LIVRĂRI NELIMITATE
CAMPIONUL SUSTENABILITĂȚII

NOUA GAMĂ DURABILĂ

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY

DAILY ELECTRIC
PRIMUL AUTOVEHICUL COMERCIAL
UŞOR CU EMISII ZERO

DAILY HI-MATIC
NATURAL POWER

PRIMUL AUTOVEHICUL COMERCIAL UŞOR PREGĂTIT PENTRU
REGLEMENTĂRILE PRIVIND EMISIILE POLUANTE ÎN CONDIȚII
REALE CE VOR DEVENI OBLIGATORII DIN 2020

PRIMUL MOTOR ALIMENTAT CU GAZ NATURAL
COMPRIMAT ECHIPAT CU CUTIE DE VITEZE
AUTOMATĂ CU 8 TREPTE DE VITEZĂ

TRANSPORTUL DURABIL ESTE O REALITATE
ASTĂZI CU NOUL DAILY BLUE POWER
Transformările din industria transportului se îndreaptă cu paşi repezi către tehnologiile durabile în ceea ce priveşte transportul urban
de bunuri şi persoane. Gama Daily Blue Power oferă operatorilor de transport unicul avantaj al adevăratei libertăţi de a alege între
diferite tehnologii şi beneficii ale costului total de proprietate - toate sunt pregătite pentru standardele complexe privind mediul
pentru 2020.
• Daily HI-MATIC Natural Power: primul vehicul comercial ușor echipat cu motor alimentat cu gaz natural comprimat și cutie
de viteze automată cu 8 trepte de viteză. Combinația perfectă dintre emisiile scăzute și manevrabilitate pentru zonele urbane
• Daily Euro 6 RDE 2020 Ready: primul autovehicul comercial uşor pregătit pentru reglementările privind emisiile poluante
în condiții reale ce vor intra în vigoare în 2020. O ofertă unică pe piaţă
• Daily Electric: autovehiculul cu emisii zero care permite accesul în oraşele cu cele mai stricte restricţii de trafic
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DEZVOLTAŢI-VĂ AFACEREA FĂRĂ LIMITE ÎN ZONELE URBANE
Daily Blue Power este noua familie de produse care oferă răspunsuri pentru afacerile de transport ecologic companiilor care doresc
autovehicule nepoluante. Familia Daily Blue Power oferă autovehiculul perfect pentru misiunile urbane şi suburbane şi poate accesa
centrul oraşelor eliberând operatorii de transport de constrângerile reglementărilor privind mediul.
Împarte instinctul de afaceri al familiei Daily, oferind soluţia perfectă prin combinaţia sa câștigătoare de:
• Tehnologie avansată
• Emisii reduse şi un impact redus asupra mediului
• Performanţă şi eficienţă ridicate
Familia Daily Blue Power este disponibilă, de asemenea, cu conectivitate la bord, ceea ce o transformă într-un adevărat dispozitiv
profesional de lucru, fiind atât un asistent la conducere, cât şi de afaceri, disponibil prin intermediul dispozitivelor mobile ale clienţilor.
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DAILY HI-MATIC NATURAL POWER
PRIMUL MOTOR ALIMENTAT CU GAZ NATURAL COMPRIMAT
ECHIPAT CU CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ CU 8 TREPTE DE VITEZĂ

PLĂCEREA ABSOLUTĂ DE A CONDUCE
Transmisia automată exclusivă HI-MATIC cu 8 trepte de viteză de la IVECO oferă
o multitudine de avantaje, precum confort, siguranţă, economie de carburant
şi performanţă pentru o gamă deosebit de vastă de modele, pentru a satisface
toate nevoile dumneavoastră din domeniul afacerilor. O cutie de viteze manuală
cu 6 trepte de viteză este disponibilă, de asemenea.
MOTOR DE 3,0 LITRI ALIMENTAT CU GAZ NATURAL COMPRIMAT
PUTERE MAX.

136 CP (100 kW)

PLAJĂ DE TURAŢII ALE MOTORULUI LA PUTERE MAXIMĂ

2730-3500 rot/min

CUPLU MAX.

350 Nm

PLAJĂ DE TURAŢII ALE MOTORULUI LA CUPLU MAXIM

1500-2730 rot/min

Autonomie maximă de până la 450 km în condiţii reale în funcţie de capacitatea rezervoarelor GNC.
Performanțe în modul Recovery la funcționarea cu benzină: Putere de 60 kW (82 CP) şi cuplu de 230 Nm
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PRIMA CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ CU
8 TREPTE DE VITEZE PENTRU CEL MAI
ÎNALT NIVEL DE CONFORT ŞI SIGURANŢĂ

ECONOMIE DE CARBURANT EXTRAORDINARĂ

Noua generaţie de cutii de viteze automate HI-MATIC este
concepută pentru a oferi o plăcere absolută de conducere
datorată strategiei de schimbare a treptelor autoadaptivă care
gestionează logica de control a cuplării treptelor de viteză,
alegând între 20 de programe diferite. Daily HI-MATIC Natural
Power reprezintă cea mai bună soluţie pentru cei care se
confruntă cu traficul urban zilnic. Şoferul se concentrează
complet asupra condiţiilor de trafic şi de conducere datorită
selectorului multifuncțional de trepte cu design ergonomic.

HI-MATIC, împreună cu motorul de 3,0 litri Natural Power,
facilitează obţinerea unor progrese importante legate de
economia de carburant, deoarece determină economii de
carburant de până la 2,5% comparativ cu versiunea manuală.
Pe lângă consumul redus de carburant, Daily Natural Power
beneficiază de un preţ la pompă semnificativ de redus pentru
gazul natural comprimat (GNC) în multe ţări, ceea ce duce la
un cost foarte competitiv pe km, cu economii de până la 35%
comparativ cu motorina.

MOTOR DE 3,0 LITRI PENTRU
O PERFORMANŢĂ UNICĂ

EMISII DE CO2 APROAPE INEXISTENTE
CU BIOMETAN

Datorită tehnologiei GNC durabile, Daily Natural Power oferă
aceeaşi performanţă şi același răspuns în regimuri tranzitorii
ca şi echivalentul său diesel. Motorul de 3,0 litri, cu cei 136 CP
ai lui şi cuplul de 350 Nm cel mai bun din clasă, poate efectua
toate misiunile, incluzând cele mai exigente sisteme
de refrigerare.

Transmisia HI-MATIC cuplată cu motorul alimentat cu gaz
natural comprimat reduce emisiile de CO2 cu până la 5%
comparativ cu versiunea Diesel în condiții reale de exploatare
în regim urban. Emisiile de CO2 pot fi reduse cu până la 95%
folosind bio-metanul, carburantul durabil al viitorului. Motorul
excelent de 3,0 litri F1C Natural Power, în combinaţie
cu HI-MATIC, determină creşterea sustenabilității, generând
cu 76% mai puţine particule şi cu 12% mai puţine emisii
de NOx comparativ cu motorina.

VERSATILITATE NELIMITATĂ
Cea mai amplă gamă de modele din industrie pentru furgoane și autoșasiuri cu masă maximă autorizată de până la 7,2 tone
Daily Natural Power este perfect adaptat pentru o varietate de medii de lucru şi misiuni. Acesta este, de asemenea, extrem
de silenţios, fiind ideal pentru livrările pe timp de noapte în centrele oraşelor și pentru lucrul în zonele care impun un nivel
de emisii redus. Durabilitatea şi rezistența provin de la şasiul unic cu lonjeroane din oțel special cu secțiune C, care oferă o flexibilitate
maximă caroseriilor.

AVANTAJELE GAZULUI NATURAL
• Performanțele motorului egale cu versiunile Diesel
• Sarcină utilă egală cu cea a versiunilor Diesel
(în funcţie de legislaţia naţională)
• Economiile cu costul carburantului pot ajunge până la 35%
• Nivel de zgomot al motorului redus cu 4 dB faţă
de versiunea Diesel

• Emisii de CO2 cu până la 5% mai mici faţă de motorină
(cu până la 95% mai puţine emisii de CO2 pentru întreg
circuitul folosind biometan)
• Emisii mai mici faţă de motorină (cu 12% mai puţine NOx,
cu 76% mai puţine particule) cu o mai mică complexitate
a sistemului antipoluare
• Fără AdBlue®
• Fără întreţinere a sistemului de post-tratare
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DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
PRIMUL AUTOVEHICUL COMERCIAL UŞOR PREGĂTIT
PENTRU REGLEMENTĂRILE PRIVIND EMISIILE POLUANTE
CE VOR DEVENI OBLIGATORII DIN 2020

MOTOR F1A DE 2,3 LITRI
Un propulsor corect dimensionat, motorul IVECO F1A de 2,3 litri a fost complet
reproiectat în 2016 şi acum este dotat cu sistemul avansat de post-tratare a gazelor
de evacuare prin reducere catalitică selectivă (SCR) care beneficiază de experiența
de 25 de ani a mărcii în ceea ce privește această tehnologie.
MOTOR F1A DE 2,3 LITRI
EMISIILE
TEHNOLOGIE

Sistem de reducere catalitică selectivă (SCR)

DENUMIRE COMERCIALĂ

140

160

PUTERE

136 CP

156 CP

CUPLU

350 Nm

380 Nm

HI-MATIC / Manuală

HI-MATIC / Manuală

CUTIE DE VITEZE
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2020 RDE READY:
PRIMUL LCV DIN INDUSTRIE

ECONOMIE DE CARBURANT DE PÂNĂ
LA 7% ÎN MISIUNILE URBANE

Motorul de 2,3 litri dotat cu o tehnologie avansată de reducţie
catalitică selectivă (SCR) este un motor „avangardist”, ce
anticipează viitorul. Acesta a fost testat şi verificat de un
organism independent în conformitate cu reglementări mai
stricte ce vor deveni obligatorii începând cu anul 2020, care
vor măsura emisiile poluante în condiții de conducere reale
(RDE), în plus față de ciclul de omologare efectuat în laborator.

Daily Euro 6 RDE 2020 Ready cu dotări standard precum
anvelopele economice MICHELIN Agilis şi sistemul
Start & Stop, obține un consum cu până la 7% mai redus
comparativ cu versiunea curentă, bazat pe misiunile urbane
reale ale clienţilor. Parametrii motorului şi calibrările transmisiei
au fost optimizate pentru a se adapta utilizării reale
a autovehiculului, maximizând eficienţa carburantului fără
a face niciun compromis în ceea ce priveşte emisiile.

CUTIE DE VITEZE AUTOMATĂ CU
8 TREPTE DE VITEZĂ EXCLUSIVĂ

SINGURUL CONCEPT DE MOTOR INDUSTRIAL
PENTRU O MAI MARE DURABILITATE

Daily Euro 6 RDE 2020 Ready prezintă cutia de viteze automată
cu 8 trepte de viteză exclusivă, concepută pentru a oferi o
plăcere absolută de a conduce. Cu strategia sa de schimbare a
treptelor autoadaptivă, HI-MATIC cuplează lin treapta de
viteză corectă în mai puțin de 200 milisecunde. Având o plajă
vastă de rapoarte de viteză disponibile, motorul va fi
întotdeauna în treapta de viteză optimă. HI-MATIC beneficiază
şi de o reducere cu până la 10% a costurilor pentru întreţinere
şi reparaţii comparativ cu o transmisie manuală datorită
fiabilităţii şi durabilităţii inegalabile.

Propulsat de un motor corect dimensionat de 2,3 litri, care a
fost complet reproiectat în 2016, acesta prezintă acum sistemul
avansat al IVECO de post-tratare prin reducere catalitică
selectivă (SCR) care beneficiază de experienţa de 25 de ani a
mărcii în ceea ce priveşte această tehnologie. Comparativ cu
motoarele derivate de la autoturisme, motorul F1A de 2,3 litri
oferă o cilindree mai mare şi un concept de motor cu adevărat
industrial care implică o mai mare durabilitate şi emisii reduse
în mod natural de NOx în condiții de utilizare reale.

Euro 6 RDE 2020 Ready

VERSATILITATE ȘI ROBUSTEȚE ÎNNĂSCUTE
Alege partenerul de afaceri care se potriveşte cel mai bine misiunilor tale disponibil acum cu puteri de 136 CP și 156 CP și cuplu
maxim de până la 380 Nm cu transmisia HI-MATIC exclusivă cu 8 trepte de viteză. Selectează versiunea care satisface cel mai bine
cerințele tale pentru afaceri: autofurgon, autofurgon cu geamuri în partea din faţă, autoşasiu cu cabină simplă, autoșasiu cu cabină
pentru echipaj sau autoșasiu fără cabină şi exploatează complet rezistența singurului autovehicul comercial uşor cu șasiu
cu lonjeroane din oţel.

NOUL DAILY EURO 6 RDE 2020 READY REPREZINTĂ AUTOVEHICULUL DIESEL CEL MAI AVANSAT
DIN INDUSTRIA VEHICULELOR COMERCIALE UȘOARE
IVECO preia iniţiativa dezvoltării de autovehicule care sunt pregătite să respecte reglementările stricte din 2020, care vor măsura
emisiile în condiţii de conducere reală, pe lângă ciclul de omologare efectuat în laborator.
Organizația olandeză independentă (TNO) a testat emisiile şi consumul de carburant ale Daily Euro 6 RDE 2020 Ready în conformitate
cu noua procedură oficială de testare în condiţii reale şi s-a asigurat că factorul de conformitate ţintă a fost depăşit în mare măsură
cu trei ani înainte.

7

DAILY ELECTRIC
PRIMUL AUTOVEHICUL COMERCIAL UŞOR CU EMISII ZERO

O PUNTE SPRE O EXPERIENŢĂ COMPLET NOUĂ
PENTRU UTILIZATOR
Aplicaţia TomTom® Bridge pentru IVECO Daily Electric este un produs unic creat
de TomTom® în colaborare cu IVECO, pentru a le oferi şoferilor profesionişti o
soluţie personalizată care să le satisfacă cerinţele. Suportul semi-integrat pentru
tabloul de bord oferă confortul unui sistem încorporat şi flexibilitatea unui dispozitiv
detaşabil cu aplicaţiile esenţiale pentru desfăşurarea activităţii dumneavoastră.
Noua aplicaţie de monitorizare web permite administratorilor de flotă să monitorizeze
toate autovehiculele Daily Electric din flota lor în timp real, verificând mai mulţi
parametri. Acest dispozitiv este monitorizat şi de echipa de experţi de la IVECO pentru
a preveni defecţiunile autovehiculelor şi pentru a sugera operaţiile de întreţinere.
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AUTONOMIE DE PÂNĂ LA 200 km
ÎN CONDIŢII REALE DE CONDUCERE

SUSTENABILITATE COMPLETĂ CU EMISII ZERO

O autonomie incredibilă de până la 200 km în condiţii urbane
reale datorită configuraţiei flexibile a bateriei cu până la 3
unităţi şi datorită caracteristicilor de eficienţă adăugate de
curând precum modul de conducere EcoPower şi noile
strategii de frânare de regenerare.

Daily Electric este un autovehicul unic cu tracţiune 100% fără
emisii și cea mai vastă gamă de modele din industrie.
Sistemul de baterii de înaltă eficiență și utilizarea unui sistem
electric suplimentar cu baterii complet reciclabile îl transformă
într-un autovehicul complet sustenabil.

MOD DE ÎNCĂRCARE RAPIDĂ ÎN DOAR 2 ORE

NICIO LIMITĂ ÎN ZONELE URBANE
ŞI PENTRU LIVRĂRILE PE TIMP DE NOAPTE

Performanţa bateriei este optimizată pentru toate condițiile
meteorologice şi are nevoie de numai 2 ore pentru a se
reîncărca cu noul mod rapid de încărcare, disponibil atât pentru
stațiile publice, cât și pentru cele private.
Datorită modurilor de încărcare flexibile brevetate de IVECO
şi conectorului electric unic al autovehiculului, vă puteţi
reîncărca bateriile Daily Electric oricând și oriunde v-ați afla.

Funcţionarea sa silenţioasă contribuie la reducerea poluării
fonice şi permite efectuarea transporturilor pe timp de noapte
în zonele urbane. Noul sistem de avertizare acustică a
pietonilor permite funcţionarea în centrul oraşelor în deplină
siguranţă. Bucuraţi-vă de potenţialul complet al acestuia pentru
a vă dezvolta afacerea şi în oraşele cu cele mai stricte limitări
ale traficului.

CEA MAI AMPLĂ GAMĂ DE MODELE DIN INDUSTRIE
Daily Electric, cu nivel zero de emisii şi pregătit pentru fiecare misiune. Datorită celei mai vaste game de modele disponibile din industrie
pentru autofurgon și autoșasiu - potrivit pentru toate aplicaţiile cu o masă totală de până la 5,6 tone, Daily Electric funcţionează perfect
într-o varietate mare de medii de lucru: de la deplasarea în centrele oraşelor şi serviciile de transfer până la voiajul turistic.

MODURI DE ÎNCĂRCARE FLEXIBILE - UN BREVET IVECO
ÎNCĂRCARE DE LA STAŢII
DE ÎNCĂRCARE PUBLICE
(@ 400 Vac/16A 3,5/7/11 kW) 10 ore

ÎNCĂRCARE „RAPIDĂ” DE LA
STAŢII DE ÎNCĂRCARE PUBLICE
(@ 400 Vac/32A 22 kW) 2 ore

ÎNCĂRCARE DE LA STAŢII
DE ÎNCĂRCARE PRIVATE
(@ 400 Vac/16A 3,5/7/11 kW) 10 ore

ÎNCĂRCARE DE LA STAŢII PRIVATE
(@ 230 Vac/16A 3,5 kW) 24 ore
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GAMA DE MODELE

GRILĂ FAȚĂ EXCLUSIVISTĂ

BLOCURI OPTICE DISTINCTIVE

Familia Daily Blue Power este partenerul durabil de afaceri care deschide calea unor livrări nelimitate în cadrul misiunilor urbane
şi suburbane, eliberând operatorii de transport de constrângerile reglementărilor privind mediul datorită combinaţiei de succes
de tehnologie, emisii scăzute, performanţă ridicată şi eficienţă.

EURO 6 RDE
2020 READY
NATURAL
POWER

PUTERE

HI-MATIC

136 CP

AUTOFURGON

AUTOȘASIU

MICROBUZ

Roată simplă

Roată dublă

Roată simplă

Roată dublă

●

35S

35C

35S

35C

-

156 CP

●

35S

35C

35S

35C

-

136 CP

●

35S

60 kW

-

35S

80 kW

-

-

35C

40C

50C

65C

-

70C

35S

35C

40C

35S

50C

65C

70C

35C

50C
-

ELECTRIC
45C

50C

-

45C

50C

● Standard

50C
- Indisponibil

PLANȘĂ DE BORD ALBASTRĂ

ELEMENTE INTERIOARE CU INSERȚII ALBASTRE
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JANTE DE ALIAJ DE CULOARE
ALBASTRĂ ȘI ANVELOPE
ECONOMICE MICHELIN AGILIS
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