
UBEGRGENSET LEVERING
BÆREKRAFTIG MESTEER
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BÆREKRAFTIG TRANSPORT ER EN REALITET  
I DAG MED DAILY BLUE POWER
Endringer i transportindustrien kjører en hurtig evolusjon mot bærekraftige teknologier i urban transport av både gods og 
mennesker. Daily Blue Power-serien tilbyr transportørene en unik frihet til å kunne velge mellom forskjellige teknologier og 
fordeler for å oppnå best mulig totalkostnader – Total Cost of Ownership. Disse teknologiene er allerede nå klare for de 
utfordrende miljøkravene fra 2020.

• Daily HI-MATIC Natural Power: Den første motoren for komprimert naturgass med 8-trinns automatgirkasse  
 innenfor lette nyttekjøretøy. Den perfekte kombinasjonen av lave utslipp og god kjørbarhet i urbane områder.
• Daily Euro 6 RDE 2020 Ready: Det først lette nyttekjøretøyet som er klart for 2020 Real Driving Emissions  
 bestemmelsene. Et unikt tilbud på markedet.
• Daily Electric: Kjøretøyet uten lokale utslipp som muliggjør kjøring i byer med de strengeste tra�kkrestriksjonene. 

UTVIKLE VIRKSOMHETEN DIN I URBANE OMRÅDER UTEN 
BEGRENSNINGER 
Daily Blue Power er den nye produktfamilien som er svaret for grønne transportvirksomheter som er på jakt etter de aller 
reneste kjøretøyene. Daily Blue Power-familien har det perfekte kjøretøyet for kjøring i byer og forsteder og som har tilgang til 
alle bysentre uten begrensninger fra miljøbestemmelser.

Kjøretøyene deler business-instinktet til Daily-programmet og byr på perfekte løsninger med sin vinnende kombinasjon av: 

• Teknologi som ligger ett skritt foran
• Lave utslipp og liten påvirkning på miljøet 
• Høy ytelse og effektivitet 

Daily Blue Power-familien er også tilgjengelig med oppkobling som gjør den til et profesjonelt arbeidsverktøy med sjåfør- og 
business-assistent ved hjelp av kundenes egne mobile enheter.

DAILY HI-MATIC  
NATURAL POWER 
DEN FØRSTE MOTOREN FOR KOMPRIMERT 
NATURGASS MED 8-TRINNS AUTOMATGIRKASSE

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
DET FØRSTE LETTE NYTTEKJØRETØYET VERIFISERT FOR REAL 
DRIVING EMMISIONS, KLART FOR 2020-BESTEMMELSENE

DAILY ELECTRIC
DET FØRSTE LETTE NYTTEKJØRETØYET 
UTEN LOKALE UTSLIPP

DEN NYE BÆREKRAFTIGE SERIEN
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UBEGRENSET ALLSIDIGHET
Bransjens bredeste program for kassevogner og chassiser opp til 7,2 tonn totalvekt

Daily Natural Power passer perfekt for varierende arbeidsmiljøer og kjøreforhold. Den er også ekstremt stillegående, slik at den 
kan brukes til nattlevering i bysentrene og arbeide i lavutslippssonene. Styrken og holdbarheten skriver seg fra den unike 
stigerammen med langsgående rammevanger i C-pro�l i spesialstål, noe som også gir maksimal �eksibilitet for påbyggerne.

3,0 LITERS MOTOR FOR USLÅELIG YTELSE

Takket være den bærekraftige CNG-teknologien har Daily 
Natural Power samme ytelse og raske respons som tilsvarende 
dieselvariant. 3,0 liters motoren med 136 hk og klassens beste 
dreiemoment på 350 Nm kan takle alle kjøreforhold inklusive 
krevende termotransporter.

TETT PÅ NULL CO2-UTSLIPP MED BIOMETAN

HI-MATIC-girkassen kombinert med Natural Gas-motoren 
reduserer CO2-utslippene med inntil 5% sammenlignet med 
diesel-versjonen under realistiske forhold i urban kjøring. 
CO2-utslippene kan reduseres med inntil 95% ved bruk av 
biometan, morgendagens bærekraftige drivstoff. Den 
utmerkede Natural Power 3,0-liters F1C-motoren, i 
kombinasjon med HI-MATIC, forbedrer bærekraften 
ytterligere ved å gi inntil 76% mindre partikkelutslipp og 12% 
lavere NOx-utslipp sammenlignet med diesel.

 
FREMRAGENDE DRIVSTOFF-ØKONOMI

HI-MATIC, i kombinasjon med 3,0-liters Natural Power-
motoren, �ytter grensene når det gjelder drivstoff-økonomi 
med inntil 2,5% drivstoffbesparelse sammenlignet med den 
manuelle versjonen. I tillegg til lavere drivstofforbruk har 
Daily Natural Power fordelene av betydelig lavere pumpepris 
på komprimert naturgass (CNG) i mange land, noe som 
resulterer i svært konkurransedyktig kostnad per km med 
inntil 35% besparelse sammenlignet med diesel.

DEN FØRSTE 8-TRINNS AUTOMATGIRKASSEN 
FOR BEST KOMFORT OG SIKKERHET

Den nye HI-MATIC girkasse-generasjonen er utviklet for å gi 
absolutt kjøreglede med sin selvtilpassende giringsstrategi 
som tilpasser girskiftene logisk ved å velge mellom 20 
forskjellige program. Daily HI-MATIC Natural Power er den 
beste løsningen for dem som møter bytra�kken hver dag. 
Sjåføren er fullt fokusert på tra�kken og kjøreforholdene 
takket være den ergonomiske multifunksjonelle girvelgeren.

Inntil 450 km rekkevidde under reelle kjøreforhold avhengig av tankkapasiteten for CNG. 
Ytelse ved nødkjøring på bensin: Effekt 60 kW (82 hk) og dreiemoment 230 Nm

3,0-LITERS MOTOR FOR KOMPRIMERT NATURGASS 

MAKS. EFFEKT 136 hk (100 kW)

MOTORTURTALL VED MAKS. EFFEKT 2.730-3.500 o/min.

MAKS. DREIEMOMENT 350 Nm

MOTORTURTALL VED MAKS. DREIEMOMENT 1.500-2.730 o/min.

DEN ABSOLUTTE KJØREGLEDE
IVECOs eksklusive HI-MATIC 8-trinns automatgirkasse byr på alle fordeler 
med komfor t, sikkerhet, drivstoff-økonomi og ytelse i et stadig bredere 
modellprogram for å kunne tilfredsstille alle dine forretningsbehov. En 6-trinns 
manuell girkasse er også tilgjengelig.

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER
DEN FØRSTE MOTOREN FOR KOMPRIMERT NATURGASS  
MED 8-TRINNS AUTOMATGIRKASSE

FORDELER MED NATURGASS
• Motorytelsen er lik som for tilsvarende dieselversjon
• Lastekapasiteten lik som for dieselversjonen  
 (avhengig av nasjonal lovgivning)
• Drivstoffbesparelser på inntil 35% 
• 4dB lavere motorstøy mot diesel

• Inntil 5% lavere CO2-utslipp mot diesel  
 (inntil 95% lavere CO2 well-to-wheel ved bruk av biometan) 
• Lavere utslipp mot diesel (-12% NOx, -76% partikler)  
 med mindre kompleksitet i ettebehandlingssystemet 
• Ikke noe AdBlue®

• Ikke noe vedlikehold av etterbehandlingssystemet
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DAILY EURO 6 RDE 2020 READY ER DEN MEST AVANSERTE DIESELMOTOEN I ET LETT NYTTEKJØRETØY 
IVECO tar føringen i å utvikle kjøretøy som er klare for de strenge 2020-bestemmelsene som foreskriver måling av utslipp 
under realistiske kjøreforhold i tillegg til homologerings-syklus i laboratorium.

Den uavhengige nederlandske organisasjonen TNO testet utslipp og forbruk på Daily Euro 6 RDE 2020 Ready i henhold til den 
nye offisielle testprosedyren for realistiske verdensforhold og verifiserte at målbestemmelses-faktoren var nådd tre år før 
kravet gjelder.

DET ENESTE NYTTEKJØRETØY-
MOTORKONSEPTET FOR ØKT HOLDBARHET

En 2,3-liters motor i riktig størrelse, fullstendig oppdatert i 
2016, har nå IVECOs avanserte Selective Catalytic Reduction 
(SCR) etterbehandlingssystem som drar fordeler av merkets 
25 års erfaring med denne teknologien. Sammenlignet med 
personbilutviklede motorer har F1A 2,3-liters motoren 
større sylindervolum, og utviklet for nyttekjøretøy har den 
større holdbarhet og naturlig lave NOx-utslipp.

KLASSEEKSKLUSIV 8-TRINNS 
AUTOMATGIRKASSE 

Daily Euro 6 RDE 2020 Ready har den klasseeksklusive 
8-strinns automatgirkassen, utviklet for å gi absolutt 
kjøreglede. Med sin selvtilpassende skiftestrategi velger  
HI-MATIC mykt det rette giret på mindre enn 200 
millisekunder. Med den store spredningen i utvekslinger vil 
motoren alltid arbeide på optimalt tur tall. Ytterligere en 
fordel med HI-MATIC er inntil 10% lavere vedlikeholds- og 
reparasjonskostnader sammenlignet med manuell girkasse, 
takket være rekordaktig holdbarhet og levetid.

INNTIL 7% DRIVSTOFFBESPARELSE  
I URBAN KJØRING

Daily Euro 6 RDE 2020 Ready med standardutstyr som 
MICHELIN Agilis økodekk og Star t & Stop-system har 
inntil 7% lavere forbruk sammenlignet med den nåværende 
versjonen, basert på realistisk urban kjøring. Motorparametere 
og girkassekalibrering er blitt optimert med tanke på virkelig 
bruk av kjøretøyet, noe som maksimerer drivstoff-
effektiviteten uten å kompromisse med utslippene.

2020 RDE READY: DET FØRSTE LETTE 
NYTTEKJØRETØYET I BRANSJEN

2,3-liters motoren med avansert Selective Catalytic 
Reduction (SCR) teknologi er en “ett skritt foran”-motor, 
tilpasset fremtiden. Den har vært testet og veri�sert av en 
uavhengig instans for de strengere bestemmelsene som trer 
i kraft fra 2020 og som vil måle utslippene under realistiske 
kjøreforhold (RDE), i tillegg til homologeringssyklus i 
labratorium.

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
DET FØRSTE LETTE NYTTEKJØRETØYET BEKREFTET  
FOR REAL DRIVING EMISSIONS, KLART FOR 2020-BESTEMMELSENE

2,3-LITERS F1A-MOTOR 
IVECO 2,3-liters F1A er en motor av riktig størrelse og som ble fullstendig 
oppdatert i 2016. Den har vår t avanser te Selective Catalytic Reduction 
etterbehandlingssystem som har fordeler av vår 25-årige erfaring med denne 
teknologien.

2,3-LITERS F1A-MOTOR

UTSLIPP Euro 6 RDE 2020 Ready

TEKNOLOGI Selective Catalytic Reduction System (SCR)

KOMMERSIELT NAVN 140 160

EFFEKT 136 hk 156 hk

DREIEMOMENT 350 Nm 380 Nm

GIRKASSE HI-MATIC / Manuell HI-MATIC / Manuell

MEDFØDT ALLSIDIGHET OG ROBUSTHET 
Velg business-par tneren som passer best til dine behov, tilgjengelig med 136 hk og 156 hk og inntil 380 Nm sammen med den 
klasseeksklusive 8-trinns HI-MATIC girkassen. Velg den versjonen som tilfredsstiller dine forretningskrav: kassevogn, kassevogn 
med vinduer, chassis, mannskapskabin eller chassis for innbygging, og utnytt fullt ut styrken av det eneste lette nyttekjøretøyet 
med lastebillignende ramme med rammevanger i stål.
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DET BREDESTE PROGRAMMET I BRANSJEN
Daily Electric, null utslipp og klar for all slags kjøring. Takket være det bredeste programmet i bransjen for kassevogner og chassiser – 
velegnet for alle applikasjoner opp til 5,6 tonn totalvekt, er Daily Electric perfekt for varierende arbeidsmiljøer, fra bysentre og shuttle-
tjenester til fritidsreiser.

FLEKSIBLE LADEMODUS - EN IVECO-PATENT

INGEN BEGRENSNINGER I URBANE OMRÅDER 
OG NÅR DET GJELDER NATTLEVERING

Den stille driften bidrar til reduksjon av støyforurensninger og 
muliggjør nattleveringer i urbane områder. Den nye akustiske 
fotgjenger-varslingen muliggjør kjøring i bysentrene med full 
sikkerhet. Dra fordeler av bilens fulle potensial når det gjelder å 
utvikle din virksomhet også i byer med de strengeste 
tra�kkrestriksjonene.

 
2 TIMERS HURTIGLADING

Batteriytelsen er optimert for alle værforhold, og ladingen tar 
bare 2 timer med den nye hurtigladingen som er tilgjengelig for 
både offentlig og privat lading. 
Takket være den IVECO-patenterte �eksible lademodus og  
den unike elektriske tilkoblingen kan du lade batteriene i din 
Daily Electric når du ønsker og hvor du måtte være.

 
FULL BÆREKRFT UTEN LOKALE UTSLIPP

Daily Electric er et unikt kjøretøy helt uten lokale utslipp og 
med bransjens bredeste program. 
Det høyeffektive batterisystemet og bruk av elektrisk 
tilleggsutstyr i kombinasjon med helt resirkulerbare batterier 
gjør bilen til et fullstendig bærekraftig kjøretøy.

INNTIL 200 KM REKKEVIDDE  
UNDER REELLE KJØREFORHOLD

En betydelig økning av rekkevidden opp til 200 km under 
reelle urbane kjøreforhold er oppnådd takket være den 
fleksible batteri-konfigurasjonen med inntil 3 enheter og 
nye effektivitets-innretninger som EcoPower kjøremodus 
og nye strategier for regenererende bremsing.

EN BRO MOT EN TOTALT NY BRUKEROPPLEVELSE
TomTom® Bridge for IVECO Daily Electric er det unike resultatet av samarbeidet 
mellom TomTom® og IVECO for å gi profesjonelle sjåfører en skreddersydd 
løsning som passer deres behov. En semi-integrert dashbord-dokking gir samme 
komfort som et innebygd system og �eksibiliteten til en demonterbar enhet med 
vesentlige app’er for din virksomhet.

Den nye web-overvåkningen gjør at �åteeiere kan overvåke alle Daily Electric i 
sin �åte i sann tid og sjekke forskjellige parametre. Dette verktøyet er også 
overvåket av IVECOs ekspertteam for å forhindre kjøretøyfeil og anbefale 
vedlikeholds-operasjoner.

OFFENTLIG LADING
(@400 Vac/16A 3,5/7/11 kW) 10 timer

PRIVAT LADING
(@400 Vac/16A 3,5/7/11 kW) 10 timer

OFFENTLIG “HURTIG”-LADING 
(@400 Vac/32A 22 kW) 2 timer

INNENLANDS LADING
(@230 Vac/16A 3,5 kW) 24 timer

DAILY ELECTRIC
DET FØRSTE UTSLIPPSFRIE LETTE NYTTEKJØRETØYET
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INTERIØR MED BLÅTT TEMA BLÅ ALUMINIUMSFELGER 
& MICHELIN AGILIS ØKODEKK

EKSKLUSIV GRILL DISTINKTE HOVEDLYKTER

BLÅTT DASHBORD

Daily Blue Power-familien er den bærekraftige business-partneren som åpner for ubegrensede leveringer i byer og forsteder,  
og som gjør at transportørene ikke er plaget av begrensninger fra miljøbestemmelser, takket være den vinnende kombinasjonen 
av teknologi, lave utslipp, høy ytelse og god effektivitet.

PROGRAMMET

EFFEKT HI-MATIC
KASSEVOGN FØRERKABIN

MINIBUSS
Enkle hjul Tvillinghjul Enkle hjul Tvillinghjul

EURO 6 RDE  
2020 READY

136 hk ● 35S 35C 35S 35C -

156 hk ● 35S 35C 35S 35C -

NATURAL 
POWER

136 hk ● 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

● Tilgjengelig     – Ikke tilgjengelig
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