PŘEVODOVKOU

UDRŽITELNÁ DOPRAVA JE DNES DÍKY
DAILY BLUE POWER REALITOU
Transformace v odvětví dopravy podněcují rychlý vývoj směrem k udržitelným technologiím v městské přepravě zboží i osob.
Řada Daily Blue Power nabízí provozovatelům dopravy jedinečnou výhodu skutečně svobodné volby mezi různými technologiemi
a přínos pro jejich celkové náklady na vlastnictví – všechny jsou připraveny na náročné standardy v oblasti životního prostředí,
které začnou platit v roce 2020.
• Daily HI-MATIC Natural Power: první motor na stlačený zemní plyn s osmistupňovou automatickou převodovkou
v segmentu lehkých užitkových vozidel. Dokonalá kombinace nízkých emisí a říditelnosti pro městské zóny.
• Daily Euro 6 RDE 2020 Ready: první lehké užitkové vozidlo připravené na předpisy týkající se měření emisí
v reálném provozu, které začnou platit v roce 2020. Jedinečná nabídka na trhu.
• Daily Electric: vozidlo s nulovými emisemi, které umožňuje jízdu ve městech s nejpřísnějšími omezeními dopravy.
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ROZVÍJEJTE SVÉ PODNIKÁNÍ V MĚSTSKÝCH ZÓNÁCH BEZ OMEZENÍ
Daily Blue Power je nová produktová řada, která reaguje na potřeby „zelených“ podniků zajišťujících dopravu, které hledají
ta nejčistší vozidla. Řada Daily Blue Power nabízí dokonalé vozidlo pro městské i předměstské mise: může vjíždět do center všech měst
a provozovatelé dopravy nejsou svázáni omezeními, která ukládají předpisy v oblasti životního prostředí.
Sdílí podnikatelský instinkt řady Daily a nabízí dokonalé řešení díky své atraktivní kombinaci:
• Technologie, která je o krok napřed
• Nízkých emisí a nízkého dopadu na životní prostředí
• Vysoké výkonnosti a účinnosti
Řada Daily Blue Power je k dispozici také s palubní konektivitou, která z těchto vozidel činí skutečně profesionální pracovní nástroj,
který je pomocníkem pro řidiče i podnikání a je přístupný prostřednictvím mobilních telefonů zákazníků.

3

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER
PRVNÍ MOTOR NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN S OSMISTUPŇOVOU
AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU

ABSOLUTNÍ POTĚŠENÍ Z JÍZDY
Exkluzivní osmistupňová automatická převodovka HI-MATIC společnosti
IVECO nabízí všechny výhody pohodlí, bezpečnosti, palivové úspornosti a
výkonnosti u stále více modelů s cílem uspokojit všechny vaše podnikatelské
potřeby. K dispozici je také šestistupňová manuální převodovka.

TŘÍLITROVÝ MOTOR NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN
MAX. VÝKON

136 HP (100 kW)

ROZSAH OTÁČEK MOTORU PŘI MAX. VÝKONU

2 730-3 500 ot/min

MAX. TOČIVÝ MOMENT
ROZSAH OTÁČEK MOTORU PŘI MAX. TOČIVÉM MOMENTU

350 Nm
1 500-2 730 ot/min

Dojezd až 450 km v podmínkách reálného provozu v závislosti na kapacitě nádrže CNG.
Výkonnost v rekuperačním benzínovém režimu: Výkon 60 kW (82 HP) a točivý moment 230 Nm
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PRVNÍ OSMISTUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ
PŘEVODOVKA PRO MAXIMÁLNÍ POHODLÍ
A BEZPEČNOST

VYNIKAJÍCÍ HOSPODÁRNOST
PALIVA

Nová generace převodovek HI-MATIC je navržena tak, aby
poskytovala absolutní potěšení z jízdy díky své strategii
autoadaptivního řazení, která uzpůsobuje kontrolní logiku řazení
výběrem mezi dvaceti různými programy. Daily HI-MATIC
Natural Power je nejlepším řešením pro ty, kdo se denně pohybují
v městském provozu. Řidič se plně soustředí na provoz a jízdní
podmínky díky ergonomické multifunkční řadicí páce.

HI-MATIC společně s třílitrovým motorem Natural Power
posouvá hranice hospodárnosti paliva, neboť přináší až 2,5 %
úsporu paliva v porovnání s manuální verzí. Kromě nižší
spotřeby paliva Daily Natural Power využívá významně nižší
ceny stlačeného zemního plynu (CNG) na čerpacích stanicích v
mnoha zemích, což vede k velmi konkurenceschopné ceně na
kilometr, a tedy až k 35 % úspoře v porovnání s dieselem.

TŘÍLITROVÝ MOTOR PRO
BEZKONKURENČNÍ VÝKON

S BIOMETANEM SE EMISE
CO2 BLÍŽÍ NULE

Díky své udržitelné technologii CNG nabízí Daily Natural Power
stejný výkon a reakci jako jeho dieselový ekvivalent. Třílitrový
motor s výkonem 136 HP a točivým momentem 350 Nm, který
je nejlepší ve své třídě, dokáže zvládnout jakoukoli misi, včetně
nejnáročnějších chladicích systémů.

Převodovka HI-MATIC ve spojení s motorem na zemní plyn
snižuje emise CO2 v reálném provozu a v městském prostředí
až o 5 % v porovnání s dieselovou verzí.
Použitím biometanu, který je udržitelným palivem budoucnosti,
lze emise CO2 snížit až o 95 %. Vynikající třílitrový motor
Natural Power F1C v kombinaci s převodovkou HI-MATIC dále
zlepšuje udržitelnost tím, že produkuje o 76 % méně pevných
částic a o 12 % nižší NOx v porovnání s dieselem.

NEOMEZENÁ VŠESTRANNOST
Nejširší řada v odvětví: dodávky a podvozky s kabinou až do 7,2 t celkové hmotnosti vozidla
Daily Natural Power je zcela ve své kůži v široké škále pracovních prostředí a misí. Je také extrémně tichá, takže je vhodná rovněž pro
noční dodávky v centrech měst, a může pracovat i v nízkoemisních zónách. Její odolnost a životnost vycházejí z jedinečného podvozku s
žebřinovým rámem, který je konstruován z podélníků s C profilem ze speciální oceli a výrobcům nástaveb poskytuje maximální flexibilitu.

VÝHODY ZEMNÍHO PLYNU
• Výkon motoru stejný jako u dieselové verze
• Nosnost stejná jako u dieselové verze
(v závislosti na vnitrostátních právních předpisech)
• Úspora nákladů na palivo může dosáhnout až 35 %
• Až o 5 % nižší emise CO2 v porovnání s dieselem
(až 95 % snížení emisí CO2 při použití biometanu
díky metodě „od zdroje ke kolu“)

• Nižší emise v porovnání s dieselem
(–12 % NOx, –76 % pevné částice) s méně složitým
systémem proti znečištění
• Hlučnost motoru o 4 dB nižší než dieselová verze
• Žádné AdBlue®
• Žádná údržba systému dodatečné úpravy spalin
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DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
PRVNÍ LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZIDLO OVĚŘENÉ Z HLEDISKA PŘEDPISŮ
TÝKAJÍCÍCH SE MĚŘENÍ EMISÍ V REÁLNÉM PROVOZU, KTERÉ ZAČNOU
PLATIT V ROCE 2020

MOTOR F1A O OBSAHU 2,3 LITRU
Správně dimenzovaný motor IVECO F1A o obsahu 2,3 litru byl v roce
2016 konstrukčně zcela přepracován a je nyní vybaven vyspělým systémem
dodatečné úpravy spalin SCR (selektivní katalytická redukce) využívajícím
našich pětadvacetiletých zkušeností s touto technologií.
MOTOR F1A O OBSAHU 2,3 LITRU
EMISE
TECHNOLOGIE

Systém selektivní katalytické redukce (SCR)

OBCHODNÍ NÁZEV

140

160

VÝKON

136 HP

156 HP

TOČIVÝ MOMENT

350 Nm

380 Nm

HI-MATIC / Manuální

HI-MATIC / Manuální

PŘEVODOVKA
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PŘIPRAVENOST NA RDE 2020:
PRVNÍ LUV V ODVĚTVÍ

AŽ 7 % ÚSPORA PALIVA
V MĚSTSKÝCH MISÍCH

Motor s obsahem 2,3 litru vybavený vyspělou technologií SCR
(selektivní katalytická redukce) je „o krok napřed“, předjímá
budoucnost. Motor byl testován a ověřován nezávislým
orgánem podle přísnějších předpisů, které začnou platit od
roku 2020 a podle nichž se budou emise kromě laboratorního
homologačního cyklu měřit také v podmínkách reálného
provozu (RDE).

Daily Euro 6 RDE 2020 Ready se standardní výbavou, jako jsou
ekologické pneumatiky MICHELIN Agilis a systém
Start & Stop, dosahuje v reálných městských podmínkách až
o 7 % nižší spotřebu v porovnání s aktuální verzí.
Parametry motoru a nastavení převodovky byly optimalizovány
tak, aby odpovídaly reálnému používání vozidla a maximalizovala
se palivová účinnost bez jakéhokoli kompromisu na straně emisí.

OSMISTUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA
EXKLUZIVNÍ VE SVÉ TŘÍDĚ

JEDINÝ KONCEPT PRŮMYSLOVÉHO
MOTORU PRO DELŠÍ ŽIVOTNOST

Daily Euro 6 RDE 2020 Ready je vybavena osmistupňovou
automatickou převodovkou exkluzivní ve své třídě
navrženou tak, aby poskytovala absolutní potěšení z
jízdy. Díky své strategii autoadaptivního řazení převodovka
HI-MATIC hladce zařadí správný rychlostní stupeň za méně
než 200 milisekund. S nejširším rozpětím poměrů budou
otáčky motoru vždy optimální. Převodovka HI-MATIC
rovněž přináší až o 10 % nižší náklady na údržbu a opravy
v porovnání s manuální převodovkou díky rekordní
spolehlivosti a životnosti.

Vozidlo je poháněno správně dimenzovaným motorem o
obsahu 2,3 litru, jehož konstrukce byla v roce 2016 zcela
přepracována, a je nyní vybaveno vyspělým systémem
dodatečné úpravy spalin SCR (selektivní katalytická redukce),
který využívá pětadvacetiletých zkušeností této značky s
uvedenou technologií. V porovnání s motory, které vycházejí
z konceptu osobních automobilů, nabízí motor F1A o
obsahu 2,3 litru vyšší zdvihový objem a koncept skutečně
průmyslového motoru, který znamená delší životnost a
přirozeně nižší emise NOx v reálném provozu.

Euro 6 RDE 2020 Ready

VROZENÁ VŠESTRANNOST A ROBUSTNOST
Zvolte si partnera pro podnikání, který nejlépe odpovídá vašim misím: k dispozici je výkon 136 HP a 156 HP a točivý moment až
380 Nm s osmistupňovou převodovkou HI-MATIC exkluzivní ve své třídě. Zvolte si verzi, která uspokojí vaše podnikatelské
požadavky: plná dodávka, poloprosklená dodávka, podvozek s kabinou, kabina pro vícečlennou posádku nebo podvozek bez kabiny
a naplno využívejte robustnost jediného lehkého užitkového vozidla s ocelovým podélníky rámu jako na nákladních vozidlech.

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY JE NEJVYSPĚLEJŠÍM DIESELEM V ODVĚTVÍ LUV
IVECO se ujímá vedení ve vývoji vozidel, která jsou připravena na přísné předpisy, které začnou platit v roce 2020 a podle nichž
se budou emise kromě laboratorního homologačního cyklu měřit také v podmínkách reálného provozu.
Nezávislá nizozemská organizace TNO testovala emise a spotřebu paliva modelu Daily Euro 6 RDE 2020 Ready podle
nového oficiálního postupu pro testování v podmínkách reálného provozu a ověřila, že cílový faktor shodnosti byl
hladce překročen o tři roky dříve.
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DAILY ELECTRIC
PRVNÍ LEHKÉ UŽITKOVÉ VOZIDLO S NULOVÝMI EMISEMI

CESTA KE ZCELA NOVÉ UŽIVATELSKÉ ZKUŠENOSTI
TomTom® Bridge pro IVECO Daily Electric je jedinečným výsledkem spolupráce
TomTom® a IVECO, které se spojily, aby profesionálním řidičům nabídly na míru šité
řešení, které vyhovuje jejich potřebám. Částečné zabudování do přístrojové desky
pomocí dokovacího zařízení nabízí komfort zabudovaného systému a flexibilitu
demontovatelného zařízení s klíčovými aplikacemi pro řízení vašeho podnikání.
Nová aplikace monitorování přes internet umožňuje správcům vozových parků
sledovat všechna vozidla Daily Electric, která mají ve svém vozovém parku, v
reálném čase a kontrolovat řadu parametrů. Tento nástroj je rovněž monitorován
expertním týmem IVECO s cílem zamezit selháním vozidla a navrhovat údržbu.
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DOJEZD AŽ 200 KM V PODMÍNKÁCH
REÁLNÉHO PROVOZU

PLNÁ UDRŽITELNOST
S NULOVÝMI EMISEMI

Neuvěřitelného delšího dojezdu až 200 km v reálných
městských podmínkách je dosahováno díky flexibilní
konfiguraci akumulátorů (až tři jednotky) a nově přidaným
prvkům v oblasti účinnosti, jako jsou režim řízení EcoPower
a nové strategie regenerativního brzdění.

Daily Electric je jedinečným vozidlem s pohonem, který nabízí
100 % nulové emise, a s nejširší řadou v odvětví.
Systém vysoce účinných akumulátorů a používání pomocného
elektrického systému v kombinaci s plně recyklovatelnými
akumulátory činí z tohoto modelu zcela udržitelné vozidlo.

DVOUHODINOVÝ REŽIM
RYCHLODOBÍJENÍ

ŽÁDNÁ OMEZENÍ V MĚSTSKÝCH ZÓNÁCH
A DODÁVKY V NOČNÍCH HODINÁCH

Výkon akumulátorů je optimalizován pro všechny povětrnostní
podmínky a nový režim rychlodobíjení (k dispozici jak pro
veřejné, tak soukromé dobíjení) vyžaduje pouze dvě hodiny.
Díky patentovaným režimům flexibilního dobíjení společnosti
IVECO a jedinečné elektrické zásuvce a konektoru vozidla
můžete akumulátory vaší Daily Electric dobíjet, kdykoli chcete
a kdekoli se nacházíte.

Její tichý chod přispívá ke snížení zátěže hlukem a umožňuje
noční dodávky v městských zónách. Nový systém varovné
signalizace pro chodce umožňuje naprosto bezpečný provoz
v centru města. Využijte výhody jejího plného potenciálu
rozvíjet vaše podnikání také ve městech s nejpřísnějšími
omezeními provozu.

NEJŠIRŠÍ ŘADA V ODVĚTVÍ
Daily Electric, nulové emise a připravenost na každou misi. Díky nejširší řadě dodávek a kabin v odvětví, vhodných pro jakékoli použití
až do hrubé hmotnosti 5,6 tun, je Daily Electric zcela ve své kůži v široké škále pracovních prostředí: od center měst přes služby
kyvadlové dopravy až po rekreační cestování.

REŽIMY FLEXIBILNÍHO DOBÍJENÍ – PATENT SPOLEČNOSTI IVECO
VEŘEJNÉ DOBÍJENÍ
(při 400 Vac/16 A 3,5/7/11 kW) 10 hodin

VEŘEJNÉ „RYCHLODOBÍJENÍ“
(při 400 Vac/32 A 22 kW) 2 hodiny

SOUKROMÉ DOBÍJENÍ
(při 400 Vac/16 A 3,5/7/11 kW) 10 hodin

DOMÁCÍ DOBÍJENÍ
(při 230 Vac/16 A 3,5 kW) 24 hodin
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ŘADA MODELŮ

EXKLUZIVNÍ PŘEDNÍ MASKA

OSOBITÉ SVĚTLOMETY

Řada Daily Blue Power je udržitelným partnerem pro podnikání, která otevírá cestu k neomezeným dodávkám v městských
a předměstských misích a díky které nejsou provozovatelé dopravy svázáni omezeními, která ukládají předpisy v oblasti životního
prostředí: to vše díky její atraktivní kombinaci technologie, nízkých emisí, vysokého výkonu a účinnosti.

EURO 6 RDE
2020 READY
NATURAL
POWER

POWER

HI-MATIC

136 HP

DODÁVKA

KABINA

MINIBUS

Jednomontáž

Dvojmontáž

Jednomontáž

Dvojmontáž

●

35S

35C

35S

35C

–

156 HP

●

35S

35C

35S

35C

–

136 HP

●

35S

60 kW

–

35S

80 kW

–

–

35C

40C

50C

65C

–

70C

35S

35C

40C

35S

50C

65C

70C

35C

50C
–

ELECTRIC
45C

50C

–

45C

50C

50C

● Dispozici

– Není k dispozici

MODRÁ PŘÍSTROJOVÁ DESKA

DO MODRA LADĚNÝ INTERIÉR
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MODRÁ SLITINOVÁ KOLA A
MICHELIN AGILIS EKO PNEUMATIKY
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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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