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Uus Iveco Daily on „Aasta kaubik 2015” 

 

 

Hannover, 23. september 2014 

 

 

Uus Daily, mis esindab Iveco tuntud tarbesõiduki kolmandat põlvkonda, pälvis nimetuse 

rahvusvaheline aasta kaubik 2015. Seda iga-aastast auhinda annab välja žürii, mis koosneb 

23 prominentsest, suuri kaubikuteemalisi ajakirju esindavast ajakirjanikust. Võitjaks osutus kaubik, 

mis žürii kinnitusel „on andnud keskkonnakaitsesse ja inimohutusse suurima panuse, viies jõudluse 

ja maantee kaubatranspordi säästlikkuse standardid uuele tasemele”. 

 

Mainekas auhind anti üle 65. Hannoveri rahvusvahelisel moto-show’l, mis on suurim kaubikute ja 

tööstusmasinate näitus Euroopas. 

 

Tänavusel konkursil, mis on alates auhinna asutamisest 1991. aastal konkurentsitihedaim, edestas 

uus Daily teisi finaali pääsenud mudeleid – Fiati, Fordi, Mercedes-Benzi ja Renault’/Opeli kaubikuid – 

17 punktiga. Hääletusel osutus uus Daily 23 žüriiliikme lemmikuks. 

 

Rahvusvahelise aasta kaubiku konkursi žürii esimehelt Jarlath Sweeneylt auhinda vastu võttes 

lausus Iveco kaubamärgi president Pierre Lahutte: „Meil on siiralt hea meel, et meie uus Daily 

pälvis maineka aasta kaubiku tiitli. Uus Daily on omamiskulude, mugavuse, sõiduomaduste, jõudluse 

ja säästlikkuse poolest tõhus samm edasi. Soovime pühendada selle auhinna oma klientidele, kelle 

jaoks Daily on igapäevane töökindel ja usaldusväärne töövahend.” 

 

 

Uue Daily omadused 

 

Uus Daily on täielikult uuendatud mudel, millel on oma klassi parima mahutavusega kaubaruum ja 

parim kandevõime ning mis pakub sõiduautolikku mugavust, suurepäraseid sõiduomadusi ja 

eelkäijast väiksemat kütusekulu. Kõik see on saavutatud tänu sellele, et 80% Iveco tarbesõiduki 

kolmanda põlvkonna versiooni osadest on täiustatud ja ümber kujundatud. 

 



 

 

 

 

 

Kaks sõidukit ühes – see on läbi aegade parim Daily, mis pakub uusimaid innovaatilisi lahendusi, 

jätkates samas Daily tugevaid traditsioone. Mugav ja praktiline uus Daily kaubik on transpordisektori 

professionaalide jaoks parim valik – töökindluse, tõhususe ja mitmekülgsuse etalon nagu tema 

legendaarsed eelkäijadki. Uus Daily on säilitanud oma klassikalise redelraami, mis on 

iseloomustanud mudelit läbi aegade. Redelraam tagab tugevuse, mitmekülgsuse ja vastupidavuse 

pikaks ajaks ning võimaldab raamile paindlikult igasuguseid eriotstarbelisi versioone ehitada. 

 

Kolmanda põlvkonna Daily arvestab ka ettevõtete ärihuvidega, tarbides eelmise mudeliga võrreldes 

tunduvalt vähem kütust, mis tähendab omakorda tunduvalt väiksemaid omamiskulusid. Samal ajal 

pakub uus mudel oma kategooria parimat jõudlust ning rikkalikku mootorite, käigukastide ja 

veoskeemide valikut. 

 

Uue Daily juures on kasutatud kütusekulu vähendamiseks tipptasemel tehnoloogiaid: tänu sellele on 

kütusekulu eelkäijaga võrreldes keskmiselt 5,5% väiksem, sõltudes konkreetsest versioonist; näiteks 

EcoPacki versioonidel ulatub kütusesääst linnasõitudel tervelt 14%-ni. Parandatud on ka sõiduki 

aerodünaamilisi omadusi, eriti kaubikuversioonidel. Tuuletakistustegur (Cx) on vähenenud 6% (enne 

0,335, nüüd 0,316). 

 

Uus Daily ja IAA pakuvad mitmeid kõrgtasemelisi tehnoloogilisi lahendusi, nagu uus esivedrustus 

QUAD-LEAF, mis suurendab esitelje kandevõimet ning tagasilla kliirensit ja suurimat lubatud 

koormust, ning uus kaheksakäiguline automaatkäigukast HI-MATIC, mis viib paindlikkuse, tõhususe 

ja ökonoomsuse standardid täiesti uuele tasemele, tagades maksimaalse sõidumugavuse. 

 

Sõidukis on kasutatud uusi kõrgtasemelisi integreeritud telemaatikateenuseid, täiustatud 

klienditeeninduse instrumente, kõrgtehnoloogilisi juhi abisüsteeme, autopargi haldust hõlbustavaid 

lahendusi ja tipptasemel maanteeohutuse funktsioone, näiteks IVECONNECT. Viimane on 

eksklusiivne, kuid lihtne ning terviklik info- ja meelelahutussüsteem koos navigatsiooniseadmega.  

Üha suurema efektiivsuse poole püüdlemisest annavad tunnistust ka lihtsad, moodsa välimusega 

juhtseadised, mis loovad tõeliselt produktiivse töökeskkonna. IVECONNECT-i juurde kuuluvad 

armatuurlauda integreeritud 7-tolline puuteekraan, raadio, CD-mängija, AUX/video-sisend ning 

USB-pesa, mis võimaldab ühendada iPodi, iPhone’i ja ka MP3-mängijaid. Süsteem on ühilduv 

Bluetoothiga ja seda saab juhtida roolile paigutatud nuppudest. 

 

IVECONNECT DRIVE’i juurde kuulub ka navigatsioonisüsteem koos veoautode 

navigatsioonifunktsiooniga, „sõidustiili hindamissüsteem”, mis käitub nagu kogenud sõiduõpetaja, 



 

 

 

 

 

ning juhi hoiatussüsteem, mis kaitseb juhti väsimuse ja unisusega kaasneva tähelepanuvõime 

vähenemise eest. 

 

Ent see ei ole veel kõik: uus Daily on eelkäijast ka tublisti mugavam. Uue Daily juht võib nautida 

varasemast veel mugavamat ja vaiksemat salongi. Juhiasend ja sõidukogemus meenutavad pigem 

kõrgklassi sõiduautot ning samuti on juhi käsutuses terve hulk nii suletud kui ka lahtisi panipaiku. 

Ergonoomilise kujundusega juhtseadiseid võib õigustatult nimetada oma klassi parimateks, 

heliisolatsioon ja kliimaseade on varasemast tublisti tõhusamad ning sõidumugavus on 

esmaklassiline igasuguse koormaga. 

 

Iveco on pühendunud säästvate transpordivahendite arendamisele ja püüab tehnoloogilised 

uuendused kiiresti klientideni viia. Sellest annab muuhulgas tunnistust asjaolu, et uuest Dailyst on 

kättesaadavad ka gaasi või elektri jõul töötavad versioonid. Hannoveris esitletud uus Daily CNG on 

töökindluse, mugavuse ja kasuliku kandevõime osas diiselversiooniga võrdväärne. Tugev, suurt 

koormust taluv redelraam teeb uuest Dailyst eriversioonide valmistajate lemmiku. Veelgi enam, tänu 

mudeli Natural Power silindrite paigutusele ei tule kaubaruumi mahutavuse arvelt järeleandmisi teha 

ja sõidukit saab väga paindlikult mitmesugusteks eriversioonideks ümber ehitada. 

 

Peagi saabub uuest Dailyst turule ka elektriline versioon, mis on ehituse, teljevahe, vedrustuse ning 

salongi kujunduse ja keredisaini poolest sarnane teiste uute kolmanda põlvkonna Dailydega. 

Elektrilist versiooni valmistatakse nii kaubiku kui ka linnasõitudeks mõeldud bussina. Iveco on olnud 

elektrisõidukite tehnoloogia vallas pikka aega esirinnas. Esimene elektriline Daily töötati välja 

2009. aastal ning sellest ajast alates on Iveco võrgustik hoolitsenud elektriliste mudelite müügi, 

garantiiremondi ja hoolduse eest. 

 

Uute Dailyde seeria tippversioon on 7,2-tonnise täismassiga versioon, mille kandevõime on oma 

klassi suurim (kuni 4,9 tonni). Valikus on ka kaks erinevat nelikveolist mudelit: topeltratastega 

versioonid täismassiga 3,5 või enam tonni on valikus nii kaubikuna kui ka lühikese või pika kabiiniga 

variantidena, samuti saab tellida spetsiaalset maastikuversiooni, mille juures on kasutatud samu 

tehnilisi lahendusi nagu eelmise Daily 4x4 juures. 

 

Daily on „globaalne” sõiduk: tänaseks on enam kui 110 riigis üle maailma müüdud üle 2,6 miljoni 

Daily sõiduki. Dailyd valmivad Itaalias Mantova lähedal Iveco Suzzara tehases. Hiljuti tegi ettevõte 

sealsete tootmisliinide uuendamiseks märkimisväärse investeeringu. 

 



 

 

 

 

 

Iveco 

Iveco on CNH Industrial N.V. kaubamärk. CNH Industrial N.V. on maailma juhtivaid kapitalikaupade 

tootjaid. Ettevõte on noteeritud New Yorgi börsil (NYSE: CNHI) ja börsil MercatoTelematicoAzionario of 

the BorsaItaliana (MI: CNHI). Iveco projekteerib, toodab ja turustab laias valikus kergeid, keskmisi ja 

raskeid tarbesõidukeid, maastikusuutlikke veoautosid ning eriotstarbelisi sõidukeid, näiteks 

maastikumasinaid. 

 

Iveco laia mudelivalikusse kuuluvad Daily, mis katab vahemiku 3–7 tonni, Eurocargo, mille versioonide 

täismass jääb vahemikku 6–16 tonni, ning Trakker (maastikusuutlik mudel) ja Stralis (mõlemad viimased 

on täismassiga üle 16 tonni). Veel toodab ettevõte kaubamärgi Iveco Astra all kaevandus- ja 

ehitusmasinaid, jäiku ja liigendveokeid prügiveoks ning eriotstarbelisi sõidukeid. 

 

Iveco annab üle maailma tööd peaaegu 21 000 inimesele. Ettevõttel on uusimaid tehnoloogiaid 

rakendavad tehased nii Euroopas, Aasias, Aafrikas, Okeaanias kui ka Ladina-Ameerikas, kokku seitsmes 

riigis. Ivecol on üle maailma 4200 müügi- ja hooldusesindust enam kui 160 riigis – tänu sellele on tehniline 

tugi tagatud igal pool, kus Iveco masinad töötavad. 

 

Lisateave Iveco kohta: www.iveco.com 

Lisateave CNH Industriali kohta: www.cnhindustrial.com 
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