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NAUJI EKOLOGIŠKI MODELIAI
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„DAILY ELECTRIC“
PIRMASIS LENGVASIS KROVININIS
AUTOMOBILIS BE IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ

„DAILY HI-MATIC
NATURAL POWER“

PIRMASIS LENGVASIS KROVININIS AUTOMOBILIS,
PATIKRINTAS DĖL REALIOS TARŠOS IR ATITINKANTIS 2020 M.
ĮSIGALIOSIANČIUS REIKALAVIMUS

PIRMASIS SUSLĖGTOMIS GAMTINĖMIS
DUJOMIS VAROMAS VARIKLIS SU 8 PAVARŲ
AUTOMATINE PAVARŲ DĖŽE

SU „DAILY BLUE POWER“ EKOLOGIŠKAS TRANSPORTAS
JAU ŠIANDIEN TAMPA REALYBE
Transporto priemones gaminanti pramonė sparčiai juda link ekologiškų technologijų krovinių ir žmonių gabenimo srityje.
„Daily Blue Power“ modeliai transporto priemonių parkų operatoriams siūlo unikalią galimybę rinktis iš skirtingų technologijų
automobilių ir bendrosios nuosavybės kainos pranašumų – visi jie atitinka nuo 2020 m. įsigaliosiančių naujų aplinkos apsaugos
standartų reikalavimus.
•D
 aily HI-MATIC Natural Power: pirmasis suslėgtomis gamtinėmis dujomis varomas variklis su 8 pavarų automatine pavarų
dėže lengvųjų krovininių automobilių rinkoje. Puikus mažos taršos ir puikių važiavimo savybių derinys miesto sąlygoms.
• Daily Euro 6 RDE 2020 Ready: pirmasis lengvasis krovininis automobilis, atitinkantis 2020 m. pradedamo
taikyti įprastinėmis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio reikalavimus. Unikalus pasiūlymas rinkoje.
• Daily Electric: teršalų neišmetantis automobilis, galintis važinėti miestuose su griežčiausiais transporto
priemonių eismo reikalavimais.
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BE APRIBOJIMŲ VYSTYKITE SAVO VERSLĄ MIESTO TERITORIJOJE
„Daily Blue Power“ yra nauja gaminių šeima, pateikianti sprendimą „žaliam“ transporto verslui, kuris ieško kuo mažiau aplinką teršiančių
automobilių. „Daily Blue Power“ siūlo puikų automobilį darbui mieste ir priemiesčiuose. Šis automobilis gali patekti į visų miestų
centrus ir transporto priemonių operatorius išlaisvinti nuo aplinkos apsaugos reglamentų suvaržymų.
Šie automobiliai pasižymi „Daily“ modelių verslo instinktu ir savininkui suteikia pranašumų teikiantį derinį:
• Vienu žingsniu priekyje žengianti technologija
• Mažai išmetamų teršalų ir mažas neigiamas poveikis aplinkai
• Puikios eksploatacinės savybės ir degalų taupymas
„Daily Blue Power“ šeimos modeliai gaminami ir su interneto ryšio įranga, tad vairuotojas gali profesionaliai dirbti ir vairuotoju,
ir verslo vadybininku, o klientai su juo susisieks naudodamiesi savo mobiliaisiais įrenginiais.
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„DAILY HI-MATIC NATURAL POWER“
PIRMASIS SUSLĖGTOMIS GAMTINĖMIS DUJOMIS VAROMAS
VARIKLIS SU 8 PAVARŲ AUTOMATINE PAVARŲ DĖŽE

TIKRAS VAIRAVIMO MALUNUMAS
Išskirtinė IVECO HI-MATIC 8 pavarų automatinė pavarų dėžė užtikrina komfortą,
saugumą, degalų taupymą ir puikias eksploatacines savybes įvairiausiuose automobilių
modeliuose ir taip patenkina visus jūsų verslo poreikius. Galima užsisakyti ir 6 pavarų
mechaninę pavarų dėžę.

3,0 LITRŲ SUSLĖGTOMIS GAMTINĖMIS DUJOMIS VAROMAS VARIKLIS
MAKSIMALI GALIA

136 AG (100 kW)

VARIKLIO SŪKIAI ESANT MAKS. GALIAI

2730–3500 sūk/min

MAKSIMALUS SUKIMO MOMENTAS
VARIKLIO SŪKIAI ESANT MAKS. SUKIMO MOMENTUI

350 Nm
1500–2730 sūk/min

Iki 450 km nuvažiuojamas atstumas realiomis sąlygomis, priklausomai nuo CNG bako talpos.
Benzininis režimas: galia 60 kW (82 AG), sukimo momentas 230 Nm.

PIRMOJI 8 PAVARŲ AUTOMATINĖ PAVARŲ DĖŽĖ
DIDŽIAUSIAM KOMFORTUI IR SAUGUMUI
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PUIKUS DEGALŲ EFEKTYVUMAS

Naujoji HI-MATIC pavarų dėžių karta sukurta taip, kad suteiktų
visišką vairavimo malonumą su prisitaikančia pavarų perjungimo
sistema, kuri reguliuoja pavarų perjungimo valdymo logiką
rinkdamasi iš 20 skirtingų programų. „Daily HI-MATIC Natural
Power“ yra geriausias sprendimas tiems, kuriems kasdien tenka
susidurti su miesto eismo iššūkiais. Dėl ergonominės
daugiafunkcės pavarų svirties vairuotojas visą dėmesį gali skirti
eismui ir važiavimo sąlygoms.

HI-MATIC kartu su 3,0 litrų „Natural Power“ varikliu dar labiau
taupo degalus, nes jų sąnaudos sumažėja iki 2,5 %, palyginti su
modeliu su mechanine pavarų dėže. Be to, „Daily Natural
Power“ pranašumas daugelyje šalių yra gerokai žemesnė
suslėgtų gamtinių dujų (CNG) kaina, dėl kurios išlaidos
degalams sumažėja iki 35 %, palyginti su išlaidomis dyzelinui.

3,0 LITRŲ VARIKLIS NEPRILYGSTAMAM
VAŽIAVIMUI

BEVEIK JOKIŲ IŠMETAMŲ CO2 DUJŲ
NAUDOJANT BIOMETANĄ

Dėl ekologiškos CNG technologijos „Daily Natural Power“
pasižymi tokia pačia galia ir greita reakcija į akceleratoriaus
paspaudimą kaip ir jo dyzelinis analogas. 3,0 litrų 136 AG
variklis su geriausiu savo klasėje 350 Nm sukimo momentu gali
susidoroti su sunkiausiomis apkrovomis, įskaitant galingas
šaldymo sistemas.

HI-MATIC pavarų dėžė kartu su gamtinėmis dujomis varomu
varikliu išmetamų CO2 dujų kiekį sumažina iki 5 %, palyginti su
dyzeliniu automobilio modeliu realiomis važiavimo mieste
sąlygomis.
Išmetamų CO2 kiekį galima sumažinti ir iki 95 %, jei naudojamas
biometanas – ekologiški ateities degalai. Puikus gamtinėmis
dujomis varomas 3,0 litrų F1C variklis kartu su HI-MATIC dar
mažiau teršia aplinką, nes išmeta 76 % mažiau kietųjų dalelių ir
12 % mažiau NOx, palyginti su dyzeliniu varikliu.

NERIBOTAS UNIVERSALUMAS
Didžiausias iki 7,2 tonos bendrosios masės furgonų ir važiuoklių su kabina pasirinkimas
„Daily Natural Power“ puikiausiai tinka įvairioms darbo sąlygoms ir užduotims. Be to, jis važiuoja labai tyliai, todėl gali naktį pristatinėti
krovinius miestų centruose ir dirbti rajonuose, kuriuose dėl taršos ribojamas automobilių eismas. Jo tvirtumą užtikrina unikali rėminė
važiuoklės konstrukcija, sudaryta iš specialaus plieno „C“ formos šoninių elementų, suteikianti didelę laisvę kėbulų gamintojams.

GAMTINIŲ DUJŲ PRANAŠUMAI
• Variklio galia kaip ir dyzelinio modelio
•K
 rovinio masė kaip ir dyzelinio modelio
(priklausomai nuo galiojančių įstatymų)
• Išlaidas degalams galima sumažinti iki 35 %
• Iki 5 % mažesnis išmetamų CO2 dujų kiekis
(iki 95 % mažesnis naudojant biometaną)

• 4 dB mažesnis variklio triukšmas, palyginti
su dyzeliniu varikliu
• Mažiau išmetamų teršalų (–12 % NOx, –76 % kietųjų
dalelių) ir paprastesnė išmetamųjų dujų
nukenksminimo sistema
• Nereikia „AdBlue®“
• Nereikia prižiūrėti dujų nukenksminimo sistemos.
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„DAILY EURO 6 RDE 2020 READY“
PIRMASIS LENGVASIS KROVININIS AUTOMOBILIS, PATIKRINTAS DĖL REALIOS
TARŠOS IR ATITINKANTIS 2020 M. ĮSIGALIOSIANČIUS REIKALAVIMUS

2,3 LITRO F1A VARIKLIS
IVECO tinkamo dydžio 2,3 litro F1A variklis 2016 m. buvo iš pagrindų
atnaujintas, dabar jame įdiegta pažangi selektyviosios katalizinės redukcijos
išmetamųjų dujų apdorojimo sistema, kurios technologiją IVECO vysto
jau 25 metus.
2,3 LITRO F1A VARIKLIS
EMISIJOS
TECHNOLOGIJA
KOMERCINIS PAVADINIMAS
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IKI 7 % MAŽESNĖS DEGALŲ
SĄNAUDOS MIESTE

2,3 litro variklis su pažangia selektyviosios katalizinės redukcijos
(SCR) technologija yra ateities variklis. Jis išbandytas
nepriklausomame tyrimų centre ir patvirtinta, kad atitinka
griežtesnius nuo 2020 m. įsigaliosiančius taršos reikalavimus, kai
išmetami teršalai bus matuojami ne tik laboratorijoje, bet ir
įprastinėmis važiavimo sąlygomis (RDE).

„Daily Euro 6 RDE 2020 Ready“ su tokia standartine įranga
kaip „MICHELIN Agilis Eco“ padangos ir „Start & Stop“
sistema važinėjimo mieste sąlygomis sunaudoja iki 7 % mažiau
degalų, palyginti su dabartiniu modeliu. Variklio parametrai ir
pakabos nuostatos sureguliuoti taip, kad atitiktų realias
automobilio naudojimo sąlygas, maksimaliai taupytų degalus ir
neterštų aplinkos.

IŠSKIRTINĖ SAVO KLASĖJE 8 PAVARŲ
AUTOMATINĖ PAVARŲ DĖŽĖ

VIENINTELIS TIKRAS PATVARUMĄ UŽTIKRINANTIS
KROVININIŲ AUTOMOBILIŲ VARIKLIS

„Daily Euro 6 RDE 2020 Ready“ išleidžiamas su išskirtine savo
klasėje 8 pavarų automatine pavarų dėže, kuri vairuotojui
užtikrina tikrą vairavimo malonumą. Naudodama prisitaikantį
pavarų perjungimo algoritmą, HI-MATIC tinkamą pavarą įjungia
greičiau nei per 200 milisekundžių. Su didžiausiu pavarų
pasirinkimu variklis visada dirbs optimaliu greičiu. Be to,
HI-MATIC yra labai tvirta ir patikima, todėl jos priežiūros ir
remonto išlaidos 10 % mažesnės už mechaninės pavarų dėžės.

Tinkamo dydžio 2,3 litro variklis 2016 m. buvo iš pagrindų
atnaujintas, dabar jame įdiegta pažangi IVECO selektyviosios
katalizinės redukcijos (SCR) išmetamųjų dujų apdorojimo
sistema, kurios technologiją IVECO vysto jau 25 metus. Palyginti
su automobilinių variklių pagrindu sukurtais varikliais, F1A
darbinis tūris yra didesnis ir jis iš tiesų yra krovininių automobilių
variklis – patvaresnis, patikimesnis ir išmetantis mažiau
kenksmingų NOx teršalų.

Selektyvioji katalizinės redukcijos sistema (SCR)
140

160

GALIA

136 AG

156 AG

SUKIMO MOMENTAS

350 Nm

380 Nm

HI-MATIC / Mechaninė

HI-MATIC / Mechaninė

PAVARŲ DĖŽĖ

PASIRUOŠĘS 2020 M. RDE: PIRMASIS,
ATITINKANTIS ATEITIES REIKALAVIMUS

Euro 6 RDE 2020 Ready

ĮGIMTAS UNIVERSALUMAS IR TVIRTUMAS
Pasirinkite jūsų užduotims geriausiai tinkantį verslo partnerį su 136 AG ar 156 AG, iki 380 Nm varikliu ir išskirtine savo klasėje
8 pavarų HI-MATIC pavarų dėže. Pasirinkite geriausiai jūsų verslo reikalavimus atitinkantį modelį – krovininį furgoną, furgoną su
langais, važiuoklę su kabina ar kabiną su dviem sėdynių eilėmis – ir visiškai išnaudokite vienintelio lengvojo krovininio automobilio,
turinčio plieninę rėminę konstrukciją, tvirtumą.

„DAILY EURO 6 RDE 2020 READY“ YRA PAŽANGIAUSIAS DYZELINIS AUTOMOBILIS SAVO KLASĖJE
IVECO pirmauja kurdama automobilius, atitinkančius griežtus nuo 2020 m. įsigaliosiančius išmetamųjų teršalų reikalavimus, kurie bus
matuojami ir įprastinėmis važiavimo sąlygomis.
Nepriklausoma „Netherlands Organization“ (TNO) patikrino „Daily Euro 6 RDE 2020 Ready“ emisijas ir degalų sąnaudas
pagal naują oficialią bandymų įprastinėmis važiavimo sąlygomis procedūrą ir patvirtino, kad automobilis visiškai
atitinka tik po trejų metų įsigaliosiančius reikalavimus.
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„DAILY ELECTRIC“
PIRMASIS LENGVASIS KROVININIS AUTOMOBILIS BE IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ

TILTAS Į VISIŠKAI NAUJĄ NAUDOTOJŲ PATIRTĮ
IVECO „Daily Electric“ automobiliui sukurtas „TomTom® Bridge“ yra unikalus
„TomTom®“ ir IVECO bendradarbiavimo rezultatas, profesionaliems vairuotojams
suteikiantis jiems pritaikytą ir jų poreikius atitinkantį sprendimą. Pusiau integruotas
prijungiamas prietaisų skydelio blokas užtikrina įmontuotos sistemos patogumą ir
atjungiamo bloko universalumą su pagrindinėmis verslui pritaikytomis programomis.
Naująja kontrolės internetu programa transporto parko valdytojai gali realiuoju
laiku stebėti visus „Daily Electric“ automobilius ir tikrinti įvairius jų parametrus. Šia
programa dirba ir IVECO specialistai, taip turintys galimybę padėti išvengti
automobilių gedimų ir pasiūlyti techninės priežiūros priemones.

ĮPRASTINĖMIS VAŽIAVIMO SĄLYGOMIS
NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS IKI 200 KM
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VISIŠKAI NETERŠIANTIS APLINKOS

Neįtikėtinai iki 200 km padidėjęs nuvažiuojamas atstumas
miesto eismo sąlygomis pasiektas dėl universalios
akumuliatoriaus (iki 3 blokų) konfigūracijos ir tokių naujų
energijos taupymo funkcijų kaip „EcoPower“ važiavimo režimas
ir stabdymo su regeneravimo funkcija.

„Daily Electric“ yra unikalus automobilis, važiavimo metu
visiškai neišmetantis į aplinką teršalų ir plačiai pritaikomas
įvairiausiose srityse.
Dėl ypač efektyviai veikiančios akumuliatorių sistemos ir
papildomos elektros įrangos naudojimo kartu su perdirbamais
akumuliatoriais jis visiškai neteršia aplinkos.

2 VALANDŲ TRUKMĖS GREITASIS
ĮKROVIMAS

JOKIŲ APRIBOJIMŲ MIESTE IR PREKIŲ
PRISTATYMUI NAKTĮ

Akumuliatorius pritaikytas darbui bet kokiomis oro sąlygomis, jį
galima įkrauti per 2 valandas greitojo įkrovimo režimo stotelėje,
kurios gali būti tiek viešosios, tiek privačios.
Dėl IVECO patentuotų universalių įkrovimo režimų ir unikalių
elektrinių automobilio jungčių savo „Daily Electric“ akumuliatorius
galite įkrauti kada norite ir kur norite.

Dėl tylaus važiavimo jis prisideda prie triukšmo mažinimo, tad
prekes mieste galima pristatinėti nakties metu. Su nauja
įspėjimo apie pėsčiuosius garsine sistema miesto centre galima
dirbti saugiai. Išnaudokite visas šio automobilio galimybes
vystyti verslą net miestuose su griežčiausiais eismo apribojimais.

PLAČIAUSIAS PRITAIKYMAS
„Daily Electric“ neišmeta jokių teršalų ir pasiruošęs įvykdyti bet kokią užduotį. Dėl įvairiausių važiuoklės, kėbulo ir kabinos variantų
jį galima pritaikyti visiems darbams, kuriems pakanka iki 5,6 tonos bendrosios masės krovininio automobilio, ir įvairiausioms
darbo aplinkoms: nuo miestų centrų ir tarpmiestinio vežimo iki poilsinių kelionių.

ĮVAIRŪS ĮKROVIMO VARIANTAI – „IVECO“ PATENTAS
VIEŠOJI ĮKROVIMO STOTELĖ
(400 Vac/16 A: 3,5 / 7 / 11 kW) 10 val.

VIEŠOJI GREITOJO ĮKROVIMO STOTELĖ
(400 Vac/32 A: 22 kW) 2 val.

PRIVATI ĮKROVIMO STOTELĖ
(400 Vac/16 A: 3,5 / 7 / 11 kW) 10 val.

ĮKROVIMAS IŠ BUITINIO TINKLO
(230 Vac/16 A: 3,5 kW) 24 val.
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MODELIAI

IŠSKIRTINĖS GROTELĖS

SAVITI PRIEKINIAI ŽIBINTAI

„Daily Blue Power“ modelių šeima yra ekologiška jūsų verslo partnerė, sukurianti galimybę be apribojimų pristatinėti prekes ir vežti
žmones miestuose ir priemiesčiuose, transporto operatorius išlaisvinanti nuo aplinkos apsaugos reglamentų suvaržymų ir siūlanti
visuomet laimintį technologijos, mažos taršos ir didelio efektyvumo derinį.

EURO 6 RDE
2020 READY
NATURAL
POWER

GALIA

HI-MATIC

136 AG

FURGONAS

SU KABINA

MIKROAUTOBUSAS

Viena pora ratų

Sudvejinti ratai

Viena pora ratų

Sudvejinti ratai

●

35S

35C

35S

35C

–

156 AG

●

35S

35C

35S

35C

–

136 AG

●

35S

60 kW

–

35S

80 kW

–

–

35C

40C

50C

65C

–

70C

35S

35C

40C

35S

50C

65C

35C

70C

50C
–

ELECTRIC
45C

50C

–

45C

50C

50C

● Galima

– Negalima

MĖLYNAS PRIETAISŲ SKYDELIS

MĖLYNI ELEMENTAI SALONE
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MĖLYNI LENGVOJO LYDINIO
RATLANKIAI IR MICHELIN AGILIS
ECO PADANGOS
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ŠIAME KATALOGE INFORMACIJA IR PAVEIKSLĖLIAI PATEIKIAMI TIK KAIP GAIRĖS. IVECO PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU BE PERSPĖJIMO DARYTI PAKEITIMUS DĖL KOMERCINIŲ ARBA KONSTRUKCINIŲ PRIEŽASČIŲ.
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