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 IVECO, yeni all–road ve off–road  Daily 4x4 araçlarını tanıttı 
	
IVECO tarafından üretilen off-road ve all-road araçlardan oluşan Daily 4x4’ler panelvan, şasi kabin ve 
çift kabin versiyonlardan oluşuyor. 
 
IVECO tarafından ilk defa 7 tonluk, 4 bin 300 kg yük taşıma kapasiteli, 5 metreye varan kasa 
seçeneklerine sahip 4x4 pazara sunuldu.  
 
Yeni Daily 4x4 ailesi; 180 beygirlik gücü, 3 litrelik motoru, Hi-Matic 8 ileri otomatik vitesi, tamamı disk, 
ABS frenleri ve özelleştirilen ESP ile kullanıcılarına muhteşem sürüş keyfi sunuyor.  
 
 
İstanbul 7 Kasım 2019  
 
IVECO, off-road ve all-road araçlardan oluşan yeni Daily 4x4 ailesini İstanbul’da tanıttı. 
 
IVECO Türkiye genel müdürü Hakkı Işınak “IVECO Türkiye olarak şu ana kadar Türkiye’de 200’den 
fazla Daily 4x4 sattık, bu araçlar hali hazırda kar küremeden yangın ile mücadeleye kadar farklı 
misyonlarda kullanılıyorlar. Şu an ise 7 ton azami yüklü ağırlığa ulaşan kapasitesi ve panel van 
versiyonları ile yepyeni bir seri sunuyoruz” dedi. 
 
Geniş bir ürün yelpazesi sunan yeni Daily 4x4’ler; son nesil her yol şartına uygun, sınırsız çok 
yönlülük, yüksek sağlamlık ve yüksek sürüş konforu üzerine inşa edildi. Yeni all-road sürüş 
konfigürasyonları, düz vites ve sınıfına özel 8 ileri Hi-Matic vites kutusu, yeni van versiyonları ve 7 
ton AYA ve 4 bin 300 kiloya kadar yükleme kapasitesine sahip.  
 
Yeni Daily 4x4 ürün grubu, 3,5, 5,5 ve 7 tonluk tek teker off-road ve çift teker all-road 
konfigürasyonlarını barındıran kabin, şasi kabin ve yolcu kabini modellerinden oluşuyor. IVECO yeni 
Daily 4x4, 180 beygir ve 3 litrelik Euro VI motorundan güç alarak her türlü görevi, her türlü zeminde 
kolaylıkla tamamlayabiliyor. Müşteriler, 12 ileri 2 geri manuel ya da sınıfına özel 16 ileri 2 geri Hi-
Matic otomatik vites arasında seçim yapabiliyor. Yeni Daily 4x4’ler aynı zamanda hepsi ABS 
(Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi) ile donatılmış fren diskleri ve 4x4’lük bu araçlar için özel olarak 
tasarlanan ESP (Elektronik Stabilite Programı) gibi gelişmiş güvenlik özellikleri barındırıyor. 
 
IVECO aynı zamanda Daily 4x4 ailesini yeni van serisi ile genişletti. Yeni van serisindeki 5,5 ve 7 
tonluk versiyonlar aynı motoru ve vites seçeneklerini barındırıyor. Geniş vanlar tek teker off-road’da 9 
ilâ 18 metreküplük, çift teker all-road’da ise 16 ilâ 18 metreküplük kargo hacmi sunuyor. 
 
Ürün grubunun en tepesinde ise sektörde bir ilke imza atıldı. IVECO tarafından ilk defa 7 tonluk, 4 bin 
300 kg yük taşıma kapasiteli, 5 metreye varan kasa seçeneklerine sahip 4x4 pazara sunuldu. 
Ön aksta 2 bin 700 kg, arka aksta 5 bin kg maksimum yük kapasitesi olmak üzere toplamda 4 bin 
300 kg’ye varan yükleme kapasitesi sunuyor.  Öte yandan aracın kasa uzunluğu 5 metreye kadar 
çıkabiliyor, bu yeni seri, Daily 4x4’ün çok yönlülüğünü bir üst seviyeye taşıyor. 



 

 
 
 
 

 
Yeni Daily 4x4 araçlar tamamen IVECO tarafında üretildi ve üst yapıcı dönüşümüne ihtiyaç 
duymuyor. Bu durum, müşteriler için aracın garanti altında olması ve teslimat süresinin azalması gibi 
çeşitli avantajlar sunuyor. Yeni Daily 4x4, on-road, off-road her türlü görevi, geniş ürün yelpazesi, 
eşsiz sağlamlığı ve üstün sürüş konforuyla gerçekleştirmeye hazır. 
 
Daily 4x4 yangınla mücadele, kar küreme, maden faaliyetleri gibi yerlerde kullanılırken aynı zamanda 
mobil telefon şirketleri tarafından zor arazilerde anten bakımı ya da elektrik şirketleri tarafından 
elektrik hatları bakımı gibi işlerde de kullanılıyor. 

 

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  

 


