HI
DAILY!
WHAT’S
NEW ?

NY DAILY.
BLIV SMARTERE.
Daily går endnu en gang forrest i udviklingen og introducerer nye adaptive
og intelligente løsninger, der baner vejen for din forretningssucces.
Den nye Daily AIR-PRO-familie bryder grænser med branchens første
innovative luftaffjedring med smart elektronisk styring, som er nem at
betjene via et joystick i førerhuset. Den forbedrer din kørekomfort,
beskytter dig og din last og tilpasser sig dit arbejde.
Daily giver dig mulighed for at kommunikere med dit køretøj via
stemmestyring, så du kan nyde en sikker, stressfri og behagelig kørsel,
mens din virksomhed drager fordel af den øgede effektivitet.
Daily fortsætter med at gøre fremskridt inden for opkoblingsmuligheder
med et stadig voksende udvalg af personaliserede tjenester, der er
præcist skræddersyet til din brug af køretøjet og dine behov.
I mere end 40 år har Daily været den foretrukne arbejdskammerat, og
den har altid leveret et førsteklasses arbejdsmiljø. Ligesom sine
forgængere udnytter Daily teknologien til konstant at tilpasse sig kunden
og arbejdsforholdene, samtidig med at den bringer din trivsel og
køreoplevelse til branchens højeste niveau.
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HI DAILY!
WHAT’S NEW?

AIR-PRO-AFFJEDRING
▪
▪
▪
▪
▪

Nem kontrol med intuitiv betjening og TFT-grafik
Kontinuerlig selvtilpasningsstrategi
Reduktion af krængningsvinklen i sving skaber øget sikkerhed
Mindre vibrationer giver bedre komfort og stabilitet
<10 sek. til løft: hurtig af- og pålæsning

SÆDER MED
UOVERFRUFFEN KOMFORT

NY MANUEL
GEARKASSE

▪
▪
▪
▪

Memory skum i sæde, ryglæn og nakkestøtte
Øget komfort og mindre træthed
Sæder i ny udformning og med nyt betræk
Nydesignet sidebeklædning og håndtag
for lettere udstigning
▪ Større og mere omsluttende sæder

IVECO DRIVER PAL FRA
AMAZON ALEXA
▪ Chaufførens stemmestyrede ledsager
▪ Smart mikrofon til aktivering af Amazon Alexa-funktioner
▪ Eksklusiv MYIVECO-færdighed til kontrol af køretøjsstatus,
assistance og navigation
▪ MYCOMMUNITY-færdighed, hvor flere chauffører kan kommunikere
indbyrdes med mangesproget oversættelse
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▪ Klassens bedste gearskiftepræcision;
spillerum reduceret med 50%
▪ Ingen skift af gearkasseolie
▪ Længere holdbarhed af kobling (2,3 liter)
▪ Nedsat skifteindsats (på 3,0-liters modeller)

OPTIMEREDE MOTORER
▪
▪
▪
▪
▪

2,3- og 3,0-liters motor med op til 207 hk
Drejningsmoment øget med op til 15%
Op til 6% brændstofbesparelse (WLTP, 2,3 liter)
NOx reduceret under reelle kørselsforhold
Overholder allerede fremtidige emissionskrav
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KØREOPLEVELSE
OG
RENTABILITET
NY MANUEL GEARKASSE
Spillerum reduceret med 50% ;
klassens bedste og mest præcise gearskifte
Intet skift af gearkasseolie de første 350.000 km
Kobling med

18% længere holdbarhed (på 2,3-liters motor)

Op til 20% reduktion af gearskifteindsats
(på 3,0-liters motor)

OPTIMERET MOTORUDBUD
Op til 6% brændstofbesparelse på 2,3-liters motor
(WLTP-cyklus)
Drejningsmoment forøget med op til
krævende anvendelser

15% til mere

Overensstemmelsesfaktor 1. Opfylder allerede kravene
i Euro 6-normen
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KONSTRUERET TIL AT PRÆSTERE
Uanset din mission - med Daily får du arbejdet gjor t effektivt. Du har valget mellem to meget brændstofeffektive motorer,
der er optimeret til den bedste ydelse ved hver opgave: 2,3-liters motoren med en effekt fra 116 til 156 hk og 3,0-liters
motoren, der tilbydes i 3 forskellige effektklasser fra 160 til 207 hk med drejningsmoment op til 470 Nm. 3,0-liters
motoren fås også i en CNG-version til komprimeret naturgas.

2,3-liters F1A-dieselmotor med SCR

3,0-liters F1C-dieselmotor med SCR

3,0-liters F1C motor til komprimeret naturgas

Det helt nydesignede efterbehandlingssystem med dobbelt SCR-teknologi har samme omfattende opbygningsmuligheder
som de tidligere modeller. Dette nye system sikrer fuld overholdelse af Euro VI-E og Euro 6-D Final med en
overensstemmelsesfaktor på 1 - hvilket betyder overholdelse under reelle kørselsforhold og over levetid – forud for
reglernes ikrafttræden.
OP TIL 6% BRÆNDSTOFBESPARELSE

Dailys motorer skiller sig ud for deres brændstoføkonomi: 2,3-liters motoren opnår besparelser på op til 6% (WLTPcyklus) takket være 25% trykstigning (2000 bar) i common rail-systemet, der forbedrer forbrændingseffektiviteten, og nye
stålstempler med forbedret termomekanisk modstand.
2,3-litrtd F1A-motor

EFFEKT (hk)
DREJNINGSMOMENT
(Nm)
TURBO
GEARKASSE

Den nye manuelle gearkasse giver en fremragende
køreoplevelse med klassens bedste skiftbarhed og
præcision. Spillerummet er reduceret med 50%
sammenlignet med tidligere modeller. Der kræves ingen
olieskift de første 350.000 km, hvilket yderligere sænker
Dailys driftsomkostninger. Derudover er koblingens
holdbarhed blevet forlænget med 18%, når den
kombineres med 2,3-liters motoren.

Ny FT 50.6 manuel gearkasse

3,0-liters F1C-motor

Euro 6-D Final Light Duty
Euro VI-E Heavy Duty
MOTOR

GEARSKIFTE
PRÆCISION

Euro VI-E
Heavy Duty
CNG **

Euro VI-E Heavy Duty

120

140

160

160

180

210

CNG

116 (86 kW)

136 (101 kW)

156 (116 kW)

160 (119 kW)

176 (131 kW)

207 (154 kW)

136 (101 kW)

340

370

400

400

430

470

350

*

e-VGT

e-VGT

VGT

VGT

e-VGT

WG

MANUEL

HI-MATIC / MANUEL

HI-MATIC / MANUEL

HI-MATIC / MANUEL

HI-MATIC

HI-MATIC / MANUEL

ENESTÅENDE GEARSKIFTEKOMFORT

Nyt gearskifte
Optimeret synkroniseringssystem

KLASSENS BEDSTE PRÆCISION

Specifik funktion i nyt gearskiftesystem
FORBEDRET EFFEKTIVITET

Nye lejer og pakninger og forbedret smøresystem

INGEN OLIESKIFT de første 350.000 km
Ny fuldsyntetisk olie
ENESTÅENDE DREJNINGSMOMENT-VÆGT
FORHOLD (8,8 Nm/kg)

Minimal vægt og øget indgangsmoment

DREJNINGSMOMENTFORØGELSE (+15%)

Køretøjer med 2,3-liters motor op til 400 Nm

*
Kun chassisversion   ** Komprimeret naturgas (CNG)
e-VGT: Electronic Variable Geometry Turbocharger; VGT: Variable Geometry Turbocharger; WG: WasteGate

ABSOLUT KØREGLÆDE

Hele Dailys modelprogram* kan leveres med den
eksklusive 8-trins HI-MATIC-automatgearkasse, der
giver alle fordele, når det kommer til komfor t, sikkerhed,
brændstoføkonomi og ydeevne.
Oven i alle disse fordele får du også bæredygtigheden
og de lave driftsomkostninger takket være IVECOs
CNG-teknologi.
*
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Ikke 120hk motorer
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DYNAMISK
INTELLIGENS
OG SIKKERHED
DEN NYE AIR-PRO-LUFTAFFJEDRING
Nem betjening med nyt joystick i førerhuset
Nem betjening med grafikken på clusteret
Løftes eller sænkes på mindre end 10 sekunder
hvilket letter af- og pålæsning
Altid den optimale dynamiske balance
der tilpasses hver t 10 . millisekund

25%
Krængningsvinklen er reduceret med op til 30%

Vibrationerne fra vejen er reduceret med op til
ved fuld belastning

ASSISTERET KØRSEL OG SIKKERHED
AEBS og City Brake PRO
Køassistent
Adaptive Cruise Control
Proaktiv vognbaneassistent
Sidevindsassistent
Hill Descent + Traction Plus
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EN SIKKER OG STRESSFRI KØREOPLEVELSE

DEN INTELLIGENTE
AFFJEDRING
Dailys revolutionerende AIR-PROluftaffjedring tilpasser sig kontinuerligt efter
kørselsforholdene og reagerer næsten
øjeblikkeligt på ujævnheder på vejen, hvilket
giver en helt sikker og jævn kørsel for
dig og din last.
En dertil indrettet kontakt på
instrumentpanelet og ny TFT-grafik gør det
nemt at styre hele systemet med et enkelt
tryk med en finger.

DU HAR STYR PÅ DET
DYNAMISK STYRING

Du vælger, hvordan du vil have affjedringen: en blødere
indstilling for en behagelig kørsel eller maksimal
krængningskontrol for topydelse ved fuld belastning. Du
styrer let det intelligente system med den ergonomiske
drejekontakt.

Chaufførens
opgaver

Parametre

Pålæsning
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Bremsetryk
Pedalposition
Køretøjets hastighed
Styring
Vægt

AEBS og City Brake Pro

HOLD VEJGREBET PÅ GLATTE VEJE

UNDGÅ KOLLISIONER I BYTRAFIK

Proaktiv vognbaneassistent

Sidevindsassistent

HOLD ALTID DIN VOGNBANE

VÆR STABIL I SIDEVIND

Adaptiv Cruise Control

Hill Descent Control

KØR SIKKERT PÅ VEJEN

KØR SIKKERT NED AD STEJLE BAKKER

Den nye Daily AIR-PRO sænkes og løftes ved et tryk med
en finger på mindre end 10 sekunder. Højden til på- og
aflæsning justeres hurtigt, så du ikke spilder tid.

AIR-PRO Continuous Damping Control (CDC) er et eksklusivt system, som reagerer næsten øjeblikkeligt på ujævnheder
på vejen og for hver 10 millisekunder beregner det ideelle tryk på hver støddæmper for at levere den bedste dynamiske
respons.

Køretøjets
respons

Traction Plus

STATISK STYRING

ADAPTIV AIR-PRO STRATEGI

Ekstern interferens
(vejforhold,
sidevind, ....)

Dailys avancerede førerassistentsystemer hjælper dig i vanskelige situationer og fjerner stress, når du kører i tung trafik.
Du nyder fordelene ved meget mindre daglig træthed og større sikkerhed.

AIR-PRO
STYREENHED
Køassistent

AIR-PRO-styreenheden justerer
dæmpningskraften uafhængigt på de 4
støddæmpere

UNDGÅ STRESS I TUNG TRAFIK
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SÆDER MED
UOVERTRUFFEN
KOMFORT
NYE SÆDER
Den første varevogn med sædehynde, ryglæn og nakkestøtte
i memory skum.

30% reduktion af tryktoppene resulterer i større komfor t

og lavere risiko for rygsmer ter

+15 mm højdensitetsskum på sidepar tierne forbedrer
sikkerheden og køreoplevelsen

20 mm længere og 15 mm tykkere frontpude giver

bedre benstøtte

Komplet redesign af sædets underdel samt håndtag, optimeret
til hyppige ind- og udstigninger ved vareudbringning
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DESIGNET TIL
DINE BEHOV

1

De nye Hi-Adaptive sæder er designet til at tilpasse sig føreren
og passageren, hvilket giver ultimativ, luksuriøs komfort
på lange arbejdsdage.

ENESTÅENDE
SÆDEKOMFORT

ENKEL OG INTUITIV
INTERAKTION

BEKVEM OG EFFEKTIV
PARKERING

UOVERTRUFFEN
KØREKOMFORT
OG ERGONOMI

SMIDIG OG UBESVÆRET
MANØVRERING

PRAKTISK ARBEJDSPLADS

Memory skum i sæde og
ryglæn og endog i nakkestøtten
sikrer maksimal komfor t.

Daily er den første erhvervsbil med både sæde og ryglæn
i hukommelseskum, som fordeler vægten jævnt og reducerer
trykket mod kroppen med op til 30%.
Nakkestøtten, som også er i memory skum, absorberer
mere energi i tilfælde af kollision og reducerer derved effekten
af piskesmæld.

Memory skum, der oprindeligt blev udviklet
til NASA-rumfærger, er meget energiabsorberende
og blødt; det former sig efter kroppen, fordeler
kropsvægten jævnt og beskytter mod stød.

2

Den nye højopløselige farveskærm på
instrumentpanelet har en brugervenlig,
intuitiv grænseflade, der gør det ekstremt
let at interagere med din Daily og få
adgang i realtid til alle vigtige indstillinger.

Den elektriske parkeringsbremse
aktiveres automatisk, når bilen
parkeres, og frakobles, når du er
klar til at køre videre.
En reel tidsbesparende faktor ved
fx udbringning af pakker med mange
stop i bytrafikken.

2
1

1

3
4
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1. De midterste kerner i sædet, ryglænet og
nakkestøtten - alle i memory skum – former
sig efter din krop, hvilket giver ultimativ komfort
og beskytter dig mod rygsmerter.

3. Høje mennesker vil sidde mere komfortabelt med
den 20 mm længere og 15 mm tykkere frontpude,
der giver bedre støtte til deres lange ben.

2. Sidesektionernes skum er optimeret i densitet
og forlænget med op til 15 mm for at forbedre
støtten til kroppen.

4. Sidepanelet og håndtaget er blevet redesignet
for at gøre det lettere at komme ind og ud af bilen.

Dailys rat kan justeres
både i højde og hældning, således
at man kan opnå den perfekte
kørestilling for bedre komfor t
og ergonomi.

Den elektriske servostyring er meget præcis
og fintmærkende på førerens kommandoer.
Den unikke City Mode-funktion reducerer
yderligere den nødvendige styreindsats
med ikke mindre end 70%.

Det udtrækkelige bordplade i det
midterste passagersæde udgør
et praktisk underlag til papirarbejdet.
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OPKOBLET
SAMARBEJDE OG
TJENESTER
IVECO DRIVER PAL FRA AMAZON ALEXA*
Dedikerede IVECO-FÆRDIGHEDER til at interagere med
dit køretøj og dit chaufførkollektiv
MYIVECO-FÆRDIGHED:
Få oplysninger i realtid om køretøjets status
Anmod om hjælp i tilfælde af behov
Indstil navigationssystemet og få information under rejsen
Få tip til kørestil for at spare brændstof og køre sikker t
MYCOMMUNITY-FÆRDIGHED:
Kommuniker sikker t med andre chauffører
Få suppor t og indsigt fra chaufførkollektivet
Overvind sprogbarrieren med automatisk oversættelse

EN VERDEN AF OPKOBLEDE TJENESTER
Maksimer din daglige driftstid med IVECOs kontrolrumsovervågning
Få fjerndiagnosticering og trådløse softwareopdateringer
uden værkstedsbesøg
Udnyt Fleet Management Solutions
Overvåg din kørestil og kontroller din score i sikker kørsel online
*
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IVECO DRIVER PAL er tilgængelig på de sprog, der understøttes af Amazon Alexa
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MØD IVECO DRIVER PAL
DIN STEMMEASSISTENT

VELKOMMEN TIL IVECO’S VERDEN
AF OPKOBLEDE TJENESTER

IVECO DRIVER PAL tager chaufførens dagligdag bag rattet til det næste niveau
og gør hans køretøj til den perfekte rejseledsager.

Dailys opkoblingsmuligheder åbner en hel verden af IVECO ON integrerede tjenester og transpor tløsninger udviklet til at
gøre dit arbejdsliv lettere og din virksomhed mere rentabel.

Med IVECO DRIVER PAL kan chaufføren tage sit digitale liv med i bilen, interagere
via sin stemme med køretøjet og chaufførkollektivet samt få adgang til IVECOs tjenester
via Amazon Alexa-stemmekommandoer.
Han vil få en bedre køreoplevelse og kan holde hænderne på rattet og øjnene på vejen!

MAKSIMER DIN DAILYS DRIFTSTID

EASY DAILY APP

OPTIMER DIN FLÅDES EFFEKTIVITET

ADMINISTRER DIN FLÅDE UDEN BESVÆR

Din Daily er tilsluttet IVECOs kontrolrum, som konstant
overvåger dens præstationer og via fjerntelediagnostik
kan foretage forebyggende handlinger for at holde dit
køretøj på vejen.

K Ø R ETØJETS SUNDH EDSTJEK

”Alexa, spørg MYIVECO om
brændstofniveauet?”

INDSTILLI NG A F NAVI GATI O N

”Alexa, spørg MYIVECO om status?”

“Alexa, bed MYIVECO om at finde
den nærmeste tankstation?”

A N MO DNIN G O M ASSISTANCE

MOR GE NRU TI NE

”Alexa, bed MYIVECO om at finde
et værksted?”

Alexa, bed MYCOMMUNITY om
at optage en besked?

”Alexa, bed MYVECO om at
bestille værkstedstid?”

Alexa, bed MYCOMMUNITY om
beskeder i nærheden?

Overvåg din Daily i realtid fra dit skrivebord eller på
far ten med MYDAILY og planlæg dens serviceeftersyn
for at maksimere effektiviteten. Brug Smar t rapporterne
til at passe godt på dit køretøj og spare brændstof.

DEDIKEREDE IVECO-FÆRDIGHEDER
MYIVECO

Lyt til beskeder

Køretøjsstatus

Søgning efter interessepunkt

Send dine beskeder

Forskellige søgemuligheder
(i nærheden, langs en rute,
nær et sted)

Anmodning om assistance

Navigation

Forklaring til
diagnoseadvarsler

Kørselsscore

MYCOMMUNITY-FÆRDIGHED

MYIVECO-FÆRDIGHED

INTERAGERE MED CHAUFFØRKOLLEKTIVET

NYD DET EKSKLUSIVE OPKOBLEDE
SAMARBEJDE MED IVECO DRIVER PAL

*
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TEKNOLOGI
TIL DIN TJENESTE
INTUITIV INTERAKTION
▪ Instrumentpanel med højopløselig farveskærm
▪ Tydelig og brugervenlig grænseflade
▪ Intuitiv navigation af nøgleindstillinger
▪ Nem adgang til oplysninger

Chaufførkollektivet

Med den eksklusive MyCommunity-færdighed kan du
regne med suppor t fra chaufførkollektivet. Du kan
udveksle information om køer eller trafikpropper, tip til
de bedste hvil på din rute - og sproget er ikke en barriere,
da meddelelserne oversættes automatisk.

Du kan drage fordel af Dailys omfattende Fleet
Management Solution eller bruge dit eget system, som
interagerer problemfrit med køretøjets Web
API-interface.



IVECO har udviklet to unikke Alexa-færdigheder (MYCOMMUNITY og MYIVECO) i samarbejde med Amazon Web Services,
som kan hjælpe dig med at arbejde mere komfortabelt og sikkert. Prøv de innovative IVECO-færdigheder dedikeret til
førerens liv på farten og derhjemme. *

MYCOMMUNITY

Den nye IVECO ON Easy Daily-app er beregnet til at
gøre dit liv som IVECO Daily-chauffør lettere.
Du kan bruge app’en til at få vist dit værktøj til evaluering
af kørestil, aktivere IVECO Assistance non-stop og få
fjernadgang til dit køretøjs diagnostiske oplysninger.
Enkelt.

IVECO DRIVER PAL kombineret med telematic giver dig
mulighed for at kontrollere batteriopladning, dæktryk,
væskeniveauer samt indstille en destination på
navigationssystemet eller booke et serviceeftersyn på det
nærmeste IVECO-værksted. Du vil glæde dig over det
gode samarbejdsforhold til dit køretøj!

DÆKTRYKSOVERVÅGNING I REALTID
▪ Dæktryk vises på skærmen
▪ Oprethold det optimale dæktryk
▪ Kør sikkert og spar brændstof
▪ Fås på enkelt- og tvillinghjulsmodeller
MYIVECO INFOTAINMENT SYSTEM
▪ Klar og tydelig 7" skærm
▪ DAB radio
▪ Evaluering af kørestil
▪ Spejling på mobilenhed
▪ Skærm for bageste kamera
MYIVECO INFOTAINMENT MED TOMTOM®
▪ Lastbilnavigation
▪ Trafikinfo
▪ Advarsler om hastighedsgrænser
▪ Fartkameraer
▪ Stemmekommandoer

Amazon, Alexa og alle relaterede varemærker er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaber.
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FØLG DIN AMBITION

FRIGØR DIT POTENTIALE

Med Dailys omfattende motorudbud kan du vælge de præstationer, der passer til din anvendelse. Du ved, at du vil have
effekten, trækkraften, lastevnen og den hur tige respons til at få arbejdet udfør t effektivt - og samtidig kunne nyde godt af
de lave samlede ejeromkostninger. Alt hvad du behøver for at opfylde din største ambition.

Uanset din anvendelse, så har Daily det perfekte køretøj til dig. Takket være branchens mest omfattende udbud og de
ekstremt mange muligheder for kundetilpasning kan du finde den Daily du har brug for, til at frigøre vækstpotentialet
i din virksomhed.

TOTALVÆGT
F1C TORQUE RATINGS

500

F1A e-VGT 160

500

F1C e-VGT 210

450

F1A e-VGT 140

450

F1C VGT 180

F1A e-VGT 120

400
350
300
250
200
150
100

DREJNINGSMOMENT (Nm)

DREJNINGSMOMENT (Nm)

F1C DREJNINGSMOMENTER

1000

1500

2000

2500

3000

3500

MOTORENS OMDREJNINGER (omdr./min.)

4000

WINDOWED VAN

3,5 - 7 t

3,5 - 5,2 t

4,5 - 6,5 t

LAVT TAG (H1)

MEDIUM TAG (H2)

HØJT TAG (H3)

7,3 - 9 m3

10,8 - 17,5 m3

13,4 - 19,6 m3

F1C WG 140 CNG

350
300
250

LASTVOLUMEN

200

100

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

MOTORENS OMDREJNINGER (omdr./min.)

e-VGT: Turbolader med elektronisk variabel geometri; VGT: Turbolader med variabel geometri; WG: WasteGate; CNG: Komprimeret naturgas.
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SEMI-WINDOWED VAN

F1C VGT 160

400

150

500

KASSEBIL
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KLARER DE MEST KRÆVENDE OPGAVER
Med Daily får du de mest krævende job udfør t hur tigt og effektivt. Med den unikke chassisrammekonstruktion, drivline
som en lastbil og højtydende forhjulsaffjedring er Daily bygget til let at kunne bære den tungeste nyttelast og fuldføre
jobbet på færre ture. Du sparer tid, forbedrer din rentabilitet og respekterer miljøet.
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KLASSENS BEDSTE PRÆSTATIONER
GENNEM HELE LEVETIDEN
Du ved, at du kan stole på, at Daily nok skal levere sine bedste præstationer dag ud og dag ind, år efter år. Med sin
avancerede gearkasse og højeffektive motor er den konstrueret til at levere brændstofeffektivitet og lav TCO, hvilket
tilføjer værdi til din virksomhed helt til slutningen af dens lange levetid.
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TILPASSER SIG TIL DINE BEHOV
Den nye Daily AIR-PRO-familie hjælper dig ved af- og pålæsning. Med et klik på knappen kan du løfte den for at nå høje
læsseramper eller sænke den for lettere at kunne håndtere din last.

FORBEDRET HÅNDTERING OG STABILITET
DYNAMISK STYRING

Intelligent optimering af håndtering og komfor t med
AIR-PRO Continuous Damping Control-strategi,
en unik funktion i lette erhvervskøretøjer.
Afsvækkede vibrationer i lastrum

Air-Pro-luftaffjedring
S TA N D A R D
AFFJEDRING

DEN NYE AIR-PROL U F TA F F J E D R I N G

MAKSIMAL KONTROL I SVING

Du klarer kurver og skarpe sving let og sikker t,
selv når har fuld last, da den intelligente affjedring
reducerer krængningsvinklen med op til 30%.
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DEN NYE AIR-PROL U F TA F F J E D R I N G

UOVERTRUFFEN KOMFORTABEL KØRSEL

Den nye Daily AIR-PRO giver en bemærkelsesværdig jævn
og stille kørsel med vibrationer, som er markant reduceret
med 25%.

LOAD
Optimerer håndtering, krængning og opsætning,
når bilen er fuldt lastet
AUTO
Selvtilpassende parametre
SOFT
Optimerer køreoplevelsen, når den kører uden last,
og minimerer vibrationer

STATISK STYRING

Den nye luftaffjedring styres let med knapperne i den
øverste del af kontakten. De samme knapper er også
tilgængelige i varerummet.
Den nye AIR-PRO-luftaffjedring har en særlig lufttank
til hurtig løftning (mindre end 10 sek.) og hurtig afog pålæsning.
UP
Et klik for at løfte køretøjet til dets maksimale højde
DOWN
Sænker chassiset for at lette af- og pålæsning
D-DRIVE
Indstil de optimale kørselsindstillinger til hur tig genstart
M-MEMORY
Gem og genkald et specifikt højdeniveau
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DAILY HI-MATIC

ABSOLUT
KØREGLÆDE
IVECOs 8-trins automatiske gearkasse er designet til at give absolut køreglæde. Med den ergonomiske
multifunktionelle gearstang er du fuldt fokuseret på trafik- og kørselsforholdene. Den giver dig større sikkerhed,
kombineret med komfor tabel kørsel.

Bæredygtig køreglæde med komprimeret naturgas. HI-MATIC-gearkassens absolutte køreglæde fås i samtlige Daily
CNG-modeller og giver alle dens fordele i form af ydeevne, effektivitet og komfor t sammen med bæredygtigheden og de
lave driftsomkostninger, der kendetegner IVECOs naturgasteknologi.

Dailys legendariske holdbarhed og driftssikkerhed overgår sig selv med en løsning, der beskytter motoren
og drivlinen og giver mindre vedligeholdelse.

Udnyt Daily HI-MATICs ekstraordinære brændstoføkonomi med funktionerne ECO- og Power-Mode samt Start
& Stop-funktionen, som er standard på 2,3-liters motoren. Den selvtilpassende skiftestrategi skifter smidigt til det
korrekte gear på mindre end 200 millisekunder. Det brede udvekslingsforhold betyder at motoren altid kører i det
optimale gear.

Vælg fra det meget store motorudbud. Daily HI-MATIC tilbyder et omfattende motorudbud, med to
slagvolumner på 2,3 liter og 3,0 liter og effektniveauer fra 136 til 207 hk, hvilket giver en løsning til enhver
type opgave.
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DAILY CNG

MESTEREN
I BÆREDYGTIGHED

Din grønne transportvirksomhed har det perfekte køretøj i Daily CNG (Compressed Natural Gas) - uanset din mission.

DAILY HI-MATIC CNG:
BÆREDYGTIG, ABSOLUT KØREGLÆDE
Bryd nye grænser inden for komfort og bæredygtighed med det første naturgasdrevne køretøj i sin klasse med
en 8-trins automatgearkasse.
Øg din brændstoføkonomi ved at kombinere HI-MATIC-gearkassen med CNG-motoren.

Fritag din virksomhed fra miljøreglernes begrænsninger, så du kan foretage ubegrænsede leverancer i bymidter
og stærkt trafikerede områder.
Indskrænk dit CO2-fodaftryk til næsten nul CO2-emissioner ved at tanke din Daily CNG med biogas.
Sæt skub i din forretning med den kraftfulde og responsvillige 3,0-liters CNG-motor på 136 hk og 350 Nm drejningsmoment.
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DAILY CNG

CHASSIS & VAREBIL

EFFEKT

DREJNINGSMOMENT

Enkelt-hjul

136 hk

350 Nm

35S

Tvillinghjul
35C

40C

50C

65C

70C
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MANDSKABSVOGN:
DIT TEAM, DIT JOB
Daily mandskabsvogn er den ideelle løsning til sikker, komfortabel og effektiv transpor t af personer og gods.
Du kan vælge mellem en 3- eller en 4-personers passagerbænk udstyret med 3-punkts sikkerhedsseler og
funktionelle nakkestøtter. Skillevæggen sikrer, at fører og passagerer er beskyttet mod at blive ramt af gods
i tilfælde af nødbremsning eller ulykke.
Daily mandskabsvogn har ekstra opbevaringsplads i loftet foran i førerhuset og flere let tilgængelige
opbevaringsrum i passagerbænken og i sidevæggen. Lastrummet er optimeret til at opfylde kravene til enhver
anvendelse og har et praktisk rum under passagerbænken til transport af tunge og lange genstande.
Daily mandskabsvogn fås i en version på 3,5-tons totalvægt, med enkelt- eller tvillinghjul, og med valgmulighed
mellem dør i højre side eller dobbelte skydedøre.
AKSELAFSTAND (mm)

3520

3520L

4100

4100L

Lastlængde fra nakkestøtte (mm)

2050

2455

3620

3990

Lastlængde fra bund (mm)

2555

2960

4125

4495

H2

INDVENDIG HØJDE
Højde (mm)

1900

DAGLIG 4X4:
LEVERANCER I ALLE SLAGS TERRÆN
Du kan trygt stole på, at Daily 4x4 tager dig komfortabelt og sikkert til dit bestemmelsessted, uanset hvor svært
det er at nå – ingen levering er umulig.
Den leverer overalt med sine on- og offroad-versioner med totalvægt op til 7,0 t og rummelige lastvolumener
fra 9 til 18 m3. Uanset din mission, er du godt klædt på.
Leverer sikkert til de fjerneste steder med en række sikkerhedsfunktioner, inklusive ABS og ESP, der er specielt
udviklet til Daily 4x4.
Stol på et stærkt vejgreb med de tre spærredifferentialer, som sikrer perfekt trækkraft i enhver situation.
Nyd absolut køreglæde med HI-MATIC-gearkassen og kør ubesværet op ad stejle skråninger under fuld komfort
ved at bruge den lave gearing.

MINIBUS:
UBEGRÆNSEDE
ANVENDELSESMULIGHEDER
Daily minibus bringer komfor t og sikkerhed i topklasse og udmærker sig ved ekstraordinær fleksibilitet og
alsidighed sammen med en betydelig reduktion af ejeromkostningerne og et konstant voksende udbud af
IVECO ON-tjenester.
Den giver maksimal komfort til din chauffør og passagerer med den nye AIR-PRO-luftaffjedring,
der sørger for en jævn og behagelig kørsel.
Rejs bæredygtigt med den kraftfulde og miljøvenlige motor, der også fås i en CNG-version.
Opfyld alle dine passagers behov med den rigtige model fra det omfattende modeludbud: Daily Star t til
shuttle-kørsel, Daily Line til intercity-ture, Daily Tour ys til VIP-transfer og turistkørsel, og Daily Access,
den nye model i Daily minibus-familien, til transpor t i byområder.
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UDSTYRSPAKKER

KONFIGURER DIN NYE DAILY

Skab nøjagtig den model du har brug for i din virksomhed ved at vælge den pakke, der opfylder dine specifikke krav.
Du kan vælge mellem den veludstyrede BUSINESS-pakke, EVOLUTION-pakken, hvis du leder efter mere komfort, eller
den avancerede CONNECT-pakke med alle opkoblingsfunktioner.
Udstyr din Daily med WINTER-pakken, hvis du arbejder i en kold klimazone.

UDSTYRSPAKKER
EVOLUTION

OPTION

CONNECT

DELIVERY VAN

Alexa stemmestyring
Fuldautomatisk klimaanlæg
Fartpilot
Adaptiv fartpilot m. køassistent
Hi-connect m. navigation
Polstrede nakkestøtter
High end instrumentbord
Læderrat
Elektrisk håndbremse
Elektrisk håndbremse m. opbevaringsboks
Telematic boks
Automatisk nedblændig
LED forlygter - fuld LED
Reservehjul
Indgangshåndtag i begge sider

WINTERPAKKE (STANDARD)

Ekstra opbevaringshylde over frontruden
Vejbaneassistent m. aktiv styring

OPTION

Sidevindsassistent

Opvarmet affjedret førersæde

AEBS + CITY BRAKE

Opvarmet frontrude (v. vinduesviskere)

LED lys i varerum

Webasto fyr med timer

Ekstra lys over bagdøre

Tågelygter

Bakkamera

Lys og regnsensor

WINTER

Reservehjulsholder i varerum
Parkeringssensor
IVECO DRIVER PAL fra Amazon Alexa
Amazon Alexa standardfærdigheder
Inkluderede
færdigheder

Amazon Alexa Skill Marketplace
MYCOMMUNITY
MYIVECO (Køretøjsstatus, Assistance, Kørestil)
MYIVECO (Navigation Services, POI management)

Tilslutningsboks
IVECOs kontrolrum
Fjerntelediagnostik & Assistance
Inkluderede
tjenester

Trådløse softwareopdateringer
IVECO’s Customer web portal
Smart kørestilsrapport
Rapport om sikker kørsel
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EKSTRAUDSTYR

SKRÆDDERSY DIN DAILY TIL DIN ANVENDELSE
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MYIVECO INFOTAINMENT
Tag dit digitale liv med om bord med Apple
CarPlay og Android Auto ™ og nyd dine apps
på det brugervenlige infotainmentsystem med
7" skærm, DAB-radio, navigationssystem og
meget mere.

TELEMATIC BOKS
Hold din Daily kørende med fjerndiagnostik,
forebyggende vedligeholdelse og optimal serviceplanlægning. Få adgang til en verden af nye
tjenester, såsom personlige vedligeholdelsesplaner og køretøjsdatahåndtering via MYDAILY-webportal og App.

DAB-RADIO
Nyd alle funktionerne i den digitale DABradio med dobbelt-tuner med høj hastighed
og stemmegenkendelse. Se information om
radiostation og program på den 4-linjers
skærm og modtag trafik-, vejrmeldinger og
nyheder, mens du kører. Tilslut din smartphone
via Bluetooth®.

AEBS OG CITY BRAKE PRO
Det avancerede nødbremsesystem registrerer en potentiel kollision forude og bremser af sig selv for at forhindre eller minimere en påkørsel. I den travle bytrafik hjælper
City Brake PRO dig til at undgå kollisioner ved
lav hastighed.

ADAPTIV CRUISE CONTROL
OG KØASSISTENT
ACC-systemet opretholder kørehastigheden
og holder konstant afstand til køretøjet foran.
I bytrafik fjerner køassistenten stress forårsaget
af gentagne stop og start.

PROAKTIV VOGNBANEASSISTENT
Den proaktive vognbaneassistent hjælper føreren med at holde køretøjet mellem stregerne ved at påvirke styretøjet, når køretøjet
ufrivilligt er på vej ud af vognbanen. Afstanden
til vognbanelinjerne og styrepåvirkningen kan
indstilles i menuen.

ÅBENT RUM
MED INDUKTIV OPLADER
Sørg for at din mobile enhed altid er fuldt opladet. Anbring den på den smarte induktive
oplader ved siden af dine papirer i opbevaringsrummet i instrumentpanelet.

TABLET-HOLDER
Den praktiske tablet-holder på instrumentpanelet er et sikkert opbevaringssted for mobile enheder af enhver størrelse. Den kan også
bruges som et praktisk clipboard til at holde
på dine papirer.

ELEKTRISK PARKERINGSBREMSE
Den nye elektriske parkeringsbremse aktiveres
automatisk, når bilen parkeres, og frakobles,
når du er klar til at køre igen.
Slip af med håndbremsearmen, få mere plads
og bevæg dig let på tværs af førerhuset.

IVECO DRIVER PAL
IVECO DRIVER PAL er den indbyggede digitale og stemmebaserede ledsager designet til at
gøre chaufførens liv sikrere og mere produktivt ved at han kan interagere med køretøjet
med sin stemme via Amazon Alexa.

FULL LED FORLYGTER
LED-lygternes skarpe lys oplyser vejen
længere fremad og forbedrer sigtbarheden og
synsopfattelsen med 15%.
Du sparer også driftsomkostninger, da LEDpærerne har ekstremt lang levetid.

DÆKTRYKSOVERVÅGNING
TPMS-systemet overvåger trykket i hvert dæk
i realtid, så de altid har det optimale tryk, hvilket forbedrer sikkerheden og brændstofeffektiviteten. Fås både på enkelt- og tvillinghjulsmodeller, som den første i branchen.

KLIMAANLÆG MED MANUEL
ELLER AUTOMATISK STYRING
Oprethold en behagelig temperatur i førerhuset og hold allergener ude med Dailys klimaanlæg. Vælg mellem den effektive manuelle
styring eller den automatiske klimakontrol, der
optimerer brugen af kompressoren og reducerer energiforbruget.

SEPARAT WEBASTO-VARMER
Koldstart er en saga blot med den separate
Webasto-varmer. Indstil timeren til at forvarme motoren og førerhuset, og sæt dig ind i
din behageligt varme Daily, når du er klar til
at køre.

LÆDER RAT
Nyd den luksuriøse fornemmelse af læderrattet på dine lange arbejdsdage og få alle knapper inden for rækkevidde.
Ingen distraktioner, ingen anspændthed.

TELMA®
ELEKTROMAGNETISK RETARDER
Telma® LVRS600 elektromagnetisk retarder giver køretøjet et bremsemoment på
350 Nm og er fuldt kompatibelt med ESP-systemet. Fås også på Daily HI-MATIC-serien og
leverer op til 80% af køretøjets bremsebehov.

ALUFÆLGE
ALU-fælgene er en perfekt kombination af
funktion og stil, da de udover det stilmæssige
letter bilens egenvægt med 10 kg, hvilket øger
nyttelasten tilsvarende.
Fås kun til versioner med enkelthjul.

ECOSWITCH PRO
Det intelligente EcoSwitch PRO-system ved,
hvornår det skal træde ind uden indgriben
fra føreren, og det bevirker reduktion
af brændstofforbruget og en yderligere
nedbringelse af emissionerne fra din Daily.

LUFTAFFJEDREDE SÆDER
De luftaffjedrede sæder, med varme, giver ekstra komfort for chaufføren og passagererne.

SUPER NAKKESTØTTE
Kør sikkert og komfortabelt med den nye nakkestøtte.

PASSAGERSÆDE
MED UDTRÆKSPLADE
Brug din bærbare computer og lav dit papirarbejde på den praktiske udtræksplade.

LED-BELYSNING I VARERUMMET
De tre nye LED-lamper i varerummet, placeret
på højre og venstre side og over bagdørene
giver bedre belysning og reducerer energiforbruget.

BEKLÆDNING I VARERUM
SAMT GULV
Beklædningen af sider og gulv med vaffelvævet
struktur er ekstremt modstandsdygtig mod
fugt, kemikalier og ridser og giver dit køretøj
den bedst mulige beskyttelse.

TRÆBEKLÆDNING AF GULV
Trægulvet er skræddersyet til Daily, og
giver fremragende beskyttelse, selv hvor
belastningen er koncentreret på kanterne.
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MODELUDBUD

FARVER

VÆLG DEN RIGTIGE DAILY TIL AT OPFYLDE
DINE FORRETNINGSBEHOV

VÆLG LAKFARVEN PÅ DIN DAILY

Daily kassebil tilbyder branchens bredeste modelprogram med ikke mindre end 8.000 fabriksversioner at vælge imellem.
De kombinerer forskellige akselafstande, effektniveauer, voluminer, interne højder i varerummet og lastekapaciteter,
der matcher et bredt spektrum af anvendelser.

Du kan vælge mellem hundredvis af standard og metallakker til at matche dit logo, de andre køretøjer i din flåde eller blot din
personlige smag. De her viste er blot nogle få af de mange farver der er til rådighed for dig, så du kan skabe din helt personlig Daily.
METALFARVER

LASTVOLUMINER

Det brede udbud af akselafstande, taghøjder og overhæng bag giver en lang række forskellige varerumsstørrelser.
Faktisk er Daily den eneste kassebil, der kan tilbyde varerumsstørrelser fra 7,3 m3 helt op til den unikke 19,6 m3.

G

H1 (1545 mm)

B

C

D

AKSELAFSTAND
(mm)

KØRETØJETS
LÆNGDE
(mm)

VARERUMMETS
LÆNGDE
(mm)

VARERUMMETS
BREDDE
(mm)

3000

5080

2610

1800

7,3 m3

5600

3130

1800

9 m3

6000

3540

7170

4680

7540

5125

A

3520

4100

TOTALVÆGT
VÆGT
(t)

HØJDE / LASTVOLUMEN
H2 (1900 mm)

H3 (2100 mm)

10,8 m3

MIN.

MAX.

3,5

3,8

3,5

5,2

1800

3

12 m

13,4 m

3,5

5,2

1800

16 m3

18 m3

3,5

7

1800

17,5 m3

19,6 m3

3,5

7

3

50183 - LUNAR WHITE

52481 - BOREAL BLUE

52434 - ECO GREEN

50124 - METALLIC RED

52205 - BRILLIANT GREY

50116 - PLATINUM GREY

50127 - ULM GREY

52358 - STONE GREY

52360 - ALL BLACK

50051 - LIGHT BLUE

50120 - PEGASO BLUE

52507 - ICE WHITE

50105 - POLAR WHITE

52170 - SUN YELLOW

52028 - ADVENTURE ORANGE

50126 - MARANELLO RED

50162 - PROFESSIONAL GREY

52062 - BACK TO BLACK

STANDARDFARVER
SIDEDØR

BAGDØRE

SIDESKYDEDØR DIMENSIONER (mm)

H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm)
1440

E

HØJDE

F

BREDDE

1800

NYTTEHØJDE FOR DØRÅBNING

akselafstand 3000

1100

HØJDE

akselafstnad 3520 / 4100L

1200

BREDDE

H

I

J

H1 (mm)

H2 (mm)

H3 (mm)

1450

1800

2000

1530

E

G
F
D

H

I

J

C
A
B

Vælg den størrelse bagdør, der passer til din mission.
Du kan have helt op til 2 meter maksimal nyttehøjde til at laste din Daily.
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IVECO ON ER DEN NYE VERDEN AF INTEGREREDE TJENESTER
OG TRANSPORTLØSNINGER.
De tjenester, der tilbydes under IVECO ON, er organiseret i fem grupper :
▪ FLEET til effektiv flådestyring gennem overvågning af brændstofforbrug og chauffør, opgaveplanlægning,
ruteoptimering og ordreekspedition.
▪ UPTIME holder køretøjet kørende på vejen ved at undgå uforudsete driftsforstyrrelser og yde vejassistance.
▪ CARE specifik køretøjsovervågning og rappor tering samt hjælp fra din stemmeassistent IVECO DRIVER PAL,
der giver dig frihed til at fokusere fuldt og helt på dit arbejde uden bekymringer, når du kører.
▪ MAINTENANCE AND REPAIR til specialiseret service med et udvalg af skræddersyede service- og
reparationsaftaler.
▪ PARTS med originale IVECO reservedele og tilbehør at vælge imellem for at berige ethver t IVECO køretøj.

DU KAN SPARE PENGE, FORBEDRE DIN YDEEVNE OG FORENKLE DIT
ARBEJDE ved at vælge den opkoblingsløsning, der passer bedst til dine behov.
SE MERE OM DE PAKKER DU KAN VÆLGE UD FRA.

SERVICELØSNINGER
ELEMENTS: KUNDETILPASSEDE SERVICEPAKKER

For at tilbyde dig det bedste af det bedste, har IVECO skabt ELEMENTS:
en bred vifte af skræddersyede servicepakker, der er sammensat til at holde dit køretøj
på vejen med minimale afbrydelser til service og reparationer.
Vælg din Serviceaftale med planlagte serviceeftersyn og Udvidet garanti ved at
kombinere de væsentlige elementer fra tilbuddet (Serviceeftersyn, drivlinje, ekstra
drevlinje, slitage), der passer perfekt til din virksomhed.

SERVICE

SMART PAKKE
SMART PAKKEN indeholder fordelene ved IVECO ON CARE og IVECO ON UPTIME og omfatter følgende tjenester :

EKSTRA
DRIVLINE

DRIVLINE

- Service
- Smøring
- Olie- og væskeskift
i henhold til service- og
og reparationshåndbogen

-

Motor
Brændstofindsprøjtning
Gearkasse
Kardanaksel
og akslereparationer

- Komponenter
der ikke allerede er dækket
under Drivline
fx det elektriske system

SMART RAPPORT: DSE-algoritmen (Driving Style Evaluation) genererer ugentlige rappor ter om køretøjets og
chaufførens præstationer med tip til, hvordan du kan forbedre kørestilen for at opnå brændstof- og køretøjsoptimering.

SLITAGE
-

Kobling
Bremseklodser
Bremseskiver
Bremsetromler
Bremsebelægninger
til tromlebremser

SAFE DRIVING RAPPORT: sammen med Smar t Rappor t og takket være Driving Style Evaluation modtager du nu
denne nye rappor t, der giver dig mulighed for at måle din sikkerhed om bord i bilen.
IVECO ON KUNDEPORTAL OG APP: Med disse kan du overvåge dit køretøjs brændstofforbrug og din chaufførs
kørestil i realtid, så du kan identificere, hvordan du optimerer din flådes præstationer.
Du kan også planlægge og booke serviceaftaler effektivt for at maksimere driftstiden.
KØRETØJSOVERVÅGNING OG FJERNASSISTANCE: Fjerndiagnosticeringsværktøjet, teletjenesterne og de trådløse
softwareopdateringer giver dig en proaktiv tilgang og maksimeret oppetid for dit køretøj, da mulige fejl og nedetid imødegås.

TABELLEN NEDENFOR OPSUMMERER ALLE DE MULIGE KOMBINATIONER:
AFTALER OM PLANLAGT SERVICE
SERVICE

DRIVE LINE

UDVIDET GARANTI
EXTRA
DRIVE LINE

SLIDTAGE

DRIVE LINE

EXTRA
DRIVE LINE

PREMIUM PAKKE
PREMIUM PAKKEN omfatter alle de tjenester, der er inkluderet i SMART PAKKEN, plus de fulde fordele ved IVECO
ON CARE, UPTIME, FLEET og M&R. Den garanterer opfølgning på de modtagne køretøjsoplysninger ved at sætte dig i
kontakt med IVECO-eksper ter, der vil rådgive dig om den bedste måde at bruge dem på.

Kontakt din lokale forhandler for at vælge den perfekte
aftale, der er skræddersyet til din virksomhed.

FLEET MANAGEMENT hjælper dig med at overvåge dine køretøjers brændstofforbrug og dine chauffører samt
planlægge deres daglige aktivitet, optimere ruter og ekspedere ordrer. Forøger flådeadministrationens kapacitet gennem
indsigt i din chaufførs arbejdsdage og geolokation.
IVECO WEB API (Application Program Interface): muliggør fleksibel dataintegration i dine egne systemer og letter
styringen af IVECO-genererede data sammen med køretøjsdata fra andre mærker i et enkelt værktøj.
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GØR DAGLIGDAGEN TIL EN BEDRE OPLEVELSE

Tilbehør hjælper dig med at sætte dit eget personlige præg på din arbejdsplads, så du føler dig godt tilpas i enhver situation.
Tilpas din Dailys teknologi, komfort, sikkerhed og effektivitet med IVECOs komplette udvalg af tilbehør.

ORIGINALE IVECO RESERVEDELE vil holde din Daily
i god driftsmæssig stand i årene fremover – og garantere
en omkostningseffektiv vedligeholdelse.
Det brede udbud spænder fra nye og renoverede dele til
servicekits og telematikløsninger. IVECO driver et netværk
af 6 reservedelsdepoter og bruger avancerede teknologie
til at sikre levering 24/7 på tværs af hele Europa.

IVECO ASSISTANCE NON-STOP er bare et
telefonopkald væk 24 timer i døgnet, 7dage om ugen
for at holde din Daily og din forretning kørende.
IVECO NON-STOP er den originale IVECO smar tphoneapplikation, som du kan bruge til at kommunikere med
IVECO, hvis dit køretøj bryder ned. Indtast dit køretøjs
informationer (VIN og nummerplade) og med et enkelt tryk
på en knap kan du sende en anmodning om assistance til
IVECO Customer Center. Vi vil straks tage os af din
anmodning ved at aktivere det nærmeste værksted og følge
op, indtil bilen er repareret. Via app’en kan du modtage
opdateringer omkring forløbet af dit køretøjs reparation.
SAMARBEJDE & TEKNOLOGI OM BORD
Integrer din mobile enhed med den mest opdaterede
teknologi. Det nye Wi-Fi Apple og Android CarPlay
System er en smar tere og sikrere måde at bruge din
telefon på, mens du kører. Du kan få rutevejledning,
foretage opkald, sende og modtage beskeder og nyde
din yndlingsmusik. Alt på din indbyggede nye 9’’
skærm, der kan kombineres med bakkameraer for at
have et komplet system til både kassebil og chassis.
Smar tphone-holderen passer perfekt til instrumentpanelet, og med Qi-teknologien kan du genoplade din
smartphone trådløst.
KØREOPLEVELSE OG RENTABILITET
Vælg mellem et stor t udbud af tilbehør for at forbedre
køretøjets effektivitet. Det nye viskerbladssystem med
Aquablade-teknologi er et fladt blad med integreret
vaskefunktion, der fordeler væsken på forruden langs
bladet for en mere effektiv og præcis rengøring.
En 100% LED-lampe med den særlige egenskab, at den
kan installeres på både venstre og højre side, blot ved at
dreje linsen.
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SIKKERHED FREM FOR ALT
Et skræddersyet, specialudviklet system, hvormed du
kan fornemme, om der er forhindringer til stede i den
blinde vinkel. Systemet registrerer kontinuerligt evt.
forhindringer i den blinde vinkel via radarer placeret
under den bageste kofanger, og advarer føreren via et
display i førerhuset.
Nye oplyste sidebeskyttelseslister lavet af rustfrit stål
forhindrer skader på siden af køretøjet og chassisrammen.
Dørene kan stadig åbnes, selv efter sidekollision.
TILPAS TIL DIN MISSION
Vælg mellem en række forskellige bagagebærere lavet af
korrosionsbestandigt letvægtsaluminium, som er nemme
at montere. Her til kommer rørholder, lysbjælke og en
betrædelig platform, som understreger de alsidige
anvendelsesmuligheder.
Til førerhuset kan du vælge de mest egnede måtter og
nye sædebetræk efter dit behov.

IVECO CAPITAL er Ivecos finansieringsselskab, der tilbyder
en række finansielle produkter til køb, leje eller leasing af
erhvervskøretøjer samt supplerende ydelser.
Udvidet garanti, service- og reparationsaftaler samt forskellige
typer forsikringer kan også være inkluderet i pakken *.
Alle finansielle produkter kan skræddersys til kundens behov og
gælder for alle typer køretøjer – nye som brugte samt opbygninger.
Kontakt venligst din IVECO-forhandler for yderligere oplysninger.
*Med forbehold for kreditgodkendelse. Tilbud og produkter kan variere fra land
til land afhængigt af de lokale skatte- og regnskabsregler.

IVECO er et brand i CNH Industriel N.V. koncernen, en global leder inden for kapitalgoder, som gennem sine forskellige forretningsområder udvikler,
fremstiller og markedsfører landbrugs- og entreprenørmaskiner, lastbiler, erhvervskøretøjer, busser og specialkøretøjer, ud over motorer til en række
anvendelser. IVECO forhandler desuden højtydende originale reservedele til alle CNH Industrials brands.
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OPLYSNINGERNE OG BILLEDERNE I DETTE KATALOG ER KUN VEJLEDENDE.
IVECO FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL NÅR SOM HELST OG UDEN VARSEL AT FORETAGE ÆNDRINGER UD AF KOMMERCIELLE ELLER KONSTRUKTIONSMÆSSIGE ÅRSAGER.
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