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AR DAILY BLUE POWER ILGTSPĒJĪGS TRANSPORTS 
IR ŠODIENAS REALITĀTE
Pārmaiņas transporta nozarē veicina strauju virzību uz ilgtspējīgām tehnoloģijām pilsētas transportā preču un pasažieru pārvadāšanai. 
Daily Blue Power gamma transporta uzņēmumiem piedāvā unikālas priekšrocības – patiesas izvēles iespējas starp dažādām 
tehnoloģijām un ieguvumiem no to Kopējām Īpašuma Izmaksām – tās visas ir gatavas 2020. gada vides standartu izaicinājumam. 

•  Daily HI-MATIC Natural Power: pirmais saspiestās dabasgāzes dzinējs ar 8-pakāpju automātisko pārnesumkārbu vieglās 
gammas komerciālo transportlīdzekļu nozarē. Nevainojams zemas emisijas un vadāmības apvienojums darbam pilsētvidē.

•  Daily Euro 6 RDE 2020 Ready: pirmais vieglās gammas komerciālais transportlīdzeklis, 
kas ir gatavs „Real Driving Emissions” 2020. normatīviem. Unikāls piedāvājums tirgū.

• Daily Electric: transportlīdzeklis ar nulles emisiju, kas strādā pilsētās, kur ir noteikti strikti satiksmes ierobežojumi.

ATTĪSTIET SAVU BIZNESU PILSĒTVIDĒ BEZ IEROBEŽOJUMIEM
Daily Blue Power ir jauna produktu gamma, kas sniedz atbildes zaļā transporta biznesam, kurš lūkojas pēc visekoloģiskākajiem 
transportlīdzekļiem. Daily Blue Power gamma piedāvā ideālo transportlīdzekli pilsētas un starppilsētu misijām, tas var iebraukt jebkur 
pilsētas centrā, atbrīvojot transporta uzņēmumus no vides prasību diktētajiem ierobežojumiem.

Tam piemīt Daily gammas biznesa instinkts, kas, apvienojot zemāk minētos faktorus, nodrošina ideālo risinājumu: 

• Tehnoloģijas, kas vienmēr ir “Vienu – soli – priekšā”
• Zems emisijas līmenis un maza ietekme uz apkārtējo vidi
• Augsta veiktspēja un efektivitāte

Daily Blue Power saime ir pieejama arī ar borta ierīcēm, kas nodrošina savienojamību, padarot to par profesionālu darba 
rīku – vadītāja un biznesa asistentu, kas pieejams, izmantojot klienta paša mobilās ierīces.

DAILY HI-MATIC 
NATURAL POWER 
PIRMAIS SASPIESTĀS DABASGĀZES DZINĒJS AR 
8-PAKĀPJU AUTOMĀTISKO PĀRNESUMKĀRBU

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY 
PIRMAIS VIEGLĀS GAMMAS KOMERCIĀLAIS 
TRANSPORTLĪDZEKLIS, KURA EMISIJA IR SERTIFICĒTA 
REĀLOS BRAUKŠANAS APSTĀKĻOS, GATAVS 2020. 
GADA NORMATĪVIEM

DAILY ELECTRIC
PIRMAIS VIEGLĀS GAMMAS KOMERCIĀLAIS 
TRANSPORTLĪDZEKLIS AR NULLES EMISIJU

JAUNĀ, ILGTSPĒJĪGĀ GAMMA
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NEIEROBEŽOTA DAUDZPUSĪBA
Visplašākā furgonu un šasiju gamma visā nozarē ar pilno masu līdz 7,2 tonnām

Jaunais Daily Natural Power nodrošina izcilu efektivitāti visdažādākajos darba un vides apstākļos. Tas ir arī ļoti kluss, tāpēc tas var veikt 
preču piegādes arī nakts laikā gan pilsētas centrā, gan zonās, kur ir strikti ierobežots pieļaujamais izmešu līmenis. Tā spēks izriet no 
unikālā trepjveida šasijas rāmja konstrukcijas, kas veidota no speciāla tērauda C-veida sānu šķērssijām, kas nodrošina visplašākās 
montāžas iespējas virsbūvju un aprīkojuma uzstādīšanai.

3,0 LITRU DZINĒJS NEPĀRSPĒTAI VEIKTSPĒJAI

Pateicoties ilgtspējīgajām CNG tehnoloģijām, Daily Natural 
Power nodrošina tādu pašu sniegumu kā atbilstošā dīzeļdzinēja 
versija. 3 litru dzinējs ar 136 Zs jaudu un ar šajā klasē vislabāko 
350 Nm griezes momentu spēj veikt ikvienu misiju, ieskaitot 
vissarežģītākos pārvadājumus ar saldēšanas iekārtām noteiktā 
temperatūras režīmā.

AR BIOMETĀNU CO2 EMISIJA TUVU NULLEI

HI-MATIC transmisija, sajūgta ar dabasgāzes dzinēju, reālos 
braukšanas apstākļos un pilsētas pārvadājumos samazina CO2 
izmešu līmeni par līdz pat 5% salīdzinājumā ar dīzeļdzinēja versiju. 
CO2 emisiju var samazināt pat par 95%, izmantojot biometānu, 
ilgtspējīgo nākotnes degvielu. Nevainojamais F1C 3,0 litru 
dabasgāzes dzinējs apvienojumā ar HI-MATIC vēl vairāk uzlabo 
ilgtspējību, par 76% samazinot cieto daļiņu skaitu un par 12% 
NOx izmešus salīdzinājumā ar dīzeļdzinēja versiju. 

IZCILA DEGVIELAS EKONOMIJA

HI-MATIC – apvienojumā ar 3,0 litru dabasgāzes dzinēju – 
degvielas patēriņa robežlīniju nospiež vēl zemāk, jo salīdzinājumā 
ar manuālo versiju spēj panākt degvielas ietaupījumu līdz pat 
2,5%. Papildus mazākam degvielas patēriņam Daily Natural Power 
dabasgāzes versijas priekšrocības sniedz arī ievērojami zemākās 
saspiestās dabasgāzes (CNG) uzpildes cenas daudzās valstīs, kas 
nodrošina ļoti konkurētspējīgas izmaksas uz vienu kilometru – līdz 
pat 35% ekonomiju salīdzinājumā ar dīzeļdzinēja versiju.

PIRMĀ 8-PAKĀPJU AUTOMĀTISKĀ 
PĀRNESUMKĀRBA AUGSTĀKĀ LĪMEŅA 
KOMFORTAM UN DROŠĪBAI

Jaunā HI-MATIC transmisijas paaudze ir izstrādāta tā, lai 
nodrošinātu absolūtu braukšanas prieku ar pašregulējošo 
pārslēgšanās stratēģiju, kas pielāgo pārnesumu pārslēgšanas 
vadības loģiku, izvēloties visatbilstošāko no 20 dažādām 
programmām. Daily HI-MATIC Natural Power ir vislabākais 
risinājums tiem, kuriem ik dienu jāstrādā pilsētas intensīvajā 
satiksmē. Pateicoties ergonomiskajai, multifunkcionālajai vadības 
svirai, vadītājs var pilnībā koncentrēties uz satiksmes 
un braukšanas apstākļiem.

Līdz pat 450 km nobraukums reālos apstākļos atkarībā no dabasgāzes balonu tilpuma. 
Veiktspēja avārijas režīmā, braucot ar benzīnu: Jauda 60 kW (82 Zs) un griezes moments 230 Nm

3,0 LITRU SASPIESTĀS DABASGĀZES DZINĒJS

MAKSIMĀLĀ JAUDA 136 Zs (100 kW)

DZINĒJA APGRIEZIENU DIAPAZONS 
PIE MAKSIMĀLĀS JAUDAS

2730-3500 apgr/min

MAKSIMĀLAIS GRIEZES MOMENTS 350 Nm

DZINĒJA APGRIEZIENU DIAPAZONS 
PIE MAKSIMĀLĀ GRIEZES MOMENTA

1500-2730 apgr/min

ABSOLŪTS BRAUKŠANAS PRIEKS
IVECO ekskluzīvā HI-MATIC 8-pakāpju automātiskā transmisija aizvien plašākajā 
modeļu klāstā nodrošina visas komforta, drošības, degvielas ekonomijas un 
veiktspējas sniegtās priekšrocības, spējot apmierināt visas jūsu biznesa vajadzības. 
Ir pieejama arī 6-pakāpju manuālā pārnesumkārba.

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER
PIRMAIS SASPIESTĀS DABASGĀZES DZINĒJS AR 8-PAKĀPJU 
AUTOMĀTISKO PĀRNESUMKĀRBU

DABASGĀZES PRIEKŠROCĪBAS
• Dzinēja veiktspēja ir līdzvērtīga dīzeļdzinēja sniegumam
•  Kravas un slodzes kapacitāte ir tāda pati kā dīzeļa versijai 

(atkarībā no vietējās likumdošanas prasībām)
• Degvielas izmaksu ekonomija var sasniegt 35%
•  Līdz pat 5% zemāka CO2 emisija salīdzinājumā ar dīzeļa versiju 

(līdz pat 95% CO2 pēc WTW testa, izmantojot biometānu)

• Par 4 dB zemāks trokšņu līmenis salīdzinājumā ar dīzeļa versiju
•  Zemāks izmešu līmenis salīdzinājumā ar dīzeļa versiju 

(–12% NOx, –76% cieto daļiņu) ar vienkāršāku 
piesārņojuma kontroles sistēmu

• Nav AdBlue®

• Pēcapstrādes sistēmai nav vajadzīga apkope
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DAILY EURO 6 RDE 2020 READY IR VISMODERNĀKAIS DĪZEĻDZINĒJS 
VIEGLĀS GAMMAS KOMERCTRANSPORTA NOZARĒ
IVECO ir uzņēmies vadību tādu transportlīdzekļu izstrādē, kas ir gatavi stingrajām 2020. gada prasībām, kas papildus laboratorijas 
sertifi kācijas procedūrai nosaka mērījumu veikšanu arī reālos braukšanas apstākļos.

Neatkarīgā Nīderlandes organizācija (TNO) testēja Daily Euro 6 RDE 2020 Ready emisijas un degvielas patēriņu saskaņā ar 
jauno, ofi ciālo testēšanas procedūru reālos vides apstākļos un apliecināja, ka par mērķi izvirzītais atbilstības koefi cients 
pārsniedz izvirzītās prasības par trīs gadiem uz priekšu.

VIENĪGAIS INDUSTRIĀLĀ DZINĒJA 
KONCEPTS LIELĀKAI IZTURĪBAI

Pareizā samēra 2,3 litru dzinējs, kas 2016. gadā tika pilnībā 
pārveidots, tagad ir aprīkots ar modernizētu Selektīvo 
Katalītiskās Reducēšanas pēcapstrādes sistēmu (SCR), kuras 
priekšrocības nodrošina mūsu 25 gadu ilgā pieredze šo 
tehnoloģiju izstrādē. Salīdzinājumā ar vieglo automobiļu 
dzinējiem F1A 2,3 litru dzinējam ir lielāks darba tilpums un 
īstena industriālā dzinēja koncepcija, kas nozīmē lielāku izturību 
un faktiski zemākus NOx izmešus reālos braukšanas apstākļos.

ŠAJĀ KLASĒ EKSKLUZĪVĀ 8-PAKĀPJU 
AUTOMĀTISKĀ PĀRNESUMKĀRBA

Daily Euro 6 RDE 2020 Ready raksturo šajā klasē ekskluzīvā 
8-pakāpju automātiskā pārnesumkārba, kas ir radīta, lai sniegtu 
absolūtu braukšanas prieku. Ar pašregulējošo pārnesumu 
stratēģiju HI-MATIC mazāk nekā 200 milisekundēs vienmērīgi 
ieslēdz atbilstošo pārnesumu. Pateicoties visplašākajām 
pārnesumu skaitļa izvēles iespējām, dzinējs vienmēr darbojas ar 
optimālajiem apgriezieniem. Vēl viena HI-MATIC priekšrocība 
ir zemās apkopes un remonta izmaksas, kas pateicoties 
rekordaugstajai izturībai un uzticamībai, ir par 10% zemākas 
nekā modeļiem ar manuālo transmisiju.

DEGVIELAS EKONOMIJA PILSĒTAS 
APSTĀKĻOS LĪDZ PAT 7%

Daily Euro 6 RDE 2020 Ready ar tā standarta raksturlielumiem, 
piemēram, MICHELIN Agilis Eco-riepas un Start & Stop 
sistēmu, nodrošina par 7% zemāku degvielas patēriņu 
salīdzinājumā ar pašreizējo versiju, par pamatu ņemot reālus 
klientu pārvadājumus pilsētas apstākļos. Dzinēja parametri 
un transmisijas kalibri ir optimizēti tā, lai atbilstu reālai 
transportlīdzekļa ekspluatācijai, maksimāli efektivizējot 
degvielas patēriņu, taču neļaujot tam ietekmēt emisijas līmeni.

GATAVS 2020. NORMATĪVIEM: PIRMAIS 
VIEGLĀS GAMMAS KOMERCIĀLAIS 
TRANSPORTLĪDZEKLIS NOZARĒ

2,3 litru dzinējs, ko raksturo modernizētā Selektīvās katalītiskās 
Reducēšanas (SCR) tehnoloģija, ir pirmais dzinējs, kas vienmēr 
ir “Vienu – soli – priekšā” un ir gatavs nākotnei. To testēja un 
pārbaudīja neatkarīga institūcija, lai tiktu izpildīti vēl stingrākie 
nosacījumi, kas stāsies spēkā 2020.gadā un kas papildus 
laboratorijas sertifi kācijas procedūrai veiks mērījumus arī 
reālajos braukšanas apstākļos (RDE).

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
PIRMAIS VIEGLĀS GAMMAS KOMERCIĀLAIS TRANSPORTLĪDZEKLIS, KAS IR 
SERTIFICĒTS REĀLOS BRAUKŠANAS APSTĀKĻOS, GATAVS 2020. NORMATĪVIEM

2,3 LITRU F1A DZINĒJS
Pareizā samēra IVECO 2,3 litru dzinējs 2016. gadā tika pilnībā pārveidots, 
un tagad tas ir aprīkots ar mūsu modernizēto Selektīvo Katalītiskās 
Reducēšanas pēcapstrādes sistēmu (SCR), kuras priekšrocības nodrošina 
mūsu 25 gadu ilgā pieredze šo tehnoloģiju izstrādē.

2,3 LITRU F1A DZINĒJS

EMISIJA Euro 6 RDE 2020 Ready

TEHNOLOĢIJA Selektīvā Katalītiskās Reducēšanas pēcapstrādes sistēma (SCR)

KOMERCIĀLAIS NOSAUKUMS 140 160

JAUDA 136 Zs 156 Zs

GRIEZES MOMENTS 350 Nm 380 Nm

PĀRNESUMKĀRBA HI-MATIC / Manuālā HI-MATIC / Manuālā

IEDZIMTA ELASTĪBA UN IZTURĪBA
Izvēlieties savai misijai vispiemērotāko biznesa partneri, kas ir pieejams ar 136 Zs un 156 Zs dzinēju ar līdz pat 380 Nm griezes 
momentu un ar šajā klasē ekskluzīvo 8-pakāpju automātisko HI-MATIC transmisiju. Izvēlieties versiju, kas vislabāk atbilst jūsu 
biznesa vajadzībām: paneļu furgonu vai furgonu ar papildus logiem, šasiju vai šasiju ar dubultkabīni un daļēju kabīnes uzbūvi, un 
pilnībā izmantojiet šī vieglā komerctransporta piedāvāto spēku un izturību, kas ar savām tērauda šasijas garensijām ir līdzvērtīgs 
kravas automobilim.
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VISPLAŠĀKĀ GAMMA VISĀ NOZARĒ
Daily Electric, nulles emisija un gatavs jebkurai misijai. Pateicoties visplašākajai furgonu un šasiju gammai visā nozarē – piemērots visiem 
pielietojuma veidiem līdz pat 5,6 tonnu pilnajai masai, Daily Electric ir ideāli piemērots visdažādākajiem darba veidiem: gan darbam 
pilsētas centrā, gan transfēra pakalpojumiem un atpūtas ceļojumiem.

ELASTĪGI UZLĀDES REŽĪMI – IVECO PATENTS

BEZ IEROBEŽOJUMIEM PILSĒTVIDĒ 
UN DARBAM NAKTS STUNDĀS

Tā klusā darbība dod savu ieguldījumu trokšņu piesārņojuma 
samazināšanā un nodrošina iespēju veikt piegādes pilsētas 
zonās nakts stundās. Jaunā akustiskā gājēju brīdināšanas sistēma 
ļauj pilnīgi droši darboties pilsētas centrā. Izmantojiet pilnībā tā 
piedāvātās priekšrocības, lai attīstītu savu biznesu arī pilsētās, 
kur ir noteikti strikti satiksmes ierobežojumi.

2 STUNDU ĀTRĀS UZLĀDES REŽĪMS

Akumulatoru veiktspēja ir optimizēta visiem laika apstākļiem, 
un to uzlādei jaunajā ātrās uzlādēšanas režīmā, kas ir pieejams 
gan publiskajās, gan privātajās uzlādes vietās, ir nepieciešamas 
tikai 2 stundas. 
Pateicoties IVECO patentētajam Elastīgās Uzlādes Režīmam 
un unikālajai elektromobiļa rozetei un savienotājam, jūs varat 
uzlādēt sava Daily Electric akumulatorus kad un kur vien vēlaties.

PILNA ILGTSPĒJA AR NULLES EMISIJU

Daily Electric ir unikāls automobilis ar 100% nulles emisijas vilci 
un visplašāko klāstu visā nozarē. 
Augstas efektivitātes akumulatoru sistēma un papildus 
elektroierīču izmantošana apvienojumā ar pilnībā utilizējamiem 
akumulatoriem padara to par absolūti ilgtspējīgu transportlīdzekli.

NOBRAUKUMS BEZ UZLĀDES LĪDZ PAT 200 KM 
REĀLOS BRAUKŠANAS APSTĀKĻOS

Pateicoties elastīgajām akumulatoru konfi gurācijas iespējām 
ar līdz pat 3 vienībām un nupat uzstādītajām efektivitātes 
funkcijām, piemēram, EcoPower braukšanas režīmam, un 
jaunajai bremžu reģenerācijas stratēģijai, jaunais Daily Electric 
var pieveikt neticami garu distanci bez atkārtotas uzlādes, – līdz 
pat 200 km reālos pilsētas apstākļos.

TILTS UZ PILNĪGI JAUNU LIETOTĀJA PIEREDZI
IVECO Daily Electric TomTom® Bridge ir unikāls TomTom® un IVECO darba 
rezultāts, kas ir kopīgi izstrādāts, lai sniegtu profesionāliem autovadītājiem pielāgotus 
risinājumus, kas atbilst viņu vajadzībām. Daļēji integrētā vadības paneļa dok-stacija 
nodrošina ērtu iebūvēto sistēmu izmantošanu un noņemamās ierīces fl eksibilitāti 
ar svarīgām lietotnēm jūsu biznesa vadībai.

Jaunā WEB monitoringa lietotne nodrošina autoparka pārvaldniekiem iespēju 
kontrolēt un vadīt visus autoparka Daily Electric transportlīdzekļus reālajā laikā, 
ļaujot pārbaudīt visdažādākos parametrus. Šo instrumentu pārvalda arī IVECO 
ekspertu komanda, lai novērstu transportlīdzekļa kļūmes un sniegtu ieteikumus par 
apkopes un uzturēšanas darbībām. 

PUBLISKĀS UZLĀDES VIETAS 
(pie 400 Vac/16A 3,5/7/11 kW) 10 stundas

PRIVĀTĀS UZLĀDES VIETAS 
(pie 400 Vac/16A 3,5/7/11 kW) 10 stundas

PUBLISKĀS ĀTRĀS UZLĀDES VIETAS 
(pie 400 Vac/32A 22 kW) 2 stundas

UZLĀDE MĀJĀS
(pie 230 Vac/16A 3,5 kW) 24 stundas

DAILY ELECTRIC
PIRMAIS VIEGLĀS GAMMAS KOMERCIĀLAIS TRANSPORTLĪDZEKLIS 
AR NULLES EMISIJU
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ZILAS IEKŠĒJĀS APDARES DETAĻAS ZILI VIEGLMETĀLA DISKI 
UN MICHELIN AGILIS ECO-RIEPAS

EKSKLUZĪVAIS REŽĢIS SKAIDRI IEZĪMĒTA PRIEKŠĒJO LUKTURU LĪNIJA

ZILS INSTRUMENTU PANELIS

Daily Blue Power saime ir ilgtspējīgs biznesa partneris, kas paver ceļu uz Neierobežotām Piegādes iespējām pilsētās un piepilsētās, 
atbrīvojot transporta operatorus no vides aizsardzības aktu noteiktajiem ierobežojumiem un pateicoties uzvarētāja komplektam – 
tehnoloģijas, zems emisijas līmenis, augsta veiktspēja un efektivitāte.

GAMMA

JAUDA HI-MATIC
FURGONS KABĪNE

MIKROAUTOBUSS
Nesapāroti riteņi Dubultriteņi Nesapāroti riteņi Dubultriteņi

EURO 6 RDE 
2020 READY

136 Zs ● 35S 35C 35S 35C –

156 Zs ● 35S 35C 35S 35C –

NATURAL POWER 136 Zs ● 35S 35C 40C 50C 65C 70C 35S 35C 40C 50C 65C 70C 50C

ELECTRIC
60 kW – 35S – 35S 35C –

80 kW – – 45C 50C – 45C 50C 50C

● Pieejams     – Nav pieejams
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