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IVECO, 2019 Çin Pekin Uluslararası Karavan ve Kamp Fuarında Daily 
Karavan’ı Tanıttı 
 
IVECO, 18. Çin Pekin Uluslararası Karavan ve Kamp Fuarında yeni akıllı Daily Karavanı tanıttı 

ve 20’den fazla IVECO Daily Karavanla fuarda ilgi odağı oldu. 

 

Pekin (Çin), 18 Mart, 2019 

 

Daily’nin 4,5 tonluk şasisi üzerine IVECO distribütörü ve üstyapıcısı Yutong tarafından üretilen 

yeni model, IVECO’nun Hi-Matic 8 ileri otomatik vitesini ve 3 litrelik IVECO motoru barındırıyor. 

Yeni model, pürüzsüz ve şık tasarımı ve ileri teknolojisiyle öne çıkıyor. Araç, uzaktan ısı ve 

havalandırma kontrolü, ışıklandırma, tek tuşla park gibi birçok akıllı özellikle donatılmış. 

 

Akıllı araçlar, karavan pazarında git gide yaygınlaşıyor, ve “akıllılaştırma”, karavan endüstrisinin 

bugünkü güncel odak alanlarından biri. Yutong, bu konuda kendi çözümünü geliştirdi: Çeşitli 

sensörlerle iç ve dış mekânda 360° açıyla vücut sıcaklığı, kabindeki nem veya karbonmonoksit 

ya da egzoz parçacıklarını izleyebilme imkânı sunuyor. Çözüm, kendi kendine karar verebilen 

akıllı kontrol, veri görselleştirmesi, tek tıkla navigasyon, ayna görüntülerinin yayını ve diğer 

özellikleri barındırıyor. Yeni IVECO Daily Hi-Matic karavan, aynı zamanda kullanıcıların, aracın 

performans ve durumunu her zaman her yerde takip edebilmelerine olanak sunan bir 

uygulamaya sahip. 

 

Yutong Özel Araçlar Müdür Yardımcısı Lu Peng “Üstün bilim ve teknolojiden gücünü alan ve veri 

analiziyle desteklenen Yutong, müşterilerin genel deneyimini geliştiriyor ve karavan pazarında 

referans olmak üzere IVECO ile işbirliğine devam edecek” dedi. 

 

Akıllı teknolojiler çağında yeni IVECO Daily Hi-Matic akıllı karavan, sağlıklı yaşam tarzı ve keyfi 

mümkün kılıyor. Kullanıcılar ve araçlar arasında bir köprü yaratan karavan, kolaylık ve verimliliği 

maksimize ederken kullanıcıların yolculuktan sonuna kadar keyif almasına olanak sunuyor. 
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Iveco 

Iveco, CNH Endüstriyel N.V.’nin bir markası olarak New York Borsası’nda (NYSE: CNHI) ve 

Borsa Italiana Mercato Telematico Azionario’da (MI: CNHI) Yatırım Ürünleri konusunda dünya 

liderlerinden biridir. Iveco, geniş bir yelpazede hafif, orta ve ağır ticarî araçlar, off-road kamyonlar 

ve off-road gibi görevler için araçlar tasarlar, üretir ve satışını gerçekleştirir. 

 

Markanın geniş ürün yelpazesi, 3-7 tonluk araç segmentinde Daily, 6-19 ton segmentinde 

Eurocargo, 16 ton üzerinde ise Trakker (off-road görevler için) ve Stralis’ten oluşur. Ek olarak 

Iveco’nun Astra markası maden ve inşaat sahaları için sabit ve belden kırmalı damperli 

kamyonlar ve özel araçlar üretir. 

 

Iveco’da küresel olarak yaklaşık 21 bin kişi çalışmaktadır. Şirket, Avrupa, Asya, Afrika, 

Okyanusya ve Latin Amerika’da yer alan 7 ülkede son teknoloji ile üretim gerçekleştirmektedir. 

160’tan fazla ülkede 4,200 satış ve servis noktasıyla Iveco, araçlarına sunduğu teknik desteği 

garanti eder. 

 

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

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


