DODÁVKA BEZ OBMEDZENIA
MAJSTER UDRŽATEĽNÉHO
ROZVOJA

NOVÝ TRVALO UDRŽATEĽNÝ RAD

NOVÝ DAILY ELECTRIC
PRVÉ ĽAHKÉ ÚŽITKOVÉ VOZIDLO
BEZ EMISIÍ

NOVÉ DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
NOVÝ DAILY HI-MATIC
NATURAL POWER

PRVÉ ĽAHKÉ ÚŽITKOVÉ VOZIDLO OVERENÉ PODĽA NOVÝCH PREDPISOV PRE
EMISIE PRI SKUTOČNEJ JAZDE (RDE), KTORÉ NADOBUDNÚ PLATNOSŤ V ROKU 2020

PRVÝ MOTOR NA STLAČENÝ ZEMNÝ PLYN
S 8-STUPŇOVOU AUTOMATICKOU PREVODOVKOU

S NOVÝM DAILY BLUE POWER JE UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA
UŽ DNES SKUTOČNOSŤOU

ROZVIŇTE SVOJE PODNIKANIE V MESTSKÝCH
OBLASTIACH BEZ OBMEDZENIA

Transformácia v sektore dopravy podnecuje rýchly vývoj trvalo udržateľných technológií v preprave tovaru a osôb v mestách. Rad
Daily Blue Power ponúka prevádzkovateľom dopravy jedinečnú výhodu skutočnej slobody výberu spomedzi rôznych technológií
a výhody k ich celkovým nákladom spojeným s vlastníctvom – a to všetko pripravené na náročné environmentálne normy r. 2020.

Daily Blue Power je nový zo skupiny produktov poskytujúcej odpoveď na ekologicky orientovaných dopravcov, ktorí hľadajú najčistejšie
vozidlá. Skupina Daily Blue Power ponúka perfektné vozidlo pre jazdy v mestských a prímestských oblastiach, dostane sa do centier
miest a zbaví dopravcov obmedzení vyplývajúcich z environmentálnych predpisov.

• Daily HI-MATIC Natural Power: prvý motor na stlačený zemný plyn s 8-stupňovou automatickou prevodovkou
v sektore ľahkých úžitkových vozidiel. Dokonalá kombinácia nízkych emisií a jazdných vlastností pre oblasť miest.
• Daily Euro 6 RDE 2020 Ready: prvé ľahké úžitkové vozidlo pripravené na nové predpisy pre emisie pri skutočnej
jazde (RDE), ktoré nadobudnú platnosť v roku 2020. Jedinečná ponuka na trhu.
• Daily Electric: vozidlo bez emisií, ktoré umožňuje rozvoz v mestách s najprísnejšími dopravnými obmedzeniami.

S výbavou Business Instinct skupiny vozidiel Daily poskytuje dokonalé riešenie s víťaznou kombináciou:
• Technológie „o krok dopredu“
• Nízkych emisií a nízkeho dopadu na životné prostredie
• Vysokého výkonu a efektívnosti
Skupina vozidiel Daily Blue Power je k dispozícii aj so zabudovanou možnosťou pripojenia, vďaka čomu je to skutočný profesionálny
pracovný nástroj ako asistent pre riadenie a podnikanie, dostupný cez vlastné mobilné zariadenia zákazníka.
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DAILY HI-MATIC NATURAL POWER
PRVÝ MOTOR NA STLAČENÝ ZEMNÝ PLYN S 8-STUPŇOVOU
AUTOMATICKOU PREVODOVKOU

ABSOLÚTNY PÔŽITOK Z JAZDY
Jedinečná 8-stupňová automatická prevodovka IVECO HI-MATIC poskytuje
všetky výhody pohodlia, bezpečnosti, šetrenia paliva a výkonu v čoraz širšom
rade modelov na uspokojenie všetkých potrieb vášho podnikania. K dispozícii je
aj 6-stupňová manuálna prevodovka.

3-LITROVÝ MOTOR NA STLAČENÝ ZEMNÝ PLYN
MAX. VÝKON

136 hp (100 kW)

OTÁČKY MOTORA PRI MAX. VÝKONE
MAX. KRÚTIACI MOMENT
OTÁČKY MOTORA PRI MAX. KRÚTIACOM MOMENTE

2 730 – 3 500 ot/min
350 Nm
1 500 – 2 730 ot/min

Dojazd až 450 km v reálnym podmienkach v závislosti od kapacity nádrže na CNG.
Výkon s benzínom v režime Recovery Mode: Výkon 60 kW (82 hp) a krútiaci moment 230 Nm

PRVÁ 8-STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ
PREVODOVKA PRE NAJVYŠŠIE POHODLIE
A BEZPEČNOSŤ

VYNIKAJÚCA ÚSPORA PALIVA

Nová generácia prevodoviek HI-MATIC poskytuje absolútny
pôžitok z jazdy so samoregulačnou stratégiou preraďovania,
ktorá prispôsobuje logiku zaraďovania prevodových stupňov
a vyberá si spomedzi 20 rôznych programov. Daily HI-MATIC
Natural Power je najlepšie riešenie pre tých, ktorí každý deň
musia jazdiť v mestskej premávke. Vodič sa plne sústredí na
premávku a jazdné podmienky vďaka ergonomickej
multifunkčnej rýchlostnej páke.

HI-MATIC v spojení s 3-litrovým motorom Natural Power
prekračuje hranice z hľadiska úspor paliva, pretože prináša
úsporu paliva až 2,5 % v porovnaní s manuálnou verziou.
Okrem nízkej spotreby paliva Daily Natural Power profituje aj
z výrazne nižšej ceny stlačeného zemného plynu (CNG) na
čerpacích staniciach v mnohých krajinách, vďaka čomu sú
náklady na kilometer veľmi konkurencie schopné s až 35 %
úsporami oproti nafte.

3-LITROVÝ MOTOR PRE
BEZKONKURENČNÝ VÝKON

TAKMER NULOVÉ EMISIE CO2 S BIOMETÁNOM

Vďaka trvale udržateľnej technológii CNG Daily Natural Power
zabezpečuje rovnaký výkon a prechodovú odozvu ako dieselový
ekvivalent. 3-litrový motor s výkonom 136 hp a najlepším krútiacim
momentom vo svojej triede 350 Nm zvládne všetky úlohy vrátane
najnáročnejších chladiacich systémov.

4

Prevodovka HI-MATIC v spojení s motorom na zemný plyn
znižuje emisie CO2 až o 5 % v porovnaní s dieselovou verziou
v skutočných jazdných podmienkach a v prostredí mesta.
Emisie CO2 možno znížiť až o 95 % použitím biometánu, trvale
udržateľného paliva budúcnosti. Vynikajúci 3-litrový motor
Natural Power F1C v kombinácii a prevodovkou HI-MATIC
ďalej zlepšuje udržateľný rozvoj tým, že produkuje o 76 %
menej pevných častíc a o 12 % nižšie emisie NOx v porovnaní
s dieselovým motorom.

UNIVERZÁLNOSŤ BEZ HRANÍC
Najširší rad v odvetví pre dodávkovú skriňu a podvozok s kabínou vodiča až do 7,2 t celkovej hmotnosti vozidla
Daily Natural Power si dokonale poradí v rôznych pracovných prostrediach a úlohách. Je to mimoriadne tiché vozidlo, takže môže
rozvážať nočné dodávky v centrách miest a pracovať v zónach s nízkymi emisiami. Jeho sila a odolnosť vychádzajú z jedinečného
podvozku s rebrinovým rámom skonštruovaným s bočnými nosníkmi zo špeciálnej ocele s C-profilom, ktorý umožňuje maximálnu
flexibilitu pre tvorcov nákladného priestoru.

VÝHODY ZEMNÉHO PLYNU
• Výkon motora sa vyrovná dieselovej verzii
• Nosnosť sa vyrovná dieselovej verzii (v závislosti
od miestnej legislatívy)
• Úspora nákladov na palivo môže dosiahnuť až 35 %
• Hlučnosť motora v porovnaní s dieselovým je až o 4dB nižšia

• Emisie CO2 sú až o 5% nižšie ako pri dieselovom
motore (až o 95 % CO2 podľa metódy „well-to-wheel“
pri použití biometánu)
• Nižšie emisie v porovnaní s dieselovým motorom
(-12 % NOx, -76 % pevné častice) s menej zložitým
systémom proti znečisteniu prostredia
• Bez AdBlue®
• Bez údržby systému dodatočnej úpravy výfukových plynov
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DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
PRVÉ ĽAHKÉ ÚŽITKOVÉ VOZIDLO OVERENÉ PODĽA NOVÝCH
PREDPISOV PRE EMISIE PRI SKUTOČNEJ JAZDE (RDE),
KTORÉ NADOBUDNÚ PLATNOSŤ V ROKU 2020

MOTOR F1A S OBJEMOM 2,3 LITRA
Motor optimálnej veľkosti, IVECO F1A s objemom 2,3 litra bol plne
zrekonštruovaný v roku 2016 a teraz je vybavený naším moderným systémom
dodatočnej úpravy výfukových plynov so selektívnou katalytickou
redukciou, ktorý čerpá z našich 25-ročných skúseností s touto technológiou.
MOTOR F1A S OBJEMOM 2,3 LITRA
EMISIA
TECHNOLÓGIA
OBCHODNÝ NÁZOV
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AŽ 7% ÚSPORA PALIVA PRI JAZDE PO MESTE

Motor s objemom 2,3 litra s vyspelou technológiou selektívnej
katalytickej redukcie (SCR) je motorom typu „o krok
dopredu“, ktorý je pripravený na budúcnosť. Nezávislý orgán
testoval a potvrdil, že vyhovuje prísnejším predpisom, ktoré
začnú platiť v roku 2020 a podľa ktorých sa emisie budú
merať v podmienkach skutočnej jazdy (RDE) okrem
homologizačného cyklu v laboratóriu.

Daily Euro 6 RDE 2020 Ready so svojimi štandardnými črtami,
ako sú pneumatiky MICHELIN Agilis EcoTyres a systém
Start & Stop pomáha dosiahnuť až o 7 % nižšiu spotrebu
v porovnaní so súčasnou verziou ny základe skutočných
pracovných úloh zákazníkov v meste.
Parametre motora a kalibrácie prevodov boli optimalizované
na reálne používanie vozidla s maximalizáciou efektívnosti
paliva bez toho, aby to zhoršilo emisie.

8-STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ PREVODOVKA
VÝNIMOČNÁ VO SVOJEJ TRIEDE

JEDINÁ KONCEPCIA PRIEMYSELNÉHO
MOTORA PRE VYŠŠIU ODOLNOSŤ

Daily Euro 6 RDE 2020 Ready je vybavený 8-stupňovou
automatickou prevodovkou, výnimočnou vo svojej triede,
navrhnutou tak, aby poskytovala absolútny pôžitok z jazdy.
HI-MATIC so samoregulačnou stratégiou preraďovania
plynule zaradí správny prevod za menej ako 200 milisekúnd.
S najširším rozložením prevodových pomerov bude mať
motor vždy optimálne otáčky. Výhodou HI-MATIC sú aj až
o 10 % nižšie náklady na údržbu a opravy v porovnaní
s manuálnou prevodovkou vďaka rekordnej spoľahlivosti
a odolnosti.

Je poháňaný motorom špeciálnej veľkosti s objemom 2,3 litra,
úplne zrekonštruovaný v roku 2016, a má moderný systém
dodatočnej úpravy výfukových plynov IVECO so selektívnou
katalytickou redukciou (SCR), ktorý čerpá z našich 25-ročných
skúseností s touto technológiou. V porovnaní s automobilovými
motormi F1A s objemom 2,3 litra ponúka vyšší objem
valcov a koncepciu skutočne priemyselného motora, čo
znamená vyššiu odolnosť a prirodzene nižšie emisie NOx pri
skutočnej jazde.

Systém selektívnej katalytickej redukcie (SCR)
140

160

VÝKON

136 hp

156 hp

KRÚTIACI MOMENT

350 Nm

380 Nm

HI-MATIC / Manuálna

HI-MATIC / Manuálna

PREVODOVKA

2020 RDE READY:
PRVÉ ĽAHKÉ ÚŽITKOVÉ VOZIDLO V ODVETVÍ

Euro 6 RDE 2020 Ready

PRIRODZENÁ UNIVERZÁLNOSŤ A ROBUSTNOSŤ
Vyberte si partnera v podnikaní, ktorý je najvhodnejší pre vaše úlohy, je k dispozícii s výkonom 136 hp a 156 hp a až do 380 Nm
s 8-stupňovou prevodovkou HI-MATIC výnimočnou vo svojej triede. Vyberte si verziu, ktorá vyhovuje požiadavkám vášho
podnikania: uzavretá dodávka, dodávka s oknami v nákladnom priestore, kabína s podvozkom, kabína s dvoma radmi sedadiel
a nekrytá kabína s podvozkom a plne využívať silu jediného úžitkového vozidla s oceľovými bočnými nosníkmi podvozku, ako
mávajú nákladné autá.

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY JE NAJMODERNEJŠÍ DIESEL V SEKTORE ÚŽITKOVÝCH VOZIDIEL
IVECO preberá vedenie vo vývoji vozidiel pripravených na prísne predpisy, ktoré začnú platiť v roku 2020 a podľa ktorých sa
budú emisie merať okrem homologizácie v laboratóriu aj v reálnych jazdných podmienkach.
Nezávislá Netherlands Organization (TNO) testovala emisie Daily Euro 6 RDE 2020 Ready a spotrebu paliva podľa nového
oficiálneho postupu pre testovanie v reálnych podmienkach a potvrdila, že cieľový faktor zhody bol viac ako dostatočne
prekročený už tri roky pred termínom.
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DAILY ELECTRIC
PRVÉ ĽAHKÉ ÚŽITKOVÉ VOZIDLO BEZ EMISIÍ

MOST NA CESTE K ÚPLNE NOVEJ SKÚSENOSTI POUŽÍVATEĽA
TomTom® Bridge pre IVECO Daily Electric je jedinečným výsledkom spolupráce
TomTom® a IVECO, ktorý poskytuje profesionálnym vodičom na mieru šité riešenie
podľa ich potrieb. Čiastočne zabudovaná dokovacia stanica poskytuje pohodlie
vstavaného systému a flexibilitu odpojiteľného zariadenia so základnými aplikáciami
na riadenie vašich činností.
Nová aplikácia monitorovania webu umožňuje vedúcemu vozového parku
sledovať všetky Daily Electric vo vozovom parku v reálnom čase, kontrolovať
viacero parametrov. Tento nástroj monitoruje aj odborný tím IVECO, aby zabránil
poruchám vozidla a navrhol zásahy údržby.
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DOJAZD AŽ 200 km V REÁLNYCH
JAZDNÝCH PODMIENKACH

ÚPLNÁ UDRŽATEĽNOSŤ BEZ EMISIÍ

Neuveriteľne predĺžený dojazd až 200 km v reálnych
mestských podmienkach vozidlo dosiahne vďaka flexibilnej
konfigurácii akumulátora s 3 jednotkami a novými
efektívnymi prvkami, ako je jazdný režim EcoPower a nová
regeneračná stratégia brzdenia.

Daily Electric je jedinečné vozidlo s pohonom stopercentne
bez emisií a s najširším radom v sektore.
Vysoko účinné akumulátory a využitie pomocných elektrických
systémov v kombinácii s kompletne recyklovateľnými batériami
z neho robia úplne udržateľné vozidlo.

RÝCHLE NABITIE ZA 2 HODINY

BEZ OBMEDZENÍ V MESTSKÝCH OBLASTIACH
A PRI NOČNÝCH DODÁVKACH

Výkon batérie je optimalizovaný pre všetky poveternostné
podmienky a nabitie trvá iba 2 hodiny s novým rýchlym režimom
nabíjania na verejných i súkromných nabíjacích staniciach.
Vďaka patentovaných flexibilným nabíjacím režimom IVECO
a jedinečnej elektrickej zásuvke a konektoru môžete batérie
Daily Electric nabíjať, kedy chcete a kdekoľvek.

Jeho tichá prevádzka prispieva k zníženiu hluku a umožňuje
nočné dodávky v mestských oblastiach. Nový akustický systém
signalizácie pre chodcov umožňuje bezpečnú prevádzku
v centre mesta. Využite celý jeho potenciál na rozvoj svojho
podnikania aj v mestách s najprísnejšími dopravnými
obmedzeniami.

NAJŠIRŠÍ RAD V SEKTORE
Daily Electric, bez emisií a pripravený na každú úlohu. Vďaka najširšiemu radu v sektore dodávok a kabínových vozidiel - vhodných na
rôzne použitie až do celkovej hmotnosti 5,6 ton Daily Electric perfektne zvládne rôznorodé pracovné prostredia: od centra mesta
a kyvadlovej dopravy po výlety vo voľnom čase.

FLEXIBILNÉ REŽIMY NABÍJANIA - PATENT IVECO
VEREJNÉ NABÍJACIE STANICE
(@400 Vac/16 A 3,5/7/11 kW) 10 hodín

RÝCHLE VEREJNÉ NABÍJANIE
(@400 Vac/32 A 22 kW) 2 hodiny

SÚKROMNÉ NABÍJACIE STANICE
(@400 Vac/16 A 3,5/7/11 kW) 10 hodín

DOMÁCE NABÍJANIE
(@230 Vac/16 A 3,5 kW) 24 hodín
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RAD

EXKLUZÍVNA MRIEŽKA

VÝRAZNÉ SVETLÁ

Skupina vozidiel Daily Blue Power je udržateľný partner v podnikaní, ktorý otvára cestu k neobmedzeným dodávkam v meste a okolí,
zbavuje dopravcov obmedzení vyplývajúcich z environmentálnych predpisov vďaka víťaznej kombinácii technológie, nízkych emisií,
vysokého výkonu a efektívnosti.

DODÁVKA

EURO 6 RDE
2020 READY
NATURAL
POWER

VÝKON

HI-MATIC

136 hp

Jednoduché
koleso

●

156 hp

KABÍNA
MINIBUS

Zdvojené koleso

Jednoduché
koleso

Zdvojené koleso

35S

35C

35S

35C

–

●

35S

35C

35S

35C

–

136 hp

●

35S

60 kW

–

35S

80 kW

–

–

35C

40C

50C

65C

–

70C

35S

35C

40C

35S

50C

65C

70C

35C

50C
–

ELEKTRICKÉ
45C

50C

–

45C

50C

● Dostupný

50C
– Nedostupné

MODRÁ PRÍSTROJOVÁ DOSKA

DO MODRA LADENÝ INTERIÉR
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MODRÉ ZLIATINOVÉ DISKY
A MICHELIN AGILIS ECO PNEUMATIKY

11

INFORMÁCIE A ZOBRAZENIA V TOMTO KATALÓGU SÚ UVEDENÉ LEN AKO VODIDLO. IVECO SI VYHRADZUJE PRÁVO
VYKONÁVAŤ ZMENY Z AKÝCHKOĽVEK KOMERČNÝCH A KONŠTRUKČNÝCH DÔVODOV KEDYKOĽVEK BEZ OZNÁMENIA

WWW.IVECO.SK
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