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AUTOVEHICULUL  
DUMNEAVOASTRĂ NOUL DAILY E6

Acest ghid este conceput pentru a vă ajuta să  
vă personalizaţi autovehiculul New Daily   
în funcţie de necesităţi.

De asemenea, puteţi configura şi solicita online o ofertă  
pentru autovehiculul dumneavoastră New Daily ,  
pe site-ul web www.iveco.ro 

Descărcaţi-o din App Store sau Google Play 
pentru a beneficia de acces exclusiv la mai 
multe imagini, informaţii şi clipuri video.

Pentru mai multe informaţii,  
descărcaţi aplicaţia  
New Daily E6 gratuită.
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Noul Daily este partenerul ideal pentru afacerea dumneavoastră.

Este mai puternic, versatil şi performant ca niciodată. În plus, datorită instinctului său 
pentru afacerile din industria transporturilor, prezintă noi caracteristici care  
îl recomandă ca partener ideal pentru afacerea dumneavoastră.
Daily  pune inovaţia şi tehnologia la dispoziţia dumneavoastră pentru 
a vă ajuta să vă gestionaţi în mod eficient autovehiculul şi să beneficiaţi de costuri de 
proprietate reduse, fiind profitabil pentru afacerea dumneavoastră. Motoarele 

 funcţionează lin şi eficient, reprezentând încă un avantaj sustenabil pentru 
dumneavoastră.
Autovehiculele din această gamă au, de asemenea, grijă de şoferi: cabina este mai confortabilă şi mai 
silenţioasă ca oricând, iar datorită transmisiei HI-MATIC, şoferii vor descoperi ce înseamnă 
plăcerea absolută de a conduce. Gama Daily  prezintă, de asemenea, un nou nivel 
de conectivitate, integrând complet dispozitivele dumneavoastră mobile cu autovehiculul, astfel 
încât acesta să devină asistentul dumneavoastră personal şi la condus şi în afaceri.
Cea mai vastă gamă din acest segment a devenit şi mai cuprinzătoare pentru a 
corespunde spectrului din ce în ce mai mare de cerinţe pentru afacerile dumneavoastră 
şi pentru operatorii de transport din întreaga lume.
Daily  este partenerul perfect, având un instinct imbatabil pentru anticiparea 
necesităţilor dumneavoastră de afaceri şi oferind întotdeauna soluţii atunci când 
este necesar, an după an. 

FURGONUL CU INSTINCT PENTRU  
AFACERI ŞI TRANSPORT

CUPRINS

NOUL
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GENERATOR DE PROFIT
PARTENERUL IDEAL PENTRU PROFITUL 
DUMNEAVOASTRĂ
Daily  este partenerul profesional care vă va ajuta să obţineţi profituri sănătoase. Puteţi alege şi personaliza 
autovehiculul care se potriveşte cel mai bine necesităţilor dumneavoastră de afaceri, datorită celei mai cuprinzătoare 
game de modele de pe piaţă. Puteţi avea siguranţa că misiunea va fi dusă la bun sfârşit cu succes, cu costuri mici 
pentru funcţionare şi întreţinere (cost total de proprietate). Partenerul ideal pentru afacerea dumneavoastră  
vă asigură, de asemenea, serviciile unei reţele de service profesionale oricând şi oriunde aveţi nevoie.

ECONOMIE DE CARBURANT DE PÂNĂ LA 8%* 
Daily  îşi consolidează reputaţia privind asigurarea economiei de carburant. Turbosuflanta cu geometrie variabilă, disponibilă la 
modelele de la 136 CP până la 180 CP, asigură o utilizare şi mai eficientă a motorului. Soluţia EcoSwitch a evoluat: noul 
sistem inteligent EcoSwitch PRO ştie când trebuie să intervină şi să reducă cuplul fără a fi necesară intervenţia şoferului, reducând 
consumul de carburant fără a vă compromite productivitatea. Sistemul exclusiv IVECO pentru evaluarea stilului de conducere 
vă ajută să optimizaţi modul în care conduceţi, ca şi cum aţi avea un instructor auto alături, rezultatul fiind reducerea 
semnificativă a consumului de carburant.

O REDUCERE DE PÂNĂ LA 12% A COSTURILOR PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII**

Intervalele de întreţinere mai lungi, extinse până la 50.000 km datorită componentelor şi consumabilelor mai durabile, asigură o prelungire 
cu până la 20% a perioadelor de timp dintre servisări. Sistemul de frânare optimizat cu plăcuţe de frână noi, mai solide este mai 
eficient şi durabil ca niciodată.

În plus, oriunde v-aţi afla, indiferent de moment, vă puteţi baza pe o reţea de service profesională şi specializată care vă va ajuta să vă 
menţineţi în activitate.
* Comparativ cu modelele Euro 5b+ echivalente şi în conformitate cu noul ciclu european de conducere (NEDC).
** Comparativ cu modelele Euro 5b+ echivalente.

Sistemul de evaluare a stilului de conducere (DSE) este asemenea unui 
instructor auto aflat la bordul autovehiculului dumneavoastră, oferind şoferului 
recomandări în timp real privind modul de optimizare a stilului de conducere, 
având ca scop reducerea consumului de carburant. S-a demonstrat practic că simpla 
respectare a recomandărilor sistemului DSE poate avea ca rezultat economisirea 
în proporţie de 15% a carburantului. 

Sistemul inteligent EcoSwitch PRO ştie exact când să intervină, fără a mai fi 
necesară intervenţia şoferului, sesizând dacă autovehiculul este sau nu încărcat, 
scăzând consumul de carburant şi reducând suplimentar emisiile.
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TEHNOLOGIE SUSTENABILĂ
PUTEREA ŞI EFICIENŢA LA ÎNDEMÂNA DUMNEAVOASTRĂ
Furgonul Daily  îşi utilizează instinctul pentru afaceri în domeniul tehnologiilor avansate pentru motor şi transmisie pentru a asigura 
o performanţă de primă clasă atunci când doriţi să vă duceţi la bun sfârşit misiunea într-un mod eficient şi fiabil. Noua dispunere a 
motorului asigură un nivel mai mare de putere şi cuplu, reducând impactul negativ al autovehiculului Daily  asupra mediului, datorită 
reducerii nivelului de emisii.

TEHNOLOGII PENTRU MOTOR ÎN VEDEREA SPORIRII LA MAXIM A EFICIENŢEI
Tehnologia LP-EGR fără AdBlue®: modelele care funcţionează cu motoare IVECO cu capacitatea de 2,3 litri F1A cu sistem 
de recirculare a gazelor de eşapament la presiune joasă sunt ideale pentru gestionarea cât mai simplă a autovehiculului. Gama  
de caracteristici, precum pompa de ulei cu cilindree variabilă şi turbosuflanta, vor asigura efectuarea unor economii excelente 
de carburant, costuri de funcţionare mai mici, precum şi un nivel mai înalt de putere şi cuplu. 

Tehnologia SCR: modelele dotate cu o soluţie de post-tratare cu reducţie catalitică selectivă dispun de acest sistem simplu care nu modifică 
procesul de ardere, astfel încât dumneavoastră să beneficiaţi de puterea şi eficienţa necesare, cu costuri de funcţionare reduse.

Tehnologia GNC: Daily Natural Power asigură acelaşi nivel de performanţă şi reacţie tranzitorie ca şi echivalentul său diesel, deoarece 
conţine un motor diesel autentic adaptat pentru a funcţiona cu gaz natural comprimat. Acesta este un autovehicul cu funcţionare 
uniformă şi deosebit de silenţioasă, ceea ce reprezintă un avantaj în plus în cazul conducerii în mediile urbane cu zone care impun 
niveluri de emisii reduse.

Motor diesel cu capacitatea de 2,3 litri F1A Motor diesel cu capacitatea de 3,0 litri F1C
Motor cu gaz natural comprimat 
cu capacitatea de 3,0 litri F1C 

CEA MAI MARE GAMĂ DE MOTOARE ŞI CUTII DE VITEZE
Daily  utilizează tehnologii avansate pentru motor şi transmisie pentru a asigura o performanţă de înaltă clasă şi economii  
de carburant considerabile pentru ca dumneavoastră să vă puteţi duce la bun sfârşit misiunile într-un mod eficient, fiabil şi cu un 
impact redus considerabil asupra mediului.

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 necesităţile 
dumneavoastră din domeniul afacerilor.

MOTOR 2,3 litri F1A 3,0 litri F1C

EMISII ŞI  
CARBURANT

EURO 6 LIGHT DUTY  
DIESEL

EURO 6 HEAVY DUTY  
DIESEL

EURO 6 HEAVY DUTY 
GNC**

DENUMIRE  
MODEL 120 140 160 150 180 210 150 180 140

PUTERE 116 CP (85 kW) 136 CP (100 kW) 156 CP (115 kW) 150 CP (110 kW) 180 CP (132 kW) 205 CP (150 kW) 150 CP (110 kW) 180 CP (132 kW) 136 CP (100 kW)

CUPLU 320 Nm 350 Nm 350 Nm* 350 Nm 430 Nm 470 Nm 350 Nm 430 Nm 350 Nm

CUTIE  
DE VITEZE

HI-MATIC/
MANUAL

HI-MATIC/
MANUAL

HI-MATIC/
MANUAL MANUAL HI-MATIC/

MANUAL HI-MATIC MANUAL HI-MATIC/
MANUAL MANUAL

* 380 Nm la versiunile HI-MATIC.    ** Gaz natural comprimat.
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BUCURAŢI-VĂ DE UN NIVEL MAXIM DE EFICIENŢĂ ÎN BIROUL DUMNEAVOASTRĂ MOBIL
Planşa de bord funcţională combină stilul cu caracteristicile practice şi utile. Vă puteţi conecta telefonul mobil sau tableta şi reîncărca 
un alt dispozitiv în cele 2 porturi USB, putând adăuga, de asemenea, încărcătorul inductiv opţional. Calitatea şi dispunerea 
comenzilor oferă un plus de confort la conducere. 

Numeroasele compartimente de depozitare au fost concepute pentru a oferi un nivel maxim de acces. Printre cele până la 18 
compartimente se numără şi un compartiment deschis nou şi util, toate fiind amplasate strategic în interiorul cabinei şi uşor 
de accesat, astfel încât dumneavoastră să aveţi documentele şi materialele de lucru bine organizate şi la îndemână. 

Noul radio DAB integrat în planşa de bord vă oferă toate caracteristicile 
de bază DAB şi FM: de exemplu, puteţi selecta postul de radio în funcţie de 
numele acestuia, puteţi citi titlul programului sau melodiei ascultate, puteţi 
efectua setări pentru a primi anunţuri din trafic sau meteo şi puteţi preseta 
până la 15 posturi, ca să menţionăm doar câteva caracteristici.

Tabloul de bord reproiectat şi uşor de citit, împreună planşa de bord cu 
comenzi ergonomice şi uşor de accesat, sporeşte condiţiile de siguranţă şi 
confort în timpul condusului. 

Panoul uşii a fost reproiectat şi prevăzut cu un compartiment deschis în 
care puteţi depozita, de exemplu, trusa de prim ajutor. Cabina dispune de 
un număr de până la 18 compartimente de depozitare practice astfel încât 
dumneavoastră să puteţi depozita în mod organizat şi să aveţi la îndemână 
toate materialele personale şi de lucru.

Finisajele planşei de bord şi panoului uşii sunt disponibile într-o versiune 
complet neagră, iar pentru persoanele care doresc un aspect exclusivist, 
este de asemenea disponibilă versiunea bicoloră în albastru şi negru, 
proiectată pentru a se potrivi perfect cu tapiţeria din interiorul cabinei.

BUCURAŢI-VĂ DE CEL MAI ÎNALT NIVEL DE CONFORT
Acum, cabina este şi mai silenţioasă, deoarece nivelul de zgomot din interior a fost redus semnificativ. Reducerea de 3 decibeli  
a îmbunătăţit cu 8% nivelul acustic din interiorul autovehiculului şi nivelul de recunoaştere a sunetelor.

Interiorul confortabil, optimizat cu un volan nou cu husă din piele, împreună cu tapiţeria albastră a scaunelor şi noile 
tetiere din spumă textilă oferă un mediu profesional unde dumneavoastră şi pasagerii de la bord puteţi desfăşura activităţi 
productive, în condiţii de siguranţă deplină.

CONFORT ŞI PRODUCTIVITATE
MEDIUL PROFESIONAL DE LUCRU ESTE MAI PLĂCUT CA ORICÂND
Daily  combină vocaţia sa firească pentru domeniul transporturilor cu un nivel superior de confort, funcţionalitate şi manevrabilitate. 
Atunci când sunteţi la volan, vă puteţi relaxa în cabina confortabilă, având siguranţa că misiunea va fi îndeplinită în mod eficient. Cabina 
oferă un mediu de lucru profesional prevăzut cu caracteristici noi pentru a vă ajuta să vă desfăşuraţi activitatea în condiţii optime.

În aceste imagini este prezentat modul de utilizare a unor tablete sau 
smartphone-uri care nu sunt incluse în dotarea standard a autovehiculului.
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CONECTIVITATEA LA BORD
MODUL FACIL DE LA FI CONECTAT LA AFACEREA TA
Daily  introduce un nou mod de a fi conectat: nu ai nevoie de echipamente suplimentare, doar tableta sau smartphone. O dată 
descărcat DAILY BUSINESS UP™ app pe device-ul tău, acesta va stabili automat o conexiune Bluetooth® cu vehiculul prin radio DAB:  
este acum integrat complet şi în comunicare directă cu Daily  şi motorul său. Eşti astfel setat: cu DAILY BUSINESS UP™ instalat pe 
device-ul tău, trebuie doar să porneşti motorul, să deschizi radioul şi eşti conectat. Te poţi bucura de dublul rol pe care îl are pentru 
afacerea ta, acela de şofer şi business assistant.

DAILY  
BUSINESS UP™

EVALUAREA STILULUI DE CONDUS

PLANŞA DE BORD EXTINSĂ

ASISTENTUL DUMNEAVOASTRĂ LA BORD
DAILY BUSINESS UP™ poate avea rol de instructor auto pentru 
şofer în cadrul sistemului de evaluare a stilului de conducere, de 
navigator în cadrul sistemului de navigare GPS Sygic Professional şi 
poate contribui la creşterea eficienţei activităţilor zilnice, asigurând 
în acelaşi timp starea optimă de funcţionare a autovehiculului. 

Şi, desigur, acesta oferă toate caracteristicile multimedia de info-
divertisment pe care v-aţi putea aştepta să le găsiţi într-un 
autovehicul de înaltă clasă.

Suportul pentru tabletă uşor accesibil poate susţine smartphone-
uri şi tablete de diferite dimensiuni.

Cu DAILY BUSINESS UP™ pe dispozitivul 
dumneavoastră, aveţi posibilitatea de a:
• Beneficia de recomandări privind condusul cu ajutorul 

sistemului de evaluare a stilului de condus
• Găsi cel mai bun traseu cu ajutorul sistemului de navigare 

GPS Sygic Professional
• Monitoriza funcţiile suplimentare ale autovehiculului,  

prin intermediul planşei de bord extinse
• Verifica cu uşurinţă manualul interactiv pentru utilizator  

dacă doriţi informaţii privind autovehiculul
• Spori funcţionalităţile telefonului dumneavoastră mobil, 

inclusiv ascultarea şi citirea mesajelor text
• Gestiona conţinutul multimedia de pe dispozitivul  

sau stick-ul dumneavoastră USB
• Contacta serviciul de asistenţă non stop IVECO

Sistemul de navigare GPS Sygic Professional şi Sygic FleetWork pentru optimizarea gestionării forţei de muncă au fost prevăzute în parteneriat cu Sygic. 

Pe ecranele din imagini sunt prezentate câteva dintre multiplele funcţii ale DAILY BUSINESS UP™.

ASISTENTUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN AFACERI
DAILY BUSINESS UP™ vă poate ajuta să planificaţi activităţile şi 
să comunicaţi în timp real informaţii actualizate către şofer. Puteţi 
organiza traseul şi activităţile şoferului dumneavoastră pentru a 
putea optimiza modul de utilizare a autovehiculului şi gestiona în 
mod eficient flota, pentru a creşte profitabilitatea afacerii 
dumneavoastră.

Cu DAILY BUSINESS UP™ puteţi să:
• Optimizaţi modul de funcţionare a flotei dumneavoastră, să 

programaţi activităţi şi să le atribuiţi în timp real către şoferi,  
cu ajutorul funcţiei Sygic FleetWork, care este complet integrată 
cu sistemul de navigare GPS Sygic al autovehiculului

• Urmăriţi serviciile programate cu ajutorul alertelor privind 
planul de întreţinere

• Monitorizaţi performanţele şoferului dumneavoastră  
şi să efectuaţi instructaje cu ajutorul sistemului DSE

• Ţineţi legătura cu IVECO şi să fiţi la curent cu cele  
mai recente noutăţi privind gama Daily

• Găsiţi cea mai apropiată reprezentanţă şi cel mai apropiat 
punct de service IVECO

• Accesaţi toate informaţiile privind autovehiculul prin simpla 
atingere a ecranului

MANUALUL INTERACTIV PENTRU UTILIZATOR 

Descoperiţi  
DAILY BUSINESS UP™

SISTEMUL DE NAVIGARE PROFESIONAL  
ŞI SISTEMUL FLEETWORK
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VERSATILITATE NELIMITATĂ
UN AUTOVEHICUL DAILY CHIAR PENTRU CELE MAI AMBIŢIOASE PROIECTE
Daily  este cel mai versatil autovehicul din clasa sa, având cea mai amplă dispunere din cadrul industriei. Acesta este singurul 
autovehicul cu un regim care variază între 3,3 şi 7,2 tone, cu ampatamente variind între 3.000 şi 5.100 mm şi lungimi de 6.190 mm, 
oferind o gamă vastă de posibilităţi pentru o varietate mare de misiuni, de la curierat urban la misiuni de transporturi grele în 
domeniul construcţiilor. Puterea şi durabilitatea autovehiculului sunt asigurate de şasiul unic cu cadru sub formă de scară prevăzut cu 
traverse cu secţiuni transversale realizate din oţel special, asigurând un nivel maxim de flexibilitate pentru componentele bordului. 
Numărul de opţiuni disponibile la nivelul caroseriei oferă o varietate mare de opţiuni pentru diverse misiuni, facilitând particularizarea 
autovehiculului Daily  pentru multe aplicaţii urbane, de la colectarea deşeurilor la transportul urban, sau pentru utilizarea acestuia 
ca autospecială pentru tractări auto, camion de tractare sau ambulanţă – şi este atât de puternic încât este perfect pentru  
a fi transformat într-un autovehicul blindat. Autovehiculele Daily  îşi utilizează instinctul pentru afaceri autentic în industria 
transporturilor pentru a putea anticipa nevoile dumneavoastră: oricare ar fi misiunea dumneavoastră, noi avem modelul care  
se potriveşte perfect cerinţelor dumneavoastră - acesta este capabil să ducă cu uşurinţă la bun sfârşit fiecare misiune, într-un  
mod eficient şi cu costuri minime de proprietate, fiind în acelaşi timp prietenos cu mediul, contribuind la asigurarea sustenabilităţii 
afacerii dumneavoastră. 

Gama cuprinde cabine cu şasiu, cabine pentru echipaje şi şasiuri fără cabină.

MASA TOTALĂ A  
AUTOVEHICULULUI

ŞASIU-CABINĂ CABINĂ PENTRU ECHIPAJ ŞASIU FĂRĂ CABINĂ

3,3 - 7,2 t 3,3 - 7 t 3,5 - 7,2 t

PERFORMANŢĂ FĂRĂ EGAL
MOTOARE ÎNALT PERFORMANTE PENTRU A VĂ PUNE ÎN EVIDENŢĂ 
TALENTUL
Gama Daily  oferă tracţiunea, capacitatea portantă, puterea şi viteza de reacţie de care aveţi nevoie alături de o eficienţă excelentă a 
consumului de carburant, dumneavoastră putându-vă baza pe această performanţă de înaltă clasă pentru mulţi ani. Puteţi alege nivelul de 
performanţă care se potriveşte cel mai bine cu misiunea dumneavoastră: intervale de putere maximă, începând de la 116 CP şi ajungând până 
la 205 CP, cel mai înalt nivel de putere pentru motoarele cu 4 cilindri. Opţiunea cuprinde noile modele de 136 CP VGT şi de 180 CP, precum 
şi motorul de înaltă performanţă F1A cu capacitatea de 2,3 litri:156 CP VGT. În plus, cuplul maxim poate atinge chiar o valoare de 470 Nm 
pentru motorul F1C cu capacitatea de 3,0 litri. Toate motoarele sunt optimizate pentru a oferi performanţe de vârf în cadrul fiecărei misiuni, 
asigurând un nivel maxim de eficienţă chiar şi pe distanţe lungi. Pentru afacerile din domeniul transporturilor care necesită o funcţionare 
silenţioasă şi soluţii sustenabile, Daily Natural Power de 136 CP care funcţionează cu gaz natural comprimat este alegerea perfectă.

Performanţă puternică în timp cu curbe plate ale cuplului, un cuplu mai mare şi o putere mai mare la turaţii mai mici ale motorului.

VGT: Variable Geometry Turbocharger (turbosuflantă cu geometrie variabilă); WG: WasteGate (supapă wastegate); TST: Twin Stage Turbocharger (turbosuflantă cu funcţionare în două etape)
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Şasiul unic de camion este proiectat special pentru 
misiuni dificile.

Suspensia QUAD-TOR deosebit de puternică 
permite transportarea de sarcini cu greutatea  
de până la 4.900 kg.

ROBUSTEŢE AUTENTICĂ
DURITATE IMBATABILĂ. ESTE PUR ŞI SIMPLU INEGALABIL
Autovehiculul Daily  a fost conceput pentru a face faţă celor mai solicitante misiuni: are ADN-ul unui camion şi este construit 
în consecinţă. Cu o masă totală a autovehiculului de până la 7,2 tone, acesta este singurul autovehicul comercial uşor dotat cu şasiu 
portant de camion, realizat din oţel solid de rezistenţă înaltă, cu o grosime de până la 5 mm, permiţând transportarea de sarcini 
grele, făcând posibilă optimizarea capacităţii portante în cadrul întregii game. Suspensiile frontale de înaltă performanţă doar nu 
asigură un control excelent al autovehiculului, ci şi sporesc limita maximă de greutate a sarcinii permise. Suspensia uşoară  
şi puternică QUAD-LEAF , disponibilă la toate modelele de 3,5 tone, permite transportarea pe puntea din faţă a unei sarcini  
cu capacitatea de până la 1.900 kg, iar suspensia QUAD-TOR de la modelele cu roţi duble permite transportarea unei sarcini cu 
greutatea de până la 2.700 kg în cazul modelelor de 7 şi 7,2 tone. Cu sarcini utile mai mari, misiunile vor fi finalizate mai rapid şi  
cu reducere numărului de curse - astfel, veţi economici costurile pentru curse şi veţi reduce amprenta de carbon. 

DURABILITATE UNICĂ
CONCEPUT PENTRU A OFERI UN RANDAMENT DE ÎNALTĂ CALITATE
Autovehiculul Daily  are o capacitate portantă inegalabilă în carul clasei sale şi este conceput pentru a asigura performanţe înalte 
zi după zi, an după an – pentru un timp mai îndelungat decât oricare alt autovehicul. Sistemul Driveline, care dispune de un motor 
fiabil şi o transmisie care asigură în permanenţă funcţionarea la o turaţie oprimă a motorului, are o durată lungă de viaţă utilă şi va 
oferi performanţe de vârf pe întreaga sa perioadă de funcţionare. Şasiul are un profil cu secţiune transversală şi este realizat din oţel 
de înaltă rezistenţă, asigurând un nivel înalt de durabilitate şi o durată de viaţă utilă îndelungată pentru autovehicul. Autovehiculul 
Daily  se va dovedi a fi profitabil sub toate aspectele în fiecare zi de activitate; acesta nu ratează nicio oportunitate de a adăuga 
valoare afacerii dumneavoastră!
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NOU L   E6

PLĂCEREA ABSOLUTĂ DE A CONDUCE PRIMA CUTIE AUTOMATĂ DE VITEZE CU 8 TREPTE DE VITEZE 
DIN CADRUL INDUSTRIEI DE PROFIL, PENTRU CEL MAI ÎNALT 
NIVEL DE CONFORT ŞI SIGURANŢĂ
Noua generaţie de cutii de viteze este concepută pentru a asigura un nivel maxim 
de confort la conducere: cu schimbătorul de viteze multifuncţional ergonomic,  
vă puteţi concentra atenţia asupra condusului şi condiţiilor din trafic. HI-MATIC 
este soluţia pentru un nivel de siguranţă sporit şi confort la condus.

ECONOMII DE CARBURANT REMARCABILE DATORITĂ  
POSIBILITĂŢII DE ALEGERE A MODULULUI ECO SAU POWER
Este ideal pentru activităţile dumneavoastră zilnice, datorită strategiei autoadaptive 
de schimbare a vitezelor. Autovehiculul dumneavoastră Daily HI-MATIC  
cuplează lin treapta de viteză corectă în mai puţin de 200 de milisecunde.  
Având cea mai vastă gamă de viteze, motorul va fi întotdeauna în treapta de  
viteză optimă.

COSTURI PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII CU PÂNĂ LA 
10% MAI MICI COMPARATIV CU O TRANSMISIE MANUALĂ 
DATORITĂ FIABILITĂŢII ŞI DURABILITĂŢII INEGALABILE
Concepute pentru a fi durabile, noile soluţii protejează motorul şi transmisia 
pentru a reduce necesitatea lucrărilor de întreţinere. Inginerii noştri s-au asigurat 
că durabilitatea legendară a gamei Daily va fi depăşită.

CEA MAI BUNĂ PERFORMANŢĂ DIN CLASA SA, CEL MAI 
ÎNALT NIVEL DE PUTERE (205 CP) ŞI CUPLU (470 Nm)
Având o gamă de motoare deosebit de extinsă, două tipuri de cilindree, de 2,3 litri 
şi 3,0 litri, o putere cuprinsă între 116 CP şi 205 CP şi un cuplu cuprins între 320 Nm 
şi 470 Nm, precum şi o masă totală record de 7,2 tone, Daily HI-MATIC   
oferă cea mai bună gamă disponibilă pentru cele mai solicitante activităţi.

Noua mască frontală creează o linie orizontală care 
uneşte farurile şi uniformizează aspectul autovehiculului. 
Gama Daily HI-MATIC  este acum şi mai uşor de 
recunoscut datorită măştii cromate exclusive.

PREGĂTIT PENTRU A DUCE LA BUN SFÂRŞIT ORICE MISIUNE

Daily HI-MATIC E6 URBAN  
Confort maxim zilnic

Daily HI-MATIC E6 INTERNAŢIONAL  
Fiabilitate maximă zilnic

Daily HI-MATIC E6 REGIONAL  
Flexibilitate maximă zilnic
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DAILY NATURAL POWER. TRANSPORT SUSTENABIL ŞI DE MARE PUTERE
Daily Natural Power dispune de cel mai ecologic motor cu ardere internă. Acesta este unic în special datorită motorului diesel care 
este adaptat pentru a funcţiona cu gaz natural comprimat. Aceasta înseamnă că acesta va oferi acelaşi nivel de performanţă ca şi motorul 
diesel omonim în ceea ce priveşte puterea, cuplul şi reacţia, dispunerea modelului fiind la fel ca în cazul gamei cu motor diesel. 
Acesta este, de asemenea, mai silenţios, fiind ideal pentru transporturile pe timp de noapte în centrele 
oraşelor şi lucrului în zonele care impun un nivel de emisii redus. Gama Daily Natural Power a câştigat rapid 
un nivel de popularitate înalt în cadrul profesioniştilor din industria de transport care necesită soluţii eficiente 
în vederea reducerii amprentei de carbon.

TRANSPORT SUSTENABIL
DAILY ELECTRIC. PARTENERUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU AUTOVEHICULE SILENŢIOASE, CU ZERO EMISII*

Daily Electric este singurul autovehicul 100% electric din clasa sa. Acesta funcţionează silenţios şi eficient cu un sistem de baterii de înaltă 
eficienţă. Împreună cu modul Eco-Power şi strategiile de frânare regenerativă, consumul energetic este menţinut la un nivel redus. 
Rezultatul este o gamă extinsă de până la 280 km (NEDC) şi o capacitate mai mare sarcinii utile. Cu modul Încărcare rapidă, reîncărcarea 
durează doar câteva ore. Îl puteţi conecta chiar şi la o priză de 230 V de la domiciliu. Autovehiculele Daily Electric au cea mai amplă 
dispunere din cadrul industriei, având o masă totală de până la 5,2 tone.
* Se aplică numai în cazul etapei de conducere.

DAILY 4X4 E6. OPTIMIZAT PENTRU MISIUNILE OFF-ROAD
Datorită caracterului său versatil, Daily 4x4  este exact autovehiculul de care aveţi nevoie pentru misiunile off-road, mediile de 
lucru dificile şi locaţiile îndepărtate. Fiind disponibil cu modele de 3,5 şi 5,5 tone, cu motoare Euro 6 de 180 CP omologate pentru 
funcţionare în condiţii grele, Daily 4x4  este mai mult decât un simplu camion: 

• Cabina este concepută pentru a oferi un nivel maxim de confort în timpul conducerii
• Bara de protecţie din faţă, realizată din oţel şi constând din 3 componente, este rezistentă la impacturi puternice şi este proiectată 

astfel încât să poată fi reparată cu uşurinţă
• Rezervorul de carburant este bine protejat, iar bara de protecţie din partea inferioară din spate poate fi rabatată în sus

Dispunând de pneuri pentru conducerea on-road şi off-road, Daily 4x4  poate face faţă cu uşurinţă celor mai accidentate terenuri, 
rampelor şi pantelor, precum şi şoselelor cu grade de frecare reduse sau înalte. Gama vastă de caroserii, în combinaţie cu performanţele 
excepţionale ale autovehiculului, fac din Daily 4x4  partenerul perfect pentru afacerile care implică condiţii foarte dificile de lucru. 

RULOTA DAILY E6. LOCUL IDEAL PENTRU A VĂ AMENAJA CASA DE VACANŢĂ
Cu Daily HI-MATIC E6 şi Daily 4x4 E6, gama de rulote de la IVECO permite configurarea unei game vaste de case pe roţi, de la 
versiuni compacte până la modele de lux, asigurând în permanenţă cele mai înalte niveluri de siguranţă şi confort. Uşor de condus, confortabil 
şi incredibil de uşor, Daily HI-MATIC E6 este soluţia perfectă pentru rulota dumneavoastră. Cutia de viteze automată  
HI-MATIC exclusivă cu 8 trepte de viteză este proiectată pentru a asigura un confort desăvârşit la conducere: beneficiaţi de un nivel 
de siguranţă sporit în cadrul conducerii confortabile, având garanţia performanţei maxime cu un consum extrem de scăzut de carburant.  
Cu Daily 4x4 E6 vă veţi simţi ca acasă oriunde, datorită celor 24 de trepte de viteză, capacităţii nelimitate de urcare a rampelor şi 
caracteristicilor uimitoare pentru conducerea off-road, acesta făcând faţă oricărui tip de teren, depăşind cu uşurinţă orice obstacol.

ŞASIUL IVECO DAILY. O GAMĂ MAI VASTĂ PENTRU TRANSPORTUL PASAGERILOR
Gama Daily  dispune de mai multe îmbunătăţiri şi un nivel de versatilitate mai înalt pentru componentele bordului, cuprinzând un număr 
mai mare de soluţii şi o capacitate portantă cuprinsă între 4,5 şi 7,2 tone. Aceasta este baza ideală pentru crearea unui microbuz datorită 
dotărilor simple şi şasiului de camion deosebit de robust, transmisiei de regim greu şi durabile şi cutiei de viteze automate HI-MATIC 
cu 8 trepte de viteză. În plus, motoarele cu capacitatea de 3,0 litri, cu funcţionare pe motorină şi GNC 
asigură un nivel de fiabilitate excepţional. De asemenea, este disponibilă gamă vastă de capacităţi portante  
şi soluţii particularizate. Oferta de şasiuri Daily  pentru carosieri include camioane, şasiuri cu scut, şasiuri 
cu scuturi cu dimensiuni reduse şi versiuni economice cu o masă totală a autovehiculului de până la 7,2 tone.

DAILY 70 E6. ESTE INEGALABIL
Dacă doriţi mai mult, Daily 70  este exact ceea ce vă trebuie. Având o masă totală a autovehiculului de până la 7,2 tone, ampatament 
lung de până la 5.100 mm şi o capacitate portantă de 4.900 kg, acesta este cel mai mare autovehicul de pe piaţă - este pur şi simplu inegalabil. 
Acesta este proiectat pentru a fi puternic; singurul autovehicul comercial uşor construit ca un camion, având un şasiu solid şi cu capacitate 
portanţă mare şi suspensii de înaltă performanţă. Iar cu oferta de accesorii pentru caroserie, acesta poate fi particularizat pentru 
o varietate mare de misiuni - acesta poate fi convertit chiar şi într-o autospecială pentru tractări auto sau un autovehicul blindat. Acesta este 
dotat cu un motor diesel F1C cu capacitatea de 3,0 litri şi este disponibil în varianta Natural Power, un aspect important pentru misiunile  
în mediile urbane cu zone care impun niveluri de emisii reduse. Iar şoferii vor beneficia de un nivel premium de confort în cabina Daily.  
Fiind recunoscut pentru versatilitatea sa, Daily 70  este cel mai puternic autovehicul disponibil pe piaţă şi are cea mai 
mare sarcină utilă din categoria sa - un autovehicul unic care va amortiza rapid investiţiile dumneavoastră, an după an. 
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VERSATILITATE NELIMITATĂ

• Indiferent de misiune, noi avem autovehiculul Daily  care se potriveşte perfect 
cerinţelor dumneavoastră. Masa totală a autovehiculului variază între 3,3 şi 7,2 tone, 
are ampatamente cuprinse între 3.000 şi 5.100 mm şi lungimi de până la 6.190 mm, 
fiind astfel cel mai versatil autovehicul din clasa sa 

• Particularizaţi-vă autovehiculul Daily  alegând elemente din gama vastă  
de soluţii pentru caroserie adaptate pentru o varietate mare de misiuni

• Selectaţi versiunea care satisface cel mai bine cerinţele dumneavoastră pentru 
afaceri: cabină cu şasiu, cabină pentru echipaj şi scut de protecţie pentru şasiu

• Profitaţi din plin de avantajele oferite de şasiul Daily , cel mai rezistent şi versatil 
şasiu datorită cadrului său cu secţiune transversală realizat din oţel special

ROBUSTEŢE AUTENTICĂ

• Încărcaţi cu încredere la capacitate maximă autovehiculul dumneavoastră Daily, 
zilnic, an după an, având deplina siguranţă că acesta este fiabil şi va duce la bun 
sfârşit fiecare misiune, în cel mai eficient mod posibil 

• Beneficiaţi de nivelul maxim de putere al singurului autovehicul comercial uşor,  
cu traversele din oţel solid ale şasiului de camion, cu grosimea de până la 5 mm

• Duceţi-vă misiunile la bun sfârşit mai rapid şi cu mai puţine curse efectuate datorită 
capacităţii mai mari de sarcină utilă a acestuia, de până la 4.900 kg

TEHNOLOGIE SUSTENABILĂ

• Menţineţi activităţile de gestionare a autovehiculului la un nivel cât mai simplu  
cu ajutorul tehnologiei LP-EGR fără AdBlue® - disponibilă la motorul F1A  
cu capacitatea de 2,3 litri

• Beneficiaţi de toată puterea de care aveţi nevoie cu ajutorul tehnologiei SCR  
simple şi eficiente 

• Bucuraţi-vă de plăcerea absolută de a conduce prin cutia de viteze automată exclusivă 
cu 8 trepte de viteză disponibilă la autovehiculele din gama Daily HI-MATIC 

• Bucuraţi-vă de performanţele echivalente cu cele ale unui motor diesel  
şi de funcţionarea optimă şi silenţioasă ale autovehiculelor Daily Natural Power 

CONFORT ŞI PRODUCTIVITATE

• Bucuraţi-vă de o cabină silenţioasă, al cărui nivel de zgomot din interior a fost  
redus semnificativ cu 3 decibeli, nivelul acustic al autovehiculului fiind îmbunătăţit 
substanţial, iar nivelul de recunoaştere a sunetelor fiind sporit cu 8%

• Beneficiaţi de mai mult confort datorită comenzilor ergonomice de pe planşa  
de bord, uşor accesibile pentru un plus de siguranţă la condus 

• Organizaţi-vă documentele personale şi de afaceri în cele până la 18 compartimente 
de depozitare uşor accesibile

• Lucraţi într-un mediu confortabil şi profesional, optimizat cu noul volan cu husă  
din piele, tapiţeria albastră a scaunelor şi noile tetiere din spumă textilă

CARACTER PROFITABIL

• Alegeţi-vă partenerul profesional din cadrul celei mai vaste oferte de pe piaţă
• Economisiţi carburant în proporţie de până la 8% datorită pompei de ulei cu 

cilindree variabilă, turbosuflantei cu geometrie variabilă, sistemului EcoSwitch PRO, 
greutăţii reduse a motorului şi nivelului de frecare redus la motoare şi punţi

• Reduceţi şi mai mult consumul de carburant datorită recomandărilor în timp real  
privind modul de condus emise de sistemul exclusiv de evaluare a stilului de condus

• Bucuraţi-vă de o reducere de 12% a costurilor pentru întreţinere şi reparaţii 
datorită componentelor mai durabile şi sistemului de frânare optimizat

• Bazaţi-vă pe reţeaua de service profesională oricând şi oriunde aveţi nevoie

CONECTIVITATE LA BORD

• Fiţi mereu în activitate cu aplicaţia unică DAILY BUSINESS UP™

• Optimizaţi-vă performanţele de condus cu ajutorul sistemului de evaluare a stilului 
de condus şi a instrumentelor de gestionare a eficienţei autovehiculului

• Găsiţi întotdeauna cel mai bun traseu cu ajutorul sistemului de navigare profesional 3D
• Sporiţi la maxim eficienţa flotei dumneavoastră programând şi atribuind activităţi 

prin intermediul sistemului FleetWork complet integrat 

DURABILITATE UNICĂ

• Bazaţi-vă pe durata de viaţă utilă îndelungată a lanţului cinematic, asigurată de 
motorul fiabil şi de transmisia care funcţionează întotdeauna la o turaţie optimală

• Daily  este partenerul dumneavoastră pentru o viaţă care oferă un pachet 
complet de avantaje şi o valoare excelentă

• Beneficiaţi de economii de până la 12% în ceea ce priveşte costurile pentru 
întreţinere şi reparaţii şi de o prelungire cu până la 20% a intervalului de timp dintre 
operaţiile de servisare, cu intervale de întreţinere extinse pentru până la 50.000 km

PERFORMANŢĂ FĂRĂ EGAL

• Alegeţi-vă partenerul de afaceri cel mai potrivit pentru misiunile dumneavoastră, 
disponibil cu motoare de 2,3 litri şi 3,0 litri

• Profitaţi de gama largă de valori nominale de putere, cuprinse între 116 CP  
şi 205 CP şi de valori ale cuplului cuprinse între 320 Nm şi 470 Nm 

• Beneficiaţi de avantajele sistemului de tracţiune pe roţile din spate pentru a conduce 
în condiţii optime chiar şi atunci când transportaţi sarcini cu greutate maximă 

PREZENTARE GENERALĂ A NOULUI 
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LUNGIMI MAXIME ALE 
CAROSERIEI 

între 2.510 mm şi 6.190 mm

GAMA
ALEGEŢI AUTOVEHICULUL DAILY POTRIVIT PENTRU SPECIFICUL 
AFECERII DUMNEAVOASTRĂ
Daily  oferă cea mai vastă gamă de modele din cadrul industriei de profil, punându-vă la dispoziţie 8.000 de versiuni din fabrică din care puteţi 
alege. Acestea dispune de diverse combinaţii de ampatamente şi valori nominale de putere pentru a se potrivi unui spectru larg de misiuni.  
Gama Daily  a fost concepută pentru a deservi cerinţele profesioniştilor din domeniul transportului şi, de-a lungul anilor, şi-a urmat  
instinctul autentic pentru afaceri, anticipând evoluţia industriei şi extinzând gama pentru a satisface varietatea din ce în ce mai mare de cerinţe.

AMPATAMENT
(mm)

LUNGIMI MAXIME ALE CAROSERIEI (mm) MASA TOTALĂ A AUTOVEHICULULUI (t)

ROATĂ SIMPLĂ ROATĂ DUBLĂ ŞASIU-CABINĂ CABINĂ PENTRU ECHIPAJ

MIN. MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. MIN. MAX.

3.000 2.510 3.000 2.830 3.316 3,3 5,2

3.450 3.395 3.886 3.395 3.886 3,3 7 3,3 7

3.750 4.005 4.495 4.005 4.495 3,5 7,2 3,5 7

4.100 4.005 4.495 4.005 4.895 3,5 7,2 3,5 7

4.350 4.830 5.340 5,2 7,2 5,2 7

4.750 5.690 6.190 5,2 7,2 6 7

5.100 5.690 6.190 6 7,2 6 7

MASA TOTALĂ A 
AUTOVEHICULULUI  

între 3,3 şi 7,2 tone

AMPATAMENT
între 3.000 mm şi 5.100 mm

ŞASIU CU CABINĂ CU ROŢI SIMPLE
Şasiul cu cabină cu roţi simple, cu lungimi ale caroseriei de până la 4.495 mm, o masă totală a autovehiculului de până la 3,5 tone  
şi o sarcină utilă de până la 1.600 kg, oferă putere şi confort alături de o flexibilitate excelentă pentru componentele bordului.

ŞASIU CU CABINĂ CU ROŢI DUBLE
Versiunea de şasiu cu cabină cu roţi duble este disponibilă cu lungimi ale caroseriei de până la 6.190 mm, o masă totală a autovehiculului 
de până la 7,2 tone şi o sarcină utilă de până la 4.900 kg. Aceasta se evidenţiază prin robusteţea şi versatilitatea fără egal.

CABINĂ PENTRU ECHIPAJ
Cabina robustă pentru echipaj are suficient spaţiu pentru şofer şi 6 pasageri, asigurând condiţii maxime de confort.
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ROATĂ DIN ALIAJ
Disponibil numai pentru versiunile cu roţi 
simple.  Roţile din aliaj sunt combinaţia 
perfectă dintre funcţionalitate şi stil, 
reducând greutatea cu 6 kg, sporind astfel 
capacitatea portantă a autovehiculului.

CAPACE ROŢI
Disponibil numai pentru versiunile cu 
roţi simple. Capacul de roată protejează 
butucul şi janta împotriva loviturilor 
accidentale în urma impactului cu 
bordurile trotuarelor, aducând în acelaşi 
timp un plus de eleganţă.

VOLAN ÎMBRĂCAT ÎN PIELE
Bucuraţi-vă de condiţii de lux în zilele lungi 
de lucru, prin calitatea înaltă a volanului 
îmbrăcat în piele.

TETIERĂ PREMIUM
Conduceţi în condiţii de siguranţă şi 
confort bucurându-vă de noua tetieră 
premium din spumă textilă.

RADIO DAB
Beneficiaţi de toate funcţiile unui radio cu 
sistem de emisie digitală cu tuner dual de 
mare viteză şi sistem de recunoaştere a 
vocii. Vizualizaţi informaţiile privind postul 
şi programul prezentate pe afişajul dispus 
pe 4 rânduri şi primiţi din mers informaţii 
din trafic, prognoza meteo şi ştiri. 
Conectaţi-vă smartphone-ul la sistemul 
Bluetooth® pentru a putea conduce în 
siguranţă, efectuând şi preluând apeluri 
prin intermediul modului mâini libere.

INTRARE USB
Încărcaţi-vă smartphone-ul sau tableta cu 
ajutorul prizei USB suplimentare de pe 
planşa de bord.

COMPARTIMENT DESCHIS  
CU ÎNCĂRCĂTOR INDUCTIV
Asiguraţi-vă că acumulatorul dispozitivului 
dumneavoastră mobil este întotdeauna 
încărcat: amplasaţi-l pe încărcătorul inductiv 
util alături de documentele dumneavoastră 
din compartimentul de depozitare integrat 
în planşa de bord.

SISTEM DE AER 
CONDIŢIONAT CU COMANDĂ 
MANUALĂ SAU AUTOMATĂ
Menţineţi o temperatură plăcută 
în interiorul cabinei şi nu permiteţi 
pătrunderea alergenilor în interiorul 
acesteia cu ajutorul sistemului de aer 
condiţionat al autovehiculelor din 
gama Daily. Alegeţi sistemul eficient 
de control manual sau automat al 
climatizării care optimizează modul de 
utilizare a compresorului, reducând 
consumul de energie.

SUSPENSIE PNEUMATICĂ 
SPATE
Dacă misiunea dumneavoastră impune 
activităţi intensive de încărcare şi 
descărcare, veţi aprecia cu siguranţă 
sistemul de suspensie pneumatică 
din spate care coboară şi ridică rapid 
platforma de încărcare pentru ca 
dumneavoastră să economisiţi timp.

ECOSWITCH PRO
Sistemul inteligent EcoSwitch PRO ştie 
când trebuie să intervină fără a mai fi 
necesară acţiunea şoferului, scăzând 
consumul de carburant şi reducând 
suplimentar nivelul de emisii generate de 
autovehiculul dumneavoastră Daily . 

CRUISE CONTROL
Sistemul memorează şi menţine viteza 
setată de şofer a autovehiculului. Fiind 
adecvat în special pentru misiunile 
interurbane şi în condiţii normale de 
trafic, acesta asigură un plus de confort 
la condus şi optimizează consumul de 
carburant.

LUMINILE CU LED-URI DIN 
COMPARTIMENTUL DE 
ÎNCĂRCARE
Cele trei noi lumini cu LED-uri din 
compartimentul de încărcare, amplasate 
pe părţile dreaptă şi stângă şi deasupra 
portierelor din spate oferă o iluminare 
mai bună şi reduc consumul energetic.

 
RETARDER ELECTROMAGNETIC
Retarderul electromagnetic Telma® LVRS600 
asigură un cuplu de frânare de of 350 Nm, 
în condiţii de compatibilitate perfectă cu 
sistemul ESP. Fiind disponibil de asemenea 
pentru gama Daily HI-MATIC, acesta satisface 
necesităţile de frânare în proporţie de până 
la 80%, reducând gradul de uzură a frânelor 
şi temperatura şi sporind gradul de siguranţă 
a autovehiculului. Acesta este activat de la o 
manetă specială de pe planşa de bord şi este 
acţionat prin apăsarea pedalei de frână. 

SISTEMUL DE AVERTIZARE LA 
PĂRĂSIREA BENZII (LDWS)
Acest sistem emite un semnal acustic de 
avertizare clar pentru a atenţiona şoferul 
în cazul schimbărilor neintenţionate ale 
benzii datorate somnolenţei, oboselii 
sau neatenţiei.Acesta face parte din 
echipamentul standard al modelelor 
care au o masă totală a autovehiculului 
de peste 3,5 t.

RADIO DAB +  
DAILY BUSINESS UP™

Bucuraţi-vă de toate funcţiile radioului 
DAB şi conectaţi-vă smartphone-ul sau 
tableta la autovehicul pentru a face din 
acesta partenerul de afaceri ideal, cu 
ajutorul aplicaţiei DAILY BUSINESS UP™.

SUPORT PENTRU TABLETĂ
Suportul util pentru tabletă de pe planşa 
de bord poate susţine în siguranţă 
dispozitive mobile de toate dimensiunile. 
De asemenea, acesta poate fi utilizat şi pe 
post de mapă pentru fixarea în siguranţă a 
documentelor.

ÎNCĂLZITOR INDEPENDENT  
WEBASTO
Pornirile la rece sunt de domeniul trecutului 
datorită încălzitorului independent 
Webasto: setaţi temporizatorul pentru 
preîncălzirea motorului şi a cabinei şi intraţi 
în furgonul dumneavoastră Daily încălzit  
la temperatura optimă atunci când doriţi  
să porniţi la drum.

BANCHETĂ PENTRU PASAGERI, 
CU MĂSUŢĂ DETAŞABILĂ
Vă puteţi aşeza laptopul şi documentele 
pe măsuţa detaşabilă practică.

SCAUNE CU SUSPENSIE 
PNEUMATICĂ
Scaunele cu suspensie pneumatică, 
disponibile de asemenea şi cu sistem 
de încălzire, oferă un plus de confort 
pentru şofer şi pasageri. 

IVECONNECT
Controlaţi funcţiile sistemului de 
infodivertisment, de telefonie şi navigare 
integrat al autovehiculului dumneavoastră 
Daily, prin intermediul unui ecran tactil 
practic cu dimensiunea de 7 inch. Puteţi 
conecta până la 5 telefoane mobile 
prin intermediul sistemului Bluetooth® 
pentru efectuarea şi preluarea de apeluri 
prin modul mâini libere şi controlaţi atât 
radioul, cât şi telefonul prin intermediul 
comenzilor de pe volan.

OPŢIUNI
PERSONALIZAŢI-VĂ AUTOVEHICULUL DAILY E6 ÎN FUNCŢIE  
DE MISIUNEA DUMNEAVOASTRĂ
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FUNCŢIONALITATE 
PACHETE*

PACHETE PENTRU MISIUNI SPECIFICE

NIVELURI DE DOTARE DAILY E6

* Pachetele cu funcţii sunt disponibile atât pentru gama Daily , cât şi pentru gama Daily HI-MATIC .

VERSIUNI DAILY HI-MATIC E6

DAILY HI-MATIC E6  
URBAN

Fiind perfect pentru persoanele care se 
confruntă zilnic cu traficul urban, DAILY 
HI-MATIC  URBAN garantează un nivel 
maxim de manevrabilitate şi confort, datorită 
strategiei de schimbare autoadaptive care 
reglează logica de comandă a schimbării 
treptelor de viteză, putând alege dintre  
20 de programe diferite.

DAILY HI-MATIC E6  
REGIONAL

Pentru persoanele care necesită un nivel 
maxim de flexibilitate a autovehiculului, DAILY 
HI-MATIC  REGIONAL este partenerul 
ideal care poate oferi o eficienţă desăvârşită în 
modul ECO şi o performanţă uimitoare în 
modul PUTERE, sporind la maxim plăcerea de 
a conduce.

DAILY HI-MATIC E6  
INTERNATIONAL

Persoanele care se confruntă cu misiuni pe 
distanţe lungi şi care doresc un partener care 
să ofere confort şi fiabilitate pot opta pentru 
DAILY HI-MATIC  INTERNATIONAL, un 
autovehicul de performanţă maximă care 
asigură un nivel de confort deosebit de înalt  
la condus. Cutia de viteze cu raport de 
transmisie de supraviteză şi convertorul  
de cuplu hidraulic asigură utilizarea eficientă  
a carburantului.

DAILY E6

• Panou ornamental spate cabină
• Banchetă pentru pasageri (cu casetă)
• Pachet service (nivel de ulei)
• Geamuri electrice
• Conexiune componente bord
• Planşă de bord neagră/albastră  

cu o multitudine de elemente
• Compartiment de depozitare deschis

DAILY E6 BUSINESS

• Panou ornamental spate cabină
• Banchetă dublă pentru pasageri cu centuri 

de siguranţă cu sistem de cuplare în 3 puncte
• Pachet service (nivel de ulei)
• Geamuri electrice
• Conexiune componente bord
• Planşă de bord neagră/albastră  

cu o multitudine de elemente
• Compartiment de depozitare deschis,  

cu sistem de încărcare USB
• Radio DAB 
• Lumini de ceaţă
• Sistem manual de aer condiţionat
• Comenzi pe volan
• Cruise control

DAILY E6 BUSINESS PREMIUM

• Panou ornamental spate cabină
• Banchetă dublă cu măsuţă pentru pasageri
• Pachet service (nivel de ulei)
• Geamuri electrice
• Conexiune componente bord
• Planşă de bord neagră/albastră  

cu o multitudine de elemente
• Suport pentru tabletă
• Radio DAB + DAILY BUSINESS UP™

• Lumini de ceaţă
• Sistem automat de aer condiţionat
• Comenzi pe volan
• Cruise control
• Scaun suspendat pentru şofer, cu sistem de 

reglare a secţiunii de susţinere a zonei lombare
• Matrice tablou de bord

CURIERAT

• Roată de rezervă
• Rezervor cu capacitatea  

de 100 de litri
• Suport culisant pentru roata 

de rezervă

COMPONENTE

• Arcuri eliptice spate, cu ajutaj
• A treia cheie cu telecomandă
• Roată de rezervă
• Apărătoare baie de ulei carter
• Suport cabină, cu 2 părţi
• Suport culisant pentru roata 

de rezervă

CAMION BASCULANT

• Arcuri eliptice spate, cu ajutaj
• Scaune cu ornamente din PVC
• Punte încrucişată cu sistem  

de blocare a diferenţialului
• Apărătoare baie de ulei carter
• Dotări camion basculant
• Modul de expansiune

ECHIPAMENT SPECIAL

• Arcuri eliptice spate, cu ajutaj
• Scaune cu ornamente din PVC
• Control croazieră
• Rezervor de carburant  

u capacitatea de 70 de litri
• Conductă orificiu de umplere 

cu carburant
• Modul de expansiune  

cu interfaţă Can Open
• Suport cabină, cu 2 părţi

ECO

• EcoSwitch PRO
• Oprire şi pornire
• Alternator de 180 A
• Pneuri Eco
• Baterie de 105 AH

CONFORT

• Mâner de acces cabină, ambele 
părţi

• Banchetă dublă cu măsuţă  
pentru pasageri

• A treia cheie cu telecomandă

TECH

• Iveconnect
• Comenzi pe volan
• Suport de depozitare + USB
• Oglinzi reglabile încălzite  

şi electrice

SIGURANŢĂ

• Limitator de viteză programabil
• Sistem antifurt şi de blocare 

centralizată, cu telecomandă
• Airbag de tip cortină
• Avertizor sonor la mersul înapoi

IARNĂ

• Scaun suspendat încălzit pentru 
şofer, cu comandă de reglare  
a secţiunii lombare

• Parbriz încălzit
• Radiator Webasto
• Sistem de recirculare a gazelor  

de carter încălzit

TRACTARE

• Tahograf digital
• Priză cu 13 pini
• Cârlig de remorcare

SIGURANŢĂ

• Airbag pentru şofer şi pasager
• Avertizor sonor la mersul înapoi

• Banchetă dublă cu măsuţă pentru pasageri
• Cruise control
• Lumini de ceaţă
• Sistem manual de aer condiţionat
• Treaptă spate cu senzor spate
• Radio cu Bluetooth®

• Compartiment de depozitare deschis,  
cu sistem de încărcare USB

• Comenzi pe volan
• Mâner de acces cabină, ambele părţi

• Banchetă dublă cu măsuţă pentru pasageri
• Cruise control
• Lumini de ceaţă
• Sistem automat de aer condiţionat
• Treaptă spate cu senzor spate
• Radio DAB
• Compartiment de depozitare deschis,  

cu sistem de încărcare USB
• Comenzi pe volan
• Scaun suspendat pentru şofer, cu sistem de 

reglare a secţiunii de susţinere a zonei lombare

• Banchetă dublă cu măsuţă pentru pasageri
• Cruise control
• Lumini de ceaţă
• Sistem automat de aer condiţionat
• Treaptă spate cu senzor spate
• Radio DAB + DAILY BUSINESS UP™

• Suport pentru tabletă
• Comenzi pe volan
• Scaun suspendat pentru şofer, cu sistem de 

reglare a secţiunii de susţinere a zonei lombare
• Airbag pentru şofer
• LDWS
• Oglinzi reglabile, încălzite şi electrice
• Parbriz încălzit

PACHETE DE OPŢIUNI
 
CONFIGURAŢI NOUL DUMNEAVOASTRĂ AUTOVEHICUL DAILY E6 
Diversele pachete sunt grupate în trei categorii principale pentru a vă ajuta să creaţi cu exactitate modelul necesar pentru afacerea 
dumneavoastră. Aveţi posibilitatea de a alege dotările pentru autovehiculul dumneavoastră Daily : optaţi pentru un pachet Business 
consistent sau pentru pachetul complet Business Premium. În plus, aveţi posibilitatea de a alege pachetul care se potriveşte cel mai 
bine pentru misiunea dumneavoastră de afaceri - de exemplu, curierat sau camion basculant. Autovehiculul poate fi particularizat 
suplimentar prin selectarea şi combinarea pachetelor disponibile, în funcţie de caracteristicile de care aveţi nevoie - de exemplu, puteţi 
opta pentru pachetele Tractare, Iarnă sau Eco. Nu trebuie decât să alegeţi pachetele care vă interesează din cele trei categorii şi să 
creaţi propriul dumneavoastră autovehicul Daily , particularizat perfect pentru cerinţele dumneavoastră.

CONFIGURAŢI NOUL DUMNEAVOASTRĂ AUTOVEHICUL  
DAILY
Dacă aţi decis să optaţi pentru un nivel de confort premium la conducerea autovehiculului dumneavoastră din gama Daily HI-MATIC , 
aveţi posibilitatea de a crea propriul dumneavoastră model, alegând versiunea cea mai potrivită pentru misiunea dumneavoastră: 
Daily HI-MATIC E6 URBAN, Daily HI-MATIC E6 REGIONAL sau Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL.  
În plus, puteţi particulariza suplimentar autovehiculul dumneavoastră din gama Daily HI-MATIC  selectând şi combinând 
pachetele de funcţii de care aveţi nevoie.
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SPORIREA LA MAXIM A EFICIENŢEI
Sporiţi la maxim eficienţa autovehiculului dumneavoastră Daily 

 cu spoilere de pavilion originale care asigură o sluţie 
aerodinamică excelentă pentru reducerea consumului de 
carburant. Fiţi întotdeauna pregătiţi pentru lucru, cu parasolarul: 
acesta reduce efectul razelor solare şi previne formarea greţii 
pe parbriz în zilele reci de iarnă. Sporiţi performanţele 
autovehiculului dumneavoastră cu deflectoarele care reduc 
încetinirea aerodinamică şi turbulenţele fără a afecta vizibilitatea. 

Deflector de aer montat pe cabină Parasolar şi protecţii geam

52490 - ALBASTRU AZUR

50124 - ROŞU METALIC

50127 - GRI ULM

52481 - ALBASTRU 
BOREAL

52205 - GRI STRĂLUCITOR

52358 - GRI PIATRĂ

52434 - VERDE ECO

50115 - GRI MAGIRUS

52360 - NEGRU

50051 - ALBASTRU 
DESCHIS

50135 - ALB CALD 

50126 - ROŞU 
MARANELLO

50105 - ALB POLAR

52028 - PORTOCALIU 
APRINS

52062 - NEGRU

50120 - ALBASTRU 
ÎNCHIS

52170 - GALBEN DESCHIS

50162 - GRI ÎNCHIS

CULORI
ALEGEŢI VOPSEAUA PREFERATĂ PENTRU  
AUTOVEHICULUL DUMNEAVOASTRĂ DAILY
Puteţi alege dintr-o gamă de sute de vopsele mate şi metalice* în funcţie de identitatea companiei dumneavoastră, celelalte autovehicule din 
flota dumneavoastră sau pur şi simplu în funcţie de preferinţele dumneavoastră personale. Vopselele prezentate aici sunt doar câteva  
din multitudinea de culori disponibile pentru particularizarea autovehiculului dumneavoastră Daily .

* Culorile metalice ale vopselelor sunt disponibile opţional la un preţ suplimentar.

VOPSELE MATE

VOPSELE METALICE

ACCESORII
ÎMBUNĂTĂŢIŢI EXPERIENŢA DUMNEAVOASTRĂ DAILY E6
Particularizaţi-vă autovehiculul Daily  alegând dintr-o gamă vastă de accesorii de înaltă calitate concepute pentru a optimiza aspectul, 
nivelul de confort, siguranţa, dotarea tehnologică şi conectivitatea autovehiculului dumneavoastră.

De asemenea, puteţi consulta întreaga ofertă  
de accesorii în catalogul cu accesorii şi în  
catalogul online, accesând următorul link:  

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

Descărcaţi-l gratuit din App Store pentru  
a beneficia de acces exclusiv la mai multe 
imagini, informaţii şi clipuri video.

Descoperiţi întreaga gamă de accesorii 
disponibile, cu ajutorul aplicaţiei 
gratuite „Iveco Accessories”.

ADUCEŢI TEHNOLOGIA ÎNALTĂ LA BORDUL 
AUTOVEHICULULUI DUMNEAVOASTRĂ
Accesorizaţi-vă staţia de lucru mobilă cu cele mai actuale 
caracteristici şi tehnologii. Sistemul multimedia „Full Vision” este 
dotat din fabrică cu sistem de navigaţie şi cameră de mers înapoi, 
asigurând o soluţie sigură şi completă în ceea ce priveşte funcţiile 
multimedia, de navigare şi marşarier. Sistemul auxiliar Smart 
Driving dispune de un sistem de navigare GPS şi de un sistem de 
înregistrare video digital cu o cameră de înaltă rezoluţie pentru 
efectuarea de înregistrări video în cazul producerii unei coliziuni. 
Dacă doriţi să fiţi întotdeauna conectat, optaţi pentru routerul 3G 
Wi-Fi care acceptă până la 10 dispozitive Wi-Fi simultane online.

ÎNTOTDEAUNA ÎN SIGURANŢĂ
Alegeţi dintr-o gamă de accesorii pentru a spori nivelul de 
siguranţă în timpul conducerii: un sistem de monitorizare a 
presiunii din pneuri pentru a avea siguranţa că presiunea din 
pneurile dumneavoastră este întotdeauna cea corectă, asigurând 
astfel utilizarea eficientă a carburantului, sau senzori de parcare, 
pentru o manevrare mai uşoară. Bara de împingere, certificată la 
nivel european, asigură protecţia frontală şi sporeşte protecţia 
activă şi pasivă a autovehiculului şi pietonilor. Menţineţi siguranţa 
autovehiculului şi compartimentului de încărcare cu ajutorul 
încuietorilor cu sistem anti-perforare şi antiefracţie şi al 
antidemarajului pentru protecţie electronică şi mecanică.

CĂLĂTORII MULT MAI PLĂCUTE
Alegeţi husele pentru scaune şi covoraşele adecvate pentru 
activitatea dumneavoastră. Savuraţi oricând doriţi o băutură 
caldă delicioasă preparată de automatul de cafea Lavazza 
aflat la îndemână. Furgonul Daily  vă oferă tot ceea ce 
aveţi nevoie pentru ca experienţa dumneavoastră la bord să 
fie cât mai confortabilă.

Sistemul multimedia „Full Vision” Sistemul auxiliar Smart Driving

Sistem de monitorizare a presiunii din pneuri Bară de împingere
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CONTRACTE DE ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ GARANŢIE EXTINSĂ

ELEMENTE EXCLUSE

Pentru a verifica lista de excepţii,  
vă rugăm să consultaţi documentele 
contractuale aferente pieţei locale.

„Elementele” principale din cadrul ofertei (întreţinere, Drive line, Extra drive line, uzură) pot fi combinate între ele pentru a obţine 
rezultatul perfect pentru afacerea dumneavoastră. În continuare este prezentată o listă cu toate combinaţiile posibile:

ÎNTREŢINERE DRIVE LINE
EXTRA  

DRIVE LINE
UZURĂ DRIVE LINE

EXTRA  
DRIVE LINE

 
EXTRA DRIVE LINE

• Componentele nu sunt încă 
acoperite de elementele Drive 
Line de exemplu, sistemul electric, 
sistemul de injecţie

SERVICII PENTRU CLIENŢI
DESCOPERIŢI OFERTA COMPLETĂ DE SERVICII PROFESIONALE 
PENTRU A SPORI AVANTAJELE AFACERII DUMNEAVOASTRĂ

ALEGEŢI PACHETUL DE SERVICII POTRIVIT PENTRU AFACEREA DUMNEAVOASTRĂ
Autovehiculul Daily  vă menţine în activitate şi are o durată de viaţă utilă extinsă. Ştim că cerinţele dumneavoastră ar putea  
să varieze în funcţie de diferitele activităţi de afaceri şi misiuni.

De aceea, IVECO că oferă flexibilitate: puteţi opta pentru combinaţia de servicii de întreţinere planificată şi de garanţie extinsă  
care se potriveşte cel mai bine cu specificul afacerii dumneavoastră. De asemenea, puteţi particulariza suplimentar 
pachetul de opţiuni cu elementele disponibile din gama Additional Coverage.

 
UZURĂ

• Ambreiaj
• Plăcuţe de frână
• Discuri de frână
• Tamburi de frână
• Garnituri de frână pentru  

frânele cu tamburi

 
ÎNTREŢINERE

• Întreţinere
• Lubrifiere
• Schimburile de ulei şi de  

lichide conform manualului  
de întreţinere şi reparaţii

 
DRIVE LINE

• Motor
• Injecţie de carburant
• Cutie de viteze 
• Reparaţiile arborelui  

cardanic şi punţii

IVECO GENUINE PARTS asigură funcţionarea fiabilă a 
autovehiculului dumneavoastră Daily pe întreaga sa durată 
îndelungată de viaţă utilă - şi totul la preţuri avantajoase. Oferta 
cuprinde o gamă vastă de produse, de la piese noi şi 
recondiţionate până la kituri de servisare şi soluţii pentru 
serviciile telematice. IVECO coordonează o reţea de 8 centre 
de fabricare a pieselor şi utilizează tehnologii avansate pentru a 
garanta livrări în regim 24/7 pe întregul teritoriu al Europei.

IVECO FAN SHOP
Puteţi alege dintr-o gamă de articole vestimentare de lucru  
şi de zi cu sigla IVECO, articole de papetărie şi dispozitive 
disponibile la reprezentanţa locală sau de la magazinul online IVECO 
www.ivecostore.com. 

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ NON STOP IVECO este 
la un apel telefonic distanţă şi este disponibil 24 de ore pe zi, 7 
zile pe săptămână, pentru a asigura funcţionarea optimă a 
autovehiculului dumneavoastră Daily şi a vă menţine în activitate.

IVECO NON-STOP este o aplicaţie originală IVECO pentru smartphone pe care o puteţi utiliza pentru a comunica 
cu reprezentanţii companiei IVECO în cazul producerii de avarii. Nu trebuie decât să introduceţi informaţiile 
autovehiculului dumneavoastră (seria de şasiu şi numărul de înmatriculare) şi, printr-o simplă apăsare de buton, puteţi 
trimite o solicitare de asistenţă Centrului de asistenţă pentru clienţi IVECO. Ne vom ocupa imediat de solicitarea 
dumneavoastră, vom înştiinţa cel mai apropiat service autorizat şi vom urmări îndeaproape procesul de reparare  
a autovehiculului dumneavoastră. Prin intermediul aplicaţiei, puteţi primi actualizări privind desfăşurarea lucrărilor  
de asistenţă a autovehiculului dumneavoastră.

IVECO este o marcă a CNH Industrial N.V., un lider global al sectorului de bunuri de capital care, prin intermediul diverselor sale sectoare de afaceri, proiectează, 
produce şi comercializează echipamente agricole şi de construcţii, camioane, autovehicule comerciale, autobuze şi autovehicule speciale, pe lângă un portofoliu vast 
de aplicaţii pentru sistemele de propulsie. Acesta distribuie de asemenea piese originale de înaltă performanţă pentru toate mărcile comerciale CNH Industrial.

IVECO CAPITAL este marca pentru serviciile financiare 
captive oferite de IVECO care vă pune la dispoziţie o gamă 
completă de servicii financiare, de leasing, de închiriere şi 
auxiliare pentru autovehiculele comerciale - pachetul poate 
cuprinde o garanţie extinsă, servicii de întreţinere şi reparaţii, 
precum şi diferite tipuri de asigurări.

Toate pachetele financiare pot fi particularizate în funcţie de 
necesităţile clienţilor şi se aplică în cazul tuturor tipurilor de 
autovehicule - noi sau uzate, precum şi pentru conversii.

IVECO CAPITAL le oferă clienţilor recomandări profesionale în 
vederea selectării produsului financiar care se potriveşte cel mai 
bine cu cerinţele financiare şi fiscale ale afacerilor acestora. 

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să adresaţi reprezentanţei 
IVECO de la nivel local.



IVECO SPA    VIA PUGLIA, 35    10156 TURIN - ITALY    WWW.IVECO.RO
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