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UUS DAILY

KAUBIK, MIS MUUDAB  
TEIE ETTEVÕTTE VÄLJAVAATEID
Taaskord on Daily ülejäänutest ees, nähes teie vajadusi ette teie ettevõtte 

tulevikuvajaduste tagamiseks. Daily on teinud läbi revolutsioonilise arengu, mis 

muudab teie ettevõtte väljavaateid igaveseks.

Daily on disainitud, et aidata teil oma ettevõtet jätkusuutlikult juhtida ja saavutada 

võimalikult suur puhaskasum.

Kiiresti muutuvas maailmas, kus automatiseerimine mängib üha kasvavat rolli, teeb 

Daily suure sammu isejuhtimise ja täiustatud turvaelementide suunas.

Daily on juhi kaubik: kui te veedate enamiku oma tööpäevast rooli taga, tahate, et 

teie pardapealsed elamistingimused ja sõidukogemus oleks klass omaette. Läbi oma 

40-aastase ajaloo on Daily alati teinud edasiarendusi, et pakkuda tippklassi keskkonda. 

Pärandile truuks jäädes tõstab ta elamis- ja sõidukogemuse tööstuse kõrgeimale 

tasemele.

Daily omab erinevaid ühendusi, et avada täiesti uus maailm üleni personaliseeritud 

teenuseid kohandatud täpipealt sõiduki kasutuse järgi ja just teie vajadustele. See on 

päris teie täielik transpordilahendus, valmistatud justnimelt teie ettevõttele.
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JÄTKUSUUTLIKKUS  
JA KASUMLIKKUS
Kuni 10% väiksem kütusekulu. 

Kuni 10% väiksemad ülalpidamis- ja hoolduskulud.
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SÄÄSTKE KUNI 10% ROHKEM KÜTUST TÄNU DAILY TÕHUSATELE OMADUSTELE
Daily mootorid paistavad silma oma kütusesäästlikuse poolest, mis on saavutatud tänu uutele lisaomadustele nagu Start & Stop süsteem 
(nüüd saadaval kõikidele mudelitele 2.3 liitrise mootoriga); elektrooniline varieeruva geomeetriaga turbolaadur, mis on nüüd paremini 
reageeriv ja säästlikum; ainulaadsed A-klassi Super Eco Low Rolling rehvid, mis on spetsiaalselt Daily jaoks disainitud ja uus 220 A (12V) 
generaator.

KUNI 10% VÄIKSEMAD HOOLDUSKULUD
Pidevad uuendused ja rohkem aega õlivahetuste vahel vähendavad märgatavalt hoolduskulusid kuni 10% linnas sõites. Lisaks suurem 
õlivann, mis on disainitud pikemateks sõitudeks, pikendab hooldusvahemikke 50,000 kuni 60,000 kilomeetrini.

JUHTIGE OMA ETTEVÕTET  
VÕIMSALT JA EFEKTIIVSELT
Daily keskendumine säästlikkusele on samm lähemale null-süsinik transpordile, käsikäes kütusesäästlikkusega, mis aitab teie ettevõtte 
kasumile kaasa. Daily tippklassi jõudlus on just see, mida teil on vaja oma eesmärgi efektiivseks saavutamiseks. Disainiuuendused ja 
pikem aeg ilma õlivahetuse vajaduseta vähendab hoolduskulusid, tõstes teie kasumit.
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TÄIUSLIK SÕIDUNAUDING
Daily ainulaadne 8-käiguline automaatkäigukast on saadaval kõikidele mudelitele, 
tuues kaasa kõik oma eelised mugavuse, turvalisuse, kütusesäästlikkuse ja 
jõudlusega.
Te saate kõiki neid eelised nautida koos kestvuse ja madalate ülalpidamiskuludega 
tänu IVECO Natural Power tehnoloogiale.

2.3-liitrine F1A mootor 3.0-liitrine F1C mootor

Euro 6D  
Kergeveok

Euro VID  
Raskeveok

Euro VID  
Raskeveok

Euro VID  
Raskeveok  

CNG***

KAUBANDUSLIK NIMI 120 140 160 140 160 160 180 210 NP

VÕIMSUS (hj) 116 (86 kW) 136 (101 kW) 156 (116 kW) 136 (101 kW) 156 (116 kW) 160** (119 kW) 180 (134 kW) 210 (156 kW) 136 NP (101 kW)

PÖÖRDEMOMENT 
(Nm) 320 350 380* 350 380* 380 430 470 350

TURBO e-VGT VGT VGT e-VGT WG

KÄIGUKAST HI-MATIC / MANUAAL MANUAAL HI-MATIC /
MANUAAL HI-MATIC HI-MATIC / MANUAAL 

*350 Nm manuaalkäigukastiga    **Ainult šassii kabiiniversioonis    ***Compressed Natural Gas (looduslik surugaas)
e-VGT: elektrooniline Varieeruva Geomeetriaga Turbolaadur ; VGT: Varieeruva Geomeetriaga Turbolaadur; WG: WasteGate

TIPPKLASSI JÕUDLUS IGAL MISSIOONIL
Jäädes oma pärandile truuks on Daily ainuke sõiduk omas segmendis, mis pakub kahte mootorit kohandatud parimaks jõudluseks iga 
ülesandega: 2.3 liitrine F1A mootor, nüüd saadaval nii kerge- kui raskekoormuse seades võimsusega 116 kuni 156 hj, ja 3.0 liitrine 
raskeveoki F1C mootor, mis on kolmes eri variandis suurendatud jõudlusega 160st** kuni 210 hobujõuni. 3.0 liitrine mootor on samuti 
saadaval CNG (loodusliku surugaasi) versioonis, mis tagab puhtalt töötava ja tähelepanuväärselt vaikse sõiduki. Olles alati tööstuse 
eesotsas, võtab Daily taaskord esikoha, olles esimene sõiduk omas segmendis, mis võtab kasutusele mootori, mis vastab Euro 6D / Temp 
(WLTP & RDE) ja Euro VID emissioonistandarditele.

3.0-liitrine F1C CNG mootor3.0-liitrine F1C diiselmootor SCR-iga2.3-liitrine F1A diiselmootor SCR-iga
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* Allikas: ÜRO Euroopa Majanduskomisjon

JUHIABI JA TURVALISUS
Kuni 38% vähem õnnetusi linnakontekstis tänu täiustatud 

juhiabisüsteemidele.*
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NAUTIGE TURVALIST, STRESSIVABA SÕITU
Daily teeb suuri edusamme autonoomse juhtimise ja turvalisuse suunas, tutvustades tervet komplekti uusi juhiabisüsteeme. 
Süsteemid on teie teenistuses: aitavad teil täielikult oma tööle keskenduda ja aitavad kaasa turvalisusele. Nad vähendavad 
kiir teedel ja tegusatel linnatänavatel õnnetuste riski, aitavad teid keerukates situatsioonides ning aitavad võtta rahulikumalt tihedas 
liikluses.
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PÜSI ALATI OMAS SÕIDUREAS
Daily aitab teil oma sõidureas Proactive Lane Keeping Assist süsteemiga 
püsida. Süsteem suunab teid ise õrnalt sõidurea keskele tagasi, kui peaksite 
sealt juhuslikult kõrvale kanduma. Te saate ise valida kauguse, mida 
soovite hoida märgitud reajoonest, samuti ka juhtimisabi intensiivsuse.

RISTTUULTES STABIILNE
Tugevad tuuled sillal sõitmisel või suurtest rekkatest möödasõidul pole enam 
mingi väljakutse Daily Crosswind Assist süsteemiga, mis hoiab sõiduki 
stabiilsena vastu tugevat küljetuult. Sensorid aktiveerivad tuulepoolsed 
pidurid, tagades sõiduki stabiilsuse ja teie turvalisuse.

SÕIDA TURVALISELT JÄRSKUDEST KALLAKUTEST ALLA
Täislastis kaubikuga pikast, järsust kallakust allasõitmine võib olla heidutav, ent 
Dailyga ei pea te enam muretsema. Daily on ainuke kaubik turul Hill Descent 
Control (HDC) süsteemiga varustatud tagaveoga, mis hoiab ühtlast kiirust ise 
vajadusel pidureid juhtides, aidates teill allamäge aeglaselt ja turvaliselt sõita.

HAARDUVUS IGA PINNASEGA
Libedad pinnad nagu muda, liiv või lumi ei ole Daily’le mingiks väljakutseks: 
Traction Plus süsteemi saate aktiveerida vaid nupuvajutusega ja see aitab 
hoida kindlat haaret keerulistes tingimustes, aidates teid rasketes olukordades. 
Traction Plus on saadaval tagaveoga - esimesena tööstuses sellist tüüpi 
sõidukile.

VÄLDI KOKKUPÕRKEID AEBS JA CITY BRAKE PRO ABIGA
Täiustatud Hädapidurdussüsteem (Advanced Emergency Braking System, 
AEBS) aitab kaasa teie turvalisusele, tuvastadades võimaliku eesoleva 
kokkupõrke ja pidurdades iseenesest. AEBS väldib kokkupõrkeid kiirustel alla 
50 km/h ning leevendab märgatavalt kahjustusi suurematel kiirustel. Tihedas 
liikluses aitab lisaks kokkupõrkeid vältida City Brake PRO süsteem isegi nii 
madalatel kiirustel nagu 5 km/h. Mõlemad süsteemid tulevad kolmes eri 
seades, mida juht saab juhtimismenüüst ise valida. Sõidupargi haldajad saavad 
lisaks valida ja lukustada süsteemi seaded.

STRESSIVABALT SUURTES LIIKLUSUMMIKUTES
Tipptunni liiklusummikus saate aktiveerida Queue Assist süsteemi ja valida 
ohutu pikivahe, mida soovite hoida. Daily peatub ise, kui eesolev auto peatub, ja 
õrn puudutus gaasile paneb Daily uuesti liikuma. Tipptunnil närvitsemine kuulub 
nüüdsest minevikku!

SÕIDA TURVALISELT KIIRTEEL
Vahel kipub pikkadel maanteesõitudel tähelepanu hajuma ning siis tagab 
Adaptiivne Püsikiirushoidik teie turvalisuse. Määrake oma sõidukiirus ja 
pikivahe eesoleva sõidukiga, ning kui eesolev masin peaks pidurdama, reageerivad 
sellele ka Daily süsteemid ja vähendavad ise teie kiirust, et säilitada ohutu pikivahe 
kuni too sõiduk ära keerab või kiirendab.
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PARDAL ELAMINE  
JA SÕIDUELAMUS
70% paremini manööverdatav tänu elektrilisele  

roolivõimendile ja linnarežiimile.

15% parem nähtavus ja takistuste märkamine  

tänu uutele LED-esituledele.
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TEHNOLOOGIA TEIE TEENISTUSES
Daily kasutab uusimaid tehnoloogiaid, et pakkuda meeliülendavat sõiduelamust ja suurepärast töökeskkonda. Elu pardal on lihtsam, 
mugavam ja produktiivsem kui eales varem.

MUGAV JUHTIDA, TÄPSELT TEIE KÄE JÄRGI 
Tervele Daily roolimissüsteemile on antud täiesti uus disain, et 
pakkuda teile samasugust sõiduelamust nagu sõiduautoga. Te saate 
rooli reguleerida igas suunas ja iga nurga alla, et teil oleks perfektne 
ja mugav sõiduasend. Väiksema, nahast rooli küljes on erinevad 
juhtimislülitid, nii on teil rohkem jalaruumi, mis tagab ülima 
mugavuse.

SUJUVALT JA LIHTSASTI MANÖÖVERDATAV
Uus elektriline roolivõimendi reageerib täpselt juhi tahtmisele, 
vähendades roolikeeramise vaeva ja pakkudes sujuvat 
sõidukogemust. Roolivõimendi summutab vibratsiooni ja aitab 
vältida külglibisemist ja rataste ebatasasusi, pakkudes suurepärase 
stabiilsuse ja kontrolli tunnet.
Samuti on võimalik vaid nupuvajutusega aktiveerida ainulaadne 
City Mode režiim, mis vähendab roolikeeramise vaeva kuni 70%, 
et saaksite täielikult sõitmist nautida ka tiheda liiklusega 
kesklinnatänavatel.
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HI-CONNECT: UUS MULTIMEEDIA SÜSTEEM
Daily varustuses on ülimalt kasutajasõbralik multimeedia süsteem 
7-tollise ekraaniga, DAB raadioga, sõidustiili hindamise süsteemiga, 
häältuvastusega,  TomTom® auto ja veoki navigatsioonisüsteemiga 
ja tahavaatekaameraga.
Tooge oma digitaalne elu lihtsasti pardale Apple CarPlay ja 
Android Auto™ abiga, mis lasevad teil teie nutiseadme ekraani 
peegeldada ja sõidu ajal ohutult sinu lemmikäppe nautida. 

SUUREPÄRASE NÄHTAVUSEGA LED-TULED 
Uued LED täistuled parendavad märgatavalt nähtavust ja takistuste 
märkamist 15% võrra tänu palju teravamale kiirele, mis levib 
kaugemale. Nähes lihtsalt suurepärased välja, aitavad nad teil ka raha 
säästa, kuna LED-tuledel on väga pikk eluiga.

MUGAV JA LIHTNE PARKIMINE 
Uus elektriline seisupidur läheb automaatselt tööle, kui ära 
pargite, ja lülitab end välja, kui olete valmis minema sõitma. Linnas, 
kus peate palju lühipeatusi tegema (näiteks pakke kohale 
toimetades), ei pea te enam aega raiskama piduri pealepanekuks 
ja mahavõtmiseks. Nii ei väsi teie käed enam sellest tüütust 
tegevusest ära ja nii suureneb ka produktiivsus. Te saate säästa 
kuni 5 tundi kuus, mis aitab kindlasti teie kasumile kaasa. 
Eemaldades salongist käsipiduri kangi, on seal nüüd rohkem 
ruumi liikumiseks.

LIHTNE JA ARUSAADAV SUHTLEMINE
Uuel kõrge resolutsiooniga värvilisel ekraanipaneelil asub uus, 
kasutajasõbralik ja intuitiivne juhtimisliides, mis teeb Dailyga 
suhtlemine väga lihtsaks ja annab reaalajas ligipääsu kõigile vajalikele 
seadetele ja informatsioonile.

OHUTUS JA TÕHUSUS  
REAALAJAS REHVIRÕHU JÄLGIMISEGA
Rehvirõhu jälgimise süsteem kuvab iga rehvi siserõhu reaalajas teie 
ekraanipaneelile. Nii saate alati kindel olla, et sõidate alati sobiva 
rehvirõhuga. Mitte ainult ei ole tulemuseks ohutum sõitmine, vaid 
lisaks vähendab see ka teie kütusekulu. Daily on esimene kaubik, mis 
pakub sellist süsteemi nii tava- kui topeltratastega mudelitele.
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TÄIUSTATUD ÜHENDUVUS  
JA TEENUSED
Rohkem tööaega tänu ennetavatele teenustele. 

Suurem efektiivsus tänu sõiduki oleku pidevale jälgimisele  

ja juhtimise hindamise süsteemile.
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SISENE DAILY ÜHENDATUD  
TEENUSTE MAAILMA
Daily ühendused ei piirdu sugugi vaid telefoni pardal kasutamisega. 
Kaubik on ühendatud terve rea teenustega, mis aitavad meil teie 
ettevõttet toetada erinevaid vigu ennetades ja seisuaegu 
vähendades, maksimeerides sellega teie produktiivsuse.

PIKEM TÖÖAEG
Daily ühendused pikendavad teie aega teel, viies sõiduki otsekontakti 
IVECO spetsialistidega, kes saavad teie Dailyst reaalajas andmeid, 
võivad vajadusel teostada diagnostikat ning suudavad tuvastada 
võimalikud probleemid enne nende tekkimist, võttes kasutusele 
ennetavad meetmed seisakute lühendamiseks.
Täpne reaalajas info teie Daily kasutuse kohta võimaldab meil ette 
planeerida teie sõiduki hooldust ja remonti, vähendades sellega teie 
visiite IVECO hoolduskeskustesse ja võimaldades teil rohkem oma 
tööle keskenduda.
Kõik need andmed mida me teie Dailyst saame, annavad meile täpse 
ja täieliku pildi sõiduki kasutuse kohta. Nii saame pakkuda just teile 
kohandatud teenusepakkumisi ja finantslahendusi, mis võtavad 
arvesse majanduslikud kõikumised, mida igal äril ette võib tulla.
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REGULEERIGE OMA DAILY EFEKTIIVSUST
Dailyt on võimalik reaalajas hallata läbi MYDAILY, mis ühendab teid teie sõidukiga. 
MYDAILY on saadaval nii veebilehe kaudu kui ka läbi MYDAILY rakenduse 
nutiseadmel, kui olete liikvel.
Te saate oma sõidukil silma peal hoida, analüüsida selle võimekust, kütusekulu ja 
juhi sõitmisstiili. Samuti saate planeerida ette hooldusaegu, et viia teie autopargi 
efektiivsus maksimumini.
Daily saadab teile ka regulaarselt nutika ülevaate oma sooritusest ja kütusekulust, 
pakkudes nõuandeid, kuidas sõidustiili parandada, et auto eest hästi hoolt kanda 
ja kütust säästa.

AUTOPARGI HALDAMISE LAHENDUSED
Daily pakub terviklikku autopargi haldamise lahendust, mis aitab kulusid 
vähendada, näidates mootori diagnostikat, juhi käitumist, täpset asukohta ja 
läbisõitu reaalajas.
Kui teil peaks juba mõni enda autopargi haldamise süsteem olema, annab Daily 
kõik oma andmed läbi veebi-API liidese. Nii saate olla kindel, et sõiduk suhtleb 
teie süsteemiga veatult.

DAILY BUSINESS UP™:  
TEIE SÕIDU JA ETTEVÕTTE ASSISTENT
DAILY BUSINESS UP™ on lihtsaim viis oma äri ühenduses hoida. Kohe kui olete 
DAILY BUSINESS UP™ oma seadmele alla laadinud ja DAB-raadioga ühendanud, 
saate nautida teenuseid, mis aitavad teie tootlikkust ja efektiivsust maksimeerida.
DAILY BUSINESS UP™ aitab teid näiteks juhi sõidustiili hinnates, ja on teie 
ettevõtte parim sõber, organiseerides teie autopargile hooldusaegu ja jälgides 
sõidukite töövõimet MYDAILY portaalis.
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DAILY SAAB TÖÖ STIILSELT TEHTUD
Daily on alati populaarne olnud tänu oma heale väljanägemisele - kuid uue Dailyga käib disain käsikäes funktsionaalsusega. Ta on 
loodud pöörates erilist tähelepanu detailidele, igal osal on oma eesmärk. Uus Daily on loodud, et aidata teie ettevõttel tippu tõusta.
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STIILNE JA OTSTARBEKAS ARMATUURLAUD
Elegantne armatuurlaud oma voolavate joonte ja uue kõrgresolutsioonilise 
ekraanipaneeli ja HI-CONNECT multifunktsionaalse ekraaniga keskel 
toob kogu vajaliku info ja seaded vaid sõrmeliigutuse kaugusele.

HI-CONNECT
Uus HI-CONNECT multimeediasüsteem 7-tollise ekraaniga teeb oma 
nutiseadme ühendamise Apple CarPlay või Android Auto™ abil 
lihtsaks. Nii saate oma digitaalse elu pardale alati kaasa võtta.

SUURE NÄHTAVUSEGA LED-TULED
Uued LED täistuled näevad lihtsalt suurepärased välja ning samal ajal 
parendavad märgatavalt nähtavust tänu teravamale kiirele, mis levib 
kaugemale. Te säästate ka hoolduskuludelt kõvasti raha, kuna LED 
tuledel on pikk eluiga.

VÄHEM-KULUKAM DISAIN: 3-OSALINE KAITSERAUD
Kaitserauad saavad kergesti linnas ja tihedas liikluses vigastada ja 
mõnikord on nende vahetamine päris kallis. Modulaarne 3-osaline 
disain tähendab seda, et tavaliselt ei pea te tervet kaitserauda välja 
vahetama: 90% kordadest peab välja vahetama ainult kahjustada 
saanud osa, mis toob kaasa palju väiksemad remondikulud.

UUS EESMINE ILUVÕRE
Uus, laiem iluvõre suurendab ventilatsiooni, kaitstes samal ajal mootorit 
ja radiaatorit. Uus kuumalt tagumise protsess teeb selle tugevaks ja 
äärmiselt vastupidavaks.

SUUREM KOORMUS, ROHKEM STIILI
Uued sulamist rattad ei näe lihtsalt head välja: nad on ülikerged, ent 
aitavad suurendada koormise raskust 10 kg võrra tavaratastega 
mudelitel.
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VALI OMA VÕIMSUS 
Tänu laiale mootorivalikule võimsusevahemikus 116 kuni 210 hj saate valida võimsuse, mis just teile kõige paremini sobib. Daily 
pakub kahte mootorit: 2.3-liitrist F1A mootorit mis on nüüd saadaval nii kerge kui ka suure koormuse tüübikinnitusega, ja 3.0-liitrist 
F1C suure koormuse jaoks. Kui teie jaoks on oluline täielik sõidunauding, meeldib teile ainulaadne HI-MATIC käigukast, mis on 
saadaval kogu mudelivalikus. Kui aga vajate eriti vaikset sõidukit linnas sõitmiseks, siis on CNG abil töötav Daily HI-MATIC Natural 
Power lahendus just teile.

VÕIMSALT EESMÄRGI POOLE
TIPPKLASSI MOOTORID - TIPPKLASSI JUHILE 

ALATI PARIM SOORITUS
Te võite alati kindel olla, et Daily’l on kogu vajalik võimsus, haarduvus ja kaubaruumi maht, mis aitavad teid tõhusalt teie eesmärgi 
poole - kõike seda madalate kütuse- ja ülalpidamiskukudega.

e-VGT:  elektrooniline Varieeruva Geomeetriaga Turbolaadur; VGT: Varieeruva Geomeetriaga Turbolaadur; WG: WasteGate; CNG: looduslik surugaas

  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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PERFEKTNE KAUBIK IGAKS ÜLESANDEKS
Daily pakub suurimat mudelivalikut tööstuses - see on ainuke kaubik, mis algab 3.3 tonniste mudelitega ja lõppeb 7.0 tonnistega, 
kaubaruumiga alates 7.3 m3 ja minnes kuni 19.6 m3. Daily unikaalne mitmekülgsus tähendab, et mis iganes teie eesmärk on, leiate 
perfektse kaubiku, et oma ettevõtte ambitsioonid täide viia.

EKSTREEMSELT ISIKUPÄRASTATAV
Daily on disainitud ja ehitatud nii, et pakub peaaegu lõputuid kerevariante, tehes väga kergeks seda ümber teha täpselt teie vajaduste 
jaoks. See on suurepärane valik spetsiifiliste ja paljunõudvate muudatuste jaoks, nagu näiteks pääste- või kiirabiauto.

LÕPUTUD VÕIMALUSED
IGAPÄEVAKAUBIK PIIRIDETA AMBITSIOONIDEKS 

TÄITKE KÕIK OMA UNISTUSED
Daily on oma klassi kõige mitmekülgsem sõiduk. Selle laialdane mudelivalik ja erinevad keremuudatused avavad lõputul hulgal 
võimalusi: misiganes teie ülesanne on - mitmekordsed peatumised linnas nagu paki- või kulleriteenus või raskemate asjade, näiteks 
mööbli transport - saate te alati Dailyt isikupärastada, et ta vastaks perfektselt teie äri ja ülesannete vajadustele.

KAUBIK POOLAKNAGA KAUBIK AKNAGA KAUBIK

TÄISMASS

3.3 - 7 t 3.3 - 5.2 t 4.5 - 6.5 t

MADAL KATUS (H1) KESKMINE KATUS (H2) KÕRGE KATUS (H3)

KAUBARUUM

7.3 - 9 m3 10.8 - 17.5 m3 13.4 - 19.6 m3
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Vedage raskemaid koormaid tippklassi esivedrustusega, mis tõstab maksimaalset lubatud koormat. Te võite julgelt kindel olla 
esitelje peale, mis suudab kanda kuni 1900 kg 3.5-tonnistel mudelitel kasutades kerget ja tugevat QUAD-LEAF vedrustust, või isegi 
kuni 2700 kg topeltratastega mudelitel QUAD-TOR vedrustusega.

SÜNDINUD OLEMA SITKE
KEEGI EI JÕUA ISEGI LÄHEDALE
Dailyga saate kõige raskemad tööd tehtud kiiremini ja vähemate sõitudega, säästes aega, raha ja keskkonda.
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Daily uus täiustatud käigukast tagab selle, et mootor töötab alati sobivatel pööretel, pikendades nii mootori eluiga, mille jooksul saab 
Daily teie heaks endast parima anda.
Daily lisab teie ettevõttele väärtust, kandes alati tõrgeteta teie koormaid ja tõstes teie kasumit tänu oma madalatele kütuse- ja 
ülalpidamiskuludele kuni oma eluea lõpuni.

LOODUD KESTMA
DISAINITUD AJAS VASTU PIDAMA
Te võite alati Daily peale kindel olla, kui te tema jõudu ja võimsust vajate. Ta tassib raskeimaid koormaid ja töötab tõrgeteta päevast 
päeva, kauem kui ükski teine kaubik turul.
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DAILY HI-MATIC:  
TÄIELIK SÕIDUNAUDING

Sõitke ülimugavalt tänu esimesele 8-käigulisele automaatkäigukastile. Sõitke turvaliselt ja keskenduge liiklusele ja juhtimisele 
ergonoomilise multifunktsionaalse käigukangiga ja lihtsalt nautige sõitmist.

Legendaarne vastupidavus ja usaldusväärsus Daily lahendusega, mis kaitseb mootorit ja jõuülekannet, vähendades seeläbi 
hoolduskulusid.

Andke oma ärile jõudu juurde tippklassi jõudlusega. Meie parim, Daily HI-MATIC 3.0 liitrise F1C toodab võimsad 210 hobujõudu 
470 Nm pöördemomendiga. Tippklassi võimsus koos rekordilise 7.0 tonnise täismassiga teeb Daily HI-MATIC kaubikust parima 
lahenduse kõige nõudlikumade missioonide jaoks.
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Eriti lai mootorivalik. Daily HI-MATIC pakub laialdast mootorivalikut kahes 
eri variandis - 2.3-liitrine ja 3.0-liitrine. Hobujõude on vastavalt valikule alates 
116 kuni 210, olles parim valik ükskõik millise eesmärgi saavutamiseks.

Nautige sõitmist säästlikult koos naturaalgaasiga. HI-MATIC sõiduelamus 
on saadaval kogu Daily Natural Power mudelivalikule, pakkudes kõiki HI-MATIC 
süsteemi jõudluse, säästlikuse ja mugavuse eeliseid koos IVECO Natural Power 
tehnoloogia vastupidavuse ja madalate ülalpidamiskuludega.

Lõigake kasu Daily HI-MATIC’u erakordsest kütusesäästlikkusest ECO 
ja Võimsusrežiimide abil koos Start & Stop süsteemiga, standardvarustuses 
2.3 liitrisel mootoril. Käigukasti vastavalt vajadusele kohanduv käiguvahetamine 
tagab alati sujuvalt korrektse käigu alla 200 millisekundiga. Lai suhteulatus 
tähendab seda, et mootor on alati optimaalse käigu peal.
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DAILY BLUE POWER: 
JÄTKUSUUTLIKKUSE MEISTER
NAUTIGE LÕPUTUID SÕITE LINNAS
Daily Blue Power on vastus teie rohelise transpordi vajadustele. See on suurepärane valik linnas ja eeslinnas liiklemiseks, 
pakkudes laia valikut kauakestvaid tehnoloogiaid, et saaksite kesklinnades liigelda ilma, et peaksite muretsema 
keskkonnaregulatsiooonide pärast.

VÕIMSUS HI-MATIC
KAUBIK

MINIBUS
Ratas Topeltratas

NATURAL POWER 136 hj 35S 35C 40C 50C 65C 70C 50C

ELEKTRILINE 80 kW – – 45C 50C 50C

 Saadaval – Pole saadaval
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DAILY HI-MATIC NATURAL POWER:  
KAUAKESTEV TÄIELIK SÕIDUNAUDING

HI-MATIC MUGAVUS JA TURVALISUS
Sõitke mugavalt ja ohutult Daily HI-MATIC Natural Power mootoriga, esimene naturaalgaasiga töötav 
sõiduk omas klassis 8-käigulise automaatkäigukastiga.

KONKURENTSITU JÕUDLUS
Te võite alati kindlad olla 3.0 liitrise CNG mootori jõudluses, mis on oma diiselmootorist vennaga 
täpselt sama võimas. Konkurentsitu 136 hobujõu ja 350 Nm pöördemomendiga saate jagu igast 
ülesandest.

ÜLETAMATU KÜTUSESÄÄSTLIKKUS
HI-MATIC jõuülekanne ja Natural Power mootor nihutavad kütusesäästlikkuse piire. Kui võtta arvesse 
CNG madalamat hinda paljudes riikides, säästate kuni 35% diisliga võrreldes.

PEAAEGU NULL CO2 EMISSIOONE
HI-MATIC koos Natural Power mootoriga vähendab CO2 emissioone kuni 5% võrreldes diisliga 
linnakontekstis. Koos biometaaniga aga lausa kuni 95% - väga lähedal praktiliselt olematutele 
väljaheidetele.

DAILY ELECTRIC: NULL-VÄLJAHEIDETEGA  
KERGE TARBESÕIDUK

200 KM SEIKLEMIST
Paindlikud akuseaded koos säästlike lisadega nagu EcoPower režiim ja pidurdamisel energia tootmine 
tagavad märkimisväärse, kuni 200 km pika sõidukauguse reaalsetes linnatingimustes.

2-TUNNINE KIIRLAADIMINE
Daily laadimine võtab vaid 2 tundi kiirlaadimise režiimis nii avalikes kui isklikes laadimiskohtades.  
Nii saate laadida kus iganes olete, patenteeritud paindlike laadimisrežiimidega ja unikaalse elektriauto 
pistikuga.

NULL EMISSIOONE
Daily Electronic on erakordne sõiduk, mis ei saasta keskkonda ja on laieima mudelivalikuga tööstuses.

PIIRAMATU SÕITMINE NII PÄEVAL KUI ÖÖSEL
Nautige Daily Electric’u täit potentsiaali kõige rangemate liikluse- ja mürapiirangutega linnades, tänu 
oma null-emisioonidele ja vaiksele töötamisele.
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DAILY LÜHIÜLEVAADE

JUHTIGE OMA ÄRI VÕIMSALT JA TÕHUSALT
 - Valige õige mootor oma eesmärgi jaoks laiast jõuallikate valikust 2.3-liitriste ja 3.0-liitriste variantidena
 - Säästke kuni 10% kütust Daily tõhusate lisadega: uus elektrooniliselt kontrollitav varieeruv geomeetriline laadur, 
uus generaator, Start & Stop süsteem ja Super Eco rehvid.

 - Säästke kuni 10% hoolduskuludelt linnakontekstis tänu pidevatele uuendustele ja pikemale ajale õlivahetuste 
vahel.

 - Nautige diiselmootori jõudlusega võrdset puhtalt ja vaikselt töötavat Daily Natural Power mootorit.

NAUTIGE OHUTUT, STRESSIVABA SÕITU
 - Vältige kokkupõrkeid tihedas linnaliikluses ja kiirteedel AEBS ja City Brake PRO tehnoloogiate abiga
 - Aktiveerige Queue Assist tipptunni ummikutes ja Daily seisab ja liigub ummikus edasi automaatselt
 - Sõitke kiirteedel turvaliselt, kuna Adaptiivne Püsikiirushoidik hoiab teid ise ohutus kauguses eelnevast sõidukist ja 
Proactive Lane Keeping Assist süsteem aitab teil omas reas püsida

 - Sõitke ohutult ja aeglaselt järskudest kallakutest alla Hill Descent Control süsteemiga
 - Alati korralik haarduvus libedal pinnasel Traction Plus abiga
 - Daily püsib risttuultes stabiilsena tänu Crosswind Assist süsteemile.

SISENEGE DAILY ÜHENDATUD TEENUSTE MAAILMA
 - Lõigake kasu Daily ühendustest ja hoidke sõidukit teel koos meie ennetava lähenemisega hooldusele
 - Spetsiaalne IVECO ekspertidest loodud tiim on alati valmis teid aitama ja reaalajas diagnostikat tegema
 - Hoidke silm peal oma sooritusel ja kütusekulu koos MYDAILY veebiportaaliga, nüüd ka teie mobiilis
 - Hallake oma autoparki reaalajas koos meie Autopargi Haldamise Lahendustega
 - Ühenduge oma Dailyga ülilihtsalt läbi DAILY BUSINESS UP™ süsteemi ja tõstke oma produktiivsust ja efektiivsust

TEHNOLOOGIA TEIE TEENISTUSES
 - Kogege Daily sujuvat, kerget manööverdusvõimet uue elektroonilise roolivõimendiga
 - Lülitage sisse City Mode linnas sõites ja vähendage juhtimisvaeva veel lisaks kuni 70%
 - Hallake kõiki vajalikke seadeid ja informatsiooni läbi uue kasutajasõbraliku kõrglahutusega ekraanipaneeli
 - Sõitke ohutult ja säästke kütust uue reaalajas rehvirõhu jälgimise süsteemiga
 - Parkige vaevata uue automaatse elektroonilise seisupiduriga
 - Nautige oma digitaalset elu ja multimeediat 7-tollisel HI-CONNECT ekraanil
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VÕIMSALT EESMÄRGI POOLE
 - Valige just selline võimsus nagu teie ettevõttele tarvis meie laiast jõuallikate valikust: 2.3-liitrine F1A mootor 
saadaval nii kerge- kui raskekoormuse seades, ja raskekoormuse seades 3.0-liitrine F1C

 - Lai valik erinevaid nimivõimsuseid, alates 116st hobujõust ja lõpetades 210ga, ja pöördemomendiga 320st 
470ni

 - Valige Daily HI-MATIC Natural Power, kui vajate väga vaikset ja praktiliselt ilma emissioonideta sõidukit 
linnaülesanneteks

LÕPUTUD VÕIMALUSED
 - Mis iganes teie ülesanne on, leiate te täpselt sobiva Daily oma ettevõtte jaoks tööstuse suurimast mudelivalikust: 
täismassiga alates 3.3 tonni ja lõpetades 7.0 tonniga ja kaubaruumiga 7.3 kuni 19.6 m3

 - Muutke oma Dailyt just nii nagu tarvis, peaaegu lõputust keretööde valikust
 - Valige just selline versioon, mis vastab teie transpordi vajadustele: paneelkaubik, poolaknaga ja aknaga kaubik

SÜNDINUD OLEMA SITKE
 - Laadige Daily julgelt ääreni täis ja saage kõige nõudvamad tööd tehtud kiiremini ja vähemate sõitudega - päev 
päeva järel ja aasta aastalt

 - Võite kindel olla esitelje peale, mis suudab kanda kuni 2700 kg 7.0 tonnisel mudelil QUAD-TOR vedrustusega

LOODUD KESTMA
 - Daily on alati piisavalt tugev ja võimas, et tassida teie raskeimaid koormaid, püsides oma sooritusega tippklassis iga 
päev läbi oma pika eluea

 - Täiustatud käigukast ja usaldusväärne mootor, mis töötab alati optimaalsetel pööretel, tagavad jõuülekandesüsteemi 
pika eluea

 - Tõstke oma ettevõtte väärtust Dailyga, mis tassib teie suuri koormaid kasumlikult tänu madalatele kütuse-ja 
ülalpidamiskuludele
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PÜSIVALT EFEKTIIVNE
Daily Minibus on veelgi võimsam ja keskkonnasõbralikum uue 
210 hj mootoriga, valikus on 3 mootoritüüpi: Diisel, CNG ja 
elektriline.

STIILSED ARGIPÄEVASÕIDUD
Innovaatiliselt stiilne välimus ja uus sisemus tähendavad seda, et 
reisijad viibivad stiilses keskkonnas, nautides luksuslikku mugavust.

PIIRAMATU MITMEKÜLGSUS
Daily Minibus’i lai mudelivalik, mis saab kanda kuni 22 reisijat, 
tähendab seda, et on olemas mudel igaks inimeste transpordi 
ülesandeks
- Turistiversioon stiilselt ja mugavalt reisimiseks
- Linnadevaheline variant klassi parimaks reisijate 

mahutamiseks
- Edasi-tagasi sõidubuss lennujaama- ja hotelliteenusteks
- Koolibussid disainitud just õpilaste vedamiseks

MINIBUS: REISIGE STIILSELT
Daily Minibus sisaldab endas kõiki Daily parimate tehnoloogiate eeliseid, nagu täiustatud ühendused, juhiabisüsteemid ja 
eksklusiivne HI-MATIC automaatne käigukast koos madalate ülalpidamiskulude, usaldusväärsuse ja mitmekülgsusega, mis on 
kõik selle masinapere kaubamärgiks.

BLUE POWER

MUDELID Start Line Tourys Natural Power Electric

PIKKUS (mm) 5963 / 7128 / 7498 5963 / 7128 / 7498 7538 7168 / 7538 7168

TELJEVAHE (mm) 3520L / 4100 / 4100L 3520L / 4100 / 4100L 4100L 4100 4100

MOOTOR 150 hj - 180 hj - 210 hj  
Diisel

150 hj - 180 hj - 210 hj  
Diisel

180 hj - 210 hj  
Diisel

136 hj  
CNG

80 kW elektrimootor + 
energia mahutavus  

56/84 kWh

REISJATE MAHUTAVUS kuni 22 kuni 22 kuni 22 kuni 22 kuni 19

KÄIGUKAST MANUAAL / HI-MATIC MANUAAL / HI-MATIC MANUAAL / HI-MATIC MANUAAL / HI-MATIC –
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TELJEVAHE  (mm) H1 (1545 mm) H2 (1900 mm) H3 (2100 mm)

3595
9 m3 10,8 m3 –

5.5 t / 7 t - Tavaratastega 5.5 t / 7 t - Tavaratastega –

3595L
– 12 m3 13.4 m3

– 5.5 t / 7 t - Tavaratastega 5.5 t / 7 t - Tavaratastega

4175
– 16 m3 18 m3

– 5.5 t / 7 t - Tava-/Topeltratastega 5.5 t / 7 t - Tava-/Topeltratastega

4X4: HAARDUVUS IGAL PINNASEL
VALMIS IGAKS ÜLESANDEKS
Daily 4x4 pakub täielikku valikut sõidukeid nii igasugusel teel kui ka ilma teeta sõitmiseks 5.5-ja 7.0-tonniste versioonidega, koos 
mahukate kaubaruumidega alates 9 kuni 18 m3 tavaratastega mudelil maastikul sõitmiseks ja 16 kuni 18 m3 topeltratastega mudelil 
igasugusel teel sõitmiseks.

KONKURENTSITU JÕUDLUS
3.0-liitrine 180 hj mootor viib teid teie sihtpunkti, olgu see kui iganes raskesti ligipääsetav. Te võite täielikult igal maastikul sõitmist 
nautida koos HI-MATIC 8-käigulise automaatkäigukastiga.

VIIB TEID ÜKSKÕIK KUHU
Igal teel sõitmiseks topeltratastega mudelitel ja maastikul sõitmiseks tavaratastega mudelitel on ulatub täismass 7 tonnini.

TURVALISELT IGAL POOL
Koos kõigi ohutuslisadega, nagu näiteks ABS(blokeerumisvastane pidurisüsteem)-pidurid ja ESP (Elektrooniline Stabiilsusprogramm), 
mis on spetsiaalselt Daily jaoks arendatud, olete te täielikult kaitstud ka kõige kaugemates asukohtades.

TÄIELIK SÕIDUNAUDING
Tänu oma topelmadalale suhtele on Daily 4x4 saadaval 
12-edasikäiguga manuaalkäigukastiga ja 16-edasikäiguga  
HI-MATIC käigukastiga. Piiramatu ronimisvõime ja seda kõike 
ülima mugavusega. Madalat suhet annab kergesti reguleerida 
ergonoomilise nupuga armatuurlaual.

Manuaal- ja automaatkäigukasti suhe
 - Normaalsuhe 1:0.9
 - Madal suhe 1:2.15

DIFFERENTSIAALILUKUD
Daily 4x4 tagab alati parima pidamise igas olukorras koos 
kolme lukustatava differentsiaaliga esi- ja tagateljel ja 
keskdifferentsiaaliga käigukastil. Differentsiaale saab avada ja 
lukustada mugavate lülititega armatuurlaual.
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VARUSTUS
MANUAAL HI-MATIC

VALIKUVÕIMALUSED BUSINESS BUSINESS  
PREMIUM BUSINESS + BUSINESS 

EXCLUSIVE

Kõrge resolutsiooniga värviline ekraanipaneel Standard Standard
Digitaalne DAB raadio
USB pesa laadimiseks
Käsitsi juhitav konditsioneer
170 cc kompressorkonditsioneer
Kahes suunas reguleeritav rool
Vedrustusega juhiiste reguleeritava alaselja toega
Püsikiiruse hoidja
LED-täistuled
Digitaalne DAB raadio koos BUSINESS UP™ süsteemiga
Tahvelarvutihoidja USB laadimispesaga
Automaatne kliimaseade
Kahekohaline iste lauaga
Tekstiilivahust peatoed
Nahaga kaetud rool
Rikkalik kahevärviline armatuurlaud

ÜLESANDEGA KAUBIK
MANUAAL / HI-MATIC 

VALIKUVÕIMALUSED DELIVERY DELIVERY +

270° kraadi avanevad tagauksed
Kolmas stopp-ja suunatuli
Kaubiku vahesein ja fikseeritud aken
Kabiinis käesang
Karp erinevate ühendustega
Kaubaruumi LED tuled
Ülemised riiulid

LISAPAKETID
SEADISTAGE OMA DAILY’T
Looge just selline mudel nagu teie ettevõttele tarvis on, valides paketid, mis vastavad teie nõuetele kolmes kategoorias: varustus, 
funktsionaalsus ja eesmärk. Varustuse kategoorias saate valida alates hästi tuntud Business paketist kuni  tippklassi Business Exclusive 
paketini Daily HI-MATIC’u jaoks. Isikupärastage oma DAILY’T talve või Hi-Drive paketiga funktsionaalsuse kategooriast ja Delivery või 
Delivery+ paketiga, mis teid teie eesmärgiga aitab.

FUNKTSIONAALSUS
MANUAAL HI-MATIC

VALIKUVÕIMALUSED WINTER HI-DRIVE WINTER HI-DRIVE

Soojendusega vedrustusega juhiiste reguleeritava alaselja toega
Soojendusega esiistmed
Soojendusega esiklaas
Udutuled
Jahutusvedelikust kabiini soojendamine
Kõrge resolutsiooniga värviline ekraanipaneel Standard Standard
Adaptiivne Püsikiirushoidik
Adaptiivne Püsikiirushoidik ja Queue Assist
Reast lahkumise hoiatus ja proaktiivne reahoidmisabi
AEBS ja City Brake PRO
ESP and risttuultes stabiilsuse säilitamise süsteem
Elektriline seisupidur
Automaatne kaugtulede juhtimine
Automaatne kojameeste ja esitulede juhtimine
Rehvirõhu jälgimise süsteem
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NAHAGA KAETUD ROOL

Nautige luksuslikku nahast rooli tunnet oma 
pikkadel tööpäevadel koos kõigi lülititega otse 
teie sõrmede all.

TAHVELARVUTI HOIDIK

Kasulik tahvelarvutihoidja armatuurlaual saab 
turvaliselt kinni hoida teie mistahes suurusega 
nutiseadet, samuti saab seda kasutada dokumentide 
hoidmiseks.

HI-CONNECT

Tooge oma digitaalne elu lihtsasti pardale Apple 
CarPlay ja Android Auto™ abil ning nautige rakendusi 
kasutajasõbraliku multimeediasüsteemiga koos 
7-tollise ekraani, DAB raadio, navigatsioonisüsteemi 
ja palju muuga.

ÜHENDUSKARP

Hoidke Daily’t teel kaugjuhendava diagnostika, 
ennetava hoolduse ja optimaalse remondi 
planeerimisega. Avastage maailm uusi teenuseid 
nagu personaalsed hooldusgraafikud ja sõiduki 
andmete haldamine läbi MyDAILY veebiportaali 
ja rakenduse

DAB RAADIO + DAILY BUSINESS UP™

Nautige kõiki DAB raadio võimalusi ja 
ühendage oma nutiseade sõidukiga, et DAILY 
BUSINESS UP™ süsteemist viimast võtta.

REISJATEISTE LAHTIKÄIVA LAUAGA

Kasutage oma sülearvutit ja tehke paberitööd 
uuel mugavasti lahtikäival laual.

AVAGE KINDALAEGAS KOOS 
JUHTMEVABA LAADIJAGA

Veenduge, et teie nutiseadmel oleks alati aku 
täis laetud: asetage ta juhtmevaba laadija peale 
oma dokumentide kõrvale armatuuri sisse 
ehitatud kindalaekasse.

ELEKTRILINE SEISUPIDUR

Uus elektriline seisupidur läheb automaatselt 
tööle, kui pargite ja lülitub välja, kui olete valmis 
liikuma. Nii saab lahti käsipidurikangist, tänu 
millele on salongis rohkem ruumi ja saate läbi 
salongi kergemini liikuda.

WEBASTO ISESEISEV SOOJENDI

Külmad käimapanemised on nüüd minevik 
koos Webasto iseseisva soojendusega: pange 
peale taimer, et eelsoojendada mootor ja 
salong ning astuge meeldivalt sooja Daily’sse, 
kui olete valmis sõitma hakkama.

KONTROLLIGE KLIIMASEADET 
KÄSITSI VÕI AUTOMAATSELT

Säilitage meeldiv temperatuur salongis Daily 
konditsioneeri abil. Valige tõhus manuaalkontroll 
või automaatne juhtimine, mis optimiseerib 
kompressori kasutust, vähendades nii 
energiatarbimist.

VEDRUSTUSEGA ISTMED

Vedrustusega istmed, saadaval ka soojendusega, 
pakuvad lisamugavust nii juhile kui reisijatele.

LUKSUSLIK PEATUGI

Sõitke ohutult ja mugavalt uue luksusliku 
tekstiilivahust peatoega.

LISAD
KOHANDAGE DAILY’T JUST ENDA EESMÄRKIDE JAOKS
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ADAPTIIVNE PÜSIKIIRUSHOIDIK  
JA QUEUE ASSIST

Adaptiise Püsikiirushoidiku (ACC) süsteem 
hoiab sõidukiirust ja hoiab ühtset vahemaad 
eesoleva sõidukiga. Tipptunni ummikutes aitab 
Queue Assist vältida tüütut mootori sisse-välja 
lülitamist.

SULAMIST RATAS

Sulamist rattad, suurepärane kombinatsioon 
stiilist ja funktsionaalsusest, on nii kerged, et 
saate 10 kg raskema koorma peale võtta. 
Saadaval ainult tavaratastega mudelitel.

AEBS JA CITY BRAKE PRO

Uus Täiustatud Hädapidurdussüsteem (AEBS) 
tuvastab eesoleva võimaliku kokkupõrke ja 
pidurdab automaatselt, et vältida või vähendada 
kokkupõrke mõju. Tihedas linnaliikluses aitab 
City Brake PRO madalatel kiirustel avariisid 
vältida.

EESMISED LED-TÄISTULED

LED tulede kiir levib kaugemale, parandades 
teie nähtavust ja takistuste märkamist kuni 15%. 
Te säästate palju ka hoolduskuludelt, kuna LED 
tuledel on väga pikk eluiga.

KAUBARUUMI LED-TULED

Kolm uut kaubaruumi LED-valgustit tagumiste 
uste kohal ja mõlemal pool seinas valgustavad 
kaubaruumi paremini ja vähendavad energiatarbimist.

PROAKTIIVNE REAHOIDMISABI

Proaktiivne reahoidmisabi aitab juhil sõidukit 
oma sõidureas hoida, nõksates rooli õrnalt 
sõidurea keskele tagasi, kui sõiduk hakkab 
sõidureast välja libisema. Kaugust sõidujoonest 
ja nõksu tugevust saab seadetest reguleerida.

ECOSWITCH PRO

Intelligentne EcoSwitch PRO süsteem teab ise, 
millal tööle minna ilma, et juht peaks midagi 
tegema. Süsteem vähendab kütusekulu ja 
emissioone.

REHVIRÕHU JÄLGIMISE SÜSTEEM

Rehvirõhu jälgimise süsteem (TPMS) kontrollib 
iga rehvi siserõhku, et nad oleksid alati parimal 
tasemel, suurendades sellega ohutust ja 
vähendades kütusekulu. Saadaval esimesena 
tööstuses nii tava- kui topeltrehvidele.

PUITPÕRAND

Puidust põrand on spetsiaalselt Daily jaoks 
disainitud ja pakub esmaklassilist kaitset, isegi 
kui koorem on rohkem äärtes kui keskel.

MESILASKÄRJEST PANEELID

Küljepaneelid ja põrand on sisemuses mesilaskärje 
struktuuriga, mis on väga vastupidavad niiskusele, 
keemiliste reaktsioonidele ja kriimustustele, 
pakkudes parimat võimalikku kaitset sõidukile.

TAGUMINE ÕHKVEDRUSTUS

Kui te pead palju peale-ja maha laadima, 
meeldib teile kindlasti tagumine õhkvedrustus, 
mis tõstab ja langetab taguosa kiiresti, et teil 
oleks mugavam ja ei raiskaks aega.

TELMA®  
ELEKTROMAGNEETILINE RETARDER

Telma® LVRS600 elektromagneetiline retarder 
ehk mootoripidur on väändemomendiga  
350 Nm, olles täielikult ESP süsteemiga 
kokkusobiv. Olles saadaval ka Daily  
HI-MATIC perele, tagab see kuni 80% sõiduki 
pidurdusvajadustest.



38

DAILY B-LINK LAHENDUSED
Daily viib ühenduvuse täiesti uuele tasemele ja avab ukse uutele, just teile kohandatud teenustele, mis aitavad teil oma sõidukist parimat 
välja saada, maksimeerides teelolekuaja; hallata tõhusamalt oma autoparki; säästa kütuse-ja ülalpidamiskuludelt ja nautida täielikult 
isikupärastatud finants- ja hooldusplaane.
Ühenduskarp paneb sõiduki otsekontakti IVECO ekspertidest loodud tiimiga, kes saavad andmeid kõigilt ühendatud sõidukitelt ja 
jälgivad nende sooritusvõimet.

PÕHITEENUSED:
Kaugdiagnostika
Diagnostika toimub kaugjuhitavalt ilma, et peaksite sõidukiga 
töökotta minema.
Üle õhu (OTA) teenus
Abistamine ja sõiduki tarkvarauuendused tehakse 
kaugjuhitavalt, ilma töökojas käimata.
Ennetavad teenused
Ennetavate teenustega tegelevad IVECO kontrollruumi 
spetsialistid sõiduki hetkenäitajate põhjal.
MYDAILY veebiportaal ja äpp
Portaal, et jälgida sõiduki olukorda ja juhi käitumist, saadaval 
ka äpina.
Hoolduse broneerimine
Broneerige hooldus lihtsalt ja kergelt läbi MYDAILY portaali.

MYDAILY Nutikas Aruanne
Perioodiline, automaatne kokkuvõte teie sõiduki sooritusest 
ja kütusekulust.
IVECO Autopargi Haldamine Verizon Connect poolt
 - Fleet Essential 
Autopargi haldamise lahendus põhikomponentidega: 
asukoht, kütusearuanded, sõiduki tervis.
 - Fleet Enhanced 
Professionaalne autopargi haldamine, sisaldab sõidutunde, 
kaugjuhitavalt tahhomeetri diagnostikasüsteemi, 
veebiteenused.
 - Fleet Enhanced & Workforce 
Täiustatud autopargi haldamine, sisaldab ka töövoo haldamist.

Link (Veebi API)
Veebi-API liides annab teile kõik sõidukiandmed, vahet pole, mis 
Autopargi Haldamise Süsteem teil on.

Daily B-link lahendustega saate ühenduvuse kõiki eeliseid nautida nii juhi kui autopargi haldajana ning parandada tööaega ja efektiivsust.

PAKETT TEENUSED

SMART
- Kaugjuhitav diagnostika
- Üle õhu (OTA) teenus
- Ennetavad teenused

- MYDAILY veebiportaal ja äpp
- MYDAILY hoolduse broneerimine
- MYDAILY Nutikas Aruanne

Teenused tulevad koos  
pardapealse ühenduskarbiga

FLOTTA - Fleet Essential by Verizon Connect
- Fleet Enhanced by Verizon Connect

- Fleet Enhanced and Workflow by Verizon Connect
- Link (Web API)

Teenuste eest peab  
perioodiliselt maksma
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- Hooldamine
- Määrimine ja õlitamine
- Õli ja määrete vahetamine 

vastavalt hoolduse ja remondi 
käsiraamatule

- Mootor
- Kütuse sisseprits
- Käigukast
- Veovõlli ja telje remont ning 

hooldus

- Komponendid, mis  
ei ole juba jõuülekande 
elemendi poolt kaetud,  
näiteks elektrisüsteemid

- Sidur
- Piduriklotsid
- Pidurikettad
- Piduritrumlid
- Piduritrumli hõõrdkatted

Põhi “elemendid” mis pakkumisse kuuluvad (Hooldus, Jõuülekanne, Jõuülekanne Ekstra, Kulumine) on võimalik kõik kokku kombineerida, 
et luua leping mis sobib perfektselt just teie ettevõttele. Allolev tabel võtab kokku kõikvõimalikud kombinatsioonid:

Daily tutvustab täiesti uut taset isikupärastamises läbi ühenduvuse. Reaalaja info 
põhjal mida sõiduk annab, saame me hoolduseid pikalt ette planeerida vastavalt teie 
Daily kasutusele - sobib suurepäraselt teie ettevõttele.
Lisaks pakuvad meie elemendid ekstreemset mitmekülgsust, tänu millele saate 
valida kombinatsiooni etteplaaneeritavast hooldusest ja pikendatud garantiiteenustest 
oma ettevõtte jaoks.

HOOLDUS JÕUÜLEKANNE
JÕUÜLEKANNE  
EKSTRA KULUMINE

ELEMENDID
VALIGE TEENUSED, MIS SOBITUVAD TÄPSELT TEIE ETTEVÕTTEGA
Daily pakub laia valikut teenuseid, mida saab kohandada vastavalt teie täpsetele vajadustele,  et teie sõiduk oleks alati tippvormis ja 
teie äri kasumis.

ETTEPLANEERITUD HOOLDUSLEPINGUD PIKENDATUD GARANTII

ELEMENDID:  
KAASA-/JA VÄLJAARVAMISED

 Kindel Daily B-Link Lahenduste pakkumine 
sisaldub teie 3XL ja 2XL lepingutes.

Muude kaasa-/ja väljaarvamiste jaoks uurige oma vastava 
turu dokumente.

HOOLDUS JÕUÜLEKANNE JÕUÜLEKANNE 
EKSTRA KULUMINE JÕUÜLEKANNE JÕUÜLEKANNE 

EKSTRA
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A

B

C

F

G

D
H I J

E

MUDELIVALIK
VALI ÕIGE DAILY, ET TEIE ETTEVÕTTE VAJADUSI RAHULDADA
Daily kaubik pakub laieimat mudelivalikut tööstuses, kuni 8000 tehaseversiooniga, kust valida. Need on kombinatsioon erinevatest 
teljevahedest, võimsustest, kaubaruumi mahutavusest, kõrgustest ja täismassidest, et saada hakkama ükskõik millise ülesandega.

KAUBARUUMI MAHUTAVUS
Lai valik teljevahesid, katuse kõrguseid ja tagaülendeid loovad palju erinevaid kaubaruumi võimalusi. Tegelikult on Daily ainuke kaubik, mis 
suudab pakkuda kaubaruumi alates 7.3 m3 kuni lausa unikaalse 19.6 kuupmeetrini.

A

TELJEVAHE
(mm)

B

SÕIDUKI 
PIKKUS

(mm)

C

KAUBA-RUUMI
KÕRGUS

 (mm)

D

KAUBA-RUUMI
LAIUS
 (mm)

G   KÕRGUS / KOORMAMAHT SÕIDUKI TÄISMASS 
(tonnides)H1 (1545 mm) H2 (1900 mm) H3 (2100 mm)

MIN. MAX.

3000 5080 2610 1800 7.3 m3 3.3 3.5

3520
5600 3130 1800 9 m3 10.8 m3 3.3 5.2

6000 3540 1800 12 m3 13.4 m3 3.3 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

Saate valida ise uste mõõdud, et teid teie ülesandega aidata. 
Te saate valida kuni 2-meetrise kõrgusega laadimisava.

TAGAUKSEDKÜLJEUKSED

UKSEAVA KASULIK KÕRGUS H  
H1 (mm)

 I  
H2 (mm)

J  
H3 (mm)

KÕRGUS 1450 1800 2000

LAIUS 1530

SIINIDEL KÜLJEUKSE MÕÕDUD (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm)

E   KÕRGUS 1440 1800

F   LAIUS
Teljevahe 3000 1100

Teljevahe 3520 / 4100L 1200
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METALLIKVÄRVID

52434 - ÖKOROHELINE52481 - BOREAALNE SININE

50127 - ULMEHALL

50124 - METALNE PUNANE 52205 - BRILJANTNE HALL

52358 - KIVIHALL

52490 - INSTINKTIIVNE SININE

50116 - PLAATINUM HALL

52360 - ÜLENI MUST

VÄRVID
VALI OMA DAILY VÄRV
Te saate valida sadadest matt- ja metallikvärvidest, et olla teie ettevõtte värvides, teiste sõidukite värvides teie autopargist või lihtsalt teie 
maitse järgi. Alltoodud värvid on lihtsalt mõned näited paljudest saadaolevatest värvidest, et saaksite oma kaubikut isikupärastada.

TAVAVÄRVID

50051 - HELESININE

50126 - MARANELLO PUNANE

50120 - PEGASO SININE

50162 - PROFESSIONAALNE HALL

52170 - PÄIKESEKOLLANE50105 - POLAARVALGE 52028 - SEIKLUSLIK ORANŽ

52062 - TAGASI MUST

52507 - JÄÄVALGE 
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LISATARVIKUD
TÄIUSTAGE OMA DAILY KOGEMUST
Lisatarvikud aitavad teil oma töökohta isikupärastada ja iga olukorraga kergemini hakkama saada. Täiustage oma Daily tehnoloogiat, 
mugavust, ohutust ja tõhusust IVECO laia valikuga spetsiaalselt disainitud lisatarvikutega.

ROHKEM TEHNOLOOGIAT 
Lisage oma mobiilsele töökohale kõige uuema tehnoloogiaga 
vidinaid. Uuel,  Androidil põhineval multimeediasüsteemil on 
valikus sisseehitatud GPS navigatsioonisüsteem ja DAB+ raadio, 
tagumine kaamera ja roolil asuvad juhtnupud, et pakkuda 
täielikku multimeedia navigatsiooni ja ohutut tagurdamist. 
Nutiseadmehoidja sobib suurepäraselt Daily armatuurlauaga ja 
on varustatud Qi tehnoloogiaga, et teie nutiseadet juhtmevabalt 
laadida. (1 / 2)

MAKSIMAALNE TÕHUSUS
Lisavidinate valik, mis teie masina efektiivsust parandavad, on 
suur ja lai. Tuulesuunajad, mis on disainitud Daily küljeakende 
jaoks, aitavad kaasa sõiduki aerodünaamilistele omadustele ja 
vähendavad turbulentsi, ilma et nähtavus kannataks. Vargavastane 
süsteem tagab kiire tankimise ja kaitseb teie kütust. (3 / 4)

SÕIDA OHUTULT
Spetsiaalselt Daily jaoks disainitud lisatarvikud suurendavad teie 
ohutust, kui te sõidate: uus kaitseraam, millel on Euroopa 
sertifikaat, tagab ohutuse sõiduki ees ning suurendab nii reisjate 
kui jalakäijate aktiivset kui passiivset kaitset. Wi-Fi tagurduskaamera 
toob teie vaatevälja sõiduki taha jääva ala. Koos selle jaoks 
loodud äpiga on teil kõik teie nutiseadme abil kontrolli all. (5 / 6)

LOODUD TEIE EESMÄRGI TÄITMISEKS
Andke oma Daily kaubaruumile parim kaitse erilõikega 
materjalidega ja põrandaga, mis on peab vastu nii kriimustustele, 
niiskusele kui keemilisetele reaktsioonidele. Saate valida sobiva 
laia valikuga pagasiraamidest, mis on tehtud kergest roostevabast 
alumiiniumist ja on kergesti paigaldatav. Lisage erinevaid kinniseid, 
näiteks torukinnitused ja käimisplatvorm mitmeotstarbeliseks 
kasutamiseks. Lõpetage oma sõiduki isikupärastamine, valides 
sobivad põrandamatid ja istmekatted oma tegevuse jaoks. (7 / 8)

1 - Uus Androidil põhinev multimeediasüsteem

4 - Deflektorid 5 - Wi-Fi tagurduskaamera

2 - Qi nutitelefoni hoidja

6 - Uus põrkeraud

8 - Istmekatted ja põrandamatid7 - Pakiraam ja koormaruumi viimistlus

Te saate leida kõik valikus olevad lisatarvikud nii 
Lisatarvikute kataloogist kui ka veebikataloogist  
läbi järgneva lingi:  
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Laadige see tasuta App Store’ist alla ja 
saage eksklusiivne ligipääs suurele hulgale 
fotodele, videotele ja informatsioonile.

Uurige lisaks kõikide valikus 

olevate pakkumiste kohta äpist 

“IVECO Accessories”.

3 - Vargusevastane süsteem
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IVECO TEENUSED

IVECO NON-STOP ASSISTEERIMINE on alati vaid telefonikõne kaugusel 
24h 7 päeva nädalas, et hoida teie sõidukit ja äri tööhoos.
IVECO NON-STOP on algupärane IVECO nutiseadme rakendus, mida saate 
kasutada IVECOga suhtlemiseks, kui teie sõiduk töötamise lõpetab. Sisestage 
lihtsalt oma sõiduki andmed (VIN-kood ja registrinumber) ja vaid nupuvajutusega 
saate saata abipalve IVECO klienditeenindusse. Me tegeleme teie palvega 
otsekohe ja saadame info lähimasse töökotta. Läbi äpi saate te oma sõiduki 
remondi kohta pidevaid olukorrauuendusi.

IVECO on CNH Industrial N.V. firmale kuuluv bränd, globaalne liider kapitalikaupade sektoris, mis läbi oma erinevate äride disainib, toodab ja müüb 
põllumajandus- ja ehitusvarustust, rekkaid, tarbesõidukeid, busse ja erisõidukeid, lisaks hulgale jõuülekandelisadele. Samuti toodab see tippklassi orinaalosasid 
kõikidele CNH Industrial kommertsbrändidele.

IVECO CAPITAL on IVECO finantsteenuste bränd, mis tegeleb tarbesõidukite 
rahastamise, liisimise, rendi ja abiteenustega; samuti pikendatud garantiiteenuse, 
hoolduse, remondi ja erinevate kindlustustega.
Kõik finantspaketid saab koostada vastavalt kliendi vajadustele ja kehtivad igat 
tüüpi sõidukitele - nii uutele kui ka kasutatud masinatele.
IVECO CAPITAL pakub klientidele professionaalset nõu, et valida finantsteenused, 
mis sobiksid just teie ettevõtte rahaliste vahendite ja eelarvega.
Rohkema informatsiooni jaoks võtke ühendust oma IVECO edasimüüjaga.

IVECO FÄNNIPOOD
IVECO fännipood müüb erinevaid töö- ja vabaaja riietusi ning vidinaid, mida saate 
osta oma edasimüüja juurest või IVECO veebipoest www.ivecofanshop.com. 

IVECO ORIGINAALOSAD hoiavad teie Dailyt pikki aastaid kindlalt 
teenistuses - ja seda kausmlikult. Lai valik koosneb nii uutest kui ka taaskasutatud 
osadest hoolduskomplektide ja telemaatikalahendusteni. IVECOl on 7mest 
varuosajaamast koosnev võrgustik ja kasutab täiustatud tehnoloogiaid, et 
garanteerida 24/7 kohaletoimetamine üle kogu Euroopa.
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