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AUTO, JOLLA ON KULJETUSALALLA 
TARVITTAVAA BISNESVAISTOA

SISÄLTÖ

Daily on paras kumppani yrityksellesi.

Se on yhtä vahva, monipuolinen ja korkean suorituskyvyn omaava kuin aikaisemminkin. 
Kuljetusalaa koskevien vaistojensa ansiosta ajoneuvossa on myös uusia ominaisuuksia, 
jotka tekevät siitä vieläkin paremman kumppanin yrityksellesi.
Daily  tuo innovaation ja teknologian käyttöösi, jotta voit hallinnoida ajoneuvoa 
tehokkaasti ja nauttia alhaisemmista kustannuksista, jotka osaltaan parantavat 
yrityksesi tulosta. Moottori käy puhtaasti ja tehokkaasti ja lisää uskottavuuttasi 
kestävän kehityksen tiellä.
Daily  pitää myös kuljettajista huolta: ohjaamo on mukavampi ja hiljaisempi kuin 
koskaan ennen. HI-MATIC -vaihteiston myötä kuljettajat pääsevät nauttimaan 
todellisesta ajonautinnosta. Daily :ssa esitellään lisäksi aivan uusi taso 
liitettävyydessä, mobiililaitteet voidaan liittää täysin, niin että ajoneuvosta tulee yrityksesi 
ja kuljettajasi apuri.
Alan laajin valikoima on nyt entistäkin laajempi, jotta se pystyy vastaamaan alati 
kehittyvään ja kasvavaan vaatimusmäärään ajatellen sinun yritystäsi ja kuljetusyrityksiä 
ympäri maailmaa.
Daily  on paras kumppani, jota voit toivoa. Sen vaisto on erehtymätön, mitä 
tulee yrityksesi tarpeitten ennakoimiseen ja ratkaisujen esittämiseen silloin kun 
niitä tarvitset. Vuosi vuoden jälkeen.

UUSI DAILY E6

Tämän esitteen on tarkoitus auttaa sinua räätälöimään 
Daily  omien tarpeittesi mukaiseksi.

Voit myös määritellä ja pyytää tarjouksen koskien  
Daily  -ajoneuvoasi osoitteessa www.iveco.fi 

Lataa se App Storesta tai Google Playsta ja 
pääset käsiksi lisäkuviin, -tietoihin ja videoihin.

Saat enemmän irti tästä  
esitteestä ilmaisella  
Daily E6 -sovelluksella.
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JOPA 8 %:N POLTTOAINESÄÄSTÖT* 
Daily  parantaa entisestään sen hyvin tunnettua polttoainetaloudellisuutta. Muuttuvageometrinen turbo, joka on saatavilla 
malleissa 140 hv - 180 hv, takaa moottorin tehokkaammin hyödyntämisen. EcoSwitch-ratkaisu on kehittynyt edelleen: uusi älykäs 
EcoSwitch PRO -järjestelmä tietää milloin sen tulee puuttua asioihin ja vähentää vääntömomenttia ilman kuljettajan puuttumista 
asiaan. Näin se vähentää polttoaineenkulutusta vaikuttamatta tuottavuuteen. IVECOn ainutlaatuinen ajotapa-arviointijärjestelmä 
auttaa sinua parantamaan ajotapaasi – aivan kuin ajo-opettaja istuisi vieressäsi. Tästä koituu huomattavia lisäsäästöjä 
polttoainekuluja ajatellen.

JOPA 12 %:N SÄÄSTÖ HUOLTO- JA KORJAUSKULUISSA**

Pidemmät huoltovälit: huoltoväli on pidennetty 50 000 kilometriin kiitos kestävämpien osien, tämä tarkoittaa 20 %:a enemmän 
toiminta-aikaa huoltojen välillä. Optimoitu jarrutusjärjestelmä yhdessä uusien, kestävämpien jarrupalojen kanssa on tehokkaampi  
ja kestävämpi kuin koskaan ennen. 
Kaiken lisäksi voit luottaa ammattimaiseen ja erikoistuneeseen palveluverkostoomme, joka pitää yrityksesi tienpäällä riippumatta 
sijainnista tai ajasta.
* Verrattuna vastaaviin Euro 5b+ -malleihin ja NEDC:n, eli Eurooppalaisen testisyklin, mukaisesti.
** Verrattuna vastaaviin Euro 5b+ -malleihin.

Ajotapa-arviointijärjestelmä (DSE) – on kuin vieressäsi istuisi ajo-opettaja, joka 
antaa reaaliaikaisia suosituksia kuljettajalle koskien ajotavan optimointia ja vähentää 
näin polttoaineenkulutusta. Kokemus on osoittanut, että seuraamalla DSE:n ehdotuksia 
voidaan säästää jopa 15 %:a polttoainetta. 

Älykäs EcoSwitch PRO -järjestelmä tietää tasan milloin toimia ilman kuljettajan 
puuttumista asiaan. Se tunnistaa sen, onko auto kuormattu vai tyhjä ja vähentää 
polttoaineenkulutusta ja päästöjä.

TUOTTAVA KUMPPANI
NETTOTULOKSESI PARAS KUMPPANI
Daily  on yrityksesi ammattilaiskumppani, joka auttaa saavuttamaan hyvän tuloksen. Voit valita ja räätälöidä 
ajoneuvon oman yrityksesi tarpeitten mukaan kiitos alan laajimman tarjonnan. Voit myös luottaa siihen,  
että hommat tulee hoidettua tehokkaasti ja alhaisilla käyttö- ja huoltokuluilla (TCO). Se, että olemme paras 
kumppani yrityksellesi, tarkoittaa myös sitä, että voit aina luottaa huoltoverkostoomme, kun sitä tarvitset ja missä 
ikinä sitä tarvitset.
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LAAJIN MOOTTORI- JA VAIHTEISTOVALIKOIMA
Uusi Daily  -umpiauto hyödyntää vaistoaan edistyneissä moottori- ja päästöteknologioissa, jotta se voi tarjota huippuluokan 
suorituskyvyn sekä huomattavat säästöt polttoainekuluissa. Näitä ominaisuuksia tarvitset tehtäviesi hoitamiseen tehokkaasti  
ja luotettavasti huomattavan vähillä ympäristövaikutuksilla.

TÄYDELLINEN AJONAUTINTO
IVECOn eksklusiivinen, 8-nopeuksinen HI-MATIC-automaattivaihteisto 
tarjoaa mukavuutta, turvallisuutta, polttoainetaloudellisuutta ja 
suorituskykyä jatkuvasti laajentuvan Daily  -malliston kanssa, 
jotta yrityksesi kaikki tarpeet voidaan täyttää.

KESTÄVÄÄ TEKNOLOGIAA
TEHOA JA TEHOKKUUTTA SINUN PALVELUKSESSASI
Hyödynnämme Daily  -umpiauton bisnesvaistoa edistyneissä moottori- ja päästöteknologioissa, jotta voimme tarjota huippuluokan 
suorituskyvyn, jota tarvitset tehtäviesi hoitamiseen tehokkaasti ja luotettavasti. Uusi moottorivalikoima tarjoaa enemmän tehoa  
ja vääntömomenttia vähentäen samalla Daily :n ympäristövaikutuksia alhaisten päästöjen ansiosta.

MOOTTORITEKNOLOGIAA TEHOKKUUDEN MAKSIMOIMISEKSI
LP-EGR-teknologiaa ilman AdBlue®ta: IVECOn mallit, joissa on 2,3-litran F1A -moottori ja joissa on pakokaasun takaisinkierrätysjärjestelmä, 
ovat ihanteellisia pitämään järjestelmän mahdollisimman yksinkertaisina. Monet ominaisuudet, kuten öljynkier topumppu ja 
turboahdin, takaavat, että voit hyötyä erinomaisesta polttoainetaloudellisuudesta – ja halvemmista käyttökustannuksista sekä 
paremmasta tehosta ja vääntömomentista.
SCR-teknologia: mallit, joissa on 2,3- litrainen F1A- tai 3,0-litrainen F1C-moottori SCR-tekniikalla (selektiivinen katalyyttinen 
pelkistäminen) hyötyvät tästä yksinkertaisesta järjestelmästä, joka ei muuta palamisprosessia, joten saat tarvitsemasi voiman  
ja tehokkuuden matalilla käyttökustannuksilla.
Täysin uusi 2,3-litrainen F1A-moottori SCRtekniikalla on moottori, joka ottaa “askeleen eteenpäin” valmistautuen tulevaisuuteen. 
Se on testattu ja tarkastettu, jotta se noudattaa vuodesta 2020 voimaan tulevia tiukempia määräyksiä, jotka mittaavat todellisuudessa 
syntyviä päästöjä jokapäiväisessä ajossa (RDE) laboratorioissa tehtävien yhdenmukaistamistestien lisäksi.
Natural Power -teknologia: Daily Natural Power tuottaa saman suorituskyvyn ja kytkentävasteen kuin vastaava dieselajoneuvo, 
koska siinä on aito dieselmoottori, joka on mukautettu käyttämään CNG:tä. Se on puhtaasti käyvä ajoneuvo ja merkittävän 
hiljainen, mikä tarjoaa lisäetua kaupunkien vähäpäästöisillä alueilla.

MOOTTORI 2,3-litran F1A 3,0-litran F1C

PÄÄSTÖT & 
POLTTOAINE

EURO 6 RDE 2020 -VALMIUS 
(KEVYET AJONEUVOT) EURO 6 (KEVYET AJONEUVOT) EURO VI  

(RASKAAT AJONEUVOT)

EURO VI  
HEAVY DUTY 

CNG**

KAUPALLINEN 
NIMI 140 160 120 140 160 150 180 210 150 180 NP

TEHO 136 hv  
(100 kW)

156 hv  
(115 kW)

116 hv  
(85 kW)

136 hv  
(100 kW)

156 hv  
(115 kW)

150 hv  
(110 kW)

180 hv  
(132 kW)

205 hv  
(150 kW)

150 hv  
(110 kW)

180 hv  
(132 kW)

136 hv  
(100 kW)

VÄÄNTÖMO- 
MENTTI 350 Nm 380 Nm* 320 Nm 350 Nm 380 Nm* 350 Nm 430 Nm 470 Nm 350 Nm 430 Nm 350 Nm

VAIHTEISTO HI-MATIC / 
MANUAALI

HI-MATIC / 
MANUAALI

HI-MATIC / 
MANUAALI

HI-MATIC / 
MANUAALI

HI-MATIC / 
MANUAALI MANUAALI HI-MATIC / 

MANUAALI HI-MATIC MANUAALI HI-MATIC / 
MANUAALI

HI-MATIC / 
MANUAALI

UREALLA – – – –

* 350 Nm MANUAALI-versiossa.    ** Paineistettu maakaasu.

3,0-litran F1C -dieselmoottori 3,0-litrainen F1C-CNG-moottori2,3-litran F1A -dieselmoottori LP-EGR 2,3-litrainen F1A-dieselmoottori SCR
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KOE MOBIILITOIMISTOSSASI MITÄ ÄÄRIMMÄINEN TEHOKKUUS ON
Kätevä kojelauta yhdistää tyylin ja käytännöllisyyden sekä hyödylliset ominaisuudet. Kahden USB-portin avulla voit liittää mobiililaitteesi 
ajoneuvoon ja samalla ladata toista laitetta, voit myös lisätä ajoneuvoon induktiivisen laturin. Hallintalaitteiden laatu ja asettelu tekee 
ajamisesta mukavaa.
Lukuisat säilytyslokerot on suunniteltu maksimoimaan tavaroiden sijoittelu. Jopa 18 lokeroa, joihin sisältyy uusi ja kätevä avolokero. 
Lokerot on strategisesti sijoitettu ympäri ohjaamoa ja niihin on helppo päästä käsiksi, joten voit pitää asiakirjasi ja muut työmateriaalit 
järjestyksessä ja ulottuvillasi.

Uusi DAB-radio tarjoaa kaikki DAB- ja FM-radioiden pääominaisuudet. 
Mainitaksemme muutaman: radiokanavan valinta nimellä, kuuntelemasi ohjelman 
tai kappaleen nimen lukumahdollisuus, asettaminen vastaanottamaan tie- ja 
säätiedotuksia, 15 muistiin ohjelmoitavaa radiokanavaa.

Helposti luettava, uudelleensuunniteltu mittaristo ja ergonomiset kojelaudan 
hallintalaitteet, joissa kaikki on käden ulottuvilla ja oikealla paikallaan, tekevät 
turvallisesta ja mukavasta ajamisesta helppoa.

Ovipaneeli on suunniteltu uudelleen ja siinä on avolokero, jossa voit pitää vaikkapa 
ensiapupakkausta. Ohjaamossa on 18 kätevää lokeroa, joissa voit säilyttää 
henkilökohtaiset tavarasi ja työhön liittyvät materiaalisi lähellä ja järjestyksessä.

Kojelaudan ja ovipaneeleiden viimeistely on saatavilla myös täysin mustana 
niille, jotka haluavat jotain ainutlaatuista, ja tyylikkäänä kaksi värisenä sinimustana 
versiona, joka on suunniteltu täydessä harmoniassa ohjaamon verhoilun kanssa.

KOE PARAS MAHDOLLINEN MUKAVUUS
Ohjaamo on nyt vieläkin hiljaisempi, sillä sisäpuolen melutasoa on laskettu erittäin paljon. 3 desibelin vähennys on parantanut 
ajoneuvon akustiikkaa ja äänitasoa 8 %:lla.

Mukavat sisätilat, joita on paranneltu uudella nahkaisella ohjauspyörällä ja istuinten sinisellä verhoilulla sekä uudella 
kangaspäällysteisellä pehmustetulla niskatuella, tarjoavat ammattilaiselle sopivan ympäristön, jossa sinä ja matkustajasi voivat 
työskennellä tuottavasti ja täysin turvallisesti.

TUOTTAVAA MUKAVUUTTA
NAUTI TYÖYMPÄRISTÖSSÄSI 
Daily  yhdistää luonnollisen käyttötarkoituksensa, eli kuljetukset, erinomaiseen mukavuuteen ja ajettavuuteen sekä muihin toimintoihin. 
Kun olet ohjauspyörän takana, voit rentoutua mukavassa ohjaamossa tietäen, että työ tulee tehokkaasti tehdyksi. Ohjaamo tarjoaa sinulle 
ammattimaisen työympäristön, joka on täynnä uusia ominaisuuksia yrityksesi pyörittämisen avuksi.

Kaikki kuvituskuvat näillä sivuilla esittelevät myös tabletteja ja älypuhelimia,  
jotka eivät kuulu ajoneuvon perusvalikoimaan.
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AJONEUVON LIITETTÄVYYS
HELPPO TAPA PITÄÄ YRITYKSESI YHTEYDESSÄ
Daily  esittelee uuden tavan tarjota liitettävyyttä: et tarvitse erikseen varusteita, ainoastaan älypuhelimesi tai tablettisi. Ladattuasi 
DAILY BUSINESS UP™ - sovelluksen laitteellesi ja yhdistettyäsi sen kerran DAB-radioon, se luo automaattisesti Bluetooth®-
yhteyden ajoneuvon kanssa ja on täysin integroitu ja suorassa yhteydessä Dailysi ja sen moottorin kanssa. Kaikki valmista: kun 
DAILY BUSINESS UP™ -sovellus on laitteessasi, käynnistä moottori, avaa radio ja olet yhteydessä niihin. Voit nauttia mahdollisuudesta 
hoitaa yritystäsi myös autosta.

DAILY  
BUSINESS UP™

AJOTAPA-ARVIOINTI

LAAJENNETTU KOJELAUTA

AJOAVUSTAJASI
DAILY BUSINESS UP™ -sovellus voi toimia kuljettajan avustajana 
ajotapa-arvioinnin kautta tai navigaattorina Sygic Professional  
GPS -navigointijärjestelmän kanssa. Se voi myös auttaa 
parantamaan tehokkuutta päivittäisissä töissä ja varmistaa, 
että ajoneuvo pysyy huippukunnossa.
Se tarjoaa myös multimedia- ja tietoviihdeominaisuuksia, joita 
olettaisitkin olevan laatuajoneuvossa.
Kätevällä paikalla oleva tablettipidike voi toimia alustana 
älypuhelimille ja erikokoisille tableteille.

DAILY BUSINESS UP™ -sovelluksen avulla voit:
• Saada ohjeita työskentelyn aikana ajotyylin 

arviointijärjestelmän (DSE) kautta
• Katsella matka-analytiikkaa joko yksittäisistä  

tai yhdistetyistä matkoista
• Löytää parhaimman reitin käyttämällä ammattimaista  

Sygic GPS - navigaatiojärjestelmää
• Tarkkailla ajoneuvon lisäominaisuuksia laajennetun  

kojelaudan kautta
• Lukea interaktiivista käyttäjän opasta helposti, jos haluat 

lisätietoa ajoneuvostasi
• Hallita multimediasisältöä ja älypuhelimen toimintoja, mukaan 

lukien tekstiviestien kuunteleminen
• Ottaa yhteyttä IVECO Assistance Non- Stop -palveluun,  

joka tarjoaa apua tien päällä 24 tuntia vuorokaudessa,  
7 päivää viikossa

Sygic Professional GPS -navigointi ja Sygic® FleetWork, joiden avulla voit hallinnoida paremmin kuljetuskalustoa, on tarjottu osana yhteistyötämme Sygicin kanssa.

Yllä olevat ruudut näyttävät vain osan monista eri DAILY BUSINESS UP™ -sovelluksen ominaisuuksista.

YRITYSAVUSTAJASI
DAILY BUSINESS UP™ -sovellus auttaa sinua aikatauluttamaan töitä 
ja pitämään yhteyttä kuljettajaasi reaaliajassa muutoksia koskien. 
Voit organisoida kuljettajasi aikataulua ja tehtäviä optimoidaksesi 
ajoneuvon käytön ja hallinnoida kuljetuskalustoasi tehokkaasti 
yrityksesi hyödyksi.

DAILY BUSINESS UP™ -sovelluksella voit:
• Optimoida kalustosi käyttöä, aikatauluttaa töitä ja lähettää  

ne reaaliaikaisesti kuljettajille Sygic® FleetWorkin avulla,  
joka on täysin integroitu ajoneuvon  
Sygic GPS - navigaatiojärjestelmään

• Tarkkailla kalustosi suorituskykyä uuden asiakkaiden  
web-portaalin avulla

• Pitää kirjaa ajetuista reiteistä ja seurata ajotyyliä  
sekä pienentää kulutusta

• Tarkkailla kuljettajiesi toimintaa uuden  
moniajoneuvokortin avulla

• Parantaa kuljettajiesi suorituksia työn ohessa suoritettavalla 
DSE-koulutuksella 

• Pitää kirjaa aikataulutetuista huolloista huoltosuunnitelman 
muistutustoimintoa käyttämällä

• Olla yhteydessä IVECOON ja pysyä ajan tasalla uusimpien 
Daily-uutisten kautta

• Löytää lähimmän IVECO jälleenmyyjän ja huollon
• Päästä käsiksi ajoneuvon kaikkiin tietoihin yhdellä  

ruudun kosketuksella

INTERAKTIIVINEN OHJEKIRJA

Tutustu sovellukseen:  
DAILY BUSINESS UP™

AMMATTIMAINEN 
NAVIGOINTIJÄRJESTELMÄ  
JA FLEETWORK

MOOTTORIN  
SUORITUSKYKY - KARTTA

NAVIKOINTI
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AINUTLAATUINEN SUORITUSKYKY
HUIPPULUOKAN MOOTTORIT PÄÄSTÄVÄT TAITOSI VALLOILLEEN
Daily  tarjoaa kaiken tarvitsemasi hyötykuormakapasiteetin ja tehon mitä tarvitset sekä nopean vastineen ja erinomaisen 
polttoainetehokkuuden. Voit luottaa tämän huippusuorituskyvyn kestävän monia vuosia. Voit valita parhaiten tehtäviisi sopivan 
suorituskyvyn: maksimiteho vaihtelee aina mallin 116 hv:sta 205 hv:aan, joka on alan suurin teho 4-sylinterisissä moottoreissa. 
Vaihtoehtoina ovat muun muassa uudet 136 hv VGT - ja 180 hv -mallit sekä F1A 2,3-litran huippusuorittaja: 156 hv VGT. Tämä 
lisäksi maksimivääntömomentti voi olla jopa 470 Nm, kun kyseessä on F1C 3,0-litran moottori. Kaikki moottorit on optimoitu 
ajatellen parasta mahdollista tehoa joka tehtävässä ja saat niistä ir ti paljon ajokilometrejä parhaalla teholla. Hiljaisia toimintoja  
ja kestävää ratkaisua hakeville kuljetusyrityksille täydellinen ratkaisu on uusi Daily HI-MATIC Natural Power 136 hv, joka toimii 
CNG:llä ja tarjoaa parhaan mukavuuden.

RAJATTOMASTI MUUNNELTAVA
DAILY LOPUTTOMAAN KUNNIANHIMOON
Daily  on luokkansa muunneltavin ajoneuvo, jolla on markkinoiden laajin mallisto. Daily  on ainoa ajoneuvo, joka on saatavilla 
3,3 tonnisesta jopa 7,2 tonniseen asti. Akselivälien vaihtoehtoina on 3 000-5 100 mm ja ajoneuvon koripituudet jopa 6 190 mm asti, 
mikä antaa runsaasti mahdollisuuksia erilaisten tehtävien toteuttamiseen kaupunkikuljetuksista rakennusalan raskaisiin kuljetustehtäviin. 
Ajoneuvon vahvuus ja kestävyys perustuvat ainutlaatuiseen tikapuurunkoon, jonka ansiosta erilaisten vaihtoehtojen päällirakentaminen 
on mahdollista. Lukuisat erilaiset päällirakennevaihtoehdot mahdollistavat Dailyn käytön monenlaisissa tehtävissä. Daily   
on helppo rakentaa jätteenkeräysautosta kaupunkikuljetusautoksi, tai vaikka hinausautoksi tai ambulanssiksi. Se on tarpeeksi vahva 
jopa panssariautoksi. Daily  on suunniteltu liiketoimintaa ajatellen: oli kuljetustehtäväsi mikä tahansa, Daily  -mallistosta löytyy 
ajoneuvo jokaiseen tarpeeseen. Tehtävät sujuvat helposti ja tehokkaasti ja kokonaiskäyttökustannukset ovat alhaiset. Ajoneuvo  
on ympäristöystävällinen ja edistää kestävää liiketoimintaa.

Valikoimaan kuuluu chassis cab-, crew cab- ja chassis cowl -alustat.

AJONEUVON 
KOKONAISMASSA

CHASSIS CAB CREW CAB CHASSIS COWL

3,3 - 7,2 t 3,3 - 7 t 3,5 - 7,2 t

VGT: Variable Geometry Turbocharger; WG: WasteGate; TST: Twin Stage Turbocharger
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Vahva suorituskyky pitkällä aikavälillä tasaisella vääntömomentin käyrällä, korkeammalla vääntömomentilla ja korkeammilla hevosvoimilla 
alhaisemmissa moottorinopeuksissa.

  F1A VGT 160

  F1A VGT 140

  F1A WG 120

  F1C TST 210

  F1C VGT 180

  F1C WG 150
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TEHTY VAHVAKSI 
KEHITETTY KESTÄVÄKSI. EI KILPAILIJOITA.
Daily  on kehitetty kestämään vaikeimpiakin tehtäviä: se on rakennettu kuin kuorma-auto ja sillä on kuorma-auton DNA. 
Kokonaismassavaihtoehtoja on 7,2 tonniin asti ja se on ainoa kokoluokkansa auto, jolla on kuorma-automainen, jopa 5 mm paksuinen, 
vahva täysteräksinen kantava runko, jonka ansiosta on mahdollista kuljettaa suuria kuormia ja optimoida kuormitettavuus kaikissa 
vaihtoehdoissa. Huipputehoisten etujousitusten ansiosta ajoneuvon sallittu kuormitus on suurempi, mutta käsiteltävyys yhä 
erinomainen. Kevyt ja vahva QUAD-LEAF -etujousitus 3,5 tonnin malleissa mahdollistaa jopa 1 900 kg etuakselin maksimi akselipainon. 
QUAD-TOR jousitus paripyöräisissä malleissa puolestaan mahdollistaa jopa 2 700 kg maksimin 7 ja 7,2 tonnin malleissa. Daily :n 
suuremmilla hyötykuormilla saat työn tehtyä nopeammin ja vähemmillä kuljetuskerroilla. Näin säästät käyttökustannuksissa  
ja pienennät hiilijalanjälkeäsi. Tämä on yksi syy, miksi Daily  on kuljetusammattilaisten suuri suosikki.

AINUTLAATUINEN KESTÄVYYS
SUUNNITELTU KESTÄVÄKSI
Daily :n kuormituskyky on luokkansa kärjessä ja se on rakennettu säilyttämään huipputehonsa päivästä ja vuodesta toiseen, 
pidempään kuin mikään muu ajoneuvo. Luotettava moottori ja vaihteisto, joka takaa moottorin optimaalisen käytön, tekevät 
ajoneuvosta pitkäikäisen ja huipputehokkaan loppuun saakka. Alusta, jossa C-profiilin kestävät teräspalkit, takaa ajoneuvolle pitkän 
käyttöiän. Daily  on tuloksellinen avustaja, se ennakoi asiakkaiden tarpeita ja lisää yrityksesi liikearvoa kaikilla mahdollisilla tavoilla!

Ainutlaatuinen kuorma-autotyyppinen alusta  
on suunniteltu raskaille kuljetuksille.

Erittäin vahva QUAD-TOR-jousitus mahdollistaa  
jopa 4 900 kg hyötykuorman.
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 E6

TÄYDELLINEN AJONAUTINTO
MARKKINOIDEN ENSIMMÄINEN AUTOMAATTINEN 
8-NOPEUKSINEN VAIHTEISTO PARASTA MUKAVUUTTA 
JA TURVALLISUUTTA AJATELLEN
Seuraavan sukupolven vaihdelaatikko on suunniteltu erinomaista ajonautintoa 
ajatellen: siinä on monikäyttöinen ergonominen vaihdekeppi, jonka avulla voit 
keskittyä täysin liikenteeseen ja ajo-olosuhteisiin. HI-MATIC-ratkaisu tuo 
lisäturvallisuutta mukavan ajon aikana.

ERITTÄIN ALHAINEN POLTTOAINEENKULUTUS  
KIITOS ECO- JA POWER-TILAVAIHTOEHTOJEN
Sopii täydellisesti päivittäisiin toimiisi mukautuvan vaihteenvaihtostrategian 
johdosta. Daily HI-MATIC  vaihtaa pehmeästi oikean vaihteen alle  
200 millisekunnissa. Koska käytössä on laajin suhdevalikoima, moottori käy aina 
parhaalla mahdollisella nopeudella.

JOPA 10 %:A MATALAMMAT HUOLTO- JA 
KORJAUSKUSTANNUKSET VERRATTUNA 
MANUAALISEEN VAIHTEISTOON PARHAAN 
LUOTETTAVUUDEN JA KESTÄVYYDEN ANSIOSTA
Uudet, kestävyys mielessä suunnitellut ratkaisut suojelevat moottoria ja vaihteita, 
jolloin tarvitaan vähemmän huoltoja. Insinöörimme ovat varmistaneet,  
että Dailyn legendaarinen kestävyys on ylitetty.

LUOKKANSA PARAS SUORITUSKYKY,  
KORKEIN TEHO (205 HV) JA VÄÄNTÖMOMENTTI (470 NM)
Tarjolla on erityisen laaja moottorivalikoima: kaksi kokoa 2,3 litran ja 3,0 litran, 
tehoja aina 116 hv:sta 205 hv:aan ja vääntömomenttia 320 Nm:sta 470 Nm:ään. 
Kun nämä yhdistetään 7,2 tonnin kokonaispainoon, Daily HI-MATIC  tarjoaa 
parhaan saatavilla olevan valikoiman vaativimpiin tehtäviin.

Uusi maski luo vaakalinjan, joka yhdistää etuvalot ja antaa 
ajoneuvon ulkonäölle virtaviivaisuutta. 
Daily HI-MATIC  -perhe on nyt vieläkin helpompi 
tunnistaa kiitos kromimaskin.

Daily HI-MATIC E6 URBAN  
Dailyn maksimaalinen mukavuus

Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL  
Dailyn maksimaalinen luotettavuus

Daily HI-MATIC E6 REGIONAL  
Dailyn maksimaalinen joustavuus

VALMIS MIHIN TAHANSA TEHTÄVÄÄN
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Kuljetusala kehittyy nopeasti kohti kestäviä teknologioita kaupunkialueilla tapahtuvia tavara- ja henkilökuljetuksia varten.  
Daily Blue Power -mallisto tarjoaa kuljetusyrityksille ainutlaatuisen valinnanvapauden kolmen erilaisen teknologian välillä sekä 
pienemmät elinkaarikustannukset. 

• Daily HI-MATIC Natural Power: ensimmäinen 8-vaihteisella automaattivaihteistolla varustettu paineistetulla maakaasulla 
kulkeva kevyt hyötyajoneuvo (LCV). Täydellinen vähäpäästöisyyden ja ajettavuuden yhdistelmä kaupunkialueille

• Daily Euro 6 RDE 2020 Ready: ensimmäinen kevyt hyötyajoneuvo, joka täyttää todellisia ajonaikaisia päästöjä koskevien  
RDE 2020 -säädösten vaatimukset. Ainutlaatuinen tarjous markkinoilla

• Daily Electric: täysin päästötön ajoneuvo, joka mahdollistaa toiminnan jopa kaikkein tiukimpia liikennerajoituksia  
noudattavissa kaupungeissa

Daily Blue Power in avulla mikään määränpää ei ole liian vaikeasti tavoitettava, joten voit nauttia rajattomista kuljetuksista.

AINUTLAATUINEN ETUSÄLEIKKÖ SELKEÄSTI EROTTUVAT ETUVALOT SININEN KOJELAUTA

DAILY ELECTRIC
NOLLAPÄÄSTÖINEN AJONEUVO,  
JOPA 200 KILOMETRIN TOIMINTASÄDE  
JA KAHDEN TUNNIN PIKALATAUS

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER
ENSIMMÄINEN 8-VAIHTEINEN 
AUTOMAATTIVAIHEISTO, JOSSA ON 
3,0-LITRAINEN CNG-MOOTTORI

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
ENSIMMÄINEN KEVYT HYÖTYAJONEUVO, JOLLE 
ON VAHVISTETTU TODELLISET AJONAIKAISET 
PÄÄSTÖT – VALMIINA 2020-SÄÄDÖKSIÄ VARTEN

KESTÄVÄN KEHITYKSEN

SINISET METALLIVANTEET &  
MICHELIN AGILIS EKORENKAAT

TEHO HI-MATIC
PAKETTIAUTO

MINIBUSSI
Yksikköpyöräinen Paripyöräinen

NATURAL POWER 136 hv 35S 35C 40C 50C 65C 70C 50C

EURO 6 RDE 2020 READY
136 hv 35S 35C –

156 hv 35S 35C –

ELECTRIC
60 kW – 35S – –

80 kW – – 45C 50C 50C

● Vakiona    – Ei saatavilla
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RAJATON MUUNNETTAVUUS

• Oli kuljetustehtäväsi mikä tahansa, Daily  -valikoimasta löytyy sopiva 
vaihtoehto. Kokonaispainot 3,3 tonnista 7,2 tonniin, akselivälit 3 000-5 100 mm 
ja koripituudet 6 190 mm asti. Daily  on luokkansa monipuolisin ajoneuvo

• Muokkaa kuljetusyrityksellesi sopiva Daily  monipuolisesta 
päällirakentamisvalikoimasta. Valitse juuri tarpeisiin sopiva alustamalli: chassis cab,  
crew cab tai chassis cowl

• Hyödynnä Daily  -alustan edut. Se on kestävin ja muunneltavin  
C-profiilin teräsrungon ansiosta

KESTÄVÄÄ TEKNOLOGIAA

• Pidä ajoneuvosi käyttö mahdollisimman yksinkertaisena kiitos saatavilla olevan 
LP-EGR-teknologian, jossa ei ole käytössä AdBlue® ta. Saatavilla jopa 
voimakkaaseen F1A 2,3-litran moottoriin

• Tehokas F1A 2,3-litrainen moottori yhdistettynä edistyneeseen 
SCRteknologiaamme tarjoaa kaiken tarvitsemasi tehon

• Koe erinomainen ajomukavuus ajoneuvoluokan 8-nopeuksisella vaihteistolla,  
joka on saatavilla Daily Hi-Matic  -perheessä

• Nauti hiljaisesti ja puhtaasti käyvästä Daily HI-MATIC Natural Powerista,  
jolla on dieselmoottoria vastaava suorituskyky

TUOTTAVAA MUKAVUUTTA

• Nauti hiljaisesta ohjaamosta, jossa sisäpuolen melua on vähennetty 
dramaattisesti 3 desibeliä samaan aikaan kun ajoneuvon akustisia ominaisuuksia 
ja äänentunnistusta on parannettu 8 %:lla

• Koe kojelaudan ohjainten ergonomia, kaikki on ajaessa helposti käsillä turvallista 
matkaa varten 

• Järjestä henkilökohtaiset tavarasi ja työtavarasi 18 säilytyslokeroon
• Tee töitä mukavassa ja ammattimaisessa ympäristössä – uusi nahkainen ohjauspyörä, 

sininen istuinverhoilu ja uudet kangaspäällysteiset pehmustetut niskatuet

VOITOT KOTIIN

• Valitse ammattilaiskumppanisi markkinoiden laajimmasta tarjonnasta
• Säästä jopa 8 %:a polttoainetta kiitos säätötilavuuspumpun, 

muuttuvageometrisen turboahtimen, EcoSwitch PRO:n, kevyemmän moottorin 
ja alhaisemman kitkan moottorissa ja akseleissa

• Vähennä polttoaineenkulutusta vielä enemmän DSE-ajotapa-arvioinnin antamien 
reaaliaikaisten ajoehdotusten avulla

• Nauti 12 %:a pienemmistä huolto- ja korjauskuluista pidempään kestävien  
osien ja optimoidun jarrutusjärjestelmän avulla

• Luota ammattilaisten palveluverkostoon missä ja milloin vain tarvitset apua

AJONEUVON LIITETTÄVYYS

• Pidä yrityksesi yhteydessä ainutlaatuisella DAILY BUSINESS UP™ -sovelluksella
• Optimoi ajosuorituskykysi ajotapa-arvioinnin avulla  

ja ajoneuvon tehonhallintatyökaluilla
• Löydä parhaat ajoreitit 3D-navigointijärjestelmällä
• Maksimoi kuljetuskalustosi tehokkuus aikatauluttamalla ja lähettämällä kalustoa 

liikenteeseen täysin integroidulla FleetWork-ohjelmalla
• Tarkkaile kalustosi suorituskykyä uuden asiakkaiden web-portaalin avulla

AINUTLAATUINEN KESTÄVYYS

• Voit luottaa voimansiir tojärjestelmän pitkään käyttöikään, minkä takaavat 
moottori ja vaihteisto, jotka käyvät aina optimaalisella nopeudella

• Löydä pitkäaikainen kumppani Dailysta ja ota parhaat hyödyt  
ir ti sen erinomaisesta arvosta

• Hyödy jopa 12 %:n säästöistä huolto- ja korjauskustannuksissa  
ja 20 %:a pidemmästä käyttöajasta huoltojen välillä, sillä huoltoväli  
on nyt pidennetty 50 000 kilometriin

SYNNYNNÄISTÄ SITKEYTTÄ

• Voit huoletta kuormata Dailysi sen suurimpaan kapasiteettiin, sillä se hoitaa 
kuljetustehtävät tehokkaasti ja luotettavasti vuodesta toiseen

• Voimakas Daily on ainoa kevyt hyötyajoneuvo, jolla on kuorma-auton tyylinen,  
jopa 5 mm paksuinen teräksinen, sivupalkeilla varustettu runko

• Daily :n jopa 4 900 kg hyötykuormien ansiosta työtehtävät hoituvat 
nopeammin ja vähemmillä kuljetuskerroilla

OMASSA LUOKASSAAN OLEVA SUORITUSKYKY

• Valitse yrityksellesi kumppani, joka sopii parhaiten tehtäviisi.  
Saatavissa 2,3-litran ja 3,0-litran moottoreilla

• Hyödynnä laajaa tehovalikoimaa 116 hv - 205 hv  
sekä vääntömomenttivalikoimaa 320 Nm - 470 Nm 

• Hyödynnä takavetoa optimaalisissa olosuhteissa,  
kun kuormana on maksimikuorma

:EENKATSAUS
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KORIN/LAVAN PITUUDET 
2 510 mm - 6 190 mm

MALLISTO
VALITSE OIKEA DAILY YRITYKSESI TARPEISIIN
Daily  tarjoaa alan laajimman valikoiman – jopa 8 000 tehdasversiota josta valita. Niissä yhdistyvät erilaiset akselivälit, tehot ja 
kapasiteetit, jotka vastaavat monenlaisten tehtävien tarpeita. Daily syntyi palvelemaan kuljetusalan ammattilaisia ja sen kehitys on 
vuosien ajan seurannut liikevaistoamme. Olemme ennakoineet alan kehityssuunnat ja laajentaneet valikoimaa vastaamaan monenlaisia 
tarpeita. Sinun tarvitsee vain miettiä minkälainen yhdistelmä sopii hyvin toimintatarpeisiisi ja yrityksellesi: löydämme varmasti sinulle 
sopivan Dailyn 8 000 eri version joukosta.

AKSELIVÄLI
(mm)

MAXIMUM BODY LENGTHS (mm) AJONEUVON KOKONAISMASSA (t)

YKSIKKÖPYÖRÄINEN PARIPYÖRÄINEN CHASSIS CAB CREW CAB

MIN. MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. MIN. MAX.

3 000 2 510 3 000 2 830 3 316 3,3 5,2

3 450 3 395 3 886 3 395 3 886 3,3 7 3,3 7

3 750 4 005 4 495 4 005 4 495 3,5 7,2 3,5 7

4 100 4 005 4 495 4 005 4 895 3,5 7,2 3,5 7

4 350 4 830 5 340 5,2 7,2 5,2 7

4 750 5 690 6 190 5,2 7,2 6 7

5 100 5 690 6 190 6 7,2 6 7

AJONEUVON 
KOKONAISMASSA  

3,3 - 7,2 tonnia

AKSELIVÄLI
3 000 mm - 5 100 mm

YKSIKKÖPYÖRÄINEN 
CHASSIS CAB
Yksikköpyöräinen Chassis Cab -alusta, 
jonka maksimi koripituus on 4 495 mm, 
maksimi kokonaismassa 3,5 tonnia ja 
hyötykuorma jopa 1 600 kg, tarjoaa voimaa 
ja mukavuutta yhdistettynä erinomaiseen 
päällirakentamisen joustavuuteen.

PARIPYÖRÄINEN CHASSIS CAB
Chassis Cab -alustan paripyöräinen versio on 
saatavissa 6 190 mm maksimi koripituudella, 
7,2 tonnin maksimi kokonaismassalla  
ja jopa 4 900 kg hyötykuormalla. Se erottuu 
joukosta verrattomalla kestävyydellään  
ja monipuolisuudellaan.

CREW CAB
Kestävään Crew Cab -miehistöohjaamoon 
mahtuu kuljettajan lisäksi mukavasti kuusi 
matkustajaa.

KESTÄVÄÄ KULJETUSTA
DAILY 4X4 E6. SUUNNITELTU MAASTOAJOON.
Monipuolisuutensa ansiosta Daily 4x4  on juuri oikea ajoneuvo mille 
tahansa maastokuljetustehtävälle, jopa vaikeimmissa olosuhteissa ja 
syrjäisimmillä seuduilla. 3,5 tonnin ja 5,5 tonnin malleina saatavilla oleva, 
180 hv Euro 6 Heavy Duty -luokittelua noudattavalla moottorilla 
varustettu Daily 4x4  on enemmän kuin vain hyötyauto:

• Ohjaamo on suunniteltu parhaan ajomukavuuden takaamiseksi
• 3-osainen teräksinen etupuskuri kestää kovia iskuja  

ja se on helppo korjata
• Polttoainesäiliö on hyvin suojattu ja takana alle ajosuojan  

saa taitettua kokoon
Maanteille ja maastoon soveltuvilla renkailla Daily 4x4  selviytyy 
helposti haastavissa maastoissa, ylä- ja alamäissä sekä liukkailla ja karkeilla 
teillä. Laaja päällirakennevalikoima yhdistettynä ajoneuvon tehokkuuteen 
tekee Daily 4x4 :sta täydellisen kumppanin erilaisissa maastoissa 
työskenteleville yrityksille.

DAILY E6 MATKAILUAUTO. PARAS LOMAKOTI.
Daily HI-MATIC E6 ja Daily 4x4 E6 -mallit ovat täydellisiä monen 
erilaisen matkailuautokokonaisuuden rakentamiseen: IVECOn 
matkailuautoperheestä löytyy huipputurvallisia ja mukavia ratkaisuja niin 
kompakteiksi matkailuautoiksi kuin myös ylellisiksi malleiksi.  
Daily HI-MATIC E6 on miellyttävä, helppo ajaa ja uskomattoman 
kevyt. Se on täydellinen matkailuautoksi. Luokkansa ainutlaatuisin 
8-vaihteinen automaattivaihteisto on suunniteltu täydellistä 
ajonautintoa ajatellen. Paranneltu ajoturvallisuus takaa huippuluokkaisen 
ajomukavuuden ja polttoaineen kulutus on laskettu minimiin. Daily 4x4 
E6:n kanssa kotisi on missä tahansa. Sen 24 vaihdetta, uskomaton 
mäennousukyky ja maasto-ominaisuudet mahdollistavat 
ongelmanratkaisun ja selviytymisen missä tahansa maastossa.

IVECO DAILY CHASSIS. TÄYDELLINEN VALIKOIMA 
MATKUSTAJALIIKENTEESEEN.
Daily  -valikoimasta löytyy parannuksia ja monipuolisuutta 
päällirakentamiseen, kuten useita kokonaisuusvaihtoehtoja sekä 
kantokykyä 4,5 tonnista 7,2 tonniin. Rakenteellisen yksinkertaisuutensa, 
poikkeuksellisen vankan kuorma-autotyyppisen runkonsa, järeän ja 
kestävän jousituksensa ja 8-vaihteisen HI-MATIC 
automaattivaihteistonsa ansiosta se on ihanteellinen pohja 
minibussille. Lisäksi 3,0-litran diesel- tai CNG-moottori takaa 
erinomaisen luotettavuuden. Tarjolla on laaja valikoima vaihtoehtoja sekä 
räätälöityjä ratkaisuja. Daily  -alustavaihtoehdot päällirakentamiselle 
ovat truck-, cowl-, reduced cowl ja cutaway -mallit, joissa kokonaismassa 
jopa 7,2 tonnia.

DAILY 70 E6. EI KILPAILIJOITA.
Jos tarvitset enemmän, Daily 70  on juuri sinulle. Tämä ajoneuvo on 
markkinoiden suurin eikä sillä ole kilpailijoita: kokonaismassa on jopa  
7,2 tonnia, akseliväli jopa 5 100 mm ja kantavuus jopa 5 100 kg.  
Daily 70  on suunniteltu vahvaksi ja se on ainoa kevyt kaupallinen 
ajoneuvo, joka on rakennettu kuten kuorma-auto ja jossa on kiinteä, 
kantava runko ja huipputehokkaat jousitukset. Päällirakentamis 
mahdollisuuksiensa ansiosta se voidaan muuntaa moniin erilaisiin 
tehtäviin sopivaksi. Siitä saa vaikka hinausauton tai panssariauton. Daily 
70 :ssa on 3,0-litrainen F1C-dieselmoottori, jonka saa myös 
maakaasuversiona, mikä on hyödyllinen rajoitetun liikenteen 
kaupunkiajossa. Myös kuljettajat nauttivat Dailyn ohjaamon 
ensiluokkaisesta mukavuudesta. Monipuolisuudestaan tunnettu  
Daily 70  on luokkansa vahvin ajoneuvo ja kuljettaa suurimmat 
hyötykuormat. Se on ainutlaatuinen ajoneuvo, jolla saat suuret 
investointi tuotot vuodesta toiseen.
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NAHKAINEN OHJAUSPYÖRÄ
Nauti nahkaisen ohjauspyörän ylellisesti 
tunnusta pitkinä työpäivinä.

KORKEALAATUINEN PÄÄTUKI
Aja turvallisesti ja mukavasti uuden 
laadukkaan pehmustetun päätuen ansiosta.

DAB-RADIO
Nauti kaikista DAB-radion tuomista 
toiminnoista erittäin nopean 
kaksoisvirittimen ja äänentunnistuksen 
kanssa. Tarkastele radioasemien ja 
ohjelmien tietoja 4-riviseltä näytöltä, 
vastaanota liikenne- sää- ja uutisraportteja 
tien päällä. Yhdistä älypuhelimesi 
Bluetoothiin ja voit ajaa turvallisesti 
samalla kun puhut hands-freellä.

USB-LIITIN
Lataa älypuhelimesi tai tablettisi kojelaudan 
ylimääräisellä USB-pistokkeella.

AVOIN LOKERO 
INDUKTIIVILATURILLA
Varmista, että mobiililaitteellasi on 
aina täysi akku: laita se induktiivilaturiin 
paperitöittesi viereen kojelaudan 
integroituun säilytyslokeroon.

MANUAALINEN TAI 
AUTOMAATTINEN 
ILMASTOINTI
Pidä ohjaamon lämpötila miellyttävänä 
Dailyn ilmastointijärjestelmällä. Valitse 
tehokas manuaalinen ohjaus tai 
automaattinen ohjaus (vakiona 
Suomessa), joka optimoi kompressorin 
käytön ja vähentää energian kulutusta.

ILMAJOUSITUS TAKANA
Jos tehtäväsi vaativat paljon lastaamista 
ja purkamista, tulet arvostamaan takana 
olevaa ilmajousitusta, joka nostaa  
ja laskee lastausalustaa nopeasti ilman 
ajan tuhlaamista.

ECOSWITCH PRO
Älykäs Ecoswitch PRO -järjestelmä 
tietää milloin sen tulee toimia ilman, että 
kuljettaja puuttuu asioihin. Se vähentää 
polttoaineenkulutusta ja Daily :n 
aiheuttamia päästöjä.

VAKIONOPEUDENSÄÄDIN
Järjestelmä säilyttää muistissa kuljettajan 
asettamat nopeudet ja huolehtii 
ajoneuvon pysyvän niissä. Sopii 
erinomaisesti urbaanialueiden välisiin 
tehtäviin normaaleissa ajo-olosuhteissa. 
Tekee ajamisesta mukavampaa  
ja optimoi polttoaineenkuluksen.

VAHVISTETTU TAKAJOUSITUS
Takajousituksen monipuoliset vaihtoehdot, 
kuten paraabelijouset, vahvistetut 
paraabelijouset tai puolielliptiset jouset 
parantavat ajoneuvon lujuutta 
vaativimmissakin tehtävissä.

ELEKTROMAGNEETTINEN 
HIDASTIN
Elektromagneettinen hidastin Telma®  
LVRS600 mahdollistaa ajoneuvon täyden 
sopivuuden ESP-järjestelmään 350 Nm 
jarrutusmomentin avulla. Saatavilla myös Daily 
Hi-Matic -perheessä. Hidastin hoitaa 80 %:a 
ajoneuvon jarrutustarpeista ja vähentää 
jarrujen kulumista ja lämpötilaa sekä lisää 
ajoneuvon turvallisuutta. Hidastin käynnistetään 
kojelaudan erityisestä kytkimestä ja sitä 
käytetään painamalla jarrupoljinta.

KAISTAVAHTIJÄRJESTELMÄ 
(LDWS)
Järjestelmä antaa selkeän äänimerkin, jos 
kaista vaihtuu nuokkumisen, väsymyksen 
tai hetkellisen tarkkaavaisuuden 
puuttumisen takia. Kuuluu vakiona 
kokonaispainoltaan yli 3,5 tonnin malleihin.

DAB-RADIO +  
DAILY BUSINESS UP™

Nauti kaikista DAB-radion toiminnoista 
ja yhdistä älypuhelimesi tai tablettisi 
ajoneuvoon, jolloin saat siitä parhaan 
mahdollisen työtoverin itsellesi  
DAILY BUSINESS UP™ -sovelluksella.

TABLETTITELINE
Hyödyllinen tablettiteline kojelaudalla 
pitää kaikenkokoiset mobiililaitteet 
turvassa. Sitä voi myös käyttää kätevänä 
aputilana papereille.

WEBASTO LÄMMITIN
Kylmäkäynnistykset ovat menneisyyttä 
Webasto lämmittimen avulla: aseta ajastin 
esilämmittämään moottori ja ohjaamo, 
astu sisään miellyttävän lämpimään 
autoon ja olet valmis lähtemään.

MATKUSTAJAPENKKI 
ESIINVEDETTÄVÄLLÄ 
PÖYDÄLLÄ
Käytä kannettavaa tietokonettasi ja tee 
paperityöt esiin vedettävällä pöydällä.

ILMAJOUSITETUT ISTUIMET
Ilmajousitetut istuimet, saatavilla myös 
lämmitettyinä, tarjoavat lisämukavuutta 
kuljettajalle ja matkustajille.

IVECONNECT
Ohjaa Dailyn tietoviihdetoimintoja, puhelinta 
ja integroitua navigointijärjestelmää 
käytännöllisen 7 tuuman ruudun kautta. Voit 
yhdistää jopa 5 puhelinta Bluetoothilla hands-
free-puheluihin ja ohjata sekä radiota että 
puhelinta ohjauspyörästä.

LISÄVARUSTEET
RÄÄTÄLÖI DAILY E6 OMIIN TARPEISIISI

ALUMIINIVANTEET
Alumiinivanteet ovat täydellinen 
yhdistelmä käytännöllisyyttä ja tyyliä. Ne 
keventävät ajoneuvon massaa 6 kilolla ja 
parantavat näin hyötykuorman määrää.

PÖLYKAPSELIT
Saatavilla vain yksikköpyörä versioissa.
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LISÄVARUSTE PAKETIT
RÄÄTÄLÖI DAILY E6 -AJONEUVOSI
Vaihtoehtoiset paketit on eritelty kolmeen pääkategoriaan, jotta voit helpommin luoda yrityksellesi sopivan mallin. Voit valita miten 
monipuolisesti Daily  -ajoneuvosi on varustettu: valitsit sitten soveliaan Business-paketin tai huippulaadukkaan Business 
Premium -paketin. Lisäksi voit valita paketin, joka sopii yrityksesi tehtäviin: esimerkiksi, Pakettikuljetus tai Rakennustyömaa.  
Voit lisäksi räätälöidä Daily -ajoneuvoa valitsemalla ja yhdistelemällä saatavissa olevia paketteja tarvitsemiesi toimintojen mukaan. 
Voit esimerkiksi valita Perävaunu, Talvi- ja Eko -paketeista. Valitset vain ne paketit, joista olet kiinnostunut kolmesta eri kategoriasta 
luodaksesi oman Daily  -ajoneuvosi, joka on räätälöity tarpeittesi mukaan.

RÄÄTÄLÖI DAILY                                     -AJONEUVOSI
Jos päätit valita Daily HI-MATIC :n erinomaisen ajomukavuuden, voit luoda mallisi valitsemalla sen version, joka sopii tehtäviisi: 
Daily HI-MATIC E6 URBAN, Daily HI-MATIC E6 REGIONAL tai Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL. Lisäksi voit 
räätälöidä Daily HI-MATIC  -ajoneuvoa edelleen yhdistämällä siihen toimintapaketteja, jotka sopivat tarpeisiisi.

TOIMINTOPAKETIT*

ERITYISET TEHTÄVÄPAKETIT

DAILY E6 VARUSTETASOT

DAILY E6

• Istuin matkustajalle (säilytyslokerolla)
• Huoltonäyttö
• Sähköikkunat
• Sähköpeilit
• Kuljettajan airbag
• Päällirakenteen liitäntä
• Monipuolinen musta/sininen kojelauta
• Avolokero
• Päällirakennepistoke
• Perävaunun 13 –napainen pistoke
• Webasto, vrk kellolla
• Sumuvalot

DAILY E6 BUSINESS

• Istuin matkustajalle (säilytyslokerolla)
• Huoltonäyttö
• Sähköikkunat
• Sähköpeilit
• Kuljettajan airbag
• Päällirakenteen liitäntä
• Monipuolinen musta/sininen kojelauta
• Avolokero
• Päällirakennepistoke
• Perävaunun 13 –napainen pistoke
• Webasto, vrk kellolla
• Sumuvalot
• Vakionopeudensäädin
• Kuljettajan mukavuusistuin 
• Nahkaratti

DAILY E6 BUSINESS PREMIUM

• Ohjaamon takaosan verhoilulevy
• Istuin matkustajalle (säilytyslokerolla)
• Huoltonäyttö
• Sähköikkunat
• Sähköpeilit
• Kuljettajan airbag
• Päällirakenteen liitäntä
• Monipuolinen musta/sininen kojelauta
• Avolokero
• Päällirakennepistoke
• Perävaunun 13 –napainen pistoke
• Webasto, vrk kellolla
• Sumuvalot
• Vakionopeudensäädin
• Kuljettajan mukavuusistuin 
• Nahkaratti
• USB lataus
• Pehmustetut kangaspäällysteiset niskatuet

PAKETTIKULJETUS

• 100-litrainen polttoainesäiliö
• Takaseinä ilman ikkunaa
• Nousukahva molemmilla puolin
• Säädettävä nopeudenrajoitin

RAKENNUSTYÖMAA

• Tasauspyörästönlukko  
(Ei saatavissa S –malliin)

• Vetokoukku
• Expansion module, avoimella 

CAN väylällä

KIPPI

• Elliptinen takajousi apujousella
• Tasauspyörästönlukko  

(Ei saatavissa S –malliin)
• Kampikammion öljypohjasuoja
• Kippiauton valmius

ERIKOISKÄYTTÖ VARUSTEET

• Ei saatavissa Suomessa

EKO

• EcoSwitch PRO
• Stop & Start
• Vaihtovirtalaturi 180 A
• Eco-renkaat
• Akku 105 Ah 

MUKAVUUS

• Nousukahva molemmilla puolilla
• Vakionopeudensäädin
• Kuljettajan mukavuusistuin

TEKNOLOGIA

• DAB-Radio,  
DAILY BUSINESS UP™ App.  
+ 1 USB

• Kojetaulun päällä avolokero  
+ USB lataus + tablet teline

TURVA

• Kolmas avain kaukosäädettävälle 
lukitukselle

• Varashälytin
• Säädettävä nopeudenrajoitin

TALVI

• Vakiona Suomessa

PERÄVAUNU

• Digitaalinen ajopiirturi
• Vetokoukku 
• 13-napainen perävaunupistoke

TURVALLISUUS

• Kuljettajan ja matkustajan  
ja ikkunaturvatyynyt

• Säädettävä nopeudenrajoitin
* Toimintopaketteja saatavilla sekä Daily :een  

ja Daily HI-MATIC :een.

• Sininen maski
• Siniset nahkaratin saumat
• Siniset vaihdekepin saumat
• Sininen eturistikko
• Siniset sivumerkit
• Sininen kojelauta

• Ekorenkaat
• EcoSwitch PRO
• Start&Stop  

(vain manuaalivaihteisissa)
• Vaihtovirtageneraattori 180 A  

(vain manuaalivaihteisissa)

• Akku 105 Ah  
(vain manuaalivaihteisissa)

• Siniset vanteet (valinnainen)

• Vakionopeudensäädin
• Kuljettajan mukavuusistuin
• Avolokero kojetaulun päällä + USB lataus

• Vakionopeudensäädin
• Kuljettajan mukavuusituin
• Avolokero + USB Lataus
• Rattinappulat
• Digitaalinen DAB-Radio

• Digitaalinen DAB-Radio
• Vakionopeudensäädin
• Kuljettajan mukavuusistuin
• Avolokero + USB lataus
• Rattinappulat
• Kangaspäällysteiset pehmeät niskatuet
• Nahkaratti

DAILY HI-MATIC E6 VERSIOT

DAILY HI-MATIC E6  
URBAN

Täydellinen heille, jotka ajavat kaupunkiliikenteessä 
päivittäin. DAILY HI-MATIC  URBAN takaa 
maksimaalisen ajettavuuden ja mukavuuden kiitos 
sen mukautuvan vaihteenvaihtostrategian, joka 
säätelee vaihteita ohjaavaa logiikkaa, joka valitsee 
strategian 20 eri ohjelmasta.

DAILY HI-MATIC E6  
REGIONAL

He, jotka tarvitsevat erittäin monipuolisen 
ajoneuvon, huomaavat, että DAILY HI-MATIC 

 REGIONAL on ihanteellinen heille. Se 
maksimoi ajonautinnon samalla kun se tarjoaa 
verratonta tehokkuutta ECO-asetuksella ja 
suorituskykyä POWER-asetuksella.

DAILY HI-MATIC E6  
INTERNATIONAL

He, jotka joutuvat ajamaan pitkiä matkoja ja 
haluavat mukavan ja luotettavan kumppanin, 
voivat valita käyttönsä DAILY HI-MATIC  
INTERNATIONALIN, joka on suorituskyvyltään 
huippuluokkaa ja todella nautinnollinen ajettava. 
Pitkä ylivaihteen suhde ja momenninmuunnin 
takaavat erinomaisen polttoainetehokkuuden.
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VÄRIT
VALITSE DAILYSI VÄRI
Voit valita sadoista perusväreistä ja metalliväreistä*, jotta ajoneuvo sopii yrityksesi brändiin, muihin yrityksesi ajoneuvoihin tai vaikka 
vain henkilökohtaiseen makuusi. Alla olevat värit ovat esimerkkejä monista saatavilla olevista väreistä, joiden avulla voit yksilöidä  
Daily  -ajoneuvosi.

JÄLKIASENNETTAVAT VARUSTEET
PARANNA DAILY E6 KOKEMUSTASI
Räätälöi Daily  -ajoneuvosi valitsemalla laajasta valikoimasta laadukkaita lisävarusteita ajoneuvon ulkonäön, mukavuuden, 
turvallisuuden, tekniikan tai liitettävyyden parantamiseksi.

MAKSIMOI TEHOKKUUS
Maksimoi Daily :n tehokkuus alkuperäisillä 
kattospoilereilla, jotka ovat erinomainen aerodynaaminen 
ratkaisu ja vähentävät polttoaineen kulutusta. Aina valmiina 
töihin aurinkolipan avulla: aurinkolippa vähentää 
auringonsäteiden häikäisyä ja jään muodostumista 
tuulilasiin kylminä pakkaspäivinä. Paranna ajoneuvosi 
suorituskykyä deflektoreilla, jotka vähentävä ilmanvastusta 
ja pyörreliikettä vaikuttamatta näkyvyyteen.

HI-TECHIÄ MUKAAN
Varusta mobiilityöpiste uusimmilla ominaisuuksilla ja 
uusimmalla teknologialla. Full Vision 
-multimediajärjestelmään sisältyy navigointijärjestelmä ja 
takakamera täydellistä multimedianavigointia varten ja 
turvallisuuden takaamiseksi peruuttamisen yhteydessä. 
Smart Driving -apujärjestelmän mukana tulee GPS-
navigointijärjestelmä ja digitaalinen videonauhuri korkean 
resoluution kameralla mahdollisten kolarien kuvaamiseksi. 
Jos haluat pysyä aina yhteydessä, niin valitse mukaan 3G 
Wifi -reititin, joka voi tukea jopa 10 eri laitetta yhtä aikaa.

AINA TURVALLINEN
Valitse laajasta valikoimasta lisävarusteita, jotka parantavat 
ajoturvallisuutta: TPMS-järjestelmä, joka varmistaa, että 
renkaissasi on aina oikea rengaspaine, jotta ajat 
polttoainetehokkaasti, tai parkkiavustin helpottamaan 
pysäköintiä. Valorauta, jolla on eurooppalainen hyväksyntä, 
tarjoaa suojaa auton etuosaan ja parantaa ajoneuvon ja 
jalankulkijoiden aktiivista ja passiivista suojaa. Pidä 
ajoneuvosi ja sen tavaratila turvassa porauksen- ja 
murtosuojalukoilla sekä ajonestolaitteella, joka antaa 
elektronista ja mekaanista suojaa.

MUKAVAMPIA MATKOJA
Valitse istuinsuojat ja matot, jotka parhaiten sopivat 
käyttöösi. Sinulla on aina ulottuvillasi maistuvaa kuumaa 
juotavaa Lavazza-kahvinkeittimen ansiosta. Daily  
tarjoaa kaikkea mitä voisit haluta, jotta olosi ajoneuvon 
kyydissä on juuri niin mukava kuin haluat.

Löydät täyden luettelon tarjotuista lisävarusteista 
lisävarusteluettelosta ja online-luettelosta, johon 
pääset seuraavasta linkistä: 

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Lataa se App Storesta tai Google Playsta  
ja pääset käsiksi lisäkuviin, -tietoihin  
ja videoihin.

Tutustu lisävarustevalikoimaan ilmaisen 
IVECO Accessories -luettelon avulla.

* Nämä värit ovat tarjolla lisähintaan.

52490 - INSTINCT BLUE

50124 - METALLIC RED 

50127 - ULM GREY

52481 - BOREAL BLUE

52205 - BRILLIANT GREY

52358 - STONE GREY

52434 - ECO GREEN

50115 - MAGIRUS GREY

52360 - ALL BLACK

PERUSVÄRIT

METALLIVÄRIT

50051 - LIGHT BLUE

50135 - BUSINESS WHITE 

50126 - MARANELLO RED

50105 - POLAR WHITE

52028 - ADVENTURE 
ORANGE

52062 - BACK TO BLACK

50120 - PEGASO BLUE

52170 - SUN YELLOW

50162 - PROFESSIONAL 
GREY

Kiinteä spoileri - Business-versio lokeroilla Aurinkolippa ja deflektorit

Istuinsuojat & matot

Multimediajärjestelmä «Full Vision» Smart Driving -apujärjestelmä

TPMS-järjestelmä, eli renkaanpaineen 
seurantajärjestelmä

Valorauta

Lavazza-kahvinkeitin
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ASIAKASPALVELU
TUTUSTU KOKO VALIKOIMAAMME AMMATTILAISPALVELUITA, 
JOTKA PARANTAVAT YRITYKSESI SUORITUSKYKYÄ

VALITSE PALVELUPAKETTI, JOKA SOPII YRITYKSELLESI
Daily  pitää yrityksesi tiellä ja säilyy pitkään palveluksessasi. Tiedämme, että tarpeet voivat vaihdella yrityksestä  
ja sen toimista riippuen.
Siksi IVECO tarjoaa mukautuvia elementtejä: voit valita yhdistelmänä Suunnitellut huollot ja Laajennettu takuu -palvelut,  
jotka sopivat juuri sinun yrityksellesi. Voit muokata pakettiasi vielä lisää saatavissa oleville Lisäkattavuuselementeillä.

SUUNNITELLUT HUOLTO-OHJELMASOPIMUKSET LAAJENNETTU TAKUU

POISSULJETUT OSAT
Mahdollisesti poissuljetut vaihtoehdot 
löydät sopimusmateriaaleista,  
jotka koskevat aluettasi.

Isoimmat ”elementit”, joista tarjous koostuu (Huollot, Voimansiir to, Lisävoimansiir to, Kuluvat osat) ovat yhdisteltävissä eri tavoin,  
jotta saadaan aikaan sopimus, joka istuu yrityksellesi. Tässä lista kaikista mahdollisista yhdistelmistä, jotka tukevat sinua ja yritystäsi:

HUOLTO
VOIMANSIIRTO-

JÄRJESTELMÄ
LISÄVOIMANSIIR-
TOJÄRJESTELMÄ

KULUVAT OSAT
VOIMANSIIRTO-

JÄRJESTELMÄ
LISÄVOIMANSIIR-
TOJÄRJESTELMÄ

IVECO GENUINE PARTS pitää Dailysi luotettavasti tiellä 
niinä monina vuosina, kun se palvelee sinua – ja vieläpä 
kustannustehokkaasti. Laaja tarjonta vaihtelee uusista ja 
kunnostetuista osista aina huoltosarjoihin ja telematiikkaratkaisuihin. 
IVECO ylläpitää 7 päävarastoa ja käyttää edistynyttä teknologiaa, 
jotta se voi taata 24/7-toimitukset ympäri Eurooppaa.

IVECON FANI-KAUPPA
Voit valita laajasta valikoimasta IVECOn työasuja ja vapaa-ajan 
asuja sekä muita hyösyllisiä oheistavaraoita myyjäsi luona tai 
IVECOn verkkokaupassa osoitteessa www.ivecofanshop.com. 

IVECO ASSISTANCE NON-STOP on vain 
puhelinsoiton päässä 24 tuntia ja 7 päivää viikossa, jotta Dailysi 
ja yrityksesi pysyvät tien päällä.

IVECO NON-STOP on IVECOn alkuperäinen älypuhelinsovellus, jota voit käyttää viestinnässä IVECOn kanssa, 
jos ajoneuvoosi ilmaantuu vika. Anna ajoneuvosi tiedot (VIN ja rekisterinumero) ja voit lähettää napinpainalluksella 
avunpyynnön IVECOn asiakaspalvelukeskukseen. Käsittelemme pyyntösi heti, aktivoimme lähimmän korjaamon  
ja hoidamme seurannan koskien ajoneuvon korjausta. Sovelluksen kautta saat päivityksiä ajoneuvoasi  
koskevasta avunpyynnöstä.

IVECO CAPITAL on IVECOon kytketty talouspalvelumerkki 
ja se tarjoaa täyttä palvelua talous- leasing, vuokra- ja 
apupalveluita hyötyajoneuvoja koskien – laajennetut takuut, 
huolto- ja korjaussopimukset sekä erilaiset vakuutukset 
voidaan sisällyttää pakettiin.
Kaikki talouspaketit voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden 
mukaan ja liittää kaikkiin ajoneuvotyyppeihin – uusiin, 
käytettyihin tai muunneltuihin.
IVECO CAPITAL tarjoaa asiakkailleen kiinnostavia rahoitusratkaisuja. 
Jos haluat lisää tietoja, niin ole hyvä ja ota yhteyttä IVECO-myyjääsi.

IVECO is a brand of CNH Industrial N.V., a global leader in the capital goods sector that, through its various businesses, designs, produces and sells 
agricultural and construction equipment, trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles, in addition to a broad portfolio of powertrain applications.  
It also distributes high performance genuine parts for all CNH Industrial Commercial Brands.

 
LISÄVOIMANSIIRTOJÄRJESTELMÄ

• Osat, joita ei mainittu  
jo voimansiir tojärjestelmässä,  
kuten sähköjärjestelmät  
ja suihkutusjärjestelmät

 
KULUVAT OSAT

• Kytkin
• Jarrupalat
• Jarrulevyt
• Jarrurummut
• Jarrunpäällysteet rumpujarruille

 
HUOLTO

• Huolto
• Voitelu
• Huolto- ja korjauskäsikirjan mukaiset öljyn- 

ja nesteidenvaihdot

 
VOIMANSIIRTOJÄRJESTELMÄ

• Moottori
• Polttoaineen suihkutus
• Vaihteisto 
• Kardaaniakselin ja akseleiden korjaukset
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