
SZÁLLÍTÁS KORLÁTOK NÉLKÜL
A FENNTARTHATÓSÁG

BAJNOKA

Az Ön partnere a fenntartható fuvarozásban



2

MÁRA VALÓSÁGGÁ VÁLT A FENNTARTHATÓ 
FUVAROZÁS A DAILY BLUE POWER MODELLEKKEL
A fuvarozási iparág átalakulása gyors evolúcióhoz vezet a fenntartható technológiák irányába, legyen szó különböző javak vagy 
emberek szállításáról városi környezetben. A Daily Blue Power paletta páratlan lehetőséget kínál a fuvarozók számára, hogy 
szabadon válasszanak a különböző technológiák és azok előnyei között, amivel csökkenthetik a teljes birtoklási költséget – ráadásul 
mindegyik modell képes teljesíteni a szigorú 2020-as környezetvédelmi előírásokat.

• Daily HI-MATIC Natural Power: a kishaszonjárművek világában az első sűrített földgázzal (CNG) hajtott erőforrás
nyolcfokozatú automata váltóval. Az alacsony károsanyag-kibocsátás és a városi vezethetőség tökéletes kombinációja.

• Daily Euro 6 RDE 2020 Ready: az első kishaszonjármű, ami készen áll a 2020-as valós vezetési feltételek melletti 
kibocsátást vizsgáló szabályozásra. Egyedi ajánlat a piacon.

• Daily Electric: a zéró károsanyag-kibocsátású jármű, amely a legszigorúbb előírásokkal rendelkező városokban is megoldást
nyújt a fuvarozásra. 

DAILY HI-MATIC  
NATURAL POWER  
AZ ELSŐ CNG HAJTÁSLÁNC 8-FOKOZATÚ 
AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓVAL

DAILY ELECTRIC 
AZ ELSŐ ZÉRÓ KÁROSANYAG - 
KIBOCSÁTÁSÚ KISHASZONGÉPJÁRMŰ

AZ ÚJ FENNTARTHATÓ KÍNÁLAT
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FEJLESSZE VÁLLALKOZÁSÁT HATÁROK NÉLKÜL A VÁROSBAN   
Az új Daily Blue Power modellcsalád a válasz azon zöld fuvarozóvállalatok számára, akik a legtisztább járműveket keresik. A Daily Blue 
Power paletta járművei tökéletes megoldást kínálnak a városi és elővárosi küldetések teljesítéséhez, és bármelyik városközponthoz 
hozzáférését biztosítanak, ezzel mentesítve a céget a környezetvédelmi előírások béklyóitól.

Az új modellek osztoznak a Daily család üzleti filozófiáján, mi közben győztes kombinációjukkal tökéletes megoldást biztosítanak 
minden téren: 

• Egy lépéssel előrébb járnak
• Alacsony a károsanyag-kibocsátásuk és a környezetre gyakorolt hatásuk 
• Nagy teljesítménnyel és hatékonysággal szolgálnak 

A Daily Blue Power modellcsaládhoz modern fedélzeti kapcsolódási lehetőségek is elérhetők, amelyeknek köszönhetően a modell 
valódi vezetői és üzleti asszisztensé válik az ügyfelek saját mobil eszközeinek segítségével.

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY 
AZ ELSŐ KISHASZONJÁRMŰ, AMELY MEGFELEL A VALÓS VEZETÉSI  
EMISSZIÓS ELŐÍRÁSOKNAK, KÉSZEN A 2020-AS SZABÁLYOZÁSOKRA
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HÁROMLITERES MOTOR A  
PÁRATLAN TELJESÍTMÉNYÉRT

A fenntartható CNG technológiának köszönhetően a Daily 
Natural Power képes ugyanolyan teljesítményt nyújtani, mint a 
dízelek. A háromliteres erőforrás a maga 136 lóerejével és 
kategóriaelső, 350 Nm-es nyomatékával minden kihívásnak eleget 
tesz, beleértve a legnagyobb igényeket támasztó           
hűtőrendszereket is.

BIOMETÁNNAL SZINTE ZÉRÓ  
CO2-KIBOCSÁTÁS

A HI-MATIC sebességváltó a sűrített földgázzal működő 
erőforrással karöltve 5 %-kal kevesebb CO2-t bocsát ki, mint 
a dízel változat. Azonban a jövő üzemanyagaként emlegetett 
biometán használatával a CO2-kibocsátást akár 95 %-kal is 
csökkenthető. A kiváló háromliteres Natural Power motor a 
HI-MATIC váltóval még tovább fokozza a fenntarthatóságot, 
ugyanis 76 %kal kevesebb finomszemcsés anyagot és 12 %-kal 
kevesebb nitrogén-oxidot bocsát ki, mint a dízel erőforrás. 

 
KIEMELKEDŐ ÜZEMANYAG-TAKARÉKOSSÁG 

A HI-MATIC a háromliteres Natural Power erőforrással 
összedolgozva még magasabbra helyezi a lécet az 
üzemanyagtakarékosság terén: 2,5 százalékkal hatékonyabban 
dolgozik, mint a kézi váltós verzió. Az alacsonyabb fogyasztás 
mellett a Daily Natural Power abból is hasznot húz, hogy a 
sűrített földgáz (CNG) a legtöbb országban jóval kedvezőbb 
áron érhető el, mint más üzemanyagok. Ezzel különösen 
versenyképes költség/kilométer arányt tud felmutatni, ami a 
dízel modellhez viszonyítva 35 %-kal kedvezőbb. 

AZ ELSŐ 8-FOKOZATÚ AUTOMATA VÁLTÓ A  
TELJES KÉNYELEM ÉS BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN

Az új HI-MATIC sebességváltó-generáció a vezetési élmény 
megvalósítására termett, amelyet a fokozatválasztó 
rendszerlogika irányításával működő adaptív váltóstratégiának 
köszönhet, ami több, mint húszféle különböző programból 
képes választani. A Daily HI-MATIC Natural Power a legjobb
megoldás azok számára, akiknek nap, mint nap szembe kell 
nézniük a városi forgalommal. A sofőr teljes mértékben a 
forgalomra és a körülményekre fókuszálhat, amit az 
ergonomikus, többfunkciós váltókar tesz lehetővé.

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER
AZ ELSŐ CNG MOTOROS HAJTÁSLÁNC  
8-FOKOZATÚ AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓVAL
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HATÁRTALAN SOKOLDALÚSÁG
A piac legszélesebb palettája a furgonoktól és az alvázas felépítéstől kezdve a 7,2 tonnás össztömegű járművekig.

A Daily Natural Power tökéletesen kiszámíthatóan viselkedik mindenféle környezetben, legyen szó bármilyen feladat ellátásról. A 
modell ráadásul rendkívül csendes, így képes éjszaka is dolgozni a városközpontokban és az alacsony károsanyag-kibocsátású zónákban. 
Ereje és tartóssága az egyedi létraalvázas szerkezetének köszönhető, amely C-profilú, speciális acélból készült oldalelemeket kapott 
– ez biztosítja a lehető legnagyobb rugalmasságot.

Akár 450 km-es hatótáv valós körülmények között a CNG tartály méretétől függően.
Teljesítmény benzines tartalék módban: 82 lóerő (60 kW) és 230 Nm nyomaték.

3,0 LITERES CNG MOTOR

MAX. TELJESÍTMÉNY 136 lóerő (100 kW)

FORDULATSZÁM MAX. TELJESÍTMÉNYNÉL 2730-3500 1/perc

MAX. NYOMATÉK 350 Nm

FORDULATSZÁM MAX. NYOMATÉKNÁL 1500-2730 1/perc

AZ ABSZOLÚT VEZETÉSI ÉLMÉNY
Az IVECO exkluzív HI-MATIC nyolcsebességes automata váltója a modellek 
folyamatosan növekvő választékában képes biztosítani mindazt a kényelmet, 
biztonságot, üzemanyag-takarékosságot és teljesítményt, amire vállalkozásának 
szüksége van. Egy hatfokozatú kézi váltó szintén elérhető.

A SŰRÍTETT FÖLDGÁZ (CNG) ELŐNYEI
• A dízel verzióhoz hasonló motorteljesítmény
• A terhelhetőség megegyezik a dízel változatéval 
 (a helyi szabályozások függvényében)
• Akár 35 % megtakarítás az üzemanyagköltségek terén 
• 4 dB-lel halkabb motor a dízelhez képest

• Akár 5 %-kal alacsonyabb CO2-kibocsátás a dízelhez képest  
 (akár 95 %-kal kevesebb CO2 bioetánnal) 
• Alacsonyabb károsanyag-kibocsátás egyszerűbb szűréssel  
 a dízelhez képest (-12 % NOx, -76 % finomszemcsés anyag) 
• Nincs AdBlue®

• Nincs utókezelési rendszer karbantartás
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AZ EGYETLEN FOKOZOTT TARTÓSSÁG  
JEGYÉBEN TERVEZETT MOTOR AZ IPARÁGBAN

A megfelelően méretezett 2,3 literes motort 2016-ban 
átdolgozták, és megkapta az IVECO fejlett szelektív katalitikus 
redukciós (SCR) rendszerét, amit a márka 25 évnyi 
tapasztalatával a háta mögött csiszolt tökéletesre. A 
személyautókban megtalálható motorokhoz képest a 2,3 
literes F1A erőforrás nagyobb lökettérfogatot, és egy valódi 
ipari hajtáslánc-koncepciót kínál, ami fokozott tartósságot és 
alacsonyabb NOx-kibocsátást eredményez valós körülmények 
között. 

A KATEGÓRIÁBAN EGYEDÜLÁLLÓ  
8-FOKOZATÚ AUTOMATA VÁLTÓ 

A Daily Euro 6 RDE 2020 Ready a kategóriában egyedülálló 
nyolcfokozatú automata váltóval van felszerelve, amelyet az 
abszolút vezetési élmény jegyében fejlesztettek. Az adaptív 
váltási stratégiájának köszönhetően a HI-MATIC kevesebb, 
mint 200 ezredmásodperc alatt képes finoman kiválasztani a 
megfelelő fokozatot. A lehető legszélesebb áttételezésnek 
köszönhetően a motor mindig optimális fordulatszámon 
dolgozhat. A HI-MATIC ezen kívül 10 %-kal alacsonyabb 
fenntartási és szervizelési költséget biztosít a kézi váltóhoz 
képest, amit rekordértékű megbízhatóságával és tartósságával 
képes elérni.

AKÁR 7 %-KAL ALACSONYABB ÜZEMANYAG- 
FOGYASZTÁS VÁROSI KÖRNYEZETBEN

A Daily Euro 6 RDE 2020 Ready a jelenlegi változattal 
összehasonlítva akár 7 %-kal kevesebb üzemanyaggal is beéri 
valódi városi körülmények között, köszönhetően az olyan 
alapfelszereltségeknek, mint a Michelin Agilis EcoTyres 
abroncsok és a Start & Stop rendszer. A motorbeállítások és a 
váltó a jármű valós használati körülményeinek megfelelően 
működik,

2020 RDE READY:  
ELSŐKÉNT AZ IPARÁGBAN

A 2,3 literes erőforrás a szelektív katalitikus redukció (SCR) 
technológiával ellátva egy lépéssel előrébb jár a többieknél. A 
megoldást egy független szervezet tesztelte, és igazolta, hogy 
készen áll a 2020-ban életbe lépő, a laboratóriumi 
homologizációs ciklus mellett valós körülményeket (RDE) is 
vizsgáló szabályozásra. 

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
AZ ELSŐ KISHASZONJÁRMŰ, AMELY MEGFELEL A VALÓS VEZETÉSI 
EMISSZIÓS ELŐÍRÁSOKNAK, KÉSZEN A 2020-AS SZABÁLYOZÁSOKRA 
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A DAILY EURO 6 RDE 2020 READY A HASZONGÉPJÁRMŰ KATEGÓRIA LEGFEJLETTEBB DÍZELMOTORJÁVAL 
Az IVECO átvette a vezetést az olyan járművek fejlesztése terén, amelyek már készen állnak a 2020-ban életbe lépő, jóval 
szigorúbb normákra, amik a laboratóriumi homologizációs ciklusok mellett már a valós körülmények közötti károsanyag-
kibocsátást is vizsgálják.

A független Netherlands Organization (TNO) letesztelte a Daily Euro 6 RDE 2020 Ready emisszióját és üzemanyagfogyasztását 
az új, hivatalos, valós körülmények közötti mérési ciklusnak megfelelően, és igazolta, hogy a modell teljesíti az előírt 
célokat, és ezzel három évvel megelőzi korát.

2,3 LITERES F1A MOTOR 
A megfelelően méretezett motor: az IVECO 2,3 literes F1A motort 
teljesen átdolgozták 2016-ban és az erőforrás megkapta a fejlett szelektív 
katalitikus redukciós (SCR) rendszert, amely a technológiában megszerzett 
25 évnyi tapasztalatot használja fel. 

2,3 LITERES F1A MOTOR

EMISSZIÓ Euro 6 RDE 2020 Ready

TECHNOLÓGIA SCR (szelektív katalitikus redukciós) rendszer

KERESKEDELMI NÉV 140 160

TELJESÍTMÉNY 136 lóerő 156 lóerő

NYOMATÉK 350 Nm 380 Nm

VÁLTÓMŰ HI-MATIC / manuális HI-MATIC / manuális

TERMÉSZETES SOKOLDALÚSÁG ÉS ROBUSZTUS FELÉPÍTÉS 
Válassza a számára legmegfelelőbb üzlettársat, amely elérhető 136 és 156 lóerős változatban is, akár 380 Nm-es nyomatékkal és 
a kategóriában egyedülálló nyolcfokozatú HI-MATIC váltóval. Válassza ki azt a kivitelt, amelyik a legjobban illik üzleti igényeihez: a 
modellek furgon, félig üvegezett furgon, fülkés alvázas, duplafülkés alvázas vagy felépítmény nélküli alvázas kivitelben is elérhetők. 
Használja ki a járműben rejlő erőt, amelynek alváza a teherautókhoz hasonló acél oldalelemekkel van megerősítve, egyedüliként 
a kishaszonjárművek kategóriájában.
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NINCSENEK HATÁROK VÁROSBAN ÉS  
ÉJSZAKAI KISZÁLLÍTÁSNÁL SEM

A halk működésnek köszönhetően csökkent a jármű zajterhelése, 
ami lehetővé teszi az éjszakai szállítást városi környezetben. Az új 
gyalogos-figyelmeztető hangrendszer teljes biztonságot biztosít 
a belvárosi területeken is. Használják ki a jármű előnyeit, és 
fejlesszék úgy vállalkozásukat, hogy ne szabhassanak határokat a 
legszigorúbb közlekedési korlátozások sem!

 
2 ÓRÁS GYORSTÖLTÉS ÜZEMMÓD

Az akkumulátor teljesítményét úgy optimalizálták, hogy 
bármilyen időjárási körülmények között a legtöbbet nyújtsa. Az 
újratöltés pedig mindössze 2 órát vesz igénybe az új gyorstöltési 
lehetőségnek köszönhetően, ami nyilvános és magántöltőkön 
egyaránt elérhető. Az IVECO levédetett Flexible Charging 
Modes funkciójának és a jármű egyedi csatlakozóinak és 
aljzatának köszönhetően bárhol és bármikor újratölthetik a Daily 
Electric akkumulátorait.

TELJES FENNTARTHATÓSÁG ZÉRÓ 
KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSSAL

A Daily Electric egy egyedi jármű, 100 %-ig zéró 
károsanyagkibocsátással és a piac legszélesebb kínálatával. A 
kiváló hatékonyságú akkumulátor és az elektromos 
segédrendszere kombinációja az újrahasznosítható 
akkumulátorokkal együtt egy teljes mértékben fenntartható 
járművet alkot.

AKÁR 200 KILOMÉTERNYI SZABADSÁG  
VALÓS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

Akár 200 kilométernyi hatótávolság is elérhető a járművel 
valós körülmények között, köszönhetően a rugalmas 
akkumulátor-konfigurációnak, ami három választási 
lehetőséget biztosít, és olyan fejlett, hatékonyságot növelő 
funkciókat kínál, mint például az EcoPower vezetési mód és 
az új fékenergia-visszatápláló rendszer.

DAILY ELECTRIC
AZ ELSŐ ZÉRÓ KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSÚ KISHASZONGÉPJÁRMŰ
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AZ IPARÁG LEGSZÉLESEBB MODELLPALETTÁJA
A Daily Electric zéró károsanyag-kibocsátással áll készen minden feladatra. Köszönhetően az iparág legszélesebb modellkínálatának – 
furgonként, fülkés kivitelben és számos további konfigurációban akár 5,6 tonnás össztömegig –, a Daily Electric tökéletesen helytáll 
mindenféle munkakörnyezetben, a belvárosi területektől kezdve a transzferfeladatokon át egészen a szabadidős utaztatásig.

RUGALMAS TÖLTÉSI MÓDOK - IVECO SZABADALOM

HÍD EGY TELJESEN ÚJ FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY FELÉ
Az IVECO Daily Electric modellben található TomTom Bridge a TomTom® és az 
IVECO közös fejlesztéseként személyre szabott megoldásokat kínál a profi 
sofőrök minden igényének kielégítésére. A részben integrált középkonzoli egység 
egyesíti a beépített megoldások, valamint a hordozható eszközök, illetve az 
azokon található legfontosabb alkalmazások előnyeit.

Az Új Web Figyelő Alkalmazás lehetővé teszi a flottamenedzserek számára, hogy 
valós időben figyeljék az összes Daily Electric modellt, és azok különböző 
paramétereit a flottájukban. Mindeközben az IVECO szakemberei is folyamatosan 
figyelik a járműveket, megelőzve a meghibásodásokat és időben figyelmeztetve az 
esetlegesen szükséges karbantartásokról.

NYILVÁNOS TÖLTÉS
(@400 V AC/16A 3,5/7/11 kW) 10 óra

OTTHONI TÖLTÉS 
(@400 V AC/16A 3,5/7/11 kW) 10 óra

NYILVÁNOS GYORSTÖLTÉS 
(@400 V AC/32A 22 kW) 2 óra

HÁLÓZATI TÖLTÉS
(@230 V AC/16A 3,5 kW) 24 óra



10

KÉK BELSŐ ELEMEK KÉK KERÉKTÁRCSÁK ÉS  
MICHELIN AGILIS ECO ABRONCSOK

EGYEDI HŰTŐRÁCS KÜLÖNLEGES FÉNYSZÓRÓK

KÉK MŰSZERFAL
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A Daily Blue Power modellcsalád fenntartható üzleti partnerként megnyitja az utat a végtelen fuvarozás előtt a városi és elővárosi 
területeken, továbbá felszabadítja a vállalkozásokat a károsanyag-kibocsátási szabályozások béklyói alól a technológia, az alacsony 
károsanyag-kibocsátás, a nagy teljesítmény és a hatékonyság négyesének győztes kombinációjával.

MODELLVÁLASZTÉK

TELJESÍT- 
MÉNY

HI-MATIC
FURGON FÜLKE-ALVÁZ

MINIBUSZ
Szimpla kerekes Duplakerekes Szimpla kerekes Duplakerekes

EURO 6 RDE  
2020 READY

136 lóerő ● 35S 35C 35S 35C -

156 lóerő ● 35S 35C 35S 35C -

NATURAL 
POWER

136 lóerő ● 35S 35C 40C 50C 65C 70C 35S 35C 40C 50C 65C 70C 50C

ELECTRIC
60 kW - 35S - 35S 35C -

80 kW - - 45C 50C - 45C 50C 50C




