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Nové Daily Euro 6, podnikateľský inštinkt: ten najlepší partner pre rozvoj dopravy s revolučnou 
aplikáciou „DAILY BUSINESS UP“ 

Nové Daily Euro 6 stavia na silných stránkach modelového radu Daily a predstavuje DAILY BUSINESS UP, 
exkluzívnu funkciu pripojiteľnosti navrhnutú spoločnosťou Iveco, vďaka ktorej je dokonalým partnerom pre 

rozvoj dopravných firiem.  

Modelový rad Daily Hi-Matic Euro 6 novej generácie ponúka jedinečne širokú paletu motorov s výkonom až 
do 210 k. a krútiacim momentom až do 470 Nm a s novým inteligentným systémom EcoSwitch PRO ďalej 
dvíha latku v oblasti palivovej úspornosti.  

 

Prednosti nového Daily Euro 6: 

• Palivové úspory až do výšky 8 %  
• Úspory nákladov na údržbu a opravy až do výšky 12 %  
• Pohodlná a nehlučná kabína so zníženou hlučnosťou až o 4 dB a novým svetom pripojiteľnosti so 

systémom DAILY BUSINESS UP pre čo najlepšie využitie času vodiča  
• Rozšírený modelový rad Daily Hi-Matic Euro 6 s 5 úrovňami výkonu a krútiaceho momentu motora 
• Jedinečne široká ponuka 4-valcových motorov s výkonom od 120 do 210 k. 
• Výber technológií motorov Euro 6 podľa potrieb zákazníka  

Mont Blanc, 20. apríla 2016 

Potom ako nové Daily, ktoré bolo uvedené na trh v roku 2014, prevalcovalo trhy a získalo ocenenia po celom 

svete, spoločnosť Iveco opäť dvíha latku s novým Daily Euro 6 a revolučnou aplikáciou DAILY BUSINESS 

UP. Stavajúc na dedičstve sily, univerzálnosti, výkonnosti a trvanlivosti, nové Daily Euro 6 prináša nové funkcie 

s technológiami, ktoré posúvajú hranice výkonnosti, zvyšujú úroveň komfortu, zlepšujú pripojiteľnosť 

a znižujú celkové náklady na vlastníctvo, pričom odráža podnikateľský inštinkt a stáva sa dokonalým 

obchodným partnerom. 

Nové Daily Euro 6 prichádza na trh vo vysokej nadmorskej výške 

Spoločnosť Iveco si ako miesto predstavenia nového Daily Euro 6 vybrala úžasnú stanicu SkyWay Mont Blanc na 

vrchole masívu Helbronner, vďaka čomu bolo toto ľahké úžitkové vozidlo (ĽÚV) uvedené na trh v doteraz 

najvyššej nadmorskej výške. 

Iveco S.p.A. 
Via Puglia 35 
10156 Turín, Taliansko 
www.iveco.com 

http://www.iveco.com/


 

Pierre Lahutte, Brand President spoločnosti Iveco, vysvetlil: „Toto ohromujúce miesto sme si vybrali 

preto, lebo všetko je to o hodnotách, na ktorých budujeme v spoločnosti Iveco našu budúcnosť. Sme 

presvedčení, že na to, aby bola spoločnosť úspešná, musí čeliť výzve v oblasti udržateľnosti, pričom 

SkyWay je živým dôkazom toho, že sa to dá, že je možné vyvinúť riešenia s nulovým dopadom aj na tých 

najextrémnejších miestach. Toto je tá najekologickejšia káblová lanovka na svete: využíva najmodernejšie 

technológie a dizajn s cieľom dosiahnuť environmentálne vlastnosti veľmi blízke budovám s nulovou čistou 

spotrebou energie. Podobne ako Daily využíva technológiu na maximalizáciu palivovej úspornosti 

a znižovanie spotreby a emisií pri minimalizácii vplyvov na životné prostredie. A tak sme tu – na streche 

Európy, 3 500 metrov nad morom, aby sme predstavili doteraz najlepšie ľahké úžitkové vozidlo, nové Daily 

Euro 6.“ 

Doposiaľ najlepšie Daily dokáže ešte viac 

Nové Daily Euro 6 stavia na úspechoch nového Daily, ktoré bolo uvedené na trh v roku 2014, „doposiaľ najlepšie 

Daily“, ktoré získalo ocenenie „International Van of the Year” pre rok 2015 a zbieralo ocenenia na celom svete – 

od Nemecka, kde bolo označené za „Najlepšie úžitkové vozidlo s hmotnosťou do 3,5 tony“ a „Najlepšie nákladné 

vozidlo KEP pre rok 2015“, pričom model Daily Hi-Matic získal ocenenie za „inovácie v oblasti nákladných vozidiel 

KEP pre rok 2015“, až po Čile, kde získalo ocenenie „Najlepšie úžitkové vozidlo roka 2016“. 

Nové Daily Euro 6 deň čo deň ponúka bezkonkurenčný výkon vďaka novým a výkonným 2,3 a 3,0 l motorom 

s výkonom až 210 k. a krútiacim momentom až 470 Nm na hornej hranici škály. Oproti predchádzajúcim modelom 

Euro 5 ďalej dosahuje nižšiu spotrebu paliva až o 8 % vďaka moderným technológiám pohonu. Nízke 

náklady na údržbu a opravy vďaka predĺženým intervalom údržby a komponentom odolným proti opotrebeniu 

vedú k ďalším úsporám vo výške až 12 %. Prostredníctvom novej aplikácie s názvom DAILY BUSINESS UP je 

vodič vždy pripojený a využíva počas jazdy výhody, ktoré prináša systém Driver and Business Assistant. 

Produktívny komfort v profesionálnom pracovnom prostredí 

Nové Daily Euro 6 zavádza nové funkcie, ktoré ešte viac zvyšujú úrovne komfortu a funkčnosti kabíny. Kabína je 

dokonca ešte menej hlučná ako pri predošlých modeloch, pričom vďaka hladine hluku zníženej 

o 4 decibely má vozidlo o 8 % lepšiu akustiku a vodič dokáže lepšie rozpoznávať zvuky.  

Pohodlné interiéry ponúkajú nový kožený volant, modré poťahy sedadiel a nové opierky hlavy z textilnej peny. 

Usporiadanie vozidla bolo upravené tak, aby zahŕňalo až 18 odkladacích priehradiek strategicky rozmiestnených 

v kabíne kvôli lepšej dostupnosti. Funkčná prístrojová doska zavádza nové funkcie navrhnuté tak, aby vytvárali 

pripojené profesionálne pracovisko. Nové digitálne rádio (DAB) zabudované do prístrojovej dosky ponúka všetky 

hlavné funkcie DAB a FM so všetkými funkciami na prehrávanie médií a správu hovorov, ktoré predstavujú 

štandard vo vozidlách vyššej triedy. Praktická kolíska slúži ako držiak na mobilné zariadenia rôznych veľkostí a po 

zložení ako podložka na písanie. 
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Vďaka dvom ľahko dostupným USB zásuvkám je možné prehrávať multimédiá prostredníctvom nového rádia 

DAB a nabíjať mobilné zariadenia. K dispozícii je aj voliteľná indukčná nabíjačka pre smartfóny s najmodernejšími 

technológiami. Vďaka všetkým týmto funkciám poskytuje kabína profesionálne prostredie, v ktorom môžu vodič 

a cestujúci produktívne pracovať pri maximálnej úrovni bezpečnosti. 

Skvelé prostredie, ktoré je vždy pripojené s novou úrovňou pripojiteľnosti na palube 

Z hľadiska čo najlepšieho využitia času stráveného v kabíne je nové Daily Euro 6 prvým ľahkým 

úžitkovým vozidlom, ktoré posúva pripojiteľnosť na palube za hranice informačno-zábavného systému, pričom 

z neho robí ten pravý profesionálny pracovný nástroj so špeciálnou aplikáciou s názvom „DAILY BUSINESS UP“. 

DAILY BUSINESS UP je systém Driver Assistant s funkciami ako je Driving Style Evaluation (DSE), 

profesionálny navigačný systém od spoločnosti Sygic a interaktívna používateľská príručka v jednom. Aplikácia 

slúži aj ako systém Business Assistant vodiča, pričom pomáha optimalizovať efektívnosť vozového parku 

pomocou systému Fleetwork a poskytuje prehľad o plánovaných servisných úkonoch. Aplikácia plní tiež funkciu 

podpory zákazníkov, pričom poskytuje priame prepojenie na nonstop cestnú službu Iveco Assistance Non Stop. 

Všetky tieto funkcie prispievajú k znižovaniu celkových nákladov na vlastníctvo nového Daily Euro 6 

a ziskovosti zákazníka. 

Nové Daily Euro 6 zavádza tiež nový spôsob poskytovania pripojiteľnosti, ktorý si nevyžaduje inštaláciu žiadneho 

zariadenia vo vozidle. Vodiči dokážu vďaka aplikácii DAILY BUSINESS UP komunikovať s vozidlom a získať 

informácie o stave motora prostredníctvom smartfónu alebo tabletu. Bluetooth spojenie s vozidlom sa 

automaticky nadviaže prostredníctvom nového digitálneho rádia a z nového Daily Euro 6 sa v priebehu pár 

sekúnd stáva pripojené profesionálne pracovisko. 

Raffaele Di Donfrancesco, Business Line Director pre Iveco Daily, poznamenal: „Exkluzívna nová 

aplikácia DAILY BUSINESS UP je ďalším prejavom podnikateľského inštinktu nového Daily Euro 6 a jeho 

schopnosti predvídať a napĺňať obchodné požiadavky našich zákazníkov. Táto inovatívna aplikácia slúži 

ako pomocník vodiča, pričom poskytuje rady pre jazdu v reálnom čase, ktoré vedú k značným palivovým 

úsporám. Zároveň vytvára bezproblémové spojenie administratívy s vozidlom, ktoré sa stáva plne funkčnou 

mobilnou kanceláriou. DAILY BUSINESS UP poskytne našim zákazníkom konkurenčnú výhodu pre rozvoj 

a rast podnikania.“ 
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Absolútne potešenie z jazdy, ktoré ponúka modelový rad Daily Hi-Matic Euro 6 novej generácie 

Ponuka vozidiel „nové Daily Euro 6“ zahŕňa aj vo svojej triede exkluzívnu verziu Hi-Matic ponúkajúcu najvyšší 

komfort a všetky výhody bezpečnosti, výkonnosti a produktivity s funkciami ako je ergonomická multifunkčná páka 

a adaptívny priebeh riadenia. Využíva tiež výhody inteligentného systému EcoSwitch PRO, ktorý presne vie, kedy 

zakročiť bez zásahu zo strany vodiča, pričom rozpoznáva, či vozidlo je alebo nie je zaťažené, znižuje spotrebu 

paliva a prispieva k ďalšiemu znižovaniu emisií bez akéhokoľvek kompromisu v oblasti produktivity zákazníka. 

Toto vozidlo je príkladom toho, ako spoločnosť Iveco stavia vodiča do stredu svojho projektovania, zlepšuje 

produktivitu a poskytuje absolútne potešenie z jazdy. Modelový rad Daily Hi-Matic novej generácie bol rozšírený 

o širšiu ponuku modelov s cieľom naplniť všetky obchodné potreby. 

Trvalo udržateľná technológia pre dopravcov 

Modelový rad „nové Daily Euro 6“ ponúka dva štvorvalcové motory s objemami valcov 2,3 a 3,0 litrov, výkonom 

od 120 do 210 konských síl a krútiacim momentom od 320 do 470 Nm, a to všetko pri značných palivových 

úsporách do výšky až 8 % (v cykle NEDC), v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi Euro 5. 

Stratégia spoločnosti Iveco pre ponuku motorov vychádza z vedúceho postavenia v oblasti motorov a technológie 

SCR: hnacou silou je snaha o dokonalosť, pričom v dostatočnom predstihu pred nadobudnutím platnosti nových 

záväzných predpisov v roku 2020 bude predstavená technológia RDE (Real Driving Emissions). 

Daily ponúka dva 4-valcové motory s objemami valcov 2,3 a 3,0 litra pre špičkovú výkonnosť v rámci 

rozsiahlej škály úloh s vozidlami s celkovou hmotnosťou od 3,3 do 7,2 tony. Obsahuje tiež exkluzívny 

patentovaný systém MULTIJET II, ktorý optimalizuje spaľovanie.  

Optimalizovaný trojlitrový motor F1C, testovaný viac ako 20 000 hodín na testovacom zariadení a na vzdialenosť 

viac ako 1,5 milióna kilometrov na cestách využíva technológiu selektívnej katalytickej redukcie, ktorá 

reguluje emisie NOx, a nové vstrekovače paliva, ktoré prispievajú k optimalizácii spaľovania a znižovaniu 

množstva pevných častíc na výstupe z motora. Motory ponúkajú výkon, ktorý je taký potrebný na tých 

najnáročnejších výjazdoch na dlhé vzdialenosti pri pozoruhodne nízkej spotrebe paliva, dlhých intervaloch údržby 

a nižších prevádzkových nákladoch. 

Úplne nový 2,3 l motor F1A bol modernizovaný od olejovej nádrže smerom nahor. S modernými materiálmi 

a virtuálnou optimalizáciou dokázala spoločnosť Iveco znížiť hmotnosť motora o 6 %. Znížením trenia, ďalšou 

optimalizáciou chladenia a vstrekovacieho systému MULTIJET II, použitím olejového čerpadla s variabilným 

výtlakom a prostredníctvom iných podobných zdokonalení sa spotreba paliva znížila o 8 % v cykle NEDC. 
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Po testovaní viac ako 35 000 hodín na testovacom zariadení a po najazdení viac ako 1,3 milióna kilometrov na 

cestách, kombinácia týchto technických inovácií motorov F1A, spolu s mierne zväčšeným objemom valcov oproti 

konkurencii a systémom nízkotlakovej recirkulácie výfukových plynov Low Pressure Exhaust Gas Recirculation 

zabezpečuje, že motor prirodzene produkuje menšie množstvo emisií, čo si vyžaduje iba zjednodušený systém 

dodatočnej úpravy. 

Následne bude ako ďalší krok v rámci nového Daily Euro 6 začiatkom roku 2017 motor F1A vybavený 

aj technológiou SCR. S týmto riešením spoločnosť Iveco, priekopník s viac ako 25-ročnými skúsenosťami 

s technológiou SCR, zaujme vedúcu pozíciu a bude pripravená plniť limity emisií vznikajúcich pri 

skutočnej jazde (Real Driving Emissions) pre rok 2020 – tri roky predtým, ako vstúpia do platnosti. 

Potvrdzujúc svoj podnikateľský inštinkt, nové Daily Euro 6 je natoľko flexibilné, že si dokáže zachovať dostupnosť 

systému EGR s nízkotlakovým okruhom na modeloch s motorom F1A pre zákazníkov s nízkym počtom najazdených 

kilometrov, ktorí preferujú práve toto riešenie. 

Z hľadiska výkonnosti prispievajú funkcie ako je olejové čerpadlo s variabilným výtlakom a turbína s variabilnou 

geometriou na motore F1A, systém EcoSwitch PRO, ľahší motor a znížené trenie v motoroch a nápravách, 

k vynikajúcej palivovej úspore vozidiel Daily, nízkym prevádzkovým nákladom a vysokému výkonu a krútiacemu 

momentu. 

Široká paleta motorov zahŕňa aj verziu s čistou prevádzkou – Daily Natural Power, ktorá jazdí na stlačený zemný 

plyn (CNG), pričom poskytuje výhodu v mestských oblastiach s obmedzením dopravy vďaka čistej a tichej 

prevádzke, a Daily Electric, tichú verziu s nulovými emisiami. 

Najlepší partner pre odvetvie dopravy s nízkymi nákladmi na vlastníctvo 

Všetky nové funkcie prispievajú k znižovaniu celkových nákladov na vlastníctvo nového Daily Euro 6. Vozidlo má 

veľa funkcií, ktoré vedú k vynikajúcej palivovej úspore: od turbíny s variabilnou geometriou na modeloch s výkonom 

od 140 do 180 k., ktorá zaručuje efektívnejšie využívanie motora, až po nový inteligentný systém EcoSwitch PRO, 

ktorý v prípade potreby automaticky znižuje krútiaci moment motora bez zásahu vodiča, pričom znižuje spotrebu 

bez kompromisu z hľadiska produktivity. 

Tieto inovačné riešenia vedú spolu s účinným motorom a technológiami pohonu k výraznému znižovaniu spotreby 

paliva: až o 8 % oproti modelom Euro 5. Okrem toho je možné ušetriť až 15 % paliva za predpokladu, že 

sa vodič bude riadiť radami systému Driving Style Evaluation (DSE) v reálnom čase. 

Intervaly údržby boli predĺžené na 50 000 km vďaka použitiu komponentov a spotrebných materiálov 

odolnejších proti opotrebeniu, čo viedlo k 20-percentnému predĺženiu času servisných intervalov. 

Optimalizovaný brzdový systém s novými, pevnejšími brzdovými doštičkami je účinnejší a odolnejší. To 

všetko vedie spolu s harmonizáciou údržbových zásahov k predĺženiu bezporuchovosti, znamená významné 

znižovanie nákladov na údržbu a opravy: až o 12 % v závislosti od druhu použitia vozidla. 
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Najuniverzálnejšie vozidlo a dokonalý partner pre výrobcov karosérie 

Daily je najuniverzálnejšie vozidlo vo svojej triede s najširšou ponukou v tomto odvetví s celkovou hmotnosťou 

vozidla od 3,3 do 7,2 tony a objemom nákladového priestoru od 7,3 m3 do 19,6 m3. Výnimočná univerzálnosť 

a rozmanitosť dostupných verzií – dodávka, kabína s dvoma radmi sedadiel, podvozok s kabínou, podvozok pre 

dostavbu karavanov a dvojitá kabína – otvára obrovské množstvo možností pre rôzne využitia. 

Okrem toho nosná konštrukcia v tvare písmena „C“ a špeciálne oceľové nosníky poskytujú tú najlepšiu platformu 

pre výrobcov karosérií, ktorí riešia najrozmanitejšie úlohy, ako je kempingový voz, sanitné vozidlo, odťahové 

vozidlo alebo smetiarske vozidlo. Táto jedinečná univerzálnosť bola ešte viac rozšírená s novým rázvorom kolies 

5 100 mm na 7-tonovom modeli, ktorý maximalizuje možnú dĺžku karosérie návesových vozidiel a rozširuje 

možnosti prispôsobenia pre výrobcov karosérií. 

Daily Minibus Euro 6: preprava ľudí v luxusnom pohodlí  

Rozsiahla ponuka modelov Daily Minibus Euro 6 ponúka riešenie pre širokú paletu úloh osobnej dopravy: 

pohodlná a štýlová doprava turistov, medzimestská doprava s najvyššou kapacitou prepravy vo svojej kategórii 

a školské autobusy osobitne navrhnuté na prepravu študentov. 6,5-tonová verzia na špičke tejto ponuky je 

najlepším štandardným vozidlom vo svojej triede na trhu s kapacitou až 22 cestujúcich a veľkým batožinovým 

priestorom. Podobne ako aj ostatné verzie tohto modelového radu je aj toto Daily dostupné s dieselovými 

motormi, motormi s pohonom na CNG a elektromotormi. Modelový rad Daily Euro 6 Hi-Matic okrem toho zahŕňa 

aj verziu minibus. Daily Minibus Euro 6 zdieľa výkon a nízke prevádzkové náklady ostatných modelov tohto 

modelového radu, pričom ponúka luxusný komfort a štýlové prostredie pre dopravu osôb. 

Vyrábané v meste Suzzara, domove modelového radu Daily 

Nové Daily Euro 6 je vyrábané vo výrobnom závode spoločnosti Iveco v talianskom meste Suzzara, ktorý sa 

zameriava výlučne na tento modelový rad. Závod sa opiera o procesy World Class Manufacturing (WCM) 

s cieľom zvládať vysoký stupeň komplexnosti, ktorý so sebou prináša výroba veľmi širokého modelového radu 

Daily s viac ako 11 000 produktovými variantmi. WCM je metodológia, ktorá sa zameriava na vytváranie 

bezchybných postupov, cieľom ktorých je dosahovanie nulovej chybovosti, nulového odpadu a nulovej 

nehodovosti. Ide o proces neustáleho zlepšovania, ktorý sa sústreďuje na zapájanie každého článku 

podieľajúceho sa na výrobe. 
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Závod v meste Suzzara zaviedol systém WCM v roku 2007 a v priebehu len piatich rokov získal certifikát Silver 

Medal, ktorý dokladá vysokú úroveň kvality. 

Spoločnosť Iveco investovala do vybavenia závodu v meste Suzzara pri príprave na predstavenie nového Daily 

Euro 6 s cieľom ďalej zvyšovať svoju schopnosť reagovať na požiadavky trhov. 

Za hranicami výrobku 

Podnikateľský inštinkt nového Daily Euro 6 siaha za hranice výrobku: ide tiež o to, aby sme pomáhali našim 

klientom jednoducho a efektívne vykonávať podnikateľskú činnosť s tým správnym príslušenstvom, financovaním, 

technickou podporou, pozáručným servisom a nonstop cestnou službou, ktorá je dnes ešte ľahšie dostupná 

vďaka aplikácii DAILY BUSINESS UP. 

Spoločnosť Iveco pomáha svojim klientom rozvíjať podnikanie prostredníctvom financovania prispôsobeného 

potrebám vozidiel Daily Euro 6, ako je Daylease – ponukový balík, ktorý zahŕňa zmluvu o kúpe, údržbe 

a opravách vozidla a finančný balík s mesačnými splátkami. 

Nové Daily Euro 6: Podnikateľský inštinkt pre odvetvie dopravy  

Daily Euro 6 je najnovší prírastok modelového radu, s dlhou históriou ako priekopník v oblasti ľahkých úžitkových 

vozidiel a reputáciou z hľadiska inovácií, odolnosti a vysokej spokojnosti zákazníkov. Vďaka svojmu 

podnikateľskému inštinktu sa naučil, ako predvídať potreby dopravných firiem. Pierre Lahutte na záver 

povedal: „Predali sme viac ako 2,8 milióna vozidiel Daily, odkedy bol predstavený prvý model tohto 

modelového radu. Našim cieľom je toto číslo značne zvýšiť s novým Daily Euro 6. Doteraz najlepší model 

Daily dokáže ešte viac.“ 
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