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IVECO ve Maxicargo 3,5 ton segmentinde rekor bir taşıma yüküne 

sahip damperli römork kasalı Daily Blue Power NP sergil iyor 

 
 
Hannover, 19 Eylül 2018 Çarşamba 
 
IVECO ve Maxicargo, 2018 IAA Ticari Araçlar (IAA) sergisindeki IVECO’nun Dizelsiz/Düşük 
Emisyonlu Bölge standında 3,5 tonluk ticari araçlar arasında eşdeğeri bulunmayan bir taşıma yükü 
sunan Daily Blue Power NP damperli römork sergiliyor. Maxicargo römorkla donatılmış Daily Blue 
Power NP, Ville de Paris filosuna sevk ediliyor. 
 
Daily Blue Power, 136 hp ve 350 Nm tork sağlayan endüstriyel kökenli 3,0 litrelik F1C motoruna 
sahip. Bu son derece sessiz şehir aracı, Daily’nin bilinen sağlamlığını, performansını ve güvenilirliğini 
sunuyor. Ayrıca üstün konfor ve yakıt ekonomisi, sınıfının en iyisi sürülebilirlik ve doğal gaz 
teknolojisinin tüm çevresel avantajlarını sağlıyor. 
 
Daily Blue Power, Fassi tarafından 3 ton metrelik vinçle donatılmış Maxicargo damperli römorka 
sahip. İki doğal gaz deposunun ve vincin araç üzerine, damperin römork üzerine monte edildiği 
tasarım, aracın taşıma yükünü 3,5 tonluk ticari bir araç için olağanüstü bir kapasite olan 2300 kg’a 
kadar artırıyor. Şasinin merkezinde yer alan çeki kancası çok kısa bir römork tertibatı sonucunu 
veriyor. Güvenlik özellikleri arasında yolda mükemmel dengeyi garanti eden römorkun salınım 
önleyici cihazı ve güçlü, otomatik aşırı devir frenleme sistemi bulunuyor. 
 
Maxicargo, müşterilerinin taşıma yüküyle ilgili yönetmelik gereksinimlerine uymasını sağlayan 
yenilikçi römorku ve ürünlerinin yüksek kaliteli olmasıyla ünlüdür. Maxicargo ürününde 10 Avrupa 
patentine sahiptir. 
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IVECO 

IVECO New York Borsası'nda (NYSE: CNHI) ve İtalyan Borsası'nın Mercato Telematico Azionario'sunda (MI: CNHI) 

kayıtlı ve Sermaye Mallarında bir dünya lideri olan CNH Industrial N.V.'nin markasıdır. IVECO, geniş bir hafif, orta ve 

ağır iş tipi ticari araç, arazi kamyonu ve arazi görevleri gibi uygulamalara yönelik araç yelpazesini tasarlar, üretir ve 

pazarlar.  

 

Markanın geniş ürün yelpazesine, 3,3-7,2 ton araç ağırlığı sınıfına dahil olan Daily, 6-19 ton sınıfından Eurocargo, ikisi 

de 16 tondan fazla olan Trakker (arazi görevleri için hizmete sunulan) ve Stralis dahildir. IVECO Astra arazi kamyonları, 

rijit ve mafsallı damperlerin yanı sıra özel araçlar da üretmektedir.  

 

IVECO dünya genelinde yaklaşık 21.000 kişiyi istihdam etmektedir. Avrupa, Asya, Afrika, Okyanusya ve Latin 

Amerika'daki 7 ülkede yer alan ve en gelişmiş teknolojilere sahip araçları ürettiği üretim tesislerini yönetmektedir. 160 

ülkedeki 4.200 satış ve servis merkezi bir IVECO aracın çalıştığı her yerde teknik desteği garanti eder. 

 

IVECO hakkında daha fazla bilgi için: www.iveco.com  

CNH Industrial hakkında daha fazla bilgi için: www.cnhindustrial.com 

 

Daha fazla bilgi l i  için lütfen i letişime geçin: 

IVECO Basın Ofisi – Avrupa, Orta Doğa ve Afrika 

Bölgesi  

pressoffice@iveco.com 

www.ivecopress.com   

Tel.  +39 011 00 72965 

Facebook:  https://www.facebook.com/IVECO/  
YouTube: https://www.youtube.com/user/ivecoitaly  
Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  
Twitter: https://twitter.com/Iveco  

 

 
 


