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DIN DAILY E6

Denna guide är till för att hjälpa dig att skräddarsy  
din Daily  för dina behov.

Ladda ned den från App Store eller 
Google Play och få exklusiv tillgång  
till extra bilder, information och videor.

Hämta mer från denna broschyr 
med gratisappen Daily E6.

Daily är den bästa partnern för ditt företag.

Den är precis lika stark, mångsidig och högpresterande som alltid. Och med sin sanna 
affärskänsla för transportbranschen introducerar den dessutom nya funktioner 
som gör den till en ännu bättre partner för ditt företag.
Daily  erbjuder innovation och teknologi som hjälper dig att administrera din bil 
på ett effektivt sätt så att dess lägre ägandekostnader bidrar till en sund ekonomi för 
ditt företag. Motorerna kör rent och effektivt och gör dig därmed trovärdig när det 
gäller hållbarhet.
Daily  tar också väl hand om sina förare: hytten är bekvämare och tystare än 
någonsin och med HI-MATIC-växellådan får föraren uppleva vad absolut körglädje 
innebär. Daily  inför även en ny nivå för konnektivitet genom att fullt integrera 
din mobila enhet med fordonet så att den både blir ditt företag och din körassistent.
Branschens bredaste modellprogram har blivit ännu bredare för att möta de allt 
större och ökade kraven på ditt företag och på transportföretag runtom i världen. 

Daily  är den bästa partner du kan önska dig, med dess ständigt osvikliga förmåga 
att förutse ditt företags behov och leverera lösningen när du behöver den, år efter år.
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UPP TILL 8 % BRÄNSLEBESPARING*

Daily  förbättrar sin välkända bränsleekonomi ytterligare. Turbo med variabel geometri, som finns på modellerna från 136 hk till 
180 hk, ger ett effektivare utnyttjande av motorn. EcoSwitch-funktionen har utvecklats: det nya intelligenta EcoSwitch PRO-
systemet vet när det ska aktiveras och minska vridmomentet utan ingrepp från förarens sida, vilket sänker bränsleförbrukningen 
utan att det går ut över din produktivitet. Det exklusiva systemet IVECO Driving Style Evaluation hjälper dig att förbättra  
din körstil – precis som om du hade din bilskollärare bredvid dig – något som kan ge avsevärda extra bränslebesparingar.

UPP TILL 12 % SÄNKNING AV SERVICE- OCH REPARATIONSKOSTNADERNA**

De längre serviceintervallen, som utökats till 50 000 km tack vare ökad livslängd för komponenter och förbrukningsvaror, ger dig  
20 % mer drifttid mellan servicekontrollerna. Det optimerade bromssystemet med nya, starkare bromsklossar är mer effektivt 
och hållbart än någonsin.
Ovanpå det har du, oavsett var du befinner dig och oavsett tid på dygnet, tillgång till ett professionellt och specialiserat servicenät 
som håller ditt företag rullande.

* Jämfört med motsvarande Euro 5b+-modeller och enligt den nya europeiska körcykeln (NEDC).
** Jämfört med motsvarande Euro 5b+-modeller.

Systemet Driving Style Evaluation* (DSE) är som att ha en instruktör med  
i bilen som ger din chaufför förslag i realtid på hur han kan optimera sin körstil så att 
bränsleförbrukningen minskas. Erfarenheter visar att man genom att följa DSE-systemets 
förslag kan spara inte mindre än 15 % bränsle. 
* Beställs som tillval

Genom att det intelligenta EcoSwitch PRO-systemet* registrerar om fordonet  
är lastat eller inte vet det exakt när det ska aktiveras utan ingrepp från förarens sida, 
vilket reducerar bränsleförbrukningen och sänker utsläppen ytterligare.

* Beställs som tillval

VINSTMASKIN
DEN BÄSTA PARTNERN FÖR DIN EKONOMI
Daily  är en professionell samarbetspartner som hjälper dig till en sund ekonomi. Du kan välja bil och 
anpassa den så att den perfekt matchar ditt företags behov tack vare marknadens bredaste utbud. Du kan lita 
på att arbetet utförs effektivt med låga drifts- och underhållskostnader (totala ägandekostnader). Genom att 
vara den bästa partnern för ditt företag ger den dig också alltid ett professionellt servicenät att falla tillbaka 
på när- och varhelst du behöver det.
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DET BREDASTE UTBUDET AV MOTORER OCH VÄXELLÅDOR
Daily  använder sig av avancerad motor- och transmissionsteknik för att leverera de prestanda i toppklass och enastående 
bränslebesparingar som du behöver för att utföra dina uppdrag på ett effektivt och tillförlitligt sätt med anmärkningsvärt  
låg miljöpåverkan.

ABSOLUT KÖRGLÄDJE
IVECOs exklusiva 8-stegade, automatiska HI-MATIC-växellåda 
ger alla fördelar i form av komfort, säkerhet, bränsleekonomi 
och prestanda på ett allt bredare urval av Daily -modeller 
för att tillgodose alla dina behov.

HÅLLBAR TEKNIK
EFFEKT OCH EFFEKTIVITET FÖR DIG
Daily  skåpbil använder sin affärskänsla för avancerad motor- och transmissionsteknik för att leverera de förstklassiga prestanda 
du behöver för att kunna utföra ditt uppdrag på ett effektivt och tillförlitligt sätt. Det nya motorutbudet tillhandahåller mer effekt 
och vridmoment samtidigt som det genom sin låga utsläppsnivå minskar Daily :s påverkan på miljön.

MOTORTEKNIK SOM MAXIMERAR EFFEKTIVITETEN
LP-EGR-teknik utan AdBlue®: modeller utrustade med IVECOs 2,3-liters F1A-motor med lågtrycksrecirkulering av avgaserna är 
perfekta för att förenkla fordonshanteringen så mycket som möjligt. En mängd funktioner så som oljepump med variabel slagvolym  
och turbo ger dig en utomordentlig bränsleekonomi – och lägre driftskostnader – samt högre effekt och vridmoment. 
SCR technology: SCR-teknik: modeller med 2,3 liters F1A-motor och 3,0 liters F1C-motor är utrustade med efterbehandlingssystem 
med Selective Catalytic Reduction. Fördelen med detta enkla system är att det inte förändrar förbränningsprocessen, och du har 
därmed all den kraft och effektivitet du behöver – till låga driftskostnader.
Den helt nya F1A-motorn på 2,3 liter med det avancerade SCR-systemet för selektiv katalytisk reduktion är en banbrytande motor 
som ligger före framtiden. Den har testats och verifierats utifrån nya och hårdare krav som, förutom laboratorietester, från 2020 även 
kommer att omfatta utsläppsmätningar under verkliga körförhållanden (RDE).
Natural Power-teknik: Daily Natural Power levererar samma prestation och transienta respons som motsvarande dieselversion, 
då den är försedd med en riktig dieselmotor som anpassats för körning på komprimerad naturgas. Detta är ett rent  
och anmärkningsvärt tystgående fordon, vilket är en extra fördel i stadsområden med trafikbegränsningar.

MOTOR 2,3-liters F1A 3,0-liters F1C

UTSLÄPP & 
BRÄNSLE

EURO 6 RDE 2020 READY 
(LIGHT DUTY)

EURO 6  
(LIGHT DUTY)

EURO VI  
(HEAVY DUTY)

EURO VI  
HEAVY DUTY

CNG**

HANDELSNAMN 140 160 120 140 160 150 180 210 150 180 NP

EFFEKT 136 hk  
(100 kW)

156 hk  
(115 kW)

116 hk  
(85 kW)

136 hk  
(100 kW)

156 hk  
(115 kW)

150 hk  
(110 kW)

180 hk  
(132 kW)

205 hk  
(150 kW)

150 hk  
(110 kW)

180 hk  
(132 kW)

136 hk  
(100 kW)

VRID-MOMENT 350 Nm 380 Nm* 320 Nm 350 Nm 380 Nm* 350 Nm 430 Nm 470 Nm 350 Nm 430 Nm 350 Nm

VÄXELLÅDA HI-MATIC / 
MANUELL

HI-MATIC / 
MANUELL

HI-MATIC / 
MANUELL

HI-MATIC / 
MANUELL

HI-MATIC / 
MANUELL MANUELL HI-MATIC / 

MANUELL HI-MATIC MANUELL HI-MATIC / 
MANUELL

HI-MATIC / 
MANUELL

MED UREA – – – –

* 350 Nm på MANUELL-versioner.    ** Compressed Natural Gas.

3,0-liters F1C-dieselmotor 3,0 liters F1C-motor för komprimerad naturgas2,3-liters F1A-dieselmotor LP-EGR 2,3 liters F1A-dieselmotor med SCR
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UPPLEV ULTIMAT EFFEKTIVITET I DITT MOBILA KONTOR
Den funktionella instrumentpanelen förenar stil med praktiska och nyttiga funktioner. Du kan ansluta din mobiltelefon eller 
surfplatta och ladda en annan enhet i de två USB-uttagen, och du kan lägga till en induktiv laddare som extrautrustning.  
Reglagens kvalitet och utformning gör det lätt att köra bekvämt. 
De många förvaringsfacken är gjorda för att maximera tillgängligheten. Upp till 18 av dem, bland annat ett nytt och praktiskt 
öppet fack, är strategiskt placerade runtomkring i hytten och är lätta att nå, så att du kan hålla koll på dina dokument  
och arbetsmaterial och ha dem inom räckhåll.

Den nya DAB-radion som är integrerad i instrumentpanelen har alla de 
viktigaste DAB- och FM-funktionerna: du kan till exempel välja radiostation 
efter namn, läsa vad programmet eller sången du lyssnar på heter, ställa in 
mottagning av trafik- och väderrapporter samt förinställa upp till 15 kanaler, 
bara för att nämna några av funktionerna.

Det lättavlästa, förnyade instrumentklustret i kombination med reglagens 
grundligt testade ergonomi, där allt är nära till hands och på rätt plats, gör det 
enkelt att köra säkert och komfortabelt. 

Dörrpanelen har gjorts om med ett öppet fack där du till exempel kan förvara 
första hjälpen-lådan. Hytten har 18 praktiska förvaringsfack för att du ska kunna 
hålla ordning på alla dina personliga ägodelar och arbetsmaterial och ha dem 
inom nära räckhåll.

Instrumentpanelen och dörrpanelerna finns i en helsvart version och för 
dem som önskar något mer exklusivt i ett elegant, tvåfärgat blått och svart 
utförande som harmonierar med hyttens klädsel.

UPPLEV OPTIMAL KOMFORT
Förarhytten är nu ännu tystare då den invändiga bullernivån har reducerats drastiskt. Minskningen på 3 decibel har förbättrat 
fordonets akustik och ljudigenkänning med 8 %.
Den bekväma interiören med en ny, snygg läderratt* och den blå sätesklädseln samt det nya nackskyddet ger en professionell miljö 
där du och dina passagerare kan arbeta produktivt i full säkerhet.
* Beställs som tillval

PRODUKTIV KOMFORT 
NJUT AV DIN PROFESSIONELLA ARBETSMILJÖ
Daily  kombinerar sitt naturliga transportuppdrag med första klassens komfort, funktioner och köregenskaper. När du sitter 
bakom ratten kan du koppla av i den bekväma förarhytten i förvissningen om att arbetet utförs effektivt. Hytten ger dig en 
professionell arbetsmiljö full av nya funktioner som hjälper dig att driva ditt företag.

Alla bilder på dessa sidor visar användning av surfplattor eller smartphones  
som inte ingår i fordonets standardutrustning.
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KONNEKTIVITET I BILEN
DET ENKLA SÄTTET ATT HÅLLA DITT FÖRETAG UPPKOPPLAT PÅ
Daily  lanserar ett nytt sätt att leverera konnektivitet på: du behöver ingen extra utrustning, bara din smartphone eller surfplatta. 
När du laddat ned appen DAILY BUSINESS UP™ till din enhet kommer den automatiskt att upprätta en Bluetooth®-förbindelse 
med fordonet när den en gång väl parats med DAB-radion. Den är nu helt integrerad och i direkt kommunikation med din Daily 
och dess motor (option). Nu är det klart: med DAILY BUSINESS UP™ på din enhet behöver du bara sätta på radion för att vara 
ansluten. Du får glädje av den dubbla fördel som det har för ditt företag: förar- och affärsassistent.

DAILY  
BUSINESS UP™

DRIVING STYLE EVALUATION

UTÖKAD INSTRUMENTPANEL

DIN FÖRARASSISTENT
DAILY BUSINESS UP™ kan fungera som förarinstruktör  
via Driving Style Evaluation-systemet och som navigatör med 
Sygic Professional GPS-navigationssystemet, förutom att bidra 
till att öka effektiviteten i det dagliga arbetet och se till  
att fordonet alltid är i bästa skick. 
Och självfallet har den alla de funktioner för multimedia och 
infotainment som du kan förvänta dig att hitta i en bil i den här klassen.
Den bekvämt placerade tablet-hållaren kan användas till 
smartphones och surfplattor av olika storlekar (beställs som tillval).

Med DAILY BUSINESS UP™ kan du:
• Få köranvisningar med Driving Style Evaluation-systemet 

medan du kör
• Se analyser för varje enskild körning eller  

för sammanlagda körningar
• Hitta den bästa färdvägen med Sygics professionella  

GPS-navigationssystem
• Övervaka extra fordonsfunktioner  

med den utökade instrumentpanelen
• Enkelt söka i den interaktiva instruktionsboken  

om du behöver information om bilen
• Administrera multimediainnehåll och smartphone-

funktioner, bland annat lyssna av textmeddelanden
• Kontakta IVECO Assistance Non-Stop,  

vägassistanstjänsten 24/7

Sygic Professional GPS-navigation och Sygic® FleetWork för bättre styrning av personalstyrkan levereras i samarbete med Sygic.

Skärmarna som visas ovan är bara några av alla funktioner i DAILY BUSINESS UP™.

DIN AFFÄRSASSISTENT
DAILY BUSINESS UP™ kan hjälpa dig att planera 
arbetsuppgifterna och vidarebefordra dina uppdateringar  
i realtid till din förare. Du kan organisera förarens färdplan och 
uppdrag och därigenom optimera användningen av fordonet 
och administrera din vagnpark effektivt till gagn för ditt företag.

Med DAILY BUSINESS UP™ kan du:
• Optimera utnyttjandet av din vagnpark, planera 

arbetsuppgifter och skicka dem i realtid till förarna  
med Sygic® FleetWork, som är helt integrerat  
med bilens GPS-navigationssystem från Sygic

• Övervaka din vagnparks prestation genom  
den nya digitala kundportalen

• Hålla koll på valda färdvägar och konsultera 
körstilsutvärderingen för att förbättra bränsleförbrukningen

• Följa din förares arbete med hjälp  
av det nya ”multivehicle”-kortet

• Förbättra dina förares prestationer  
med DSE – praktisk körstilsträning 

• Hålla koll på planerad service med påminnelser  
från serviceplanen

• Hålla kontakt med IVECO och bli uppdaterad  
med de senaste Dailynyheterna

• Hitta närmaste IVECO-återförsäljare  
och IVECO-serviceverkstad

• Få tillgång till alla fordonsuppgifter genom  
ett enkelt tryck på skärmen

INTERAKTIV 
INSTRUKTIONSBOK 

Prova  
DAILY BUSINESS UP™

PROFESSIONELLT 
NAVIGATIONSSYSTEM  
OCH FLEETWORK

DIAGRAM ÖVER 
MOTORPRESTANDA

VÄGVISNING  
VIA GEOLOKALISERING
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OÖVERTRÄFFADE PRESTANDA
FÖRSTKLASSIGA MOTORER SOM FRIGÖR DIN FÖRMÅGA
Daily  levererar all den dragkraft, lastkapacitet, effekt och snabba respons du behöver i kombination med en förträfflig 
bränsleekonomi, och du kan lita på att dessa förstklassiga prestanda förblir oförändrade över tid. Du kan välja de prestanda som 
passar bäst för ditt uppdrag: den maximala effekten sträcker sig från 116 hk för den lägsta kategorin till 205 hk som är den högsta  
i branschen för 4-cylindriga motorer. Sortimentet omfattar dessutom de nya 136 hk VGT- och 180 hk-modellerna samt toppmodellen 
F1A på 2,3 liter : 156 hk VGT. Till det kommer att det högsta vridmomentet kan nå upp ända på 470 Nm för 3,0-litersmotorn F1C. 
Samtliga motorer har optimerats för högsta prestation vid alla uppdrag och kommer att ge dig många mil med maximal effektivitet. 
För transportföretag som söker bullersvag körning och en hållbar lösning är Daily HI-MATIC Natural Power på 136 hk,  
som kör på komprimerad naturgas, det perfekta svaret med den bästa komforten. 

OBEGRÄNSADE ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER
EN DAILY MED GRÄNSLÖSA AMBITIONER
Daily  är den mest mångsidiga bilen i sin klass med branschens bredaste modellprogram. Det är det enda fordon som spänner 
från 3,5 upp till 7,2 ton, med axelavstånd från 3 000 till 4 750 mm och påbyggnadslängder på upp till 6 200 mm. Det öppnar en 
uppsjö av möjligheter för mängder av arbetsuppgifter från distributionskörning i städer till tyngre transportuppdrag inom byggsektorn. 
Bilens styrka och hållbarhet beror på den unika chassiramkonstruktionen med längsgående balkar i U-profil av specialstål som 
dessutom ger påbyggarna maximal flexibilitet. Antalet tillgängliga karossvarianter möjliggör en mängd olika användningar, vilket gör 
det lätt att anpassa Daily  för många olika kommunala uppgifter, från sophämtning till stadstransporter, eller göra om den till 
bärgningsfordon, kranbil eller ambulans – och den är så stark att den enkelt kan byggas om till ett pansrat fordon. Daily  har 
använt sin sunda affärskänsla för transportbranschen till att förutse dina behov. Oavsett uppdrag kan du hitta en Daily  som 
uppfyller dina krav och som förmår utföra dina jobb enkelt, effektivt och med låga ägandekostnader och som dessutom tar hänsyn 
till miljön och bidrar till att göra ditt företag hållbart. 
Det nya modellprogrammet omfattar chassin, dubbelhytterr och grundchassin. (Grundchassin går ej att beställa i Sverige).

TOTALVIKT

CHASSI DUBBELHYTT GRUNDCHASSI

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

VGT: Variable Geometry Turbine; WG: WestaGate; TST: Twin Stage Turbine
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Starka prestanda över tid med plana momentkurvor, högre vridmoment och fler hästkrafter vid låga varvtal.

  F1A VGT 160

  F1A VGT 140

  F1A WG 120

  F1C TST 210

  F1C VGT 180

  F1C WG 150
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INNEBOENDE ROBUSTHET
GJORD FÖR ATT VARA TÅLIG.  
INGEN ANNAN KOMMER ENS I NÄRHETEN.
Daily  är gjord för att klara ytterst krävande jobb. Den har lastbilens DNA och är uppbyggd som en lastbil. Med totalvikter  
som går ända upp till 7,2 ton är den det enda nyttofordon med en lastbilsliknande bärande chassiram av höghållfast stål, upp till  
5 mm tjock, vilket ger större lastkapaciteter och har gjort det möjligt att optimera lastförmågan för hela modellprogrammet.  
Den effektivitetsoptimerade framhjulsupphängningen ger inte bara utmärkt kontroll över fordonet utan ökar också det högsta 
tillåtna axeltrycket. Den viktoptimerade, mycket starka QUAD-LEAF-upphängningen, som finns på alla 3,5-tonsmodeller, tillåter  
ett maximalt axeltryck på framaxeln på upp till 1 900 kg, medan QUAD-TOR-upphängningen på modellerna med tvillinghjul  
på 7 och 7,2 ton når ända upp på 2 700 kg axeltryck. Med Daily :s större nyttolast får du arbetet gjort snabbare och på färre 
körningar – och du minskar därmed driftskostnaderna liksom din. Detta är ett av många uttryck för Daily :s affärskänsla som gjort 
den till favorit hos yrkesfolk inom transportområdet.

UNIK HÅLLBARHET
GJORD FÖR ATT LEVERERA BESTÅENDE VÄRDE
Daily  har en lastförmåga som inga andra fordon kan mäta sig med och den är konstruerad för att högprestera dag efter dag,  
år efter år – längre än något annat fordon. Drivlinan, med sin tillförlitliga motor och transmission som garanterar att motorn alltid 
har optimalt varvtal, har lång livslängd och behåller sina förstklassiga prestanda ända till slutet. Chassiramen i U-profil tillverkad  
av höghållfast stål är gjord för att hålla och garanterar mycket lång livslängd för fordonet. Daily  kommer att gynna din ekonomi 
varje dag som den arbetar åt dig – dess affärskänsla gör att den inte missar något tillfälle att tillföra värde till ditt företag!

Den unika lastbilsavledda chassiramen  
är utvecklad för tunga uppdrag.

Den extra starka QUAD-TOR-upphängningen 
möjliggör nyttolaster på upp till 4 900 kg.  
(Beställs som tillval)
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DEN ABSOLUTA KÖRGLÄDJEN
FÖRSTA 8-STEGADE AUTOMATISKA VÄXELLÅDAN  
I BRANSCHEN FÖR BÄSTA KOMFORT OCH SÄKERHET
Den nya generationens växellåda är utformad för att ge absolut körglädje: med 
den ergonomiska multifunktionella växelspaken kan du fokusera helt på trafiken 
och körningen. HI-MATIC är lösningen för ökad säkerhet i kombination med 
bekväm körning.

UTOMORDENTLIG BRÄNSLEEKONOMI TACK VARE MÖJLIGHET 
ATT VÄLJA MELLAN ECO-LÄGE OCH POWER-LÄGE
Med sin självanpassande växlingsstrategi passar den perfekt i ditt dagliga arbete. 
Din Daily HI-MATIC  lägger smidigt i rätt växel på mindre än  
200 millisekunder. Med det mycket breda utväxlingsförhållandet kommer 
motorn alltid att ha optimalt varvtal.

UPP TILL 10 % LÄGRE SERVICE-  
OCH REPARATIONSKOSTNADER JÄMFÖRT  
MED EN MANUELL VÄXELLÅDA TACK VARE  
REKORDHÖG DRIFTSÄKERHET OCH HÅLLBARHET
De nya konstruktionsmässiga lösningar som tagits fram i hållbarhetssyfte 
skyddar motorn och växellådan och ger mindre underhåll. Våra ingenjörer har 
sett till att Dailys legendariska hållbarhet har överträffat sig själv.

KLASSENS BÄSTA PRESTANDA, HÖGSTA EFFEKT (205 hk) 
OCH VRIDMOMENT (470 Nm)
Med ett extra stort utbud av motorer, två slagvolymer på 2,3 och 3,0 liter, 
effekter från 116 till 205 hk och vridmoment från 320 till 470 Nm,  
erbjuder Daily HI-MATIC  marknadens bästa modellutbud för de mest 
krävande uppdragen.

Den nya kylargrillen bildar en vågrät linje som binder samman strålkastarna och ger fordonet  
en strömlinjeformad design. Daily HI-MATIC-familjen är nu ännu lättare att känna igen tack var det 
exklusiva kromgallret.
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EFFEKT HI-MATIC
CHASSI

Enkelhjul Tvillinghjul

NATURAL POWER 136 hk 35S 35C

EURO 6 RDE 2020 READY
136 hk 35S 35C

156 hk 35S 35C 40C 50C 65C 70C

ELECTRIC
60 kW – 35S 35 C

80 kW – – 45C 50C

Omställningen inom transportbranschen mot hållbara tekniker för städernas gods- och persontransporter går snabbt. Modellprogrammet 
Daily Blue Power ger transportörerna en unik valmöjlighet mellan tre olika tekniker som alla innebär fördelar när det gäller totala 
ägandekostnader (TCO).

• Daily HI-MATIC Natural Power: den första CNG-drivna motorn med en 8-stegad automatisk växellåda inom sektorn  
för lätta nyttofordon. Den perfekta kombinationen av låga utsläpp och bra köregenskaper för stadsområden.

• Daily Euro 6 RDE 2020 Ready: det första lätta nyttofordon som är redo för RDE-bestämmelserna  
2020 (Real Driving Emissions). En unik produkt på marknaden.

• Daily Electric: det utsläppsfria fordonet som möjliggör körning i städer med mycket stränga trafikrestriktioner.

Med Daily Blue Power är inga destinationer utom räckhåll för ditt företag, varför du kan se fram emot fördelarna med ”distribution  
utan begränsningar”.

EXKLUSIV KYLARGRILL MARKERADE STRÅLKASTARE BLÅ INSTRUMENTPANEL

DAILY ELECTRIC
UTSLÄPPSFRITT FORDON, RÄCKVIDD 
PÅ UPP TILL 200 KM OCH 2 TIMMARS 
LADDNING I SNABBLÄGE

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER 
DEN FÖRSTA 8-STEGADE AUTOMATISKA 
VÄXELLÅDAN MED EN 3,0 LITERS MOTOR  
FÖR KOMPRIMERAD NATURGAS (CNG)

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
DET FÖRSTA LÄTTA NYTTOFORDONET 
TESTAT UNDER VERKLIGA 
KÖRFÖRHÅLLANDEN  
SOM UPPFYLLER 2020-KRAVEN

MÄSTARE PÅ HÅLLBARHET

BLÅ ALU-FÄLGAR
& MICHELIN AGILIS ECO DÄCK

● Tillgänglig    – Inte tillgänglig
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I KORTHET

OBEGRÄNSADE ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

• Oavsett uppdrag kan du hitta en Daily  som lever upp till dina krav –  
med totalvikter från 3,5 till 7,2 ton, axelavstånd från 3 000 till 5 100 mm  
och påbyggnadslängder på upp till 6 200 mm är Daily  det mest  
mångsidiga fordonet i sin klass 

• Anpassa din Daily  utifrån det omfattande urvalet av karossvarianter  
som möjliggör en mängd olika tillämpningar

• Välj den version som uppfyller ditt företags behov: chassi, manskapshytt  
eller grundchassi

• Utnyttja fördelarna hos Daily  chassi till fullo – det mest robusta  
och påbyggnadsvänliga tack vare chassiramen i U-profil av specialstål

HÅLLBAR TEKNIK

• Förenkla hanteringen av ditt fordon så mycket som möjligt med LP-EGR-tekniken 
utan AdBlue® som du får med den extra kraftfulla F1A-motorn på 2,3 liter

• Få all den motorkraft du behöver med den effektiva F1A-motorn på 2,3 liter  
som nu är kombinerad med vår avancerade SCR-teknik

• Upplev absolut körglädje med klassens exklusiva 8-stegade automatiska  
växellåda som du hittar i Daily HI-MATIC -familjen

• Upplev samma prestanda som hos en dieselmotor med den rena  
och tystgående Daily HI-MATIC Natural Power

PRODUKTIV KOMFORT

• Njut av den tysta hytten där den invändiga bullernivån minskats kraftigt  
med 3 decibel och där akustik och ljudigenkänning förbättrats med 8 %

• Upplev instrumentpanelens ergonomiska kontrollknappar som är lätta  
att nå och som gör körningen säker

• Håll ordning på dina personliga ägodelar och ditt arbetsmaterial med hjälp  
av de 18 praktiska förvaringsfacken

• Arbeta i en behaglig och professionell miljö med den nya läderratten,  
den blå sätesklädseln och det nya nackskyddet

VINSTMASKIN

• Välj din professionella samarbetspartner från det bredaste utbudet på marknaden
• Spara upp till 8 % bränsle tack vare oljepumpen med variabel slagvolym,  

turbon med variabel geometri, EcoSwitch PRO, den reducerade motorvikten 
liksom den minskade friktionen i motorer och axlar

• Sänk din bränsleförbrukning ytterligare med hjälp av körtipsen i realtid  
från det exklusiva Driving Style Evaluation-systemet

• Få glädje av 12 % lägre service- och reparationskostnader tack vare 
komponenter med längre livslängd och optimerat bromssystem

• Förlita dig på det professionella servicenätet när du behöver det

KONNEKTIVITET I BILEN

• Håll ditt företag uppkopplat med den unika DAILY BUSINESS UP™

• Optimera dina körprestanda med Driving Style Evaluation och verktygen  
för styrning av fordonets effektivitet 

• Hitta bästa färdväg via det professionella 3D-navigationssystemet
• Maximera din vagnparkseffektivitet genom att planera och skicka arbetsuppgifter 

via det fullt integrerade FleetWork-systemet
• Övervaka din vagnparks prestation genom den nya digitala kundportalen

UNIK HÅLLBARHET

• Räkna med lång livslängd för drivlinan tack vare den driftsäkra motorn  
och transmissionen som alltid arbetar med optimalt varvtal

• Hitta din livslånga partner i Daily  och få fullt utbyte av dess exceptionella värde
• Spara upp till 12 % på service- och reparationskostnaderna och få 20 % mer  

drifttid mellan besiktningarna eftersom serviceintervallen ökats till 50 000 km

INNEBOENDE ROBUSTHET

• Lasta din Daily upp till dess högsta kapacitet varje dag, år efter år, samtidigt  
som du vet att den kommer att genomföra alla uppdrag effektivt 

• Utnyttja styrkan hos detta enda lätta nyttofordon med en chassiram  
med längsgående balkar av lastbilstyp som har en godstjocklek på upp till 5 mm

• Få arbetet gjort snabbare och med färre körningar tack vare Daily :s  
större nyttolast på upp till 4 900 kg

OÖVERTRÄFFADE PRESTANDA

• Välj den samarbetspartner som lämpar sig bäst för din verksamhet  
med 2,3-liters eller 3,0-liters motor

• Dra nytta av det stora utbudet av effektnivåer på mellan 116 hk och 205 hk  
samt vridmoment från 320 Nm till 470 Nm 

• Utnyttja fördelarna med bakhjulsdrift för att köra under optimala förhållanden 
med maximal belastning
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MAXIMAL 
PÅBYGGNADSLÄNGD 
från 2 500 mm till 6 200 mm

AXEL-
AVSTÅND

(mm)

MAXIMAL PÅBYGGNADSLÄNGD (mm) TOTALVIKT (t)

ENKELHJUL TVILLINGHJUL CHASSI DUBBELHYTT

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

3 000 2 500 2 900 2 800 2 800 3,5 5,2

3 450 2 900 3 600 2 900 3 600 3,5 7 3,5 7

3 750 3 500 4 200 3 500 4 200 3,5 7,2 3,3 7

4 100 4 000 4 200 4 200 4 900 3,5 7,2 3,5 7

4 350 4 600 5 300 5,2 7,2 5,2 7

4 750 5 300 6 200 5,2 7,2 6 7

5 100 5 690 6 190 6 7,2 6 7

CHASSI MED ENKELHJUL
Chassiversionen med enkelhjul, påbyggnadslängder på upp till 4 200 mm, totalvikt på upp till 3,5 ton och en nyttolast på upp till  
1 600 kg erbjuder styrka och komfort i kombination med oöverträffad påbyggnadsflexibilitet.

CHASSI MED TVILLINGHJUL
Chassiversionen med tvillinghjul kan fås med påbyggnadslängder på upp till 6 200 mm, totalvikt på upp till 7,2 ton och en nyttolast på upp till 
4 900 kg. Den utmärker sig genom sin oslagbara robusthet och mångsidighet.

DUBBELHYTT
Den robusta versionen med dubbelhytt kan transportera sex personer + förare med full komfort.

TOTALVIKT  
från 3,5 till 7,2 ton

AXELAVSTÅND
från 3 000 mm till 5 100 mm

MODELLUTBUD
VÄLJ RÄTT DAILY SOM UPPFYLLER DINA AFFÄRSBEHOV
Daily  skåpbil erbjuder branschens bredaste modellprogram med inte mindre än 8 000 fabriksversioner att välja mellan.  
De kombinerar olika axelavstånd, effektnivåer, volymer, invändiga höjder i lastrummet och lastkapaciteter som passar ett brett 
urval av tillämpningar. Daily skåpbil är skapad för att betjäna transportbranschen och har följt sin sunda affärskänsla under åren 
genom att förutse utvecklingen på transportområdet och möta de ständigt ökande kraven. Det enda du behöver göra är att hitta 
den kombination som uppfyller dina driftskrav och som passar för ditt företag: med 8 000 versioner har vi en Daily för dig.
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LÄDERRATT
Njut av den lyxiga känsla som läderratten 
ger under dina långa arbetsdagar.

SUPERNACKSKYDD
Kör säkert och bekvämt med det nya 
nackskyddet.

DAB-RADIO
Få glädje av alla funktionerna i den digitala 
DAB-radion med dubbeltuner med 
hög hastighet och röstigenkänning. Se 
information om radiokanal och program 
på 4-radersskärmen och ta emot trafik- 
och väderrapporter samt nyheter 
medan du kör. Anslut din smartphone via 
Bluetooth® så att du kan köra säkert när 
du telefonerar via handsfree.

USB-UTTAG
Ladda din smartphone eller surfplatta via det 
extra USB-uttaget på instrumentpanelen.

ÖPPET FACK  
MED INDUKTIV LADDARE
Se till att din mobila enhet alltid är 
fulladdad: placera den på den smarta 
induktiva laddaren bredvid dina papper  
i förvaringsfacket i instrumentpanelen.

KLIMATANLÄGGNING 
MED MANUELL ELLER 
AUTOMATISK KONTROLL
Skapa en behaglig temperatur  
i förarhytten och håll allergener ute 
med Dailys klimatanläggning. Välj mellan 
den effektiva manuella kontrollen eller 
den automatiska klimatkontrollen som 
optimerar användningen av kompressorn 
och minskar energiförbrukningen.

LUFTFJÄDRING BAK
Om ditt uppdrag kräver intensiv lastning 
och lossning kommer du att uppskatta 
luftfjädringen bak som snabbt sänker och 
höjer lastningshöjden så att du inte spiller 
någon tid.

ECOSWITCH PRO
Det intelligenta systemet EcoSwitch PRO 
vet när det ska aktiveras utan åtgärd från 
föraren och sänker bränsleförbrukningen 
och minskar utsläppen ytterligare från 
din Daily . 

FARTHÅLLARE
Systemet sparar och håller den hastighet 
som chauffören matat in. Lämpar sig 
speciellt för intercitykörningar och 
normala trafikförhållanden då den gör 
körningen bekvämare och optimerar 
bränsleförbrukningen.

FÖRSTÄRKT FJÄDRING BAK
Det breda urvalet av förstärkta fjädringar 
bak, som omfattar parabelfjädrar, förstärkta 
parabelfjädrar eller halvelliptiska fjädrar, 
ökar fordonets styrka så att det klarar  
av ytterst krävande uppgifter.

ELEKTROMAGNETISK 
RETARDER
Den elektromagnetiska retardern Telma® 
LVRS600 ger fordonet ett bromsmoment 
på 350 Nm och är fullt kompatibel med 
ESP-systemet. Den finns även på Daily 
HI-MATIC-serien och levererar upp till 
80 % av fordonets bromsbehov, vilket i sin 
tur reducerar slitaget på bromsarna och 
ökar säkerheten. Den aktiveras med ett 
särskilt handtag på instrumentpanelen och 
manövreras via tryck på bromspedalen.

LANE DEPARTURE WARNING 
SYSTEM (LDWS)
Systemet ger en tydlig varningssignal som 
uppmärksammar föraren på varje oavsiktligt 
byte av körfält på grund av dåsighet, 
trötthet eller ouppmärksamhet. Standard  
på modeller över 3,5 tons totalvikt.

DAB-RADIO +  
DAILY BUSINESS UP™

Njut av DAB-radions alla funktioner 
och anslut din smartphone eller 
surfplatta till fordonet så att det blir din 
perfekta samarbetspartner med appen  
DAILY BUSINESS UP™.

HÅLLARE FÖR SURFPLATTA
Den praktiska hållaren för surfplatta 
på instrumentpanelen är en säker 
förvaringsplats för mobila enheter i alla 
storlekar. Den kan även användas som en 
praktisk clipboard att fästa dina papper på.

SEPARAT  
WEBASTO-VÄRMARE
Kallstarter tillhör historien med den 
separata Webasto-värmaren: ställ in 
timern för att förvärma motorn och 
hytten och kliv in i din härligt varma 
Daily skåpbil när det är dags att köra  
i väg. Standard i Sverige.

PASSAGERARSÄTE  
MED UTDRAGSSKIVA
Använd din bärbara dator och gör 
ditt pappersarbete på den praktiska 
utdragsskivan. Standard i Sverige.

LUFTFJÄDRAD FÖRARSTOL
De luftfjädrade stolarna, som också  
kan fås med värme, ger extra komfort 
för förare och passagerare. Standard  
på C-modeller i Sverige.

IVECONNECT
Styr funktionerna i det integrerade 
systemet med Dailys infotainment, 
telefon och navigation från en praktisk 
7”-pekskärm. Du kan ansluta upp till 
fem mobiltelefoner via Bluetooth® för 
handsfreesamtal och styra både radio 
och telefon via rattknapparna.

EXTRAUTRUSTNING
SKRÄDDARSY DIN DAILY FÖR DITT UPPDRAG

ALU-FÄLGAR
ALU-fälgarna erbjuder en perfekt 
kombination av funktion och stil eftersom 
de förutom att förhöja utseendet 
minskar bilens egenvikt med 6 kg  
och därmed ökar nyttolasten lika mycket.

HJULSIDOR
Finns endast till versioner med enkelhjul. 
Förutom att utgöra ett estetiskt lyft 
skyddar hjulsidorna fälgen om man skulle 
råka köra på trottoarkanten på skåpbil.
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EN DAILY E6 FÖR ALLA FÖRETAG

DAILY 4X4 E6. RUSTAD FÖR OFFROAD
Tack vare sin mångsidighet är Daily 4x4  rätt fordon för att klara alla terränguppdrag, även under ytterst svåra förhållanden  
och på de mest avlägsna platser. Daily 4x4 , som finns med 3,5 och 5,5 tons totalvikt och en motor på 180 hk som uppfyller  
Euro 6 Heavy Duty, är mer än bara en lastbil. 

• Förarhytten är konstruerad för att ge maximal körkomfort
• Den 3-delade främre kofångaren av stål står emot hårda stötar och är lätt att reparera 
• Bränsletanken är väl skyddad och underkörningsskyddet kan fällas upp
Med väg- och terrängdäck kan Daily 4x4  enkelt hantera besvärlig terräng liksom branta upp- och nedförslut på både stenigt 
och halt underlag. Det omfattande utbudet av påbyggnader i kombination med fordonets höga prestanda gör Daily 4x4  till den 
perfekta partnern vid arbetsuppgifter i terräng.

IVECO DAILY CHASSI. ETT KOMPLETT MODELLUTBUD FÖR PERSONTRANSPORTER
Daily -modellprogrammet erbjuder fler förbättringar och påbyggnadsmöjligheter liksom fler lösningar samt lastkapaciteter  
från 4,5 till 7,2 ton. Den utgör den perfekta grunden för minibusspåbyggnad genom sin enkla konstruktion och sitt osedvanligt 
robusta lastbilsavledda chassi, sin kraftfulla och tåliga transmission och exklusiva 8-stegade automatiska HI-MATIC-växellåda. 
Förutom detta garanteras enastående driftsäkerhet genom 3,0-litersmotorn, i diesel- och CNG-version. Det ger ett stort urval  
av lastkapaciteter och skräddarsydda lösningar. Daily  chassi för påbyggnad omfattar versionerna lastbil, grundchassi, chassi för 
busspåbyggnad och cutaway-versionerna med en totalvikt på upp till 7,2 ton.

DAILY 70 E6. INGEN ANNAN KOMMER ENS I NÄRHETEN
Om du vill ha mer, är Daily 70  som gjord för dig. Med en totalvikt på upp till 7,2 ton, långt axelavstånd på 5 100 mm och  
en lastförmåga på 4 900 kg är Daily 70  störst på marknaden – ingen annan kommer ens i närheten. Den är utvecklad för att 
vara stark – det enda lätta nyttofordon som är byggt som en lastbil med en robust bärande chassiram och optimerade fjädringar. 
Och med de förberedda påbyggnadsmöjligheterna kan den anpassas för en lång rad olika uppdrag – den kan till och med göras till 
bärgningsfordon eller ett pansrat fordon. Den är utrustad med en 3,0-liters F1C-dieselmotor och finns i en Natural Power-version 
som är särskilt lämpad för körning i städer med trafikbegränsningar. Och föraren får njuta av den utsökta komforten i Daily-hytten. 
Daily 70 , känd för sin mångsidighet, är kategorins starkaste bil med störst nyttolast – ett unikt fordon som lär ge dig stor 
avkastning på din investering år efter år.

DAILY E6 HUSBIL. DET BÄSTA STÄLLET ATT BYGGA DITT SEMESTERHEM PÅ
Med Daily HI-MATIC E6 och Daily 4x4 E6 går det att skapa många olika husbilar, från kompakta versioner till mer lyxbetonade 
modeller, och alltid med säkerhet och komfort i toppklass. Daily HI-MATIC E6 är lätt att köra, bekväm och oerhört ljus – och 
därmed den perfekta lösningen för din husbil. Den klassunika 8-stegade automatiska växellådan är gjord för att ge absolut 
körglädje: du kan färdas helt säkert och komfortabelt och till och med uppnå topprestanda med extremt låg bränsleförbrukning. 
Daily 4x4 E6 tar med ditt hem överallt tack vare sina 24 växlar, sin obegränsade klättringsförmåga och sina fantastiska 
terrängegenskaper, och du kan tryggt använda den i alla typer av terräng eftersom den besegrar alla hinder.
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FÄRGER
VÄLJ LACKEN PÅ DIN DAILY
Du kan välja mellan hundratals standard- och metalliclacker* för att matcha din logotyp, resten av fordonen i din vagnpark  
eller bara din personliga smak. De färger som visas här är endast ett fåtal av alla dem som du kan välja bland för att utforma  
din helt personliga Daily .

Klädsel och mattor

TILLBEHÖR
GÖR DIN DAILY E6 TILL EN BÄTTRE UPPLEVELSE
Anpassa din Daily  genom att välja från ett stort urval av tillbehör i hög kvalitet som utvecklats för att förbättra din bils stil, 
komfort, säkerhet, teknik och konnektivitet.

MAXIMERA EFFEKTIVITETEN
Maximera din Daily :s effektivitet med en 
originaltakspoiler som ger en fantastisk aerodynamisk 
fördel för reducering av bränsleförbrukningen. Var alltid 
arbetsklar tack vare solskyddet: det minskar effekten av 
solens strålar och förhindrar isbildning på vidrutan på kalla 
vinterdagar. Förbättra din bils prestation med vindriktare 
som sänker luftmotståndet och turbulensen utan att 
påverka sikten.

TA IN HI-TECH I BILEN
Tillbehör till din mobila arbetsplats med de senaste 
funktionerna och den senaste teknologin. Multimediesystemet 
”Full Vision” levereras komplett med navigationssystem och 
backkamera och ger fullständig multimedienavigation och en 
säker backlösning. Hjälpsystemet Smart Driving är försett 
med ett GPS-navigationssystem och en digital videokamera 
med hög upplösning för inspelning i händelse av en kollision. 
Om du alltid vill vara uppkopplad ska du välja en 3G Wi-Fi-
router som stödjer upp till tio samtidigt uppkopplade  
Wi-Fi-enheter.

ALLTID SÄKER
Välj bland ett urval av tillbehör för att öka säkerheten  
när du kör : ett däcktrycksövervakningssystem som sörjer 
för att dina däck alltid har rätt tryck för optimal 
bränsleeffektivitet eller parkeringssensorer för enkel 
manövrering. Stötbåge med europeisk certifiering som 
skyddar framtill och ökar det aktiva och passiva skyddet  
för fordonet och gångtrafikanterna. Skydda din bil och 
lastrummet med dyrk- och borrsäkra lås samt startspärr  
för elektroniskt och mekaniskt skydd.

ROLIGARE KÖRNING
Välj klädsel och mattor som passar bäst för din verksamhet. 
Ha alltid en god, varm dryck inom räckhåll med Lavazza-
kaffemaskinen. Daily  skåpbil erbjuder allt du kan önska 
dig för att göra tiden i bilen så trivsam som möjligt.

Du hittar även det fullständiga tillbehörssortimentet 
i tillbehörskatalogen samt i onlinekatalogen  
på följande länk: 

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

Ladda ned den från App Store  
och få exklusiv tillgång till extra bilder, 
information och videor.

Se det kompletta urvalet av tillbehör 
med gratisappen ”IVECO Accessories”.

Fast spoiler – Business-version med boxar Solskydd och vindriktare

Multimediesystemet ”Full Vision” Hjälpsystemet Smart Driving

Tyre Pressure Monitoring System Stötbåge

Lavazza-kaffemaskin

* Metalliclack kan fås som tillval mot ett pristillägg.

52490 - INSTINCT BLUE

50124 - METALLIC RED 

50127 - ULM GREY

52481 - BOREAL BLUE

52205 - BRILLIANT GREY

52358 - STONE GREY

52434 - ECO GREEN

50115 - MAGIRUS GREY

52360 - ALL BLACK

STANDARDFÄRGER

METALLICFÄRGER

50051 - LIGHT BLUE

50135 - BUSINESS WHITE 

50126 - MARANELLO RED

50105 - POLAR WHITE

52028 - ADVENTURE 
ORANGE

52062 - BACK TO BLACK

50120 - PEGASO BLUE

52170 - SUN YELLOW

50162 - PROFESSIONAL 
GREY
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KUNDSERVICE
UPPLEV DET FULLSTÄNDIGA UTBUDET AV PROFESSIONELLA 
TJÄNSTER SOM KAN GE DITT FÖRETAG LITE EXTRA FART

VÄLJ DET SERVICEPAKET SOM PASSAR DITT FÖRETAG
Daily  håller ditt företag i gång och förlänger sin långa tid i din tjänst. Vi vet att dina krav kan variera beroende på dina olika 
aktiviteter och uppdrag.
Det är därför IVECO erbjuder flexibla Elements-servicepaket: du kan välja den kombination av planerat underhåll och utökad 
garanti som passar exakt för ditt företag. Dessutom kan du skräddarsy ditt servicepaket med den kompletterande täckning  
som erbjuds.

SERVICEAVTAL UTÖKAD GARANTI

UNDANTAG FRÅN ELEMENTS
För undantag hänvisar vi till avtalsdokumenten 
som gäller din marknad.

Huvuddelarna som ingår i paketen (Underhåll, Drivlina, Extra drivlina och Slitage) kan kombineras inbördes så att du får det servicepaket 
som passar perfekt till ditt företag. Det här är listan över alla de möjliga kombinationer som kan stödja dig i ditt företag:

UNDERHÅLL DRIVLINA
EXTRA 

DRIVLINA
SLITAGE DRIVLINA

EXTRA 
DRIVLINA

IVECOS ORIGINALRESERVDELAR håller din Daily  
i gott, funktionsdugligt skick under de kommande åren – och 
garanterar kostnadseffektivt underhåll. Det breda utbudet 
täcker in allt från nya och renoverade delar till servicesatser 
och telematiklösningar. IVECO har ett nätverk av sju 
reservdelsdepåer och använder avancerad teknik för att 
säkerställa leveranser 24/7 över hela Europa.

IVECO FAN SHOP
Du kan välja från ett sortiment av IVECOs arbets- och 
fritidskläder, pappersprodukter och specialprylar hos din 
återförsäljare eller i IVECOs nätbutik www.ivecofanshop.com. 

IVECO ASSISTANCE NON-STOP är bara ett 
telefonsamtal bort 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, 
och ser till att hålla din Daily och din verksamhet rullande.

IVECO NON-STOP är IVECOs originalapp för smarta telefoner som du kan använda för att kommunicera 
med IVECO om ditt fordon skulle råka bli stående. Ange fordonets uppgifter (VIN och registreringsnummer)  
och sedan kan du med en enkel knapptryckning skicka en begäran om hjälp till IVECOs kundcenter. Vi behandlar 
din begäran med detsamma genom att aktivera närmaste verkstad och följer upp tills bilen är reparerad. Via appen 
kan du få uppdaterad information om hur reparationen av ditt fordon fortskrider.

IVECO CAPITAL är IVECOS finansieringsbolag som 
erbjuder en rad finansiella produkter för köp, leasing och hyra 
av nyttofordon samt kompletterande tjänster i form av utökad 
garanti, service- och reparationsavtal liksom olika 
försäkringsprodukter.
Alla finansiella produkter kan skräddarsys för kundernas behov 
och gäller för alla typer av fordon – nya eller begagnade  
samt påbyggnader.
IVECO CAPITAL ger kunderna professionell rådgivning för att 
välja den finansiella produkt som bäst lämpar sig för deras 
företags finansiella och skattemässiga förhållanden. 
Vänligen kontakta din IVECO-återförsäljare för mer information.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI/MI: CNHI) är världsledande inom kapitalvaror med omfattande branscherfarenhet, ett stort produktsortiment och global närvaro. Företagets 
varumärken är alla internationellt starka inom sina respektive branscher: Case IH, New Holland Agriculture och Steyr inom traktorer och lantbruksmaskiner, Case och New 
Holland Construction inom entreprenadmaskiner, IVECO inom nyttofordon, Iveco Bus och Heuliez Bus inom bussar, Iveco Astra inom stenbrotts- och entreprenadmaskiner, Magirus 
inom brandbilar, Iveco Defence Vehicles inom militära fordon samt FPT Industrial inom motorer och transmissionssystem. Det distribuerar också högpresterande reservdelar  
för alla CNH Industrial Commercial Brands.

 
EXTRA DRIVLINA

• Komponenter som inte redan 
omfattas av drivlineservicepaketet 
så som elsystem och insprutning

 
SLITAGE

• Koppling
• Bromsklossar
• Bromsskivor
• Bromstrummor
• Bromsbelägg för trumbromsar

 
UNDERHÅLL

• Underhåll
• Smörjning
• Byte av oljor och vätskor enligt 

service- och reparationshandboken

 
DRIVLINA

• Motor
• Bränsleinsprutning
• Växellåda 
• Reparation av axlar  

och kardanaxel
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