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Poderá encontrar o catálogo completo  
de acessórios no seguinte link:

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

Pode proceder ao downlaod grátis da 
aplicação através da App Store para obter 
um acesso exclusivo a imagens e informação.

Descubra a oferta completa através 
da nossa aplicação grátis  
“Iveco Accessories”.
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Fiel ao instinto natural de antecipar as necessidades do seu negócio, o Novo Daily adicionou à sua 
força, versatilidade e desempenho, uma variedade de novas funcionalidades que o tornam no seu novo e 
competente assistente empresarial.

Novas tecnologias, que o ajudam a gerir e a operar melhor o seu veículo, de modo a obter um menor 
custo de exploração. Novos motores Euro 6, menos poluentes e muito mais eficientes, para um 
transporte verdadeiramente sustentável. Novos níveis de conforto, para um prazer de condução 
absoluto e o mais alto nível de conectividade, devido à total integração do seu dispositivo móvel com  
o veículo.

Graças aos Acessórios IVECO, pode tornar a seu trabalho e condução numa experiência única  
e emocionante, através de uma linha completa de produtos criados a pensar em si.
Dependendo da sua personalidade e da sua atividade, pode optar por melhorar a versatilidade do veículo, 
recorrendo a uma vasta gama de opções, ou mesmo melhorando a sua rentabilidade, recorrendo a soluções 
aerodinâmicas de economia de combustível. Sistemas adicionais de segurança ativa e passiva ajudam-no a 
proteger melhor o seu Daily, enquanto acessórios de alta tecnologia trazem o futuro para bordo. O elevado 
nível de conectividade pode ser melhorado através de um conjunto de dispositivos, desde um 
localizador GPS avançado até um sistema multimédia completo. Finalmente, pode personalizar o 
conforto do seu Novo Daily com uma abrangente variedade de acessórios, que tornarão a vida a bordo 
tão agradável quanto desejar.

Siga o seu instinto. Desfrute do seu trabalho.
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 BARRAS DE TEJADILHO 
As barras de tejadilho, contêm uma ampla gama de acessórios, adapta-se perfeitamente a todo o tipo de configuração e DEE. É constituída por uma 
estrutura leve de alumínio, imune à corrosão, de fácil reparação em caso de dano e não necessita de manutenção. 
Instala-se facilmente nos pontos de fixação originais, sem ter de perfurar a carroçaria. A fixação ao tejadilho distribui a carga de um modo uniforme 
e seguro. É fornecida nas duas versões, padrão e comprida, para satisfazer todas as exigências de carga.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050810 Barras de tejadilho Padrão (2600x1700 mm) Distância entre Eixos 3000

500050811 Barras de tejadilho Comprida (3000x1700 mm) Distância entre Eixos 3000

500050812 Barras de tejadilho Padrão (2600x1700 mm) Distância entre Eixos 3520, H1

500050813 Barras de tejadilho Comprida (3200x1700 mm) Distância entre Eixos 3520, H1

500050814 Barras de tejadilho Padrão (2800x1500 mm) Distância entre Eixos 3520, H2

500050815 Barras de tejadilho Comprida (3200x1500 mm) Distância entre Eixos 3520, H2

500050816 Barras de tejadilho Padrão (2800x1500 mm) Distância entre Eixos 3520L, H2

500050817 Barras de tejadilho Comprida (3500x1500 mm) Distância entre Eixos 3520L, H2

500050818 Barras de tejadilho Padrão (2800x1500 mm) Distância entre Eixos 4100, H2

500050819 Barras de tejadilho Comprida (4500x1500 mm) Distância entre Eixos 4100, H2

500050820 Barras de tejadilho Padrão (3200x1500 mm) Distância entre Eixos 4100L, H2

500050821 Barras de tejadilho Comprida (4500x1500 mm) Distância entre Eixos 4100L, H2

VERSATILIDADE 
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PErfEito PArA A suA missão

 SUPORTE DE TUBOS 

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050822 suporte de tubos / suporte Canais 3 metros

500050823 suporte de tubos / suporte Canais 4 metros

 ESCADA 

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050824 Escada altura H1

500050825 Escada altura H2

 SUPORTE FAROL DE EMERGÊNCIA 

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050831 Suporte farol de emergência

 PLATAFORMA TRANSITÁVEL 

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050826 Plataforma transitável 2600

500050827 Plataforma transitável 2800

500050828 Plataforma transitável 3000

500050829 Plataforma transitável 3200

500050830 Plataforma transitável 3500
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 BARRAS PORTA-TUDO 
Barras de alumínio porta-tudo, fiável e rápida a montar.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050832 Kit 3 Barras porta-tudo 1700 H1

500050833 Kit 3 Barras porta-tudo 1500 H2

500050834 Barra adicional H1 1700

500050835 Barra adicional H2 1500

VERSATILIDADE 
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 REVESTIMENTO DO COMPARTIMENTO DE CARGA 
os revestimentos do compartimento de carga foram projetados especialmente para o Novo Daily e garantem uma perfeita aplicação.  
O pavimento pode ser desmontado facilmente utilizando a fechadura giratória mas, ao mesmo tempo, durante a utilização, permanece firmemente 
preso graças à alta qualidade dos materiais. os pisos fornecem a melhor proteção sendo extremamente fortes e resistentes à humidade, aos 
agentes químicos e aos riscos. os pavimentos são feitos em contraplacado fenólico, com espessura de 12 mm. os revestimentos laterais são feitos 
com propileno, com espessura de 4 mm, com estrutura interna em forma de ninho de abelha.

PErfEito PArA A suA missão

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050836 Kit pavimento distância entre Eixos 3000 
rodado simples

500050837 Kit pavimento distância entre Eixos 3520 
rodado simples

500050838 Kit pavimento distância entre Eixos 3520L 
rodado simples

500050839 Kit pavimento distância entre Eixos 4100 
rodado simples

500050840 Kit pavimento distância entre Eixos 4100L 
rodado simples

500051000 Kit pavimento distância entre Eixos 3520 
rodado duplo

500051001 Kit pavimento distância entre Eixos 3520L 
rodado duplo

500051002 Kit pavimento distância entre Eixos 4100 
rodado duplo

500051003 Kit pavimento distância entre Eixos 4100L 
rodado duplo

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050841 Kit painéis distância entre Eixos 3000, H1

500050842 Kit painéis distância entre Eixos 3520, H1

500050843 Kit painéis distância entre Eixos 3520, H2, H3

500050844 Kit painéis distância entre Eixos 3520L, H2, H3

500050845 Kit painéis distância entre Eixos 4100, H2, H3

500050846 Kit painéis distância entre Eixos 4100L, H2, H3
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RENTABILIDADE 

 SPOILER 
os spoilers originais iVECo podem ser fixos ou reguláveis e são caraterizados por uma estética e uma aerodinâmica inovadora. robustez e leveza 
que são determinadas pela utilização de uma estrutura com reforços internos ligados com resina. As juntas são tratadas com cataforese e galvanização 
e têm uma óptima resistência mecânica graças à utilização de materiais anticorrosivos. Fáceis e rápidos de serem instalados, são uma excelente 
solução para reduzir o consumo de combustível.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050770 spoiler regulável Linha Padrão

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500051130 Versão spoiler fixo com caixas

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050771 spoiler fixo Linha sport

500050772 spoiler regulável Linha sport
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PArA mAximizAr A EfiCiênCiA

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500051520 Viseira

 VISEIRA 
A viseira contra o sol reduz o efeito dos raios solares e ajuda a evitar a formação de gelo no vidro durante o inverno.
• material: Plexiglass
• Espessura: 6 mm

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500051521 Chuventos

 CHUVENTOS 
Produzidos em metacrilato, os defletores reduzem a resistência 
aerodinâmica e a turbulência, sem afetar a visibilidade. 
o kit é constituído por duas peças.
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SEGURANÇA 

 BARRAS DE PROTEÇÃO LATERAL 
As barras de proteção lateral de aço inoxidável previnem danos nas 
laterais do veículo e do chassis. Depois de um impacto lateral,  
as portas ainda podem ser abertas.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050852 Kit para distância entre Eixos 3000

500050853 Kit para distância entre Eixos 3520

500050854 Kit para distância entre Eixos 4100

500050855 Kit adicional para saliência - 3520L

500050856 Kit adicional para Saliência - 4100

500050857 Kit adicional para saliência - 4100L

 PROTEÇÃO FRONTAL 
A proteção frontal, com certificado europeu, é capaz de aumentar  
a proteção activa e passiva do veículo e dos peões.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050850 Proteção frontal

 BARRA DE LUzES 
A barra de luzes equipada de luzes adicionais foi desenvolvida para 
aumentar a segurança do veículo, proporcionando uma visão 
perfeita da estrada a longa distância.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500051470 Barra de luzes

500050665 Luz fuLL LED adicional de 565 lm, 5’’ de 
diâmetro, estrutura preta/anel cromado

500050661 Luz fuLL LED adicional de 700 lm, 7’’ de 
diâmetro, estrutura preta/anel cromado

 LUzES DE NEVOEIRO 

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500051471 Luzes de nevoeiro LED
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sEmPrE sEguro

 SAFELOCk 
Para aumentar a segurança do revestimento do compartimento 
de carga, a linha iVECo Accessories propõe um leve e inovador 
sistema de bloqueamento.
• Extremamente seguro, graças ao cilindro certificado anti-broca  
 e ao dispositivo anti-gazua
• fácil e rápido de instalar
• inviolável, graças à forma redonda, que não oferece pontos de 
 apoio para mãos ou alavancas

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500051472 Safelock

 IMOBILIzADOR 
uma dupla proteção para o Novo Daily: eletrónica e mecânica. 
Com a parte eletrónica, é inibido o circuito de arranque; com a 
mecânica, é bloqueado o circuito hidráulico da embraiagem, 
interrompendo a cadeia cinemática do veículo, de forma a não poder 
transmitir o movimento às rodas.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

2994167 imobilizador

 DIABLOCk MONOPISTÃO 
DiABLoCK® é uma porta de proteção com atuador eletromagnético 
que protege o revestimento do compartimento de carga.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

2994944 Diablock® monopistão

 ANTIRROUBO GASÓLEO 
testado pela iVECo para o novo Daily, o antirroubo do gasóleo 
fornece as seguintes vantagens:
• Impede o roubo, limitando a quantidade de combustível que pode  
 ser retirada
• É indestrutível porque é feito de alumínio com uma base em forma 
 de “cúpula”, com espessura de 4,4 cm
• Abastecimento rápido, velocidade de 120 litros por minuto
• Montagem fácil e rápida graças à opção ‘Easy-fit’
testado por entidades independentes, foi considerado o melhor 
antirroubo para combustível.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500051030 Antirroubo gasóleo
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SEGURANÇA 

 kIT DE EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS 
Kit composto por:
• mala preta com serigrafia iVECo
• gilet HV
• triângulo euro micro de pequeno tamanho
• Lanterna de 19 LED brancos de alta luminosidade,  
 com pega antiderrapante, com 3 baterias incluídas
• Kit de primeiros socorros homologado Din13164
• Estojo de lâmpadas e fusíveis

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050777 Kit de Emergência e Primeiros socorros

 ANTI-INCÊNDIO 
iniBiDor DE CHAmA mAnuAL 
inibidor de chama de aerossol fácil de usar e não ocupa espaço. 
funciona com bateria e uma luz LED que sinaliza o estado da carga.
• Dimensões: diâmetro 3 cm; comprimento 34 cm
• Peso total: 250 g
• Classes de fogo: A, B, C
• Activação elétrica
• Bateria alcalina 1,5 V
• Patente internacional

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050745 Anti-iincêndio

 kIT SISTEMA ANTIRROUBO  
 E COMBINADOR TELEFÓNICO 
Kit sistema antirroubo com combinador telefónico, sistema de alarme 
volumétrico, perimetral, com aviso através de sms e chamada no móvel.  
o sistema activa a segurança do capot do motor (onde está posicionada  
a sirene), a cabina e o compartimento de carga.

Características gerais:
• fecho centralizado
• sensores volumétricos de ultrassom incorporados
• Avisador gsm com bloqueio do motor
• Envio de sms para até 10 números telefónicos em caso de alarme
• Chamada de aviso no móvel
• Protecção perimétrica
• Protecção contra o arranque
• intermitência das setas com a activação/desactivação do alarme

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050478 Kit sistema antirroubo e combinador 
telefónico

 CAIXAS DE FERRAMENTAS 
integram-se perfeitamente nos mais diferentes tipos de veículos, graças 
à vasta gama de acessórios e personalizações disponíveis.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050200 Caixa inox opaca 500x350x400 mm

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050577 Caixa de termoplástico 400x350x400 mm

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050210 Parte anterior da cabina de aço 
pintado branco 500x1200x1870 mm
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sEmPrE sEguro

 SISTEMA DE REPARAÇÃO E ENCHIMENTO  
 DOS PNEUS 
Kit completo composto por:
• Compressor de 15 A, capaz de encher os pneus, em pouco tempo,  
 a pressões elevadas
• Cabos elétricos com um comprimento de 8 metros e equipados  
 com pinças para a ligação direta aos polos da bateria
• frasco de líquido vedante de 620 ml, capaz de reparar furos 
 causados por objetos de até 8 mm de diâmetro nos pneus 
 tubeless
A composição especial do kit não requer a desmontagem da válvula.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050780 Sistema de reparação e enchimento  
dos pneus

TPMS VEÍCULO LIGEIrO 
O kit contém:
• 6 sensores de tampa de válvula
• 4 tampas antipoeira
• 1 visor : C42*L88*A14 mm

Características:
• gama de pressão: 0-5,2 Bar / 0-75 Psi
• Alerta visual e acústico
• teste automático em cada ativação
• modo de suspensão inteligente, para economizar energia

TPMS COMPATÍVEL COM ENTrADA A/V 
Este sistema é compatível com o sistema multimédia  
(ref. 500050796, 500050800, e 500050875)

O kit contém:
• 4 sensores de tampa de válvula
• 4 tampas antipoeira
• 1 unidade EDC

Características:
• gama de pressão: 0-4,5 Bar / 0-65 Psi 
• Botão para ativar/desativar o sistema no monitor A/V  
 premindo uma única vez
• Alerta visual e acústico
• teste automático em cada ativação

 SISTEMA DE MONITORIzAÇÃO DA PRESSÃO DOS PNEUS 
o sistema de monitorização da pressão dos pneus (tPms) controla permanentemente a temperatura e o estado da pressão dos pneus.  
Estão disponíveis duas versões diferentes.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500051505 tPms Veículo Ligeiro

500051506 tPms compatível com entrada A/V
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ALTA TECNOLOGIA

 RÁDIO DAB PLUS IVECO 
• Parte frontal removível com ecrã LCD a cores
• Entrada de sD card e porta usB dianteira
• Bluetooth®

• reprodução CD/mP3/WmA
• 4 canais x 40 W mÁx

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050803 rádio DAB Plus iVECo

 RÁDIO BLAUPUNkT HEIDELBERG 220BT 
• sintonizador CD/usB/Aux-in, com Bluetooth® integrado
• Bluetooth® integrado com funções viva voz e áudio streaming 
• Leitor CD compatível com suportes CD-DA, CD-r, CD-rW
• Entrada usB, sD e Aux-in dianteiro
• reprodução dos formatos WmA e mP3 com função iD3-tag  
 (visualiza ficheiros e pastas)
• sintonizador rádio fm/Am World tuner rDs
• memoriza até 25 estações de rádio
• Potência máxima 4x45 W
• Ecrã de 9 caracteres com iluminação regulável
• Parte frontal removível

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050620 rádio Blaupunkt Heidelberg 220Bt

 RÁDIO DIGITAL IVECO USB, (SD), AUX-IN 
• Parte frontal removível com ecrã LCD Dot matrix iluminação  
 branca
• Antichoque eletrónico
• DsP Efeitos sonoros: Classic-rock-Pop-flat
• 18 Estações que podem ser memorizadas em fm e 12 em Am
• sintonizador rádio fm-Am-rDs-PLL Eon
• 1 slot sD Card máx 8 gB
• 1 Porta usB dianteira máx 8 gB

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050806 rádio Digital iVECo usB, (sD), Aux-in
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o futuro A BorDo

 NAVEGADOR PORTÁTIL TRAVEL PILOT 7” TRUCk LMU EU 
• Ecrã tátil de 7” de alta resolução
• Dimensões: 188x114x12 mm
• mapas tomtom™ Europa para 43 países, rússia incluída, com atualização gratuita vitalícia
• mãos-livres Bluetooth® com navegação e chamadas em simultâneo
• Entrada áudio/vídeo automática para a câmara de visualização traseira
• saída áudio
• sistema de luz eco-traffic integrado
• software dedicado para camião: ao definir parâmetros como o peso do veículo e o tipo de material a transportar, calculará a melhor  
 rota possível, tendo em conta a largura das estradas, a altura dos túneis e os limites de peso das pontes aplicáveis a veículos pesados
• garantia de 36 meses a partir da data de compra pelo utilizador final

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500051519 navegador Portátil travel Pilot 7” truck Lmu Eu

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500051518 navegador Portátil travel Pilot 7” Lmu Eu

 NAVEGADOR PORTÁTIL TRAVEL PILOT 7” LMU EU 
Ecrã tátil de 7” de alta resolução (800x480 píxeis), mapa tomtom™ Europa completo, rússia incluída, com atualização gratuita por 2 anos.
• Dimensões 188x114x12 mm
• Visualização 2D/3D
• Assistência de velocidade e alerta Autovelox
• gestão de engarrafamentos tmC
• Visualização real e assistente de via
• garantia de 36 meses a partir da data de compra pelo utilizador final
Conteúdo da embalagem: carregador de bateria para veículo com recetor tmC integrado, suporte para fixação no vidro, cabo mini usB,  
manual de instruções, ecrã de 9 carateres com brilho regulável, parte frontal amovível.
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ALTA TECNOLOGIA

 SISTEMAS DE SEGURANÇA PROFISSIONAIS 
os Kits de estacionamento são ideais para fornecer uma maior visibilidade ao condutor nas fases de manobra, garantem mais segurança. os produtos 
profissionais iVECo distinguem-se pela alta qualidade dos componentes e o cuidado nos detalhes. Cada produto é projectado e estudado para 
fornecer a máxima fiabilidade, seja nas condições de uso normais ou nas mais difíceis. Disponíveis três soluções completas com monitor a cores  
tft LCD e uma ou duas câmaras waterproof com alto grau de proteção contra o pó e a água.

KIT DE ESTACIONAMENTO completo, composto por: 
• Câmara profissional incorporada Cm-12 waterproof iP67 com amplo 
 ângulo de visão de 170°
• monitor a cores Cm-562 tft LCD 5,6”
• Cabo 9 m

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050727 Kit de estacionamento

KIT DE ESTACIONAMENTO completo, composto por:
• Câmara profissional incorporada Cm-12 waterproof iP67 com 
 amplo ângulo de visão de 170°
• monitor a cores Cm-562 tft LCD 5,6”
• micro Câmara a cores Cm-45, com lentes de prisma para 
 permitir a visão das faixas dianteiras à esquerda e à direita,  
 com um ângulo de 30°
• Cabo 9 m

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050728 Kit de estacionamento

KIT DE ESTACIONAMENTO completo, composto por: 
• Câmara profissional incorporada Cm-12 waterproof iP67 com amplo 
 ângulo de visão de 170°
• monitor a cores tft LCD 4,3”, formato 16:9, 12/24 V
• Cabo 9 m

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050731 Kit de estacionamento
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o futuro A BorDo

 SENSORES DE ESTACIONAMENTO 
Para reforçar a segurança, a linha iVECo Accessories propõe sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, de modo a facilitar as manobras e o 
estacionamento. Permitem evitar embates e os consequentes danos no veículo. Estão disponíveis duas gamas.

KIT bASE DE SENSOrES DE ESTACIONAMENTO 
TrASEIrOS COM AVISADOr SONOrO DE 12 V 
• orifício de instalação: 19 mm
• Profundidade dos sensores: 15 mm

O kit inclui:
• 4 sensores dianteiros pintáveis
• Altifalante de aviso sonoro em 4 níveis
• Cabo com conectores, para uma instalação fácil
• Broca para o orifício no para-choques traseiros

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050543 Kit Base de sensores de estacionamento 
traseiros

SENSOrES DE ESTACIONAMENTO PArA 
MONTAGEM EMbUTIDA 12/24 V
• orifício de instalação: 18-22 mm
• Profundidade ajustável dos sensores: 17 mm

O kit inclui:
• 4 adaptadores inclináveis
• 4 adaptadores planos
• 4 sensores de caixa
• 4 sensores extensões
• 4 bioadesivos
• unidade controlo caixa, dimensões: 98x72x25 mm
• Cabo do sensor : 2,5 m + 5 m

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500051501 Sensores de estacionamento dianteiros 
para montagem embutida

500051502 Sensores de estacionamento traseiros 
para montagem embutida

500051503 Sistema de corte para a instalação

500051504 Visor LED
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CONECTIVIDADE

Kit Full Vision para furgão:
• sistema multimédia (ref.ª Peça 500050800)
• Cartão sD (ref.ª Peça 500050801)
• Câmara profissional (ref.ª Peça 500050793) / oPt: 77865

 SISTEMA MULTIMÉDIA 
o sistema multimédia “fuLL Vision” integra um sistema de navegação e câmara traseira, oferecendo uma solução multimédia, de navegação  
e de segurança de inversão completa.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050796 Kit full Vision para furgão

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050875 Kit full Vision para cabine

Kit Full Vision para cabine: 
• sistema multimédia (ref.ª Peça 500050800)
• Cartão sD (ref.ª Peça 500050801)
• Câmara profissional (ref.ª Peça 500051004) / oPt: 77865

Principais características:
• Ecrã tátil LCD/tft amplo de 6,2” Hi-sEns com resolução 800x480
• interface gráfica dinâmica do tipo “arrastar e soltar”
• DVD mecânico com compatibilidade multiformato
• sintetizador de rádio PLL com sistema rDs-Eon
• módulo gPs integrado com antena matriz ativa
• Bluetooth® com A2DP e AVrC
• microfone externo de altifalante
• Duas portas usB traseiras com gestão de fontes individuais
• ranhura para cartão sD para software de navegação
• Controlo de áudio iPod – iPhone no ecrã
• Entradas ÁuDio/VÍDEo auxiliares
• Duas portas usB adicionais na cabine
• Ligação Plug & Play, fonte de alimentação e antena
• Antena e máscara incluídas
• software de navegação igo, versão truCK
• sistema de introdução do peso e das dimensões do veículo para  
 o cálculo otimizado da rota
• mapas da Europa tomtom™, 43 países
• Pontos de interesse iVECo e Camper
• Primeira atualização incluída no preço
* Controlo do volante (500050792) / oPt: 78319
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 SMART DRIVING AUXILIARY SYSTEM 
o smart Driving Auxiliary system é um produto tudo-em-um:
• Ecrã tátil capacitivo de 8” digital de alta resolução 
• sistema de navegação gPs que oferece três formas distintas de navegação: através de mapas, navegação em tempo real ou ambas 
• Avisos de radares de velocidade
• DVr com câmara de alta resolução para gravações em caso de acidente
• reprodução da rota de condução
• telefone Bt / música Bt

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500051508 Smart Driving Auxiliary System

 ROUTER WI-FI 3G 
Dispositivo para ligação 3g móvel, através do cartão sim

Características:
• Até 10 dispositivos Wi-fi ligados em simultâneo
• Bateria de iões de lítio 1800 mA interna com 10 horas de 
 autonomia, recarregável através de usB
• Porta micro sD para cartão de memória até 32 gB para 
 função de partilha de ficheiros áudio/vídeo

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050991 router Wi-fi 3g

 GPS LOCATOR MARIO 
o gPs locator mario é um sistema de proteção por satélite de última 
geração. Permite localizar o seu veículo através de uma aplicação, 
apresentando a localização diretamente a partir do dispositivo móvel ou 
do ecrã.

Especificações:
• Localização internet: permite verificar as rotas tomadas, com 
 capacidade para registar a quilometragem, o consumo de 
 combustível, os limites de velocidade excedidos e controlar os 
 tempos de paragem e de condução.
• Alarme sAt: em caso de roubo, é enviada uma mensagem 
 contendo a localização geográfica

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500051469 gPs locator mario
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 COBERTURA BANCOS 
A nova linha de coberturas para bancos foi projetada para satisfazer todas as exigências e ter um ambiente de trabalho mais confortável.

LINHA bLUE INSTINCT
tecido de microfibra transpirável azul e preto personalizado com o 
logotipo da iVECo.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500051473 BAnCo Do ConDutor padrão

500051474 BAnCo Do ConDutor com encosto 
de braço e botão de regulação lombar

500051475 BAnCo 2 LugArEs padrão

500051476 BAnCo 2 LugArEs com cintos  
de segurança central

500051477 BAnCo 2 LugArEs com cinto  
de segurança central e mesa

500051478 BAnCo 4 LugArEs

500051485 Apoio para a cabeça

LINHA bLACK ECO 
tecido de couro sintético personalizado com o logotipo da iVECo.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500051486 BAnCo Do ConDutor padrão

500051487 BAnCo Do ConDutor com encosto 
de braço e botão de regulação lombar

500051488 BAnCo 2 LugArEs padrão

500051489 BAnCo 2 LugArEs com cintos  
de segurança central

500051490 BAnCo 2 LugArEs com cinto  
de segurança central e mesa

500051491 BAnCo 4 LugArEs

500051498 Apoio para a cabeça
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LINHA PrEMIUM bLUE
tecido de microfibra transpirável personalizado com o logo iVECo e detalhes azuis. 

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050880 BAnCo Do ConDutor padrão

500050881 BAnCo Do ConDutor com encosto de braço e botão de regulação lombar

500050882 BAnCo 2 LugArEs padrão

500050883 BAnCo 2 LugArEs com cintos de segurança central

500050884 BAnCo 2 LugArEs com cinto de segurança central e mesa

500050885 BAnCo 4 LugArEs

LINHA PrEMIUM rED 
tecido de microfibra transpirável personalizado com o logo iVECo e detalhes vermelhos.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050886 BAnCo Do ConDutor padrão

500050887 BAnCo Do ConDutor com encosto de braço e botão de regulação lombar

500050888 BAnCo 2 LugArEs padrão

500050889 BAnCo 2 LugArEs com cintos de segurança central

500050890 BAnCo 2 LugArEs com cinto de segurança central e mesa

500050891 BAnCo 4 LugArEs

LINHA PrEMIUM SILVEr 
tecido techno silk personalizado com o logo iVECo.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050892 BAnCo Do ConDutor padrão

500050893 BAnCo Do ConDutor com encosto de braço e botão de regulação lombar

500050894 BAnCo 2 LugArEs padrão

500050895 BAnCo 2 LugArEs com cintos de segurança central

500050896 BAnCo 2 LugArEs com cinto de segurança central e mesa

500050897 BAnCo 4 LugArEs

LINHA CONSTrUCTION 
Linha especial dedicada às missões mais difíceis. tecido em couro sintético preto e cinzento, muito 
resistente e fácil de limpar.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050898 BAnCo Do ConDutor padrão

500050899 BAnCo Do ConDutor com encosto de braço e botão de regulação lombar

500050900 BAnCo 2 LugArEs padrão

500050901 BAnCo 2 LugArEs com cintos de segurança central

500050902 BAnCo 2 LugArEs com cinto de segurança central e mesa

500050903 BAnCo 4 LugArEs

LINHA TrANSPOrTEr 
Linha especial dedicada a quem trabalha com logística. tecido de microfibra cor areia, muito resistente 
e altamente transpirável, com detalhes de couro sintético, logo iVECo bordado.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050904 BAnCo Do ConDutor padrão

500050905 BAnCo Do ConDutor com encosto de braço e botão de regulação lombar

500050906 BAnCo 2 LugArEs padrão

500050907 BAnCo 2 LugArEs com cintos de segurança central

500050908 BAnCo 2 LugArEs com cinto de segurança central e mesa

500050909 BAnCo 4 LugArEs



22

CONFORTO

 TAPETES ALCATIFADOS 
Desenvolvidos para serem combinados com as linhas de cobertura dos 
bancos, são personalizados com o logo bordado e os rebordos 
coloridos. Possuem duplo sistema de fixação, garantindo a perfeita 
aderência para evitar potenciais situações de perigo.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500036284 Premium red

500036285 Premium Blue

500050698 Premium Silver

500051499 Premium Black

 TAPETES DE BORRACHA 
Permitem manter o interior da cabina sempre limpo e conservar os 
revestimentos originais resistentes aos ácidos, laváveis e indeformáveis. 
Com rebordo levantado para reter todas as impurezas.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500025827 tapetes de borracha

 kIT DE CORTESIA 
Detergentes biocompatíves para o cuidado do veículo.  
Linha profissional, formulação tecnológica.

Kit com 4 produtos:
• shining glass 250 ml para lavar os vidros
• Perfect interior 250 ml para a limpeza do painel de comandos, 
 volante e tapetes
• Cleaning air 250 ml para purificar o ar
• shining body 250 ml para a protecção da carroçaria

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050618 Kit de cortesia
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 kIT TUNING EM AÇO INOXIDÁVEL 
Para personalizar o Novo Daily com detalhes elegantes que destacam o seu carácter e estilo.

O kit contém:
• Película tapa-sol: Conjunto de 4 peças
• revestimento espelho: Conjunto de 2 peças
• Coberturas manípulo da porta: Conjunto de 4 peças

 MÁQUINA DE CAFÉ LAVAzzA 
todo o aroma dum óptimo café Lavazza a todo momento: para 
saborear com todo gosto, em qualquer viagem. Somente 8 cm de 
diâmetro, aquecimento em apenas 2 minutos. Prepara um café de cada 
vez. Depois de cada preparação é necessário abastecer novamente 
com água.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050319 máquina de Café Lavazza

500050804 Dock + Cabos

 AR CONDICIONADO 
A utilização do ar condicionado já não se limita apenas ao Verão, mas é também útil no inverno, para poder desembaciar em pouco tempo o para-brisas 
do veículo garantindo uma perfeita visibilidade.

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500050920 Ar condicionado Furgão ou Cabine 2.3 cc

500050921 Ar condicionado Furgão ou Cabine 3.0 cc

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO

500051509 Kit tuning
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