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TARTALOM

A DAILY ismét nagyot lép a fejlődés útján, új adaptív és intelligens megoldásokat 
vezetve be – hogy az Ön valódi társává válhasson üzleti sikerei során.

Az új DAILY AIR-PRO család a szakmában elsőként új utakra lép 
intelligens elektronikus szabályzású, innovatív légrugós felfüggesztéseivel, 
amelyek joystick segítségével könnyedén, a vezetőfülkéből irányíthatók. 
E technika jelentősen növeli a vezetési kényelmet, miközben óvja Önt  
és rakományát, illetve alkalmazkodik munkájához.

A DAILY hangvezérlést is kínál a vele folytatott kommunikáció során. Így 
Ön a vezetés biztonságos, stresszmentes és kényelmes élményét 
élvezheti, miközben vállalkozása e modellek tovább fokozott 
hatékonyságából profitálhat.

A DAILY messzemenőkig személyre szabott szolgáltatásai széles 
kínálatával az összeköttetés területén is folyamatosan fejlődik, amelyek 
az Ön fuvarfeladataihoz és igényeihez igazodnak.

A DAILY immár több mint 40 éve az ügyfelek kedvenc munkatársa, 
mindenkor elsőosztályú munkakörnyezetet biztosítva. Örökségéhez 
hűen gondoskodik róla, hogy a technika minden esetben Önhöz és 
munkakörülményeihez alkalmazkodjon – a szakmában a legmagasabb 
szintre emelve a munka és a vezetés élményét.
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SZÍNVONALAS  
ÜLÉSKÉNYELEM
 ▪ Memóriahabbal töltött ülőpárna, háttámla és fejtámla
 ▪ Fokozott kényelem és mérsékelt fáradtság
 ▪ Új stílusú ülések és üléskárpitok
 ▪ Átdolgozott oldalsó ülésburkolat és -állítókarok  

a könnyebb be- és kiszállás szolgálatában
 ▪ Nagyobb és párnázottabb ülések

IVECO DRIVER PAL  
AZ AMAZON ALEXA HANGVEZÉRLÉSÉVEL
 ▪ A vezető virtuális asszisztense
 ▪ Intelligens mikrofon az Amazon Alexa funkciók igénybe vételéhez
 ▪ Exkluzív MYIVECO funkció járműállapot-jelentéssel, valamint műszaki segélyhívással  

és navigációs lehetőségekkel
 ▪ MYCOMMUNITY funkció a járművezetőkkel folytatott többnyelvű kommunikációhoz

HELLÓ DAILY!
MI ÚJSÁG?
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AIR-PRO FELFÜGGESZTÉSEK

 ▪ Könnyű kezelés intuitív forgókapcsolóval és TFT-grafikákkal
 ▪ Folyamatos önadaptív kiegyenlítés-stratégia
 ▪ Mérsékelt oldalirányú dőlés kanyarban a fokozott biztonság érdekében
 ▪ Alacsonyabb rezgésszint a kényelem és a stabilitás szolgálatában
 ▪ Szintezés kevesebb mint 10 másodperc alatt: gyors fel- és lerakodás

ÚJ MANUÁLIS  
SEBESSÉGVÁLTÓ
 ▪ Kategóriavezető pontosság, 50 százalékkal  

csökkentett holtjáték
 ▪ Egészen 350 ezer kilométerig nem szükséges 

sebességváltó-olajcsere
 ▪ Megnövelt tengelykacsoló-élettartam  

(a 2,3 literes modellekben)
 ▪ Kisebb kapcsolási erőszükséglet  

(a 3,0 literes modellekben)

TOVÁBBFEJLESZTETT MOTOROK
 ▪ 2,3 és 3,0 literes motor, akár 207 lóerővel
 ▪ Akár 15 százalékkal nagyobb forgatónyomaték
 ▪ Akár 6 százalékkal kisebb üzemanyag-fogyasztás (WLTP, 2,3 literes modell)
 ▪ Mérsékelt nitrogén-oxid-kibocsátás (NOx) valós üzemi körülmények között
 ▪ A motorok túlteljesítik az Euro 6 kibocsátási szabvány előírásait
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A VEZETÉS 
ÉLMÉNYE ÉS  
NYERESÉGESSÉG

ÚJ MANUÁLIS SEBESSÉGVÁLTÓ

50 százalékkal csökkentett holtjáték, kategóriavezető 
kapcsolhatóság és pontosság

Egészen 350 ezer kilométerig nem szükséges  
sebességváltó-olajcsere

18 százalékkal megnövelt tengelykacsoló-élettartam  
(a 2,3 literes motorral)

Akár 20 százalékkal kisebb kapcsolási erőszükséglet  
(a 3,0 literes modellekben)

TOVÁBBFEJLESZTETT MOTOROK PALETTÁJA

Akár 6 százalékkal alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás  
a (2,3 literes modellek, WLTP-ciklus)

Akár 15 százalékkal nagyobb forgatónyomaték a nehezebb 
alkalmazásokra 1-es megfelelőségi tényező (Conformity Factor; CF), 
a motorok túlteljesítik az Euro 6 kibocsátási szabvány előírásait
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2,3-literes F1A motor 3,0-literes F1C motor

Euro 6-D Final Light Duty
Euro VI-E Heavy Duty Euro VI-E Heavy Duty

Euro VI-E  
Heavy Duty  

CNG**

KERESKEDELMI JELÖLÉS 120 140 160 160 180 210 CNG

TELJESÍTMÉNY (LE) 116 (86 kW) 136 (101 kW) 156 (116 kW) 160* (119 kW) 176 (131 kW) 207 (154 kW) 136 (101 kW)

FORGATÓNYOMATÉK (Nm) 340 370 400 400 430 470 350

TURBÓFELTÖLTÉS e-VGT e-VGT VGT VGT e-VGT WG

SEBESSÉGVÁLTÓ MANUÁLIS HI-MATIC / MANUÁLIS HI-MATIC / MANUÁLIS HI-MATIC / MANUÁLIS HI-MATIC HI-MATIC / MANUÁLIS

* Csak fülke-alváz változat     ** Sűrített földgázüzemű (CNG)
e-VGT: Elektronikus változó geometriájú turbófeltöltő (Electronic Variable Geometry Turbocharger); VGT: Változó geometriájú turbófeltöltő (Variable Geometry Turbocharger); WG: wastegate-szelep

3,0 literes F1C sűrített földgázüzemű  
(Compressed Natural Gas – CNG) motor3,0 literes F1C dízelmotor SCR-rendszerrel2,3 literes F1A dízelmotor SCR-rendszerrel

TELJESÍTMÉNYRE TERVEZVE
Legyen bármilyen fuvarfeladata, a DAILY segítségével hatékonyan végezheti el. Két különösen üzemanyag-takarékos és 
minden tekintetben csúcsteljesítményre tervezett motor áll rendelkezésére: a 2,3 literes erőforrás 116 és 156 lóerő, valamint 
a három teljesítménylépcsőben is kínált, akár 470 newtonméter maximális forgatónyomatékú 3,0 literes aggregát 160 és  
207 lóerő közötti teljesítménnyel. A 3,0 literes konstrukció sűrített földgázüzemű (Compressed Natural Gas – CNG) 
változatában is rendelkezésre áll.

A kettős SCR-technikával működő, teljes egészében áttervezett kipufogógáz-utánkezelő rendszer megőrizte az elődmodellt 
jellemző széles körű felépítményezési lehetőségeket. 1-es megfelelőségi tényezővel (Conformity Factor; CF) – amely a valós 
üzemi körülményekkel való viszonyra utal – már a jövőbeni szabályzás jegyében az Euro VI-E és az Euro 6d Final kibocsátási 
szabvány előírásainak egyaránt megfelel.

AKÁR 6 SZÁZALÉKKAL KISEBB ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS

A DAILY motorjai gazdaságosságukkal tűnnek ki: a 2,3 literes erőforrás akár 6 százalékkal alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást 
(WLTP-ciklus) is lehetővé tesz, mégpedig a közös nyomócsöves (common-rail) befecskendezőrendszer az égésfolyamat 
hatásfokát növelő, 25 százalékkal megnövelt befecskendezési nyomása (2000 bar) és a kedvezőbb termomechanikai ellenállás 
jellemezte, új acéldugattyúk eredményeképpen.
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Az új FT 50.6 manuális sebességváltó

PONTOS KAPCSOLÁS
Az új manuális sebességváltó a kategória legjobb 
kapcsolhatóságával és pontosságával a vezetés színvonalas 
élményét kínálja. A váltóművet elődjéhez képest  
50 százalékkal csökkentett holtjáték jellemzi és – tovább 
mérsékelve a DAILY teljes birtoklási költségét (TCO) – 
350 ezer kilométerig nem igényel olajcserét. Emellett a  
2,3 literes motor esetében 18 százalékkal nőtt a 
tengelykacsoló élettartama.

A LEGKORSZERŰBB KAPCSOLÁSI KÉNYELEM

Új váltókar-rendszer  
Továbbfejlesztett szinkronberendezés

KATEGÓRIAVEZETŐ PONTOSSÁG

Specifikus megoldás az új váltókar-rendszerben

MEGNÖVELT HATÉKONYSÁG

Új csapágyazások és tömítések, továbbfejlesztett  
kenési rendszer

NEM SZÜKSÉGES  
SEBESSÉGVÁLTÓ-OLAJCSERE 350 ezer kilométerig 

Új, tisztán szintetikus olaj

KIVÁLÓ FORGATÓNYOMATÉK/TÖMEG ARÁNY (8,8 Nm/kg)

A lehető legalacsonyabb tömeg és megnövelt 
forgatónyomaték-szint

MEGNÖVELT FORGATÓNYOMATÉK (+15%)

A 2,3 literes motorral szerelt modellek esetében akár  
400 Newtonméter forgatónyomaték 19 százalékkal 
nagyobb, akár 380 Newtonméter maximális 
indítónyomaték 

A VEZETÉS ABSZOLÚT ÉLVEZETES ÉLMÉNYE

A DAILY exkluzív, nyolcfokozatú HI-MATIC automatikus 
sebességváltója a modellsorozat valamennyi tagjához 
rendelhető, egyszerre szolgálva a kényelem, a biztonság, az 
üzemanyag-takarékosság és a kiváló teljesítmény előnyeivel.

Igény szerint Ön az IVECO CNG-technikájának hosszú távú 
fenntarthatóságával és alacsony teljes birtoklási költségével 
(TCO) együtt is élvezheti mindezen erényeket.
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DINAMIKUS  
INTELLIGENCIA
ÉS BIZTONSÁG

AZ ÚJ AIR-PRO LÉGRUGÓS  
FELFÜGGESZTÉSEK

Egyszerű kezelés a vezetőfülke megfelelő forgókapcsolójával

Könnyű áttekinthetőség a műszerfali kijelző grafikájával

Szintezés kevesebb mint 10 másodperc alatt,  
megkönnyítve a fel- és lerakodást

Mindenkor optimális dinamikus egyensúly,  
10 ezredmásodpercenként utánállítva

Akár 25 százalékkal mérsékelt rezgésszint az útegyenetlenségeken

Akár 30 százalékkal mérsékelt oldalirányú dőlés teljes terhelés mellett

TÁMOGATOTT VEZETÉS ÉS BIZTONSÁG

Vészfékrendszer és PRO városi vészfékfunkció (AEBS & City Brake PRO)

Torlódás asszisztens (Queue Assist)

Adaptív sebességszabályozó (Adaptive Cruise Control)

Proaktív sávtartó asszisztens (Proactive Lane Keeping Assist)

Oldalszél asszisztens (Crosswind Assist)

Lejmenetvezérlő differenciálzár-hatású funkcióval  
(Hill Descent & Traction Plus)
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AZ INTELLIGENS 
FELFÜGGESZTÉSEK
A DAILY forradalmi AIR-PRO légrugós 
felfüggesztése folyamatosan alkalmazkodik  
a pillanatnyi menetkörülményekhez és szinte 
azonnal reagál az útegyenetlenségekre – 
egyedülállóan biztonságos és sima utazást 
biztosítva Önnek és a rakományának 
egyaránt.

Kifejezetten e célra szolgáló műszerfali 
forgókapcsoló és új TFT-kijelző könnyíti a 
teljes rendszer csupán egy-egy mozdulatot 
igénylő kezelését.

ÖN IRÁNYÍT

ADAPTIVE AIR-PRO STRATÉGIA
Az egyedülálló AIR-PRO folyamatos csillapításszabályzás (AIR-PRO Continuous Damping Control; CDC) szinte azonnal 
reagál az útfelület egyenetlenségeire. E megoldás tíz ezredmásodpercenként kiszámítja az egyes lengéscsillapítók ideális 
nyomásértékét a lehető legjobb dinamikus reakciók szolgálatában.

DINAMIKUS SZABÁLYZÁS

Ön dönt, milyen felfüggesztéseket szeretne: lágyabb 
beállítást a kényelmes utazáshoz vagy maximális kontrollt 
a teljes terhelés mellett is maximális teljesítmény 
szolgálatában. Az intelligens rendszer az ergonomikus 
forgókapcsolóval könnyen kezelhető.

STATIKUS VEZÉRLÉS

Az új DAILY AIR-PRO felfüggesztése az alvázmagasság 
kevesebb mint 10 másodperc alatti beállításával a fel-  
és lerakodást is megkönnyíti és hatékonyabbá teszi – hogy 
Ön ne vesztegesse idejét.

Külső
hatások
(útviszonyok,
oldalszél...)

A vezető 

Paraméterek

Fékrendszer nyomása
Pedálállás

Járműsebesség
Kormányzás

Tömeg

Tevékenysége

Hasznos terhelés
Az AIR-PRO szabályzóegység külön-külön 
állítja a csillapítóerőt a négy lengéscsillapítón

AIR-PRO 
SZABÁLY 

ZÓEGYSÉG
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A VEZETÉS BIZTONSÁGOS,  
STRESSZMENTES ÉLMÉNYE
A DAILY fejlett vezetői segédrendszerei (Advanced Driver Assistance Systems; ADAS) hatékonyan segíthetik Önt  
a bonyolult közlekedési helyzetekben, jelentősen csökkentve a stresszt sűrű forgalomban, így nap mint nap kevésbé fárad el 
és fokozott biztonságban végezheti munkáját.

SÍKOS ÚTON IS MINDVÉGIG ŐRIZZE MEG  
A HATÉKONY VONÓERŐÁTADÁSI KÉPESSÉGEKET

HALADJON BIZTONSÁGOSAN AZ ÚTON

KÖZLEKEDJEN SŰRŰ FORGALOMBAN  
IS STRESSZMENTESEN

MARADJON MINDIG FORGALMI SÁVJÁN BELÜL

ELŐZZE MEG A BALESETEKET VÁROSI FORGALOMBAN

ERESZKEDJEN BIZTONSÁGBAN A MEREDEK LEJTŐKÖN

ŐRIZZE MEG OLDALSZÉLBEN  
IS JÁRMŰVE STABILITÁSÁT

Differenciálzár-hatású funkció (Traction Plus)

Adaptív sebességszabályzás (Adaptive Cruise Control)

Torlódás asszisztens (Queue Assist)

Proaktív sávtartó (Proactive Lane Keeping Assist)

Vészfékrendszer és PRO városi vészfékfunkció (AEBS & City Brake PRO)

Lejtmenetvezérlő (Hill Descent Control)

Oldalszél asszisztens (Crosswind Assist)
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SZÍNVONALAS 
ÜLÉSKÉNYELEM

ÚJ ÜLÉSEK

Az első kishaszongépjármű memóriahabbal töltött ülőpárnával, 
háttámlával és fejtámlával

Akár 30 százalékkal mérsékelt nyomáscsúcsok a fokozott 
kényelem szolgálatában és a hátfájás veszélyének  
csökkentése érdekében

15 milliméterrel több töltőhab az oldalpárnákban  
a fokozott biztonság és a vezetés még kellemesebb  
élménye szolgálatában

20 milliméterrel hosszabb és 15 milliméterrel vastagabb 
első ülőpárnák nyújtanak kedvezőbb támaszt a lábaknak

Teljes egészében áttervezett oldalsó ülésburkolat  
és -állítókarok, a gyakori kiszállást igénylő kézbesítő feladatokra 
optimalizálva
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Az eredetileg a NASA repülőgépülései számára kifejlesztett  
memóriahab nagy energiaelnyelő képességű és puha. Formájával  
a testhez idomulva egyenletesen osztja el a testtömeg jelentette 
terhelést, emellett a külső behatásokkal szemben is hatékonyan véd.

4. Az ülések oldalsó burkolatát és állítókarjait úgy 
tervezték át, hogy megkönnyítsék a be- és kiszállást.

1. Az ülőpárna és a háttámla középső részei, valamint 
a fejtámlák egyaránt memóriahab-töltete a test 
formáihoz idomul, kiemelkedő kényelmet nyújtva  
és megelőzve a hátfájást.

3. A 20 milliméterrel hosszabb és 15 milliméterrel 
vastagabb első ülőpárnák kedvezőbb támaszt nyújtanak 
a magasabb emberek lábainak.

2. Az oldalsó szekciók a határozottabb tartás 
érdekében 15 milliméter megnövelt sűrűségű  
habbal vastagították meg. 

Az új HI-ADAPTIVE üléseket úgy tervezték, hogy alkalmazkodjanak  
a vezető és utasa igényeihez, a leghosszabb munkanapok során  
is luxusszínvonalú kényelemmel szolgálva.

A DAILY az első kishaszongépjármű a piacon, amelyben az ülőpárna  
és a háttámla is memóriahab-töltettel készült, amely egyenletesen 
osztja el a testtömeg jelentette terhelést és akár 30 százalékkal 
csökkenti a nyomáscsúcsokat.

A fejtámlák ugyancsak memóriahabot tartalmaznak, így baleset  
során több energiát nyelhetnek el, tovább mérsékelve a nyak 
ostorcsapás-jellegű mozgásaiból származó sérülések veszélyét.

ÖN KÖRÉ  
TERVEZVE

1

1

3

1

22

4
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SZÍNVONALAS ÜLÉSKÉNYELEM

Memóriahabbal töltött ülőpárna, 
háttámla és fejtámla gondoskodik  
a maximális kényelemről.

A LEGSZÍNVONALASABB 
VEZETÉSI ÉLMÉNY  
ÉS ERGONÓMIA

A DAILY kormánykereke magasságában 
és tengelyirányban is állítható,  
így a kényelem és az ergonómia 
szempontjából egyaránt tökéletes 
vezetési pozíciót alakítható ki.

LÁGYAN ÉS KÖNNYEDÉN 
MANŐVEREZHETŐ

Az új elektronikus szervokormány (Electric 
Power Steering) különösen precíz működés 
mellett pontos visszajelzésekkel reagál  
a vezető kormánymozdulataira. Egyedülálló 
városi üzemmódja (City Mode) pedig akár  
70 százalékkal is tovább mérsékelheti  
a kormányzás erőszükségletét.

EGYSZERŰ ÉS EGYÉRTELMŰ 
KAPCSOLAT

A műszeregység új, nagy felbontású, színes 
kijelzője különösen felhasználóbarát és intuitív 
interfészként működik. Alapvetően könnyíti 
meg a DAILY technikáival folytatott 
kommunikációt, egyben valós időben 
tájékoztat a jármű valamennyi  
kulcsfontosságú beállításáról.

KÉNYELMES  
ÉS GAZDASÁGOS PARKOLÁS

Az új elektronikus rögzítőfék  
(Electric Parking Brake) a jármű leparkolásakor 
automatikusan aktiválódik és önműködően  
old, amint ön ismét indulásra kész. Ezzel sok  
időt takaríthat meg a gyakori megállásokkal  
járó olyan nagyvárosi alkalmazások során,  
mint például csomagkézbesítés.

PRAKTIKUS MUNKAÁLLOMÁS

A középső utasülés kihajtható asztala 
praktikus megoldásként áll rendelkezésre  
a papírmunkához.
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HÁLÓZATBA KAPCSOLT 
EGYÜTTMŰKÖDÉS  
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

HÁLÓZATBA KAPCSOLT SZOLGÁLTATÁSOK VILÁGA

Maximális DAILY-üzemidő az IVECO Irányítóközpont (IVECO Control Room) 
járműfelügyelete révén

A távoli (over-the-air) diagnosztika és szoftverfrissítés, állásidő nélkül

Előnyök a Flottamenedzsment-megoldások (Fleet Management Solutions) révén

A vezetési stílus elemzése és a biztonságos vezetési eredményének online lekérdezése

*Az IVECO DRIVER PAL az Amazon Alexa által támogatott nyelveken áll rendelkezésre.

IVECO DRIVER PAL AZ AMAZON ALEXA 
HANGVEZÉRLÉSÉVEL*

Célzott IVECO FUNKCIÓK a gépkocsival és a többi járművezetővel folytatott 
kommunikációhoz

MYIVECO FUNKCIÓ:

Valós idejű járműállapot-információk

Szükség esetén műszaki segélyhívás

Navigációs cél beállítása és információk útközben

Vezetési stílus tanácsok az üzemanyag-takarékossághoz és a biztonságos 
közlekedéshez

MYCOMMUNITY FUNKCIÓ:

A járművezetőkkel folytatott biztonságos kommunikáció

Segítség és tanácsok a sofőrök közösségétől

A nyelvi problémákat automatikus fordítási funkció oldhatja meg



19



20

IVECO DRIVER PAL – AZ ÖN  
VIRTUÁLIS ASSZISZTENS-ÚTITÁRSA
Az IVECO DRIVER PAL új szintre emeli a vezető életminőségét a fedélzeten,  
tökéletes útitárssá avatva gépkocsiját.

Az IVECO DRIVER PAL révén a járművezető a fedélzeten is folytathatja digitális életét,  
élőbeszéddel kommunikálhat járművével és a sofőrközösséggel, illetve az Amazon Alexa  
hangvezérlésen keresztül az IVECO csatlakoztatott szolgáltatásaihoz is hozzáférhet.  
A vezetés kellemesebb élményét tapasztalhatja, kezét a kormánykeréken, szemét pedig az úton tartva.

JÁRMŰ-ÁLLAPOTJELENTÉS

„Alexa, kérdezd meg a MYIVECO-t  
az üzemanyagszintről!”

„Alexa, kérj le a MYIVECO-tól 
járműállapot-jelentést!”

ASSZISZTENS-SZOLGÁLTATÁS

„Alexa, kérd meg a MYIVECO-t, 
hogy keressen egy szervizt!”

„Alexa, kérd meg a MYIVECO-t, 
hogy foglaljon szervizidőpontot!”

NAVIGÁCIÓS CÉL BEÁLLÍTÁSA

„Alexa, kérd meg a MYIVECO-t,  
hogy keresse meg a legközelebbi 
üzemanyagtöltő-állomást!”

REGGELI RUTIN

„Alexa, kérd meg a 
MYCOMMUNITY-t, hogy rögzítsen 
egy üzenetet!”

„Alexa, kérd le a MYCOMMUNITY-
től a környékbeli üzeneteket!”

MYIVECO FUNKCIÓ
ÉLVEZZE AZ IVECO DRIVER PAL  
HÁLÓZATBA KAPCSOLT EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT

IVECO DRIVER PAL és a Connectivity Box közösen az 
akkumulátor töltöttségének, a gumiabroncsok légnyomásának, a 
különböző folyadékok szintjének ellenőrzését is lehetővé teszik 
az Ön számára. De úticélt is rögzíthet a navigációs rendszerben 
és szervizidőpontot is foglalhat a legközelebbi IVECO műhelyben 
– igazán együttműködő kapcsolatot alakítva ki járművével.

MYCOMMUNITY FUNKCIÓ
KOMMUNIKÁCIÓ  
A JÁRMŰVEZETŐK KÖZÖSSÉGÉVEL

Az exkluzív MYCOMMUNITY segítségével Ön a 
járművezetők közösségének támogatását is igénybe veheti. 
Információt cserélhetnek a közlekedési torlódásokról, 
tanácsokat adhatnak a legjobb pihenőhelyekről az Ön 
útvonala mentén – s mindezt nyelvi akadályok nélkül, mivel  
a rendszer automatikusan lefordítja az üzeneteket.

Az IVECO az Amazon Web Services szakembereivel együttműködésben két egyedülálló Alexa funkciót (MYCOMMUNITY  
és MYIVECO) is kifejlesztett, hogy Ön még kényelmesebben és még nagyobb biztonságban dolgozhasson. Próbálja ki az 
innovatív IVECO funkciókat, amelyek annak jegyében születtek, hogy megkönnyítsék a járművezető életét – a fedélzeten és 
otthon egyaránt.*

* Az Amazon, az Alexa és valamennyi kapcsolódó márka az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatai védjegyei.

A járművezetők közössége Járműállapot-jelentésÜzenetek meghallgatása Hasznos helyek (POI) keresése

Üzenet posztolása Műszaki segélyhívás Navigáció

Diagnosztikai figyelmeztetések 
magyarázata

Vezetéstechnikai eredmény

Különböző ke resési lehetőségek 
(a közelben, az útvonal mentén, 

adott hely körül)

MYCOMMUNITY MYIVECO 

CÉLZOTT IVECO FUNKCIÓK
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INTUITÍV KOMMUNIKÁCIÓ
 ▪ Nagy felbontású színes képernyő
 ▪ Áttekinthető és felhasználóbarát interfész
 ▪ Intuitív navigáció az alapbeállítások között
 ▪ Könnyen hozzáférhető információk

VALÓS IDEJŰ GUMIABRONCS-NYOMÁSELLENŐRZÉS
 ▪ Nyomásadatok megjelenítése a műszeregységen
 ▪ Folyamatosan optimális gumiabroncs-nyomásértékek
 ▪ Biztonságos közlekedés és üzemanyag-megtakarítás
 ▪ Szimpla és ikerabroncsozással egyaránt rendelhető

MYIVECO INFORMÁCIÓS  
ÉS SZÓRAKOZTATÓRENDSZER
 ▪ Áttekinthető megjelenítés 7 col képátlójú kijelzővel
 ▪ DAB-rádió
 ▪ Vezetési stílus kiértékelés (Driving Style Evaluation)
 ▪ Mobileszköz-tükrözés
 ▪ Tolatókamera

MYIVECO INFOTAINMENT ÉS TOMTOM®

 ▪ Teherautó-navigáció
 ▪ Élő forgalmi adatok
 ▪ Sebességkorlátozás-figyelmeztetések
 ▪ Sebességmérő kamerák
 ▪ Hangvezérlés

TECHNIKA AZ ÖN 
SZOLGÁLATÁBAN

ÜDVÖZÖLJÜK AZ IVECO HÁLÓZATBA 
KAPCSOLT SZOLGÁLTATÁSAINAK 
VILÁGÁBAN!
DAILY modellje összeköttetési lehetőségei révén feltárulhat Ön előtt az IVECO ON integrált szolgáltatásainak és szállítási 
megoldásainak világa, amelyek annak jegyében születtek, hogy megkönnyítsék életét és nyereségesebbé tegyék vállalkozását.

MAXIMALIZÁLJA DAILY MODELLJE ÜZEMIDEJÉT

DAILY járműve kapcsolatban áll az IVECO Vezérlőközpont 
(IVECO Control Room) szakembereivel. Ők folyamatosan 
felügyelik teljesítményét és a távolból végzett telediagnosztika 
segítségével megelőző intézkedéseket tehetnek, hogy 
járműve továbbra is munkában maradhasson.

OPTIMALIZÁLJA JÁRMŰFLOTTÁJA HATÉKONYSÁGÁT

Kísérje figyelemmel DAILY modelljét valós időben íróasztalától 
vagy akár útközben a MYDAILY portálról, illetve alkalmazással és 
tervezze meg szervizelését a lehető legnagyobb hatékonyság 
jegyében! Vegye igénybe az Intelligens jelentéseket (Smart 
Reports), hogy megfelelően gondoskodhasson járművéről  
és üzemanyagot takaríthasson meg.

EASY DAILY ALKALMAZÁS

Az új IVECO ON EASY DAILY alkalmazás annak jegyében 
született, hogy megkönnyítse az Ön, mint IVECO DAILY 
járművezető életét. Segítségével megtekintheti a Vezetési stílus 
kiértékelés (Driving Style Evaluation) eredményeit, aktiválhatja az 
IVECO Assistance Non-Stop szolgáltatást és a távolból  
is elérheti járműve diagnosztikai adatait – ilyen egyszerű.

MENEDZSELJE KÖNNYEDÉN JÁRMŰFLOTTÁJÁT

Élvezze a DAILY átfogó Flottakezelési megoldásának 
(Fleet Management Solution) előnyeit vagy használja saját 
rendszerét, amely harmonikusan működik együtt a jármű 
Web API interfészével.
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TELJESÍTMÉNY AZ ÖN AMBICIÓIHOZ
A DAILY széles motorpalettájáról Ön a pontosan a kívánt alkalmazásnak megfelelő teljesítményszintet választhatja. Bizonyos 
lehet benne, hogy rendelkezésére áll majd a fuvarfeladata hatékony elvégzéséhez szükséges teljesítmény, vonóerőátadási 
képesség, teherbírás és gyors reakció – miközben alacsony teljes birtoklási költséget (TCO) élvezhet. Önnek csupán valóra 
kell váltani legmerészebb ambícióit.

e-VGT: Elektronikus változó geometriájú turbófeltöltő (Electronic Variable Geometry Turbocharger); VGT: Változó geometriájú turbófeltöltő (Variable Geometry 
Turbocharger); WG: wastegate-szelep; sűrített földgáz (Compressed Natural Gas; CNG)

  F1A e-VGT 160
  F1A e-VGT 140

  F1A e-VGT 120

  F1C e-VGT 210
  F1C VGT 180

  F1C VGT 160

  F1C WG 140 CNG
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MINDEN IGÉNYRE
Legyen épp bármilyen fuvarfeladata, a DAILY kínálatában megtalálhatja a legmegfelelőbb járművet. A szakma legszélesebb 
kínálatával és az egyéni kialakítások már-már extrém bőséges lehetőségeivel Ön bizonyosan megtalálja az igényeinek 
megfelelő DAILY modellt – amely hatékonyan szolgálhatja vállalkozása fejlődését.

3,5 - 7 t 3,5 - 5,2 t 4,5 - 6,5 t

MEGENGEDETT ÖSSZTÖMEG

RAKTÉR-TÉRFOGAT

ZÁRT FURGON

ALACSONY TETŐ (H1)

7,3 - 9 m3

FÉLIG ÜVEGEZETT FURGON

KÖZÉPMAGAS TETŐ (H2)

10,8 - 17,5 m3

KÖRBEÜVEGEZETT FURGON

MAGAS TETŐ (H3)

13,4 - 19,6 m3
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A LEGNEHEZEBB MUNKÁKRA IS
A DAILY modellekkel Ön a legnehezebb fuvarfeladatokat is gyorsan és hatékonyan végezheti el. Egyéni alvázas konstrukciójától 
a teherautókból származó hajtásrendszerén át, egészen nagy igénybevételre készült első felfüggesztéséig a DAILY annak 
jegyében született, hogy a legnehezebb terheket is könnyedén szállítsa és kevesebb úttal teljesítse feladatát – miközben  
Ön időt takarít meg, tovább javítja jövedelmezőségét és a környezetet is tiszteletben tartja.
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KATEGÓRIAVEZETŐ TELJESÍTMÉNY  
A JÁRMŰ EGÉSZ ÉLETTARTAMÁRA
Tudhatja, hogy számíthat DAILY teherautójára, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsa kategóriájában, napról napra, évről évre. 
Továbbfejlesztett sebességváltójával és különösen gazdaságos motorjával az üzemanyag-takarékosság és a mérsékelt teljes 
birtoklási költség (TCO) jegyében született, hosszú élettartama során mindvégig jelentős hozzáadott értéket biztosítva 
vállalkozása számára.
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ALKALMAZKODIK AZ ÖN IGÉNYEIHEZ
Az új DAILY AIR-PRO család a fel- és a lerakodás során egyaránt segíti Önt. Egyetlen gombnyomással megemelheti az 
alvázmagasságot egy-egy magasabb rakodórámpákhoz vagy éppen lesüllyesztheti, hogy megkönnyítse a rakománymozgatást.

MAXIMÁLIS KONTROLL KANYARBAN

Még teljes terhelés mellett is könnyedén és 
biztonságosan veheti a kanyarokat és szűk fordulókat, 
az intelligens futómű ugyanis akár 30 százalékkal is 
csökkentheti az oldalirányú dőlést.

KIEMELKEDŐ GÖRDÜLÉSI KÉNYELEM

Az új DAILY AIR-PRO figyelemre méltóan lágy és nyugodt 
gördülést tesz lehetővé, jelentősen akár 25 százalékkal 
mérsékelt lengések mentén.

A I R - P R O  L É G R U G Ó S  F E L F Ü G G E S Z T É S

Mérsékelt raktér-lengések

Fokozott hátsókerék-lengések

A L A P K I V I T E L Ű  
F E L F Ü G G E S Z T É S

A I R - P R O  L É G R U G Ó S 
F E L F Ü G G E S Z T É S

KEDVEZŐBB IRÁNYÍTHATÓSÁG É S STABILITÁS



27

DINAMIKUS SZABÁLYZÁS
Az irányíthatósági tulajdonságok és a kényelem 
intelligens és adaptív optimalizálása az AIR-PRO 
folyamatos csillapításszabályzás (AIR-PRO Continuous 
Damping Control) technikájával, amely egyedülálló 
megoldás a könnyűkategóriájú haszonjárművek körében.

TERHELÉS (LOAD) 
Optimális irányíthatóság, gördülési tulajdonságok,  
illetve beállítások teljes terhelés esetére

AUTOMATIKUS (AUTO) 
Önadaptív paraméterek

LÁGY (SOFT) 
Optimális menettulajdonságok terheletlen állapotban,  
a lehető legalacsonyabb rezgésszint mentén

STATIKUS SZABÁLYZÁS
Az új légrugós felfüggesztés egyszerűen szabályozható a 
forgatókapcsoló tetején található gombokkal, amelyek a 
furgon-változatok rakterében is megtalálhatók. Az új 
AIR-PRO légrugós felfüggesztés a gyors emelés (kevesebb 
mint 10 másodperc), illetve fel- és lerakodás szolgálatában 
önálló légtartállyal (Air Tank) is rendelkezik.

FEL (UP) 
Egyetlen gombnyomásra maximális magasságáig 
emelhető az alváz

LE (DOWN) 
Az alváz lesüllyesztése a fel- és lerakodás megkönnyítésére

MENETÁLLÁS (D-DRIVE) 
Az optimális menetbeállítások a gyors továbbindulás 
szolgálatában

MEMÓRIA (M-MEMORY) 
Egy adott magasságállás rögzítése és lehívása
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DAILY HI-MATIC

A VEZETÉS 
ABSZOLÚT 
ÉLMÉNYE
Az IVECO nyolcfokozatú automatikus sebességváltója a vezetés abszolút élvezetes élménye jegyében született. 
Az ergonomikus multifunkciós sebességváltókarral Ön mindvégig teljes mértékben a forgalomra  
és a menetkörülményekre összpontosíthat, kényelmes vezetés mellett is fokozott biztonságot élvezve.

Élvezze a DAILY legendás tartósságát és megbízhatóságát olyan megoldással, amely a motort és a 
hajtásrendszert hatékonyan védve jelentősen csökkenti a karbantartási igényt.

Válasszon a motorok széles palettájáról! A DAILY HI-MATIC bőséges motorválasztékkal szolgál, kétféle,  
2,3 és 3,0 literes összlökettérfogattal, illetve 136 és 207 lóerő közötti teljesítménykínálattal – valamennyi alkalmazásra 
ideális megoldást nyújtva.
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A hosszú távon fenntartható közlekedés élménye sűrített földgázzal (CNG) – a vezetés a HI-MATIC kínálta 
abszolút élvezetes élménye a DAILY CNG sorozatban is rendelkezésre áll, a DAILY HI-MATIC valamennyi teljesítmény-, 
gazdaságossági és kényelmi előnyét az IVECO földgáztechnikájának hosszú távú fenntarthatóságával és alacsony teljes 
birtoklási költségszintjével (TCO) kínálva együtt.

Élvezze a DAILY HI-MATIC kiemelkedő üzemanyag-takarékosságának előnyeit a választható ECO és Power 
üzemmódokkal, illetve a 2,3 literes motor esetében az alapfelszereltséghez tartozó automatikus motorleállítás  
és -indítás rendszerével (Start & Stop System). A sebességváltó önadaptív kapcsolási stratégiája mindenkor gondoskodik 
a megfelelő sebességfokozat lágy és gyors, kevesebb mint 200 ezredmásodperc alatti kapcsolásáról. Széles áttételi 
tartományának köszönhetően pedig a motor mindenkor optimális sebességfokozattal együtt üzemelhet.
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A DAILY CNG

A HOSSZÚ TÁVÚ 
FENNTARTHATÓSÁG 
BAJNOKA
Tökéletes járműre talált az Ön „zöld” vállalkozása a DAILY CNG (sűrített földgáz) formájában – legyenek bármilyen fuvarfeladatai. 
Szabadítsa meg vállalkozását a környezetvédelmi szabályzók jelentette korlátoktól, teljes körű szállítást téve lehetővé  
a városközpontokban és a nagyforgalmú területeken is.

Csökkentse karbon-lábnyomát csaknem nulla szén-dioxid-kibocsátással, biometánnal üzemeltetve DAILY CNG teherautóját.

Pörgesse fel vállalkozását az erőteljes és agilis, 136 lóerő teljesítményt és 350 newtonméter maximális forgatónyomatékot 
kínáló 3,0 literes CNG-motorral.
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TELJESÍTMÉNY FORGATÓ-
NYOMATÉK

ALVÁZ-FÜLKE ÉS FURGON
MINIBUS

Szimpla abroncsozás Ikerabroncsozás

DAILY CNG 136 hp 350 Nm 35S 35C 40C 50C 65C 70C 50C 65C

A DAILY HI-MATIC CNG:  
A VEZETÉS HOSSZÚ TÁVON FENNTARTHATÓ,  
ABSZOLÚT ÉLVEZETES ÉLMÉNYE
Lépjen új utakra a kényelem és a hosszú távú fenntarthatóság terén kategóriája első, nyolcfokozatú automatikus 
sebességváltóval szerelt, földgázüzemű modelljével.

Fokozza tovább üzemanyag-takarékosságát a HI-MATIC sebességváltó és a CNG-motor kombinációjával.
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A DAILY MINIBUS:  
KORLÁTLAN SOKOLDALÚSÁG
A DAILY MINIBUS kategóriavezető kényelmét és biztonságát kiemelkedő sokoldalúsággal és 
feladatközpontúsággal ötvözi, mégpedig a teljes birtoklási költsége (TCO) jelentős csökkenése és az  
IVECO ON szolgáltatások folyamatosan bővülő kínálata mellett.

Maximális kényelmet kínál az Ön járművezetője és utasai számára az új AIR-PRO légrugós felfüggesztéssel 
– a sima és kellemes utazás szolgálatában.

Utazzon hosszú távon fenntartható módon az erőteljes és környezetkímélő motor révén, amely CNG-
változatban is rendelkezésre áll.

Feleljen meg valamennyi utasa igényeinek a széles modellpaletta megfelelő tagját választva. Ezek  
a DAILY Start transzferszolgáltatásokhoz (shuttle), a DAILY Line helyközi utazásra, a DAILY TOURYS VIP-
transzfer és turista alkalmazásokra, valamint a DAILY MINIBUS család új tagjaként a DAILY ACCESS a városi 
és városkörnyéki utazási célokra.

A DAILY 4X4:  
SZÁLLÍTÁS MINDEN TEREPEN
Mindenkor számíthat rá, hogy a DAILY 4x4 modellek kényelmesen és biztonságosan eljuttatják Önt, még a nehezen 
elérhető úticéljához is – számukra nincs túl nehéz szállítási feladat.

Szállítás mindenütt a közúti és terepes változatokkal, akár 7,0 tonna megengedett össztömeggel és tágas,  
9 és 18 köbméter közötti raktérrel. Legyen szó bármilyen feladatról – Ön készen állhat rá.

Szállítson biztonságban a legtávolabbi helyekre is biztonsági technikák egész sorával, köztük a kifejezetten  
a DAILY 4x4 számára kifejlesztett blokkolásgátló (ABS), illetve az elektronikus menetstabilizáló berendezéssel (ESP).

Bízhat a hatékony vonóerőátadási képességekben a három zárható differenciálműnek köszönhetően, amelyek 
valamennyi menethelyzetben tökéletes tapadásról gondoskodnak.

Élvezze a vezetés abszolút élvezetes élményét a HI-MATIC automatikus sebességváltóval, és a lassító áttétel 
használatával kapaszkodjon fel könnyedén és kényelmesen a meredek emelkedőkön.

A CREWVAN:  
AZ ÖN CSAPATA, AZ ÖN MUNKÁJA
A DAILY CrewVan a biztonságos, kényelmes és gazdaságos személy- és teherszállítás ideális megoldása, amelyhez Ön 
hárompontos biztonsági övekkel és funkcionális fejtámlákkal ellátott, három- vagy négyszemélyes üléspadot választhat. 
A válaszfal vészfékez és vagy baleset során is gondoskodik a vezető és utasai a rakomány elmozdulása elleni védelméről.

A DAILY CrewVan az első tetőkárpitban kialakított további rakodóhelyek, valamint az üléspadon és az oldalfalakon 
rendelkezésre álló többféle könnyen elérhető tárolórekesz előnyeivel is szolgál. A rakteret valamennyi fuvarfeladat 
és alkalmazás igényeinek kielégítése jegyében optimalizálták, és az üléspad alatt praktikus további helyet is kínál  
a nehéz és terjedelmes rakományok szállításához.

A DAILY CrewVan 3,5 tonna megengedett össztömegű változatban, szimpla vagy ikerabroncsozással, illetve jobb- 
vagy kétoldali tolóajtóval érhető el.

TENGELYTÁV (mm) 3520 3520L 4100 4100L

Raktérhosszúság a fejtámláktól (mm) 2050 2455 3620 3990

Raktérhosszúság az üléspad alatti tárolótól (mm) 2555 2960 4125 4495

TETŐ H2

Magasság (mm) 1900
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FELSZERELTSÉGI CSOMAGOKA

ELEKTROMOSAN ÁLLÍTHATÓ ÉS FŰTHETŐ KÜLSŐ VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖK BUSINESS EVOLUTION CONNECT

Két irányban állítható kormányoszlop

Kiegészítő sebességhatároló

Sebességszabályozó rendszer (Cruise Control)

Manuális légkondicionáló berendezés

Légkondicionáló berendezés 170 cm3 klímakompresszorral

DAB digitális rádió a BUSINESS UP™ alkalmazással

Nyitott rakodórekesz

Prémium műszerfal

Habtöltetű, textilbevonatú fejtámlák

Bőrbevonatú kormánykerék

MYIVECO infotainment-rendszer

Három irányban állítható vezetőülés rögzített deréktámasszal

Kétszemélyes utasülés hárompontos biztonsági övekkel és kihajtható asztallal

Automatikus légkondicionáló berendezés

Automatikus ablaktörlő- és világításkapcsolás

Ködfényszórók

Hűtőrács krómozott elemekkel

Adaptív sebességszabályozó (Adaptive Cruise Control)

Éberségfigyelő rendszer

Elektronikus rögzítőfék

Rugózott vezetőülés – három irányban állítható – deréktámasszal

MYIVECO információs és szórakoztató rendszer navigációval

Teljes-LED fényszórók

Full Led headlights

IVECO DRIVER PAL az Amazon Alexa hangvezérlésével

Kínált funkciók

Amazon Alexa alapfunkciók

Amazon Alexa Marketplace

MYCOMMUNITY

MYIVECO (járműállapot-jelentés, műszaki segélynyújtás, vezetési stílus kiértékelés)

MYIVECO (navigációs szolgáltatások, hasznos helyek (POI) kezelése)

Connectivity Box

Kínált szolgáltatások

IVECO Control Room

A távolból végzett telediagnosztika és műszaki segélynyújtás

Távoli (Over-the-Air) szoftverfrissítés

IVECO ügyfél-webportál

Intelligens vezetésistílus-jelentés

Biztonságos vezetés jelentés

EXTRAFELSZERELÉS-CSOMAGOK
KONFIGUÁLJA DAILY MODELLJÉT!
Állítsa össze a vállalkozásának pontosan megfelelő DAILY modellt az Ön specifikus igényei szerinti csomagok kiválasztásával.
Válasszon a bőséges BUSINESS, a fokozott kényelem jellemezte EVOLUTION vagy a kínálat csúcsán álló, s minden 
összeköttetési megoldást tar talmazó CONNECT csomag közül vagy alakítsa ki DAILY modelljét a WINTER csomaggal, 
illetve a fuvarfeladatához legjobban illő DELIVERY URBAN vagy DELIVERY REGIONAL összeállításokkal.
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FUNKCIÓCSOMAGOK

EXTRAFELSZERELÉS WINTER

Fűthető vezetőülés – három irányban állítható – deréktámasszal

Fűthető első ülések

Fűthető első szélvédő

Webasto álló helyzeti fűtés

Differenciálzár-hatású funkció (Traction Plus) és lejtmenetvezérlő (Hill Descent)

ALKALMAZÁSCSOMAGOK

EXTRAFELSZERELÉS DELIVERY URBAN DELIVERY REGIONAL

Kapaszkodó beszálláshoz a vezető és az utasoldalon

Felső rakodópolcok

Hátsó fellépő tolatásérzékelővel

270 fokban nyíló hátsó ajtók

Elektronikus menetstabilizáló berendezés (ESP) + Oldalszél-asszisztens (Crosswind Assist)

LED-technikájú raktérvilágítás

Vészfék-rendszer (AEBS) + PRO városi vészfék-funkció (City Brake PRO)

Sávelhegyásra figyelmeztető rendszer (Lane Departure Warning) + Proaktív sávtartó (Proactive Lane Keeping Assist)

Harmadik féklámpa + szpotlámpa

Tolatókamera
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BŐRBEVONATÚ KORMÁNYKERÉK
Élvezze a bőrbevonatú kormánykerék kínálta luxus 
érzését a hosszú munkanapok során, kéznél minden 
kezelőelemmel – minden könnyebb, ha a lényegre 
összpontosíthat.

TÁBLAGÉPTARTÓ
A műszerfal hasznos táblagéptartója biztonságosan 
rögzít minden méretű mobileszközt és a papírok 
biztosítására szolgáló, praktikus csiptetőként is 
használható.

MYIVECO INFOTAINMENT
Végezze zavartalanul mindennapi digitális tevékeny-
ségét a fedélzeten az Apple CarPlay és az Android 
Auto™ segítségével és használja alkalmazásait a  
felhasználóbarát információs és szórakoztató  
rendszeren, amely 7 col képátlójú kijelzőt, DAB rádiót, 
navigációs rendszert és sok más funkciót is kínál.

CONNECTIVITY-BOX
Tartsa az úton, munkában DAILY modelljét a 
távdiagnosztika, a proaktív karbantartás és az 
optimális szerviztervezés szolgáltatásaival – olyan 
új szolgáltatások világába lépve, mint a személyre 
szabott karbantartási tervek, valamint a MYDAILY 
webportál és alkalmazás segítségével végzett jármű-
adatmenedzsment.

DAB RÁDIÓ
Élvezze a DAB digitális rádiózás összes funkcióját 
nagy sebességű kettős tunerrel és hangfelismeréssel. 
Csatlakoztassa okostelefonját Bluetooth® kapcsolaton 
keresztül, így biztonságosan vezethet a telefon kézben 
tartása nélkül folytatott telefonbeszélgetések alatt is.

KÉTSZEMÉLYES UTASÜLÉS  
KIHAJTHATÓ ASZTALLAL
Használja laptopját és végezze papírmunkáját  
a praktikus kihajtható asztalon.

NYITOTT TÁROLÓ  
INDUKCIÓS TÖLTŐVEL
Gondoskodjon mindenkor feltöltött mobileszközök-
ről: helyezze őket a műszerfalba épített tárolóhelyen  
egyszerűen papírjai mellé, a praktikus indukciós  
töltőre.

ELEKTRONIKUS RÖGZÍTŐFÉK
Az új elektronikus rögzítőfék (Electric Parking Brake) 
a jármű leparkolásakor automatikusan aktiválódik és 
önműködően old, amint Ön ismét indulásra kész.  
A kézikar eltűnésével nagyobb hely marad a fülkebeli 
kényelmes mozgásra.

WEBASTO ÁLLÓ HELYZETI FŰTÉS
A Webasto álló helyzeti fűtéssel immár a múlté 
a hidegindítás – a motor előmelegítéséhez és a 
vezetőfülke előfűtéséhez egyszerűen programozza be 
az időzítő funkciót, hogy induláskor mindig kellemesen 
meleg DAILY volánja mögé ülhessen.

MANUÁLIS VAGY AUTOMATIKUS  
LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS
Tartson kellemes hőmérsékletet a vezetőfülkében a 
DAILY légkondicionáló berendezéseivel. Válasszon a 
hatékony manuális és az energiaigényét a kompresszor 
optimális használatával csökkentő automatikus 
szabályzás között.

RUGÓZOTT ÜLÉSEK
A fűthető kivitelben is kínált, rugózott ülések még 
színvonalasabb kényelmet biztosítanak a vezető és 
utasa számára.

PRÉMIUM FEJTÁMLÁK
Vezessen mindenkor biztonságosan és kényelmesen 
az új habtöltetű, textilbevonatú prémium fejtámlákkal.

EXTRAFELSZERELÉSEK
ALAKÍTSA KI DAILY MODELLJÉT FUVARFELADATÁNAK MEGFELELŐEN!
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ADAPTÍV SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ  
ÉS TORLÓDÁSASSZISZTENS
Az Adaptív sebességszabályozó (Adaptive Cruise 
Control; ACC) rendszer egyaránt tartja a megadott 
sebességet és követési távolságot. Városi forgalomban 
a Torlódásasszisztens (Queue Assist) mérsékli az aras-
zoló forgalom okozta stresszterhelést.

KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK
A funkció és a stílus tökéletes kombinációjaként 
a könnyűfém keréktárcsák csekély tömegüknek 
köszönhetően 10 kilogrammal növelik a hasznos 
teherbírást. Csak szimpla abroncsozású modellekhez 
rendelhetők.

AEBS ÉS CITY BRAKE PRO
A továbbfejlesztett vészfékrendszer (Advanced 
Emergency Braking System; AEBS) az ütközésveszélyt 
önállóan érzékelve a jármű megfelelő lassításával 
segít megelőzni az ütközéseket, illetve enyhíteni azok 
következményeit. Sűrű városi forgalomban, lassú 
tempónál a PRO városi vészfékfunkció (City Brake 
PRO) segít megelőzni a ráfutásos baleseteket.

TELJES-LED FÉNYSZÓRÓK
Az LED-technikájú világítás jóval erősebb fénykévéje 
nagyobb hatótávot biztosít, akár 15 százalékkal javítva 
a látást és az akadályfelismerést. A LED-fényforrások 
rendkívül hosszú élettartama eredményeképpen  
Ön a karbantartási költségeket is csökkentheti.

LED-TECHNIKÁJÚ RAKTÉRVILÁGÍTÁS
A raktérvilágítás három új LED-fényforrása a raktér 
két oldalán és a hátsó ajtó felett csekély energiaigény 
mellett is intenzív megvilágításról gondoskodik.

PROAKTÍV SÁVTARTÓ
A Proaktív sávtartó (ProActive Lane Keeping Assist) 
az éppen igénybe vett forgalmi sáv folyamatos 
megtartásában segíti a vezetőt, és kormányzási 
beavatkozásokkal előzheti meg a sáv nem szándékos 
elhagyását. Igény szerint a felfestett sávhatároló 
vonalaktól mért távolság és a kormányzási 
beavatkozások intenzitása is beállítható.

ECOSWITCH PRO
Az EcoSwitch PRO intelligens rendszere a vezető 
beavatkozása nélkül is pontosan tudja, mikor kell 
működésbe lépnie, és jelentősen mérsékli a DAILY 
üzemanyag-fogyasztását és ezzel károsanyag-
kibocsátását.

GUMIABRONCSNYOMÁS  
FIGYELŐ RENDSZER
A gumiabroncsnyomás figyelő rendszer (Tyre 
Pressure Monitoring System; TPMS) valós időben 
ellenőrzi valamennyi gumiabroncs légnyomását, így 
azok mindenkor optimálisan alakulnak. Ezzel Ön 
nem csupán biztonságosabban közlekedhet, hanem 
az üzemanyag-fogyasztást is mérsékelheti. A DAILY 
kategóriájában elsőként kínálja szóló- és ikerabroncsos 
modelljein is e technikát.

FA RAKTÉRPADLÓZAT
A fa raktérpadlózat pontosan a DAILY méreteire 
készül és a szélekre összpontosuló terhelés ellen is 
hatékony védelmet nyújt. 

MÉHSEJT-SZERKEZETŰ  
RAKTÉRBURKOLAT ÉS -PADLÓZAT
A méhsejt-szerkezetű oldalsó burkolatok és padlózat 
különösen hatékonyan áll ellen a nedvességnek, 
a vegyi anyagoknak és a karcolásoknak, a lehető 
leghatékonyabb védelmet biztosítva a jármű számára.

IVECO DRIVER PAL 
Az IVECO DRIVER PAL fedélzeti virtuális asszisztenst 
annak jegyében tervezték, hogy még biztonságosabbá 
és termelékenyebbé tegye a vezető munkáját, 
aki az Amazon Alexa hangvezérlésen keresztül is 
kommunikálhat járművével.

TELMA® ELECTROMÁGNESES LASSÍTÓFÉK
A Telma® LVRS600 elektromágneses retarder akár 
350 newtonméter fékezőnyomatékkal lassíthatja 
a járművet, miközben működése az Elektronikus 
menetstabilizálóval (ESP) is teljes mértékben 
kompatibilis. A DAILY HI-MATIC család tagjaihoz 
is rendelhető technológia akár 80 százalékban is 
fedezheti a gépkocsi fékezési igényét.
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A

TENGELYTÁV
(mm)

B

JÁRMŰ-
HOSSZÚSÁG

(mm)

C

RAKTÉR-
HOSSZÚSÁG  

(mm)

D

RAKTÉR- 
SZÉLESSÉG  

(mm)

G  MAGASSÁG / RAKTÉRFOGAT ÖSSZTÖMEG  
(tonna)H1 (1545 mm) H2 (1900 mm) H3 (2100 mm)

MIN. MAX.

3000 5080 2610 1800 7,3 m3 3,5 3,8

3520
5600 3130 1800 9 m3 10,8 m3 3,5 5,2

6000 3540 1800 12 m3 13,4 m3 3,5 5,2

4100
7170 4680 1800 16 m3 18 m3 3,5 7

7540 5125 1800 17,5 m3 19,6 m3 3,5 7

Válassza a fuvarfeladatának legmegfelelőbb hátsóajtó-méreteket.
Akár 2 méter kihasználható ajtónyílás-magasság is rendelkezésére állhat a DAILY rakodásához.

HÁTSÓ AJTÓKOLDALSÓ AJTÓ

AZ AJTÓNYÍLÁS 
KIHASZNÁLHATÓ MAGASSÁGA

H  
H1 (mm)

 I  
H2 (mm)

J   
H3 (mm)

MAGASSÁG 1450 1800 2000

SZÉLESSÉG 1530

OLDALSÓ TOLÓAJTÓ MÉRETEI (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm)

E   MAGASSÁG 1440 1800

F   SZÉLESSÉG
tengelytáv 3000 1100

tengelytáv 3520 / 4100L 1200

A

B

C

F

G

D

E

KÍNÁLAT
VÁLASSZA AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IGÉNYEINEK  
MEGFELELŐ DAILY MODELLT!
A DAILY furgon a szakma legszélesebb modellpalettáját kínálja, amelyről nem kevesebb, mint 8000 féle gyári változat közül 
választhat. Ezeket a különböző tengelytávok, teljesítménylépcsők, raktérfogatok, raktér-belmagasságok és hasznos 
terhelhetőségek kombinációi alkotják – hogy valóban alkalmazások széles spektrumát fedhessék le.

RAKTÉRFOGATOK
A tengelytávok, tetőmagasságok és hátsó karosszéria-túlnyúlások széles palettája különböző raktérfogatok egész sorát 
eredményezi. Valójában a DAILY az egyetlen furgon, amely 7,3-től egészen az egyedülálló 19,6 köbméterig kínál raktereket.

H I J
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SZÍNVÁLASZTÉK
VÁLASSZON SZÍNT DAILY MODELLJÉNEK!
Normál- és metálfényezések százai közül választhat, hogy pontosan illeszkedjenek vállalkozása dekorációjához, járműflottája többi 
tagjához vagy egyszerűen az Ön ízléséhez. Az itt bemutatott színek csupán néhány a DAILY egyéni kialakításához rendelkezésére álló 
sok-sok árnyalat közül.

METÁLFÉNYEZÉSEK

52434 - ECO-ZÖLD50183 - HOLDFEHÉR

50127 - ULM-SZÜRKE

50124 - METÁLVÖRÖS 52205 - BRILIÁNSSZÜRKE

52358 - KŐSZÜRKE

52481 - ÉSZAKI KÉK

50116 - PLATINASZÜRKE

52360 - MÉLYFEKETE

ALAPSZÍNEK

50051 - VILÁGOSKÉK

50126 - MARANELLO-VÖRÖS

50120 - PEGASO KÉK

50162 - PROFI-SZÜRKE

52170 - NAPSÁRGA50105 - POLÁRFEHÉR 52028 - KALAND-NARANCS

52062 - FEKETE

52507 - JÉGFEHÉR 
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AZ IVECO ON AZ INTEGRÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZÁLLÍTÁSI 
MEGOLDÁSOK ÚJ VILÁGA

INTELLIGENS CSOMAG
Az INTELLIGENS CSOMAG az IVECO ON CARE és az IVECO ON UPTIME előnyeit kínálja, a következő 
szolgáltatásokkal:

INTELLIGENS JELENTÉS: A Vezetési stílus kiértékelő (Driving Style Evaluation; DSE) algoritmusa heti jelentéseket 
készít a jármű és a vezető teljesítményéről, emellett tanácsokkal szolgál az üzemanyag-fogyasztás mérséklése és a 
járműoptimalizálás szolgálatában.

VEZETÉSBIZTONSÁGI JELENTÉS: A Vezetési stílus kiértékelésének köszönhetően az Intelligens jelentéssel együtt Ön 
mostantól ezt az új jelentést is kézhez kapja, amelyből felmérheti, mennyire biztonságosan közlekedik az utakon.

IVECO ON ÜGYFÉLPORTÁL ÉS ALKALMAZÁS: Járműve üzemanyag-fogyasztásának és vezetője vezetési stílusának 
dinamikus nyomon követésére kínál lehetőséget, hogy Ön tovább optimalizálhassa tehergépkocsi-flottája teljesítményét! 
Segítségével hatékonyan megtervezheti és lefoglalhatja szervizidőpontjait, így tartva maximálisan munkában járműveit.

JÁRMŰFELÜGYELET ÉS TÁVOLI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: A távdiagnosztikai eszköz, a távszolgáltatások és a távolról  
végzett szoftverfrissítések a proaktív megközelítés lehetőségét kínálják, adott esetben megelőzve az esetleges  
meghibásodásokat és állásidőket.

PRÉMIUM CSOMAG
A PRÉMIUM CSOMAG az INTELLIGENS CSOMAG összes szolgáltatását kínálja, valamint az IVECO ON CARE, 
UPTIME, FLEET és M&R valamennyi előnyét és az IVECO szakértőivel tartott kapcsolaton keresztül garantálja a kapott 
járműinformációk nyomon követését. Az IVECO szakemberei tanácsaikkal segítik Önt járműve használatának 
legelőnyösebb módjáról.

FLOTTAMENEDZSMENT: Segít járművei üzemanyag-fogyasztásának és vezetőinek nyomon követésében, napi 
tevékenységük megtervezésében, az útvonalak optimalizálásában és a megrendelések kezelésében. Növelje járműflottája 
adminisztrációs lehetőségeit a vezetők munkanapjaiba és tartózkodási helyébe szerzett betekintéssel!

IVECO WEB API: Az internetes alkalmazás programozási interfész segítségével az adatok rugalmasan integrálhatók  
az ügyfél saját rendszereibe. E megoldás nagyban megkönnyíti az IVECO járművei által generált, illetve a más márkájú 
járművekből származó adatok egyetlen eszközben végzett, közös kezelését.

HASZNÁLAT SZERINTI ELSZÁMOLÁSÚ KARBANTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI CSOMAG (MAINTENANCE & 
REPAIR PAY-PER-USE): Ön az M&R-szerződésben foglalt díjat fizeti, a szerződés lejáratakor pedig – aktuális 
fuvarfeladatainak és megtett kilométereinek megfelelően – visszatérítésben részesül az igénybe nem vett 
szervizszolgáltatásokért – így csupán a valós idejű használatot fizeti meg.

Az IVECO ON márkanév alatt kínált szolgáltatások öt csoportba szerveződnek:

 ▪ FLOTTA (FLEET) – hatékony flottakezelés az üzemanyag-fogyasztás és a járművezetők figyelemmel kísérése, útjaik 
megtervezése, útvonal-optimalizálás és fuvarfeladat-kezelés révén.

 ▪ ÜZEMIDŐ (UPTIME) – A jármű munkában tartását, a váratlan meghibásodások megelőzését és a közúti műszaki 
segítségnyújtást szolgálja.

 ▪ CGONDOSKODÁS (CARE) – A specifikus járműfelügyelet és -jelentés, illetve IVECO DRIVER PAL virtuális 
asszisztensének támogatása révén Ön útközben is gond nélkül, teljes mértékben munkájára összpontosíthat.

 ▪ KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS (MAINTENANCE AND REPAIR) – Speciális segélyszolgálat testre szabott 
szervizszerződések választékával.

 ▪ ALKATRÉSZEK (PARTS) – Az eredeti IVECO alkatrészek és tartozékok kínálata minden IVECO jármű javára szolgálhat
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TAKARÍTSON MEG KÖLTSÉGEKET, NÖVELJE TELJESÍTMÉNYÉT  
és EGYSZERŰSÍTSE MUNKÁJÁT az igényeihez legjobban  
illő összeköttetési megoldással!

ISMERKEDJEN MEG RÉSZLETESEBBEN IS A KÜLÖNBÖZŐ ÉRTÉKESÍTÉSI 
CSOMAGOKKAL, AMELYEKBŐL KIVÁLASZTHATJA A KÍVÁNT 
SZOLGÁLTATÁSOKAT.

- Karbantartás
- Kenés
- A karbantartási és javítási 

kézikönyvben meghatározott 
olajcserék és más üzemi 
folyadékok cseréje

KARBANTARTÁS

- Motor
- Üzemanyag-befecskendező 

rendszer
- Sebességváltó 
- A kardántengely és a hajtott 

tengely javítási munkái

HAJTÁSRENDSZER

- A Hajtásrendszer csomagban 
nem szereplő komponensek, 
például az elektromos 
rendszer

HAJTÁSRENDSZER 
EXTRA

KARBANTARTÁS HAJTÁSRENDSZER HAJTÁSRENDSZER 
EXTRA

FORGÓ-KOPÓ 
ALKATRÉSZEK

  Próbálja ki a HASZNÁLAT SZERINTI ELSZÁMOLÁSÚ KARBANTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI 
CSOMAG (MAINTENANCE & REPAIR PAY-PER-USE), s a CONNECTIVITY BOX segítségével 
csupán a valós járműhasználatnak megfelelően fizet!

TERVEZETT KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉSEK KITERJESZTETT GARANCIA

HAJTÁSRENDSZER HAJTÁSRENDSZER 
EXTRA

Lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével, hogy kiválaszthassa 
az Ön vállalkozása igényeinek legmegfelelőbb szerződést.

A LEHETSÉGES KOMBINÁCIÓKAT AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT SZEMLÉLTETI:

SZERVIZMEGOLDÁSOK
ELEMENTS: TESTRE SZABOTT SZERVIZCSOMAGOK

Az IVECO azzal a céllal hozta létre ELEMENTS kínálatát, hogy mindenből a legjobbat 
kínálhassa Önnek. Olyan testre szabott szervizcsomagokról van szó, amelyeket úgy 
állítottak össze, hogy csupán minimális karbantartási és javítási megszakításokkal 
folyamatosan munkában tarthassák járművét.

 
Válasszon a tervezett karbantartási szerződés és a kiterjesztett garancia lehetőségei 
közül az Ön vállalkozásának igényeihez legjobban illeszkedő ajánlatot alkotó fő elemek 
– Karbantartás, Hajtásrendszer, Hajtásrendszer extra, Forgó-kopó alkatrészek – megfelelő kombinálásával.

- Tengelykapcsoló
- Fékbetétek
- Féktárcsák
- Fékdobok
- Dobfék-betétek

FORGÓ-KOPÓ 
ALKATRÉSZEK
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FOKOZZA TOVÁBB A DAILY-ÉLMÉNYT!
A különféle tartozékok nagyban segítik, hogy igény szerint személyre szabhassa munkahelyét, valamennyi helyzetet megkönnyítve. 
Fejlessze tovább DAILY modell je technikáját, kényelmét, biztonságát és gazdaságosságát az IVECO kifejezetten e modell számára 
tervezett tartozékainak széles palettájával.

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TECHNIKA A FEDÉLZETEN
Szerelje fel mobil munkahelyét a legkorszerűbb 
technikákkal! Az új Wi-Fi Apple és Android CarPlay 
okostelefon-tükrözés a vezetés alatti telefonálás 
intelligensebb és biztonságosabb módját kínálja. 
Navigálhat, telefonálhat, üzeneteket küldhet és 
fogadhat és élvezheti kedvenc zenéit – s mindezt  
a beépített, 9 col képátlójú, új képernyőn, amely 
tolatókamerához is csatlakozhat, teljes rendszert 
kínálva a furgon és a fülke-alváz változatokon egyaránt.

Az okostelefontartó tökéletesen illeszkedik a DAILY 
műszerfalára és a Qi-technológia segítségével 
készülékét vezeték nélkül is töltheti.

A VEZETÉS ÉLMÉNYE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉG
Válogasson különböző tartozékok széles palettájáról 
és növelje tovább járműve gazdaságosságát! Az 
Aquablade technikájú, új ablaktörlőlapát-rendszer 
integrált szélvédőmosó funkcióval kialakított, szerkezet 
nélküli lapátokkal készül, amelyek a hatékonyabb és 
precízebb tisztítás szolgálatában kedvezőbben osztják 
el a folyadékot a lapátél mentén.

100 százalékban LED-technikájú különleges kialakítású 
lámpa, amely a lencsék egyszerű elforgatásával jobb és 
bal oldalra is felszerelhető.

MINDENKOR BIZTONSÁGBAN!
Átgondoltan megtervezett és tesztelt, testreszabott 
környezetérzékelő rendszer segít felismerni az éppen  
a visszapillantó tükrök holtterében lévő akadályokat.  
A hátsó lökhárító alatti radarérzékelők segítségével  
a rendszer folyamatosan figyeli az akadályokat  
és a fülkebeli kijelzőn figyelmezteti a vezetőt.

Új, rozsdamenetes acélból készült, megvilágított oldalsó 
küszöbvédő idomok segítenek megelőzni az autó 
oldalának és alvázának sérüléseit, az ajtók pedig 
oldalirányú ütközést követően is nyithatók maradhatnak.

AZ ÖN FUVARFELADATÁRA KÉSZEN
Egészítse ki autóját kívül és belül, például a könnyű, 
korrózióálló alumínium tetőcsomagtartók széles 
kínálatából válogatva, amelyek könnyen felszerelhetők. 
Válasszon hozzájuk csőtartót, jelzőfénytartót és 
borítópadlót a legmagasabb fokú sokoldalúság 
szolgálatban.

A vezetőfülke teljes körű megóvására válassza ki a 
munkájához legjobban illő szőnyegeket és üléshuzatokat!
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Az IVECO ASSISTANCE NON-STOP műszaki 
segélyszolgálat csupán egy telefonhívás a nap 24 órájában,  
a hét 7 napján, hogy a DAILY és az Ön vállalkozása továbbra 
is mozgásban maradjon.

Az IVECO NON-STOP az eredeti IVECO okostelefonos 
alkalmazás, amelyet járműve meghibásodásakor az IVECO 
szakembereivel folytatott kommunikációra vehet igénybe. 
Csupán írja be járműve adatait (jármű-azonosító szám és 
rendszám), és egy egyszerű gombnyomással továbbíthatja 
igényét az IVECO Ügyfélcentrum (IVECO Customer Centre) 
segélyszolgálatához. Mi haladéktalanul feldolgozzuk igényét, 
értesítjük a legközelebbi műhelyt, és nyomon követjük járműve 
javítását. Az alkalmazás segítségével Ön is frissítéseket kaphat 
járműve kiszolgálásának folyamatáról.

Az IVECO CAPITAL az IVECO pénzügyi szolgáltató márkája, 
amely finanszírozási, lízing és bérleti konstrukciók, illetve kiegészítő 
szolgáltatások teljes palettáját kínálja a haszongépjárművekhez.  
A csomagokba kiterjesztett garancia, karbantartási és 
szervizszolgáltatások, valamint különböző típusú biztosítások  
is felvehetők*. Valamennyi pénzügyi finanszírozási csomag az 
ügyfelek egyéni igényeire szabható és új, használt, valamint 
átalakított járműre is igénybe vehető.
További információért, kérjük, lépjen kapcsolatba  
IVECO-márkakereskedőjével.

*Feltétele a hitel jóváhagyása. Az egyes ajánlatok és termékek a helyi pénzügyi és 
könyvviteli szabályoknak megfelelően országonként eltérhetnek.

Az IVECO EREDETI ALKATRÉSZEK mindvégig 
megbízhatóan – és költséghatékonyan – tartják mozgásban 
DAILY haszonjárművét élettartama hosszú évei során.  
A széles kínálat az új és felújított alkatrészektől egészen  
a szervizkészletekig és telematikai megoldásokig terjed.  
Az IVECO hat alkatrész-raktárbázisból álló hálózatot üzemeltet 
és fejlett technikákat alkalmaz az Európa-szerte heti 7 napos 
és napi 24 órás kiszállítások biztosítása érdekében.
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