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Noul Daily 2014: două vehicule într-unul singur, cel mai bun de până acum 

O gamă nouă completă de vehicule care oferă una dintre cele mai bune soluţii din categoria sa în 

termeni de: productivitate la încărcare, cel mai bun din clasa sa ca şi volum de încărcare, confort şi 

manevrabilitate foarte asemănătoare interiorului unui autoturism şi cu îmbunătăţiri în ceea ce 

priveşte eficienţa combustibilului. 

 

 

Torino, 3 iunie 2014 

 

 

Noul Daily 2014 pe scurt: un moştenitor al unei tradiţii de excelenţă, complet nou 

  

Cea de-a treia generaţie a lui Iveco Daily a ajuns pe piaţa din Europa, oferind o îmbinare perfectă 

între tradiţie şi inovaţie: un salt de generaţie impresionant care marchează un moment important 

pentru Iveco. Noul Daily impresionează prin oferirea unor soluţii profesionale complete care satisfac 

chiar şi cele mai solicitante cerinţe ale clienţilor: două vehicule într-unul singur pentru cel mai bun 

Daily de până acum, într-o combinaţie perfectă de inovaţii de ultimă oră şi o evoluţie continuă a unei 

moşteniri veritabile.  

Cel mai la îndemână partener de lucru pentru profesioniştii din domeniul transporturilor, noul vehicul 

este prezentat ca fiind convenabil şi practic pentru a fi utilizat ca şi furgon, în acelaşi timp oferind un 

maxim de versatilitate, eficienţă şi încredere care au făcut întotdeauna din Daily un punct de referinţă 

în sectorul său. În timp ce 80% din componente au fost reconcepute, Noul Daily şi-a menţinut 

structura clasică a şasiului, care a reprezentat de-a lungul timpului o parte cheie a ADN-ului ce     

i-au asigurat robusteţea, versatilitatea şi durabilitatea, incluzând maximum de flexibilitate la carosare 

pentru versiunea şasiu.  

Eforturile de a regândi designul s-au concentrat atât pe versiunea de şasiu cu cabină cât şi pe 

versiunea de furgon, având un obiectiv foarte ambiţios: consolidarea poziţiei de lider pe ambele 

segmente în acelaşi timp cu îmbunătăţirea ergonomicităţii, confortului la condus şi manevrabilităţii. 

Astfel a luat naştere conceptul de vehicul doi în unu: o versiune de şasiu restilizată şi un furgon 

complet nou, cu o atenţie mai mare acordată celui din urmă, unde perfomanţa din punct de vedere al 

manevrabilităţii şi capacităţii de încărcare a fost îmbunătăţită sub toate aspectele datorită abilităţilor 

de optimizare a spaţiului de încărcare şi o utilizare mai uşoară a platformei de încărcare. 

http://www.iveco.com/


 

2 

 

 

Capacitatea furgonului a fost puternic îmbunătăţită  prin revizuirea raportului dintre ampatament, 

lungimea totală a vehiculului şi capacitatea de încărcare: aceasta a dus la crearea noilor modele de  

18 şi 20 m
3
 (oferind cea mai mare capacitate de încărcare din categoria sa) şi versiunea de 10.8 m

3
 

(cel mai bun din categoria sa în ceea ce priveşte eficienţa de încărcare, un indicator care măsoară 

raportul dintre lungimea compartimentului de încărcare şi lungimea totală a vehiculului).  

Datorită noii arhitecturi cu un ampatament mai mare si consola spate scurtata, noul Daily garantează 

o excelentă manevrabilitate fără a compromite agilitatea consolidată în spații înguste. 

Noua suspensie față QUAD-LEAF, standard la toate modelele de până în 3.5 tone, constituie 

combinația excelentă dintre versiunile anterioare cu roată simplă și roată dublă, garantând o 

capacitate de încărcare mai mare și o sarcină utilă maxim admisă.  

Pentru modelele cu roată simplă, suspensia spate a fost de asemenea regândită, fapt care a adus 

două îmbunătățiri: o descreștere a înălțimii platformei de încărcare cu aproximativ 55 milimetri pentru 

a facilita încărcarea și descărcarea mărfii și o reducere a supravirării în cazul transferurilor de sarcină 

la virare. Combinația dintre sistemul nou de suspensii față și spate și noul ampatament mai lung  de 

la furgon produce o performanță dinamică, cea mai bună din clasa sa în termeni de stabilitate și 

siguranță. 

Cea de-a treia generație a lui Daily se concentrează pe cerințele de business și oferă o reducere 

considerabilă a consumului de combustibil în comparație cu modelul anterior aducând o 

îmbunătățire semnificativă a costurilor de exploatare împreună cu cea mai bună performanță din 

categoria sa și oferind o gamă variată de motoare, transmisii și rapoarte de transmisie. 

Dar asta nu este totul: confortul vehiculului a fost deja mult îmbunătățit. Șoferul noului Daily poate 

beneficia de un habitaclu mai confortabil și silențios care oferă o poziție la volan și senzații 

asemănătoare celor dintr-un autoturism premium ca și o multitudine de compartimente de 

depozitare. Designul ergonomic al comenzilor de pe bord se află în top în categoria lor, izolarea 

fonică a fost de asemenea îmbunătățită, sistemul de aer condiționat este mai eficient iar confortul la 

volan este excelent în orice condiții de încărcare.  

Daily este un vehicul “global”: peste 2.6 milioane de vehicule Daily au fost vândute până acum în 

peste 110 țări din toată lumea. Este produs la fabrica din Suzzara, lângă Mantova în Italia și la 

fabrica Iveco din Valladolid, Spania. Compania a făcut investiții recente în aceste fabrici pentru 

reînnoirea liniilor de producție. 
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Aceste fabrici au obținut fiecare dintre ele medalia de argint în cadrul programului World Class 

Manufacturing (WCM), unul dintre programele de top din lume în ceea ce privește standardele de 

producție. Aceste modele integrate analizează organizarea fabricii și se aplică tuturor zonelor de 

producție pentru optimizarea rezultatelor, acordând o atenție deosebită managementului protecției 

mediului și eliminarea producției de deșeuri.  

Noul Daily în detaliu 

Putere, robustețe și versatilitate, tradiția continuă  

Șasiul este un element vital pentru robustețea și modularitatea vehiculului:  structura șasiului cu profil 

C, construit din oțel de înaltă rezistență care garantează o durabilitate maximă și o flexibilitate  mare 

în ceea ce privește carosarea. Această soluție este suportul ideal pentru fiecare tip de Daily 

permițând mai multe variante de carosare și făcând din Daily singurul vehicul din categoria sa care 

poate ajunge la un tonaj de 7 tone. 

Noul Daily furgon: noua arhitectură 

Repoziționarea lui Daily pe segmentul vehiculelelor cu roată simplă este unul dintre cele mai 

importante obiective după regândirea vehiculului. Noul Daily îmbunătățește toate performanțele 

din segmentul furgoanelor cu roată simplă. Eficiența capacității de încărcare a fost optimizată prin 

intermediul balanței îmbunătățite dintre elementele principale ale vehiculului: ampatament, lungime 

totală, lungime de încărcare. Ampatamentele disponibile cuprind acum lungimi de 3,000, 3,520 și 

4,100 mm, ultimele două fiind disponibile atât cu consolă spate scurtă cât și cu consolă spate 

alungită. 

Cu noul ampatament alungit, noul Daily poate oferi o gamă variată de volume de marfă. Noile 

modele de 18 și 19.6 m
3
 sunt cele mai bune în categoria lor în termeni de spațiu de marfă 

disponibil iar versiunea de 10.8 m
3
 este cea mai bună în termeni de eficiență de încărcare, un 

indicator care măsoară raportul dintre lungimea platformei de marfă și lungimea totală. 

Această versiune reprezintă de asemenea cea mai importantă oportunitate de creștere pentru Iveco 

pe segmentul de furgoane care este și cel mai vast: 38% din furgoanele vândute în Europa au un 

spațiu de încărcare cuprins între 9 și 11 m
3
. Astăzi, noul Daily cu volumul de 10.8 m

3
 este cel mai 

bun în clasa sa în termeni de volum de marfă (0.57) și manevrabilitate pe o rază de 11.9 m. 
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Masa maximă admisibilă a gamei de furgoane este între 3.3 și 7 tone
 
iar volumele pentru spațiile de 

marfă sunt cuprinse între 7.3 și 19.6 m
3
. Furgonul are o înălțime de până la 2,100 mm, astfel încât și 

utilizatorii mai înalți să poată sta lejer în picioare în compartimentul de încărcare. Gama de lungimi 

exterioare începe de la 5,040 până la 7,500 mm, în timp ce în compartimentul de încărcare începe 

de la 2,600 mm până la 5,100 mm.  

Scăderea platformei de încărcare cu 55 mm a făcut de asemenea ca încărcarea și descărcarea 

mărfii din vehicul să fie mai ușoară și rapidă. Înălțimea compartimentului de marfă este printre cele 

mai bune în categoria furgoanelor. 

Noul furgon Daily este singurul vehicul cu masa maximă admisibilă de până la 7 tone și capacitate 

de încărcare de până la 4,000 kg care permite transportul aceluiași volum de marfă dar cu mai puține 

drumuri, reducând astfel costurile și îmbunătățind productivitatea. Toate aceste caracteristici îl 

transformă într-o alegere foarte bună pentru profesioniștii din domeniul transportului, atât pentru 

distribuție cât și pentru alte aplicații care necesită volume mari, performanță excelentă și durabilitate 

în condiții de presiune.  

Noile modele de șasiu cu cabină Daily  

Gama de șasiuri cu cabină este cea mai vastă de pe piață având masa maximă autorizată cuprinsă 

între 3.3 și 7 tone, ampatament între 3,000 și 4,750 mm și lungimi ale vehiculului de până la 6,190 

mm. Noul ampatament de 4,100 mm și versiunea cu roată simplă combină într-un mod excelent 

manevrabilitatea și suprafața de carosare de 4,500 mm, păstrând în același timp calitățile distinctive 

ale lui Daily și îmbunătățind manevrabilitatea.  

Noul model șasiu cu cabină Daily este singurul model din clasa sa care oferă o capacitate de 

încărcare a mărfii de până la 4,700 kg. Încărcarea maximă atât pe axa față cât și pe axa spate este 

de asemenea în topul categoriei sale. Motorul de 146 CP de la versiunile cu roată dublă este acum 

disponibil și cu capacitate de 2.3 litri și turbină cu geometrie variabilă, îmbunătățind capacitatea de 

încărcare cu peste 60kg dar oferind în același timp un consum de combustibil mai bun și emisii mai 

scăzute. 
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O manevrare mai bună 

Noua arhitectură cu ampatament mai lung și consolă spate redusă a dus la îmbunătățirea manevrării 

noului furgon Daily fără a compromite extraordinara agilitate în spații strâmte. Raza de virare      

(11.9 m) este cea mai bună din categoria sa.  

Un nou sistem de suspensii față a fost dezvoltat pentru a exploata la maxim potențialul noului 

vehicul. Îmbunătățește confortul și manevrabilitatea și va fi în standard atât la versiunea șasiu cât și 

la versiunea furgon. 

Noua suspensie față QUAD LEAF se bazează pe o aranjare dublu patrulater cu foi de arc 

transversale ce oferă rezultate excelente în termeni de dimensiuni și mase. Noua suspensie față, 

standard pentru toate modelele de până în 3,5 tone este cea mai bună combinație între 

caracteristicile celor două versiuni anterioare datorită câtorva trăsături:  

- Încărcătură maximă permisă de 1,900 kg (+100kg) 

- Înălțimea de la pământ pentru versiunea șasiu de 175mm (+45mm) 

- Capacitate de încărcare mărită (+60 kg vs MecTor)  

Noua gamă de ampatamente pentru versiunea furgon se focusează în special pe versiunile cu roată 

simplă. Acestea contribuie – în combinație cu noile suspensii – la furnizarea unor performanțe 

deosebite în termeni de stabilitate și răspuns de reacție, permițând astfel obținerea unei accelerații 

similare unui autoturism, 0.74 g.  

Sistemul de suspensii față a fost de asemenea restilizat cu un aranjament cuadrilateral și o bară de 

torsiune. Sistemul de suspensii QUAD-TOR disponibil la versiunile cu roată dublă a fost adaptat 

pentru utilizare susținută și pentru o încărcare pe axe maxima de 2,500 kg (2,100 kg pentru 

versiunile de până la 5 tone). Această soluție folosește bara de torsiune ca pe un element flexibil, 

este o trăsătură unică în domeniu și a fost un punct forte al lui Daily din momentul lansării sale.  

Sistemul de suspensii spate de la versiunile cu roată simplă a fost de asemenea regândit și 

geometria sa a fost recalibrată pentru a minimiza supravirarea și pentru a crește eficiența 

amortizoarelor. O greutate redusă cu 8 kg în comparație cu modelul anterior împreună cu o 

platformă de încărcare redusă ca înălțime cu 55 mm fac din Noul Daily un competitor de top pe 

segmentul de piață al vehiculelor cu tracțiune spate. 
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Standardele de siguranță au fost și ele îmbunătățite pentru Noul Daily. În afară de Electronic 

Stability Program (ESP), Noul Daily aduce și un conținut tehnologic performant cum ar fi Lane 

Departure Warning System (LDWS), care emite un semnal acustic atunci când vehiculul se abate 

de la linia exterioară de demarcație a drumului. Sistemul este extrem de eficient în prevenirea 

accidentelor cauzate de neatenție sau oboseală.  

 

Gama de motoare ale Noului Daily  

 

Clienții Noului Daily pot alege între motoarele de 2.3 sau 3 litri, două tipuri de combustibil (diesel sau 

gaz natural comprimat) și 9 variante de puteri de la 106 la 205 CP. Motoarele sunt disponibile în 

versiuni Euro5b+ cu EGR sau Euro VI cu sistem mixt EGR + SCR. Sistemul de evacuare este 

compact și este localizat la înălțimea șasiului fără a afecta  spațiul de încărcare. La versiunile Euro VI 

sistemul common rail dezvoltă o presiune de până la 2,000 bar. Gama este completată de o versiune 

de 136 CP Natural Power, care reduce nivelul de combustibil, emisiile și impactul zgomotului. Toate 

transmisiile au șase viteze inclusiv cutia automatizată Agile care poate fi folosită în modul automatic 

sau secvențial.  

 

Profitabilitate: Noul Daily oferă cea mai bună economie de combustibil de până acum  

Noul Daily prezintă o tehnologie importantă dedicată reducerii consumului de combustibil: consumul 

de combustibil poate descrește în medie cu 5%, și poate descrește și în funcție de model și 

aplicația selectată. Aerodinamicitatea a fost de asemenea îmbunătățită mai ales la furgoane având 

coeficientul (Cx) redus cu 6% (de la 0.335 la 0.316).    

Prin intermediul unei simple comenzi de pe bord, noua funcție EcoSwitch permite controlul motorului 

cu posibilitatea reducerii cuplului (potrivit în special pentru condiții reduse de încarcare) și o restricție 

de 5km/h. 

Smart Alternator este un mod de funcționare al alternatorului care permite recuperarea energiei 

cinetice a vehiculului în timpul frânării și absorbția puterii în condițiile în care bateria este încărcată. 
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EcoMac este o comandă de operare pentru sistemul de aer condiționat care optimizează modul de 

funcționare al compresorului în funcție de necesitățile de răcire din habitaclu, ținând cont în același 

timp de temperatura percepută.  

Măsurile de optimizare ale consumului de combustibil sunt îmbunătățite cu soluții menite să reducă 

fricțiunea cum ar fi, vâscozitatea scăzută a uleiului de motor sau anvelope cu rezistență redusă la 

rulare. 

La configurațiile furgon, un Daily de 7 tone oferă mai mult de 4 tone de capacitate de încărcare 

utilă și un spațiu de peste 20 m
3
. Noua arhitectură a redus masa totală: cu până la 40 kg mai puțin 

față de modelul anterior. Un avantaj poate fi obținut și din selectarea suspensiei pneumatice spate  

disponibilă pe toate versiunile. La modelele de șasiu cu cabină, nivelul superior al platformei de 

încărcare este complet drept ceea ce permite o carosare ușoară și flexibilitate. 

Adițional, la ambele versiuni, îmbunătățirile aduse la partea de aerodinamicitate și soluții tehnologice 

(de la EcoSwitch la alternatorul inteligent) permit reduceri de combustibil de până la 5%. Aceasta 

înseamnă reduceri semnificative ale costurilor totale de rulare.  

Design exterior: nou și funcțional 

 

Sentimentul de familie Iveco își face debutul cu Noul Daily. Designul vehiculului a fost complet 

refăcut și îi permite încă odată lui Daily să își exprime personalitatea puternică, stilul distinctiv și 

atenția la detalii.  

Partea din față a vehiculului este o îmbinare de mai multe materiale: suprafața vitrată a parbrizului 

încadrată de stâlpi negri se continuă între cele două geamuri și se unește cu banda creată de cele 

două proiectoare și de grila aflată la înălțimea oglinzilor. Capota îmbină cele două module: forma sa 

și dimensiunile oferă un acces facil la motor.  

Noul Daily are un design la fel de sofisticat ca orice autoturism dar are totuși unicitatea sa prin faptul 

că face legătura dintre design și funcționalitate. Farurile sunt în poziție ridicată și retrase pentru a 

evita orice accidentare în cazul unor lovituri minore. Linia continuă aflată între faruri și grila frontală 

coboară pentru a sublinia energia vehiculului. Benzile care îmbracă părțile laterale protejează 

caroseria și separă într-un mod estetic secțiunea de jos care cuprinde părțile mecanice de secțiunea 

de sus dedicată cabinei și compartimentului de încărcare. Zona cu geamuri vitrate transformă zona 
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compartimentului interior într-o zonă foarte luminoasă și îmbunătățește vizibilitatea, iar noul stil 

îmbunătățește aerodinamicitatea. 

 

Design interior: noul concept de condus confortabil 

Interiorul cabinei a fost complet regândit pentru a-l transforma într-un mediu cât mai plăcut pentru 

șofer și echipajul care va călători în el datorită unui spațiu special conceput pentru a mări vizibilitatea, 

ergonomicitatea și izolarea fonică. Noul panou de bord complet regândit pentru a mări 

ergonomicitatea, scaunele și volanu,l îi permit șoferului să aibă o poziție similară cu poziția dintr-un 

autoturism premium. În mod specific, toate comenzile au fost regândite în ideea de a avea un acces 

facil din locul șoferului inclusiv 5 compartimente închise, 3 spații pentru pahare ca și spații pentru 

lucruri de zi cu zi, telefon mobil, tabletă. 

Managementul spațiilor de depozitare, izolarea fonică creată prin folosirea unor material special și 

sistemul de aer condiționat mult mai eficient, transformă viața la bord într-un mediu foarte plăcut în 

orice condiții de încărcare și oricare ar fi misiunea.  

Acest aspect este evidențiat de o serie întreagă de dispozitive electronice care îmbunătățesc viața la 

bordul vehiculului. În mod particular, platforma IVECONNECT permite șoferului să managerieze 

sistemul de infotainment care include radio, MP3 player, Bluetooth, camera video și navigare prin 

satelit, fiecare activate printr-un ecran tactil de la bord.  

Cea mai completă gamă din categoria sa  

Noul Daily, care rămâne fidel în a oferi clienților săi o gamă largă de soluții pretabile fiecărui tip de 

misiune, confirmă o gamă extrem de diversificată care poate oferi peste 8,000 de combinații 

diferite între șasiu, motor și părțile mecanice:  

- 6 variante de sarcini utile, începând de la 3.3 și până la 7 tone;  

- Greutatea încărcăturii ajungând până la 4,700 kg (inclusiv șoferul) și capacitate de tractare 

de până la 3,500 kg; 

- 3 ampatamente, 5 lungimi și 3 înălțimi interioare pentru furgoane; 

- 6 ampatamente și opțiuni de lungime a șasiului de la 3 până la 6.2 m pentru gama de bază 

(șasiu, șasiu cu cabină, șasiu cu cabină de echipaj); 
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- 9 volume de încărcare de la 7.3 la 19.6 m
3
; 

- 9 motoare de la 106 la 205 CP, cu un nivel de cuplu de până la 470 Nm; 

- Raza de virare 11.9 m; 

- Lungimea totală a compartimanetului de încărcare depășește 5.1 metri;    

- 15 compartimente de depozitare în cabină, dintre care 5 închise;  

- Peste 40 de opționale disponibile. 

 

Gama Noului Daily include furgoane, furgoane cu geamuri semi vitrate, șasiuri cu cabină, șasiuri cu 

cabină de echipaj și versiuni de minibus.  

Șasiul Noului Daily este o bază perfectă pentru carosare oferind suport susținut pentru încărcături 

mari; în plus, garantează o structură rezistentă și pe care se pot monta diverse instalații ale 

caroseriei mult mai ușor. Toate aceste avantaje sunt parte din activele prețioase pe care Daily le 

oferă și sunt esențiale pentru clienții Iveco întrucât se transformă pe termen lung în economii la 

valoarea reziduală. 

Dar asta nu este tot: această structură îl face pe Noul Daily ideal pentru poziționarea cilindrilor cu 

gaz în cazul variantei cu  CNG (gaz natural comprimat), pentru versiunea Natural Power și este deja 

pregătit pentru poziționarea bateriilor la versiunile electrice și hybride. Toate acestea fără a lua din 

dimensiunile compartimentului de încărcare. 

Daily Minibus: toate avantajele Noului Daily pentru transport pasageri 

Noul Daily Minibus va fi de asemenea disponibil într-o varietate de dimensiuni care să satisfacă 

cerințele clienților care activează în domeniul transportului de pasageri, atât în zona urbană cât și 

extraurbană.  

Iveco Bus, unul dintre liderii europeni în acest sector, propune Noul Daily ca și rezultat al unui proiect 

important de design care merge mai departe de standardele Euro VI și care a dus la crearea unui 

nou vehicul care îmbină calitățile bine cunoscute ale lui Daily cu competențele unui lider în domeniul  

transportului de pasageri.  

Întregul proces de producție a fost optimizat datorită noilor metode și sisteme de control, dar mai 

presus de toate datorită introducerii unei noi linii de producție dedicate în întregime producției de 

minibusuri de la fabrica de la Suzzara, Italia.  



 

10 

 

 

Noua generație de minibusuri Daily oferă toate avantajele Noului Daily, care include și noua 

arhitectură, o nouă gamă de ampatamente, design exterior și interior nou, o nouă poziție de condus 

și o planșă de bord ergonomică, toate în 4 variante diferite pentru 4 tipuri de misiuni diferite: 

interurban, turism, urban și școală. 

Siguranța la bord și confortul șoferului și al pasagerilor este prioritatea principală pentru Iveco Bus. 

Șoferul se poate baza pe sistemele de siguranță cum ar fi ESP și LDWS, și pe un nivel de confort și 

manevrabilitate excelente. Noul scaun al șoferului cu o poziție mai joasă și un volan mai mic permit o 

manevrare mai ușoară a vehiculului. 

Confortul pasagerilor este garantat datorită interioarelor moderne și noi, special concepute pentru a 

face chiar și cea mai lungă călătorie, una plăcută.  

Printre multe alte caracteristici noi, versiunea de top de 6.1 tone cu un ampatament mai lung de 

4,100 mm, cu până la 22 de scaune pentru pasageri, plus șoferul și un ghid (acesta este numărul 

maxim de persoane pe care un vehicul din această categorie le poate transporta) și 30% extra spațiu 

în compartimentul de bagaje comparativ cu versiunile anterioare.  

 

Noul Daily Minibus este disponibil în următoarele versiuni: Line, Tourys, Citys și Pop: 

- Daily Line este cea mai versatilă versiune, ideală pentru rute interurbane și ca autobuz 

școlar. Este disponibil în 3 lungimi diferite cu două tipuri de uși, 22 de scaune și poate avea 

opționale specific cum ar fi rampă pentru scaun cu rotile.  

- Daily Tourys este o versiune similară unui autoturism de dimensiuni mai mari pretabil la 

călătorii interurbane. “Sentimentul de familie” dintre versiunea aceasta de Daily și autocarele 

de mari dimensiuni  de la Iveco Bus este în acest caz și mai evidentă. Vehiculul are o podea 

nouă, un tavan mai aranjat, lumini LED și guri de ventilație separate. 

- Daily Citys este un model destinat în exclusivitate transportului  urban și zonelor 

suburbane. Disponibil și în varianta CNG, vehiculul dispune de două uși centrale și o ușă în 

spate care are o rampă pentru accesul cu scaun cu rotile. 

- Daily Pop este autobuzul școlar dedicat pieței din Italia. Disponibil și în varianta diesel și 

CNG, are o capacitate de 45 de scaune pentru școala primară și 32 de scaune pentru liceu.   
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Noul Daily Camper: confort maxim chiar și în cele mai lungi călătorii 

Calitățile și valorile din AND-ul Noului Daily îl fac o bază perfectă pentru camper. Un vehicul care 

atinge vârful tehnologiei în toate aspectele, de la confort la tehnologie, putere și ecologie, promite 

clienților vacanțe fără griji.  

Tehnologia Iveco garantează putere și flexibilitate începând cu motoarele aflate în topul categoriei lor 

care, combinate cu tracțiunea spate și diferențialul blocabil oferă siguranță deplină în special pe 

teren alunecos.  

Vehiculul oferă maximum de confort chiar și pentru călătoriile de lungă durată. Poziția ergonomică a 

scaunelor și butoanele de comandă, împreună cu volanul ajustabil (spațiu de ajustare longitudinal de 

45 mm), ajută la reducere oboselii șoferului. Datorită unghiurilor mari de vizibilitate, oglinzii 

retrovizoare și oglinzilor laterale, cu unghiuri mari de vizibilitate, șoferul poate manevra vehiculul în 

totală siguranță.  

Confortul integrează de asemenea și tehnologia. Printre cele mai innovative soluții telematice 

vehiculul poate fie echipat cu handsfree și comenzi pentru radio pe volan, ceea ce poate permite 

șoferului să telefoneze prin Bluetooth® și să asculte muzică de pe CD, MP3 sau prin conexiune 

USB. La cerere, soluțiile de navigare Iveco sunt și ele disponibile, un ecran tactil de  7'' împreună cu 

o cameră video și sistem de navigație prin satelit, specific unui camion, care permit șoferului să 

stabilească dimensiunile vehiculului.  

 

Confortul este de asemenea asigurat de tehnologia aplicată suspensiilor: suspensia spate poate fi 

echipată cu suspensie pneumatică care controlează automat distribuția încărcăturii vehiculului astfel 

încât să absoarbă în mod optim vibrațiile, garantând astfel un condus liniștitor. Structura șasiului de 

oțel, același concept de la vehiculele grele, asigură o robustețe de înalt nivel și permite carosări de la 

cele simple la cele mai luxoase.  

Oferta este una dintre cele mai variate de pe piață cu versiuni începând de la 3.5 la 7.2 tone și 

versiuni cu roată simplă și dublă, 4 motoare și 3 variante de transmisii.  

Iveco a dezvoltat noi versiuni specific sectorului de vehicule destinate petrecerii timpului liber cu 

sarcini utile de 4, 5.6 și 7.2 tone la versiuni cu roată dublă.  
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Noul Daily 2014, Puternic prin natura sa, Campania de comunicare  

“Puternic prin natura sa”: acesta este sloganul care acompaniază campania Noului Daily din 

întreaga lume.  Un vehicul puternic, durabil, care se reinventează făcând un pas important în evoluția 

sa, care a înregistrat nenumărate succese de-a lungul istoriei. Un vehicul care din 1978 și-a arătat 

abilitățile de a impresiona: puterea din ADN, dar astăzi, Noul Daily își arată întreaga putere într-o 

manieră și mai impresionantă.  

 

Pe scurt, acesta este conceptul din centrul campaniei Noului Daily care se focusează pe apariția 

năucitoare a vehiculului, care pozează într-un adevărat star, evocând toate punctele forte pentru 

mediul de afaceri din domeniul transportului profesionist începând cu versiunea șasiu, furgon și 

minibus.  

Culoarea de lansare a vehiculului este Boreal Metallic Blue, care își are inspirația din fenomenul 

extraordinar ce ne amintește de culorile cerului și oceanului, simboluri ale frumuseții și puterii. Acest 

element creativ este axat pe conceptul de putere prin natură și este de asemenea legat de 

promisiunea lui Iveco de a susține mediul înconjurător. Aceasta este o responsabilitate pe care Iveco 

și-o asumă în fiecare zi și prin utilizarea vehiculelor cu combustibili alternative.  

 

Iveco a creat de asemenea o aplicație originală destinată Noului Daily pentru iPhone, iPad și sisteme 

Android. Disponibilă în Apple App Store și în Google Play, în engleză, italiană, spaniolă, franceză, 

germană și poloneză, aplicația NOUL DAILY are un meniu interactiv și intuitiv care permite 

utilizatorului să descopere inovațiile introduse la noul model împreună cu toate serviciile pe care 

Iveco le oferă clienților săi. Printre funcțiile principale  este și supravegherea video interior și exterior 

la un unghi de 360°, un configurator foarte complex. 
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Iveco piese de schimb și asistență service  

O rețea care include peste 4,800 dealeri și ateliere în toată lumea, dintre care peste 2,000 sunt în 

Europa, oferă tuturor prorietarilor de vehicule Iveco servicii profesionale și rapide de service, factor 

decisiv pentru client. 

Daily Club oferă oportunitatea unică clienților dedicați, care doresc să beneficieze de privilegii 

exclusive pe perioada întregii durate de viață a vehiculului lor. Simpla înregistrare pe 

www.dailyclub.iveco.com garantează utilizatorilor acces complet la informațiile post vânzare, oferte 

special, evenimente, noutăți, discounturi la piese de schimb și accesorii și multe altele.  

 

O gamă completă de piese de schimb 

Piesele de schimb originale Iveco sunt garantate datorită unui proces de selecție foarte stringent a 

furnizorilor de top, unor teste de conformitate și altor verificări pe întregul lanț de distribuție.  

Opt depozite în Europa utilizează tehnologia inovativă pentru a active ca un singur punct de 

distribuție și a putea manevra peste 350,000 de produse de performanță de top. Iveco gestionează 

un lanț de distribuție care asigură livrarea pieselor de schimb în intervalul de 24 de ore, de la intrarea 

în deposit până ajung la dealer.     

Datorită experienței acumulate în ultima decadă și selectării foarte riguroase a materialelor și 

furnizorilor, Iveco poate recondiționa motoarele uzate, cutiile de viteze, injectoarele, turbinele și multe 

alte component, oferind produse noi.    

 

Refabricare Iveco este un proces industrializat care analizează specificațiile tehnice și standardele 

de producție pentru toate piesele de schimb originale. Testele riguroase certifică calitatea înaltă, 

garantând un ciclu de viață prelungit.  Ca și confirmare a standardelor înalte la care sunt garantate 

aceste piese de schimb, o reprezintă intervalele de întreținere și condițiile de garanție care sunt 

identice cu cele de la piesele noi. 

  

Value Line, noua linie de piese de schimb, este de asemenea disponibilă, aceasta fiind concepută 

ca o colaborare între Iveco și Magneti Marelli pentru a răspunde cerințelor clienților de vehicule Daily 

vehicul model. Linia permite clienților să aleagă din familiile principale de piese de schimb cele care 

sunt cele mai des utilizate pentru întreținere cum ar fi filtrele, padelele de frână, curele și baterii, fiind 

combinația perfectă de calitate, siguranță și eficiență.   

http://www.dailyclub.iveco.com/
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Oferta include IVECO ALL IN ONE, pachetul de întreținere all-inclusive care are o suma prestabilită 

și include piese de schimb și costul de service.  

 

 

Servicii post-vânzare 

Iveco asigură și un program important de asistență pentru Noul Daily. Contractele de reparații și 

mentenanță Iveco Elements oferă acoperire pentru mentenanță și reparații împreună cu extensia de 

garanție flexibilă și modular care satisface toate nevoile de suport pentru vehicul de-a lungul timpului.  

Un avantaj important al acestui serviciu este că toate piesele de schimb utilizate sunt garantate a fi 

originale și în plus, clienții pot fi siguri de calitatea serviciilor oferite de rețeaua Iveco. Flexibilitatea 

foarte mare a contractelor Iveco Elements asigură servicii de service foarte avantajoase. Clientul are 

opțiunea de a selecta nivele de service care se potrivesc cel mai bine fiecărui tip de business, având 

costurile sub control.     

Mai mult, pentru a maximiza eficiența vehiculului, Iveco propune îmbunătățiri adiționale la planul de 

mentenanță. Acestea includ extinderea intervalului de înlocuire a filtrului de combustibil de la 40,000 

la 80,000 km, filtrului de polen de la 1 la 2 ani și durata lichidului de răcire pe întreaga perioadă de 

viață a vehiculului.  

Linia Assistance Non Stop (ANS) este oferită de Iveco și poate fi accesată în 10  limbi diferite fiind 

disponibilă 24/7, 365 de zile pe an; clienții trebuie doar să formeze un număr international gratuity 

fiind asigurați de asistență pe întreg teritoriul Europei. În timpul reparațiilor, centrul de control face 

verificări și garantează că vehiculul este înapoi pe șosea cât mai repede cu putință.  

Iveco folosește instrumente de diagnostic computerizate, de ultimă generație atât în service cât și pe 

șosea. Platforma EASY, permite clienților să pornească o diagnoză a diverselor unități de control 

electronice conectându-le electronic la centrul de expertiză Iveco prin intermediul programului 

TELESERVICES. Acesta permite experților să poată opera ca și cum ar fi în locul clienților. 
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O linie reînnoită de accesorii 

Noua linie de accesorii dedicate Noului Daily oferă material de înaltă calitate, siguranță pentru șoferi 

și cei care utilizează pe șosea vehiculul plus o întreagă selecție de opționale.  

Podeaua compartimentului de încărcare de la Noul Daily poate fi ușor schimbată datorită 

sistemului de fixare și a materialelor foarte bune. Panourile care îmbracă ușile oferă o protective 

foarte bună la umiditate, agenți chimici și zgârieturi. Compartimentul pentru bagaje care include o 

gamă largă de accesorii se adaptează perfect la toate configurațiile și ampatamentele. Noul Daily are 

un sistem de protecție complet: conține bare de protecție atât pentru siguranța activă, cea pasivă 

cât și pentru pietoni în caz de incident.  

Caracterizat de un stil îndrăzneț, spoilerele aerodinmaice Iveco sunt făcute din material innovative 

și ușor de instalat. Acestea sunt ajustabile și nu necesită scoaterea atunci când trebuie înlocuite 

becuri. Acestea constituie, de asemenea o soluție foarte bună pentru a scădea consumul de 

combustibil la modelele de șasiu cu cabină fără a compromite stilul și aerodinamicitatea.  

Servicii financiare de la Iveco Capital  

Iveco Capital își asistă clienții în alegerea produselor financiare astfel încât acestea să se 

potrivească cel mai bine nevoilor companiei. Serviciile financiare Iveco Capital sunt disponibile la toți 

dealerii Iveco. Datorită sinergiei cu compania mamă CNH Industrial și alianței cu BNP Paribas 

Leasing Solutions (cea mai mare companie de leasing din Europa), Iveco Capital este dispus să 

ofere servicii avantajoase menite să satisfacă nevoile specific de transport comercial.  
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Iveco 

Iveco este o marcă a CNH Industrial N.V., lider mondial în bunuri de capital, companie listată la Bursa din 

New York (NYSE: CNHI)  şi la Bursa italiană (MI: CNHI). Iveco proiectează, produce şi comercializează o 

gamă variată de vehicule comerciale din gama uşoară, medie şi grea, vehicule comerciale off-road, 

autobuze urbane şi interurbane, autocare şi vehicule pentru aplicaţii speciale cum sunt cele pentru 

incendii, destinate apărării cât şi protecţiei civile. Iveco are peste 27.000 angajaţi la nivel global. Deţine 

fabrici în 11 ţări din Europa, Asia, Africa, Oceania şi America Latină unde produce vehicule cu cele mai 

avansate tehnologii. 5.000 de birouri de vânzări şi service din peste 160 de ţări asigură suport tehnic 

oriunde s-ar afla vehiculul Iveco. 

 

Pentru informaţii suplimentare despre Iveco vă rugăm vizitaţi: www.iveco.com. 

Pentru informaţii suplimentare despre CNH Industrial vă rugăm vizitaţi: www.cnhindustrial.com  

 

 

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați: 

 

Iveco Press Office – EMEA Region  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com 

Telefon  +39 011 00 72122 

 

http://www.iveco.com/
http://www.cnhindustrial.com/
mailto:pressoffice@iveco.com
http://www.ivecopress.com/

