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UUS DAILY.  
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INDEKS

Daily püüdleb taaskord evolutsiooni poole, tutvustades uusi adaptiivseid 
ja nutikaid lahendusi, mis saavad teie ärilise edu tõeliseks kaaslaseks.

Uus Daily AIR-PRO perekond murrab endale tööd selles tööstuses 
esmakordse nutikate elektriliste kontrolleritega innvoatiivset pneumatilist 
vedrustust, mida saab juhtnupuga kabiinist kergelt juhtida – see suurendab 
teie sõidumugavust, kaitseb teid ja teie koormat ning sobitub teie tööga.

Daily võimaldab teil autoga häält kasutades suhelda, nii et saate nautida 
turvalist, stressivaba ning mugavat sõidukogemust samal ajal kui teie äri 
saab kasu selle suuremast efektiivsust.

Daily jätkab pidevat arenduste tegemist ühenduvuses, laiendades pidevalt 
äärmiselt personaliseeritud teenuste valikut, mis on välja töötatud 
arvestades täpselt teie sõiduki kasutust ning nõudeid.

Daily on olnud meie lemmik töökaaslane enam kui 40 aastat ning  
on meile alati taganud esmaklassilise töökeskkonna. Jäädes truuks  
oma pärandile, kasutab ta tehnoloogiat, et kohanduda teie ning  
tööstuse tingimustega.
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ÜLIMUGAVAD ISTMED
 ▪ Mäluvahust iste, selja- ning peatugi.
 ▪ Lisab mugavust ning vähendab väsimust
 ▪ Uus istmestiil ja tekstiil
 ▪ Ümberkujundatud küljekarter ja kang kergemaks väljumiseks
 ▪ Suuremad ja mugavamad istmed

IVECO DRIVER PAL  
AMAZON ALEXA KAUDU
 ▪ THäälega sõidukaaslane
 ▪ Nutikas mikrofon võimaldab Amaxon Alexa erinevad funktsioonid
 ▪ Eksklusiivne MYIVECO funktsioon sõiduki olekukontrolliks, abi & navigeerimise võimaldamiseks
 ▪ MYCOMMUNITY funktsioon võimaldab mitmekeelse suhtluse juhtide vahel

HEI, DAILY! 
MIS UUT?
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AIR-PRO VEDRUSTUS
 ▪ Kerge kontroll intuitiivs elüliti ja TFT graafikaga
 ▪ Pidev isekohanduva tasakaalustrateegiaga
 ▪ Suurema ohutuse tagamiseks vähendatakse paindekohtades pöördenurka
 ▪ Mugavuse ja stabiilsuse tagamiseks vähem vibratsiooni
 ▪ < 10 sekundit tõstmiseks: kiired laadimise ja mahalaadimise toimingud

UUS MANUAALNE  
KÄIGUKAST
 ▪ Täpsuse osas klassi parim;  

 vabamängu vähendatud 50% võrra
 ▪ Käigukasti õli vahetus ei ole vajalik
 ▪ Suurenenud siduri vastupidavus (2.3-liitrised)
 ▪ Vähenud pingutus käiguvahetusel (3-liitristel mudelitel)

OPTIMEERITUD MOOTORID
 ▪ 2.3 - ja 3.0-liitrised mootorid kuni 207 hobujõudu
 ▪ Kuni 15% pöördemomendi suurenemine
 ▪ Kuni 6% kütusesääst (WLTP, 2.3-liitriline)
 ▪ NOx on reaalsetes sõidutingimustes vähenenud
 ▪ Üle Euro 6 regulatsiooninõuete
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SÕIDUKOGEMUS 
JA TULUSUS

UUS MANUAALNE KÄIGUKAST

Vabamängu on vähendatud 50% võrra;  
klassi parim käiguvahetus ja täpsus

Käigukastiõli ei pea vahetama 350 000 km jooksul

18% vastupidavam sidur (2.3-liitrisel mootoril)

Kuni 20% käiguvahetuse vähenemine (3.0-liitrisel mootoril)

OPTIMEERITUD MOOTORI JOONDUS

Kuni 6% kütusesääst 2.3-liitrisel mootoril (WLTP tsükkel)

Kuni 15% pöördemomendi suurenemine nõudlikemate 
kasutusviiside korral

Vastavustegur 1. Alla Euro 6 regulatsiooninõuete
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2.3-liitrine F1A mootor 3.0-liitrine F1C mootor

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

Euro VI-E  
Heavy Duty  

CNG**

ÄRINIMI 120 140 160 160 180 210 CNG

VÕIM (hj) 116 (86 kW) 136 (101 kW) 156 (116 kW) 160* (119 kW) 176 (131 kW) 207 (154 kW) 136 (101 kW)

PÖÖRDEMOMENT (Nm) 340 370 400 400 430 470 350

TURBO e-VGT e-VGT VGT VGT e-VGT WG

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

Ainult šassiikabiiniga versioonidel **Surugaas
e-VGT: Elektrooniline muutuva geomeetriaga turbolaadija; VGT: muutuva geomeetriaga turbolaadija; WG: WasteGate

3.0-litre F1C surugaasimootor3.0-liitrine F1C diiselmootor SCR-ga2.3-liitrine F1A diiselmootor SCR-ga

LOODUD SUUREPÄRASEKS SOORITUSEKS
Mis iganes teie missioon on, Daily vastutab selle eest, et saaksite oma töö efektiivselt tehtud. Teil on valida kahe kõrge 
kütuseefektiivsusega mootori vahel, mis on optimeeritud iga ülesande esmaklassiliseks sooritamiseks: 2.3-liitrine mootor 
võimsusega vahemikus 116 kuni 156 hj ning 3.0-liitrine mootor, millel on 3 erinevat võimsusmäära alates 160 kuni 207 hj 
ning pöördemomendiga kuni 470 Nm. 3.0-liitrine mootor on saadaval ka surugaasiga4 versioonina.

Täielikult ümberkujundatud topelt SCR-tehnoloogiaga järeltöötlussüsteemil on säilinud eelnevate mudelite ulatuslikud kere 
tõstmise võimalused. See kindlustab Euro VI-E ja Euro 6-D lõpliku vastavuse Vastavustegurile 1 -, mis tähendab vastavust 
päriselu tingimustega – enne tulevasi regulatsioone.

KÜTUSESÄÄST KUNI 6%
Daily mootorid paistavad silma oma kütusesäästu poolest: 2.3-liitrine mootor saavutab säästu kuni 6% (WLTP tsükkel) läbi 
25% rõhu suurenemise (2000 baari) üldsiinisüsteemis parandamaks  põlemisefektiivsust ning uute teraskolbide abil, millel 
on parendatud termomehhaaniline vastupidavus.
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Uus FT 50.6 manuaalne käigukast

TÄPNE K
Uus manuaalne käigukast pakub suurepärast 
sõidukogemust klassi parima käiguvahetuse ning 
täpsusega. Vabamängu on võrreldes eelnevate mudelite 
abil vähendatud 50% võrra. Õli ei pea vahetama enne 
350 000 km täitumist, mis vähendab veel enam igapäevast 
Daily täielikku omamiskulu. Lisaks sellele on siduri 
vastupidavust 2.3-liitrise mootoriga paaritades 18%  
võrra laiendatud.

TIPPTASEMEL KÄIGUVAHETUSMUGAVUS
Uus käiguvahetaja
Optimeeritud sünkroniseerimissüsteem

KLASSI PARIM TÄPSUSE POOLEST
Uue käiguvahetusüsteemi spetsiifilised funktsioonid

PARANDATUD EFEKTIIVSUS
Uued laagrid ja tihendid ning täiustatud niisutussüsteem

ÕLIVAHETUS ALLES 350 000 km täitumisel
Uus täielikult sünteetiline õli

SUUREPÄRANE PÖÖRDEMOMENDI-KAALU SUHE 
(8.8 Nm/kg)
Minimeeritud kaal ja suurendatud sisendpöördemoment

PÖÖRDEMOMENDI SUURENEMINE (+15%)
2.3-liitrise mootoriga sõidukid kuni 400 Nm
+19% maksimaalsest eraldusmomendist kuni 380 Nm

TÄIELIK SÕIDUMUGAVUS
Daily eksklusiivne Hi-Matic 8-kiirusega automaatne 
ülekanne on saadaval laias valikus, pakkudes kõiki 
mugavuse, ohutuse, kütusesäästu ja soorituse eeliseid. 
Samuti saate nautida kõiki neid eeliseid IVECO 
jätkuutliku ning madala kogu omamiskuluga CNG 
tehnoloogiaga.
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DÜNAAMILINE 
INTELLIGENTSUS 
JA OHUTUS

UUS AIR-PRO  
PNEUMAATILINE VEDRUSTUS

Lihtne töö kabiinis asuva vastava lülitiga

Kerge kontroll klastril olevate jooniste abil

Tõstmine või langetamine enam kui 10” kergendab  
peale ja maha laadimist

Optimaalset dünaamilist tasakaalu kohandatakse iga 10 
millisekundi järel

Vibratsioone on teetakistuste korral vähendatud kuin 25%

Täielikult laetuna on pöördenurk kuni 30% väiksem

ABISTATUD SÕIT  
JA OHUTUS

AEBS ja linnapidur PRO

Järjekorra abi

Kohanduv püsikiiruse hoidja

Ennetav sõidurea hoidmise abi

Vastutuule abi

Mäest laskumine & veojõud Plus
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NUTIKAS  
VEDRUSTUS
Daily revolutsiooniline AIR-PRO vedrustus 
kohandub pidevalt sõidutingimustega ning 
reageerib praktiliselt koheselt teetakistustele, 
tagades erakordselt ohutu ning sujuva 
sõidukgoemuse teile ning teie koormale.

Vastav lüliti armatuurlaual ja uued TFT 
joonised muudavad kogu süsteemi haldamise 
näpuliigutusega teostatavalt lihtsaks.

KONTROLL ON TEIE KÄES

KOHANDUV AIR-PRO STRATEEGIA
Unikaalne AIR-PRO pidev amortisatsiooni juhtüksus (CDC) reageerib teetakistustele praktiliselt koheselt, 
kalkuleerides iga 10 millisekundi järel iga amortisaatori ideaalse rõhu, et anda teile parim dünaamiline reaktsioon.

DÜNAAMILINE KONTROLL
Teie valite kuidas vedrustust kasutada: pehmem seadistus 
mugavaks sõiduks või maksimaalne rullumiskontrolliks 
parima soorituse saavutamiseks täiskoormaga. Saate 
nutisüsteemi kergesti ergonoomilise pöördlülitiga juhtida.  

STAATILINE KONTROLL
Uus Daily AIR-PRO langeb ja tõuseb sõrmevajutuse abil 
vähem kui 10 sekundiga. Kohandage kiiresti peale- ja 
mahalaadimise kõrgust, ni et te ei kaota aega. 

Väline sekkumine 
(teetingimused, 
küljetuul,....)

Sõiduki 
reaktsioonid

Parameetrid

Pidurirõhk
Pedaali asend
Sõiduki kiirus

Juhtimine
Kaal

Juhi tegevus

Lastikoormus
AIR-PRO kontrollüksus kohandab 
amortisatsioonijõudu iseseisvalt  
4 amortisaatorit

AIR-PRO 
KONTROLL

ÜKSUS
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OHUTU, STRESSIVABA SÕIDUKOGEMUS
Daily edasijõudnud aitavad teid keerukates olukordades ja kõrvaldavad sõidustressi tihedas liikluses. Nautige vähenenud 
igapäevase väsimuse eeliseid ja suuremat ohutust.

SÄILITAGE LIBEDATEL TEEDEL KINDEL HAARE

OHUTU KRUIISIMINE TEEL

NAUTIGE STRESSIVABA TIHEDAT LIIKLUST

JÄÄGE ALATI OMA REALE

VÄLTIGE LINNALIIKLUSES KOKKUPÕRKEID

SÕITKE JÄRSKUDEL KALLAKUTEL OHUTULT

SÄILITAGE VASTUTUUSEL STABIILSUS

Veojõud Plus

Kohanduv püsikiiruse hoidja

Järjekorra abi

Ennetav abi sõidurea hoidmisel

AEBS ja linnapidur Pro

Mäest laskumise kontroll

Vastutuule abi
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ÜLIM MUGAVUS 
ISTMED

UUED ISTMED

Esimene mäluvahust istmepadja, selja- ja peatoega  
väike tarbesõiduk (LCV)

30% rõhu vähenemine pakub suuremat mugavust  
ning põhjustab vähem seljavalu

+15 mm rohkem kontentiivsemat vahtu külgmistel 
elementidel tõstab ohutust ja parandab sõidukogemust

20 mm pikem ja 15 mm paksem eesmine istmepadi 
tagab parema toe jalgadele

Istmekar teri ja kangide täielik taaskujundus, 
mis on optimeeritud sagedasteks väljumisteks 
kohaletoimetamisülesanntel.
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Esmalt NASA lennuki istmetele kujundatud mäluvaht 
on kõrge energiaimavusega ning pehme; see sobitub 
kehaga, jaotades ühtlaselt kaalu ning kaitstes  
mõju vastu.

4. Küljepaneel ning kang on ümber kujundatud,  
et sõidukisse sisenemine ja sealt väljumine oleks  
teie jaoks kergem.

1. Istmepadja ning seljatoe keskmised padjakesed – 
kõik mäluvahust – sobituva teie kujuga, tagades  
ülima mugavuse ning kaitstes teid seljavalu eest.

3. Eesmine 20 mm piken ning 15 mm paksem padi 
tagab pikemate inimeste jalgadele parema toe.

2. Küljeosade vahu tihedust on optimeeritud ning seda 
on isoleerimise parandamiseks pikendatud kuni 15 mm.

Uued suure kohandumisvõimega istmed on loodud sobituma  
juhi ning kaasreisijaga, tagades ülima luksusliku mugavuse  
ka pikimatel tööpäevadel.

Daily on esimene väike tarbesõiduk, millel on mäluvahust valmistatud 
nii iste kui seljatugi, mis jaotab ühtlaselt teie kaalu ning vähendab  
rõhu haripunkti kuni 30%.

Samuti mäluvahust valmistatud peatugi immab kokkupõrke  
korral rohkem energiat, vähendades piitsaefekti.

ÜMBRUSES

1

1

3

1

22

4
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ÜLIM ISTMETE MUGAVUS 
Mäluvahust istmes ja seljatoes  
ning isegi peatoes tagavad 
Maksimaalse mugavuse.

ÜLIM SÕIDUMUGAVUS  
JA ERGONOOMIKA
Daily roolisüsteemi puhul saab 
kohandada nii selle telje- kui 
nurgaasendit, et tekitada endale 
suurepärane sõitmisasend  
parima mugavuse ning  
ergonoomika tagamiseks.

SUJUV, PINGUTUSTETA 
MANÖÖVERDAMINE
Elektriline roolivõim on ülimalt täpne  
ning reageerib täpselt juhi sisenditele. 
Unikaalne linnarežiimi funktsioon vähendab 
veel enam roolimiseks nõutavat pingutust – 
seda koguni 70%..

KERGEM JA SELGEM 
KOMMUNIKATSIOON
Kõrge resulatsiooniga värvikuva tagab 
kasutajasõbralikuma, intuitiivsema liidese, mis 
muudab oma Daily’ga suhtlemise ning kõigile 
oma sõiduki võtmesätetele reaalajas ligipääsu 
ülimalt kergeks.

PARKIMISMUGAVUS  
JA EFEKTIIVSUS
Elektriline parkimispidur Käivitub 
automaatselt kui pargite ning läheb  
maha kui Olete valmis ära sõitma.  
Tõeline ajasäästja linnaelu mitmete 
peatustega ülesannetes nagu  
näitekspakkide kohaletoimetamine.

PRAKTILINE TÖÖJAAM
Välja võetav laud kesmises  
reisijaistmes tagab praktilise  
toe paberitöö tegemiseks.
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ÜHENDATUD  
KOOSTÖÖ  
JA TEENUSED

ÜHENDATUD TEENUSTE MAAILM 

Maksimeerige oma Daily igapäevast tööaega IVECO juhtruumi jälgimisega

Saage kaugdiagnostikat ning teostage õhukaudu levivad tarkvarauuendused 
ilma seisakuteta

Kasutage autode grupi haldamislahenduse eeliseid

Monitoorige oma sõidustiili ning kontrollige võrgus oma turvalise juhtimise skoori

*IVECO DRIVER PAL on saadaval Amazon Alexa poolt toetaud keeltes

IVECO DRIVER PAL LÄBI AMAZON ALEXA*

Vastavad IVECO FUNKTSIOONID on mõeldud suhtlemiseks teie sõiduki ning 
autojuhtide kogukonnaga suhtlemiseks.

MYIVECO FUNKTSIOON: 

Saage reaalajas infot sõiduki oleku kohta

Vajaduse korral küsige abi

Seadistage navigatsioonisüsteem ning saage infot kogu teekonna jooksul

Saage kütuse säästmiseks ning sõiduohutuse tagamiseks juhtnööre sõidustiili kohta

MYCOMMUNITY FUNKTSIOON:

Suhelge ohutult teiste juhtidega

Saage juhtide kogukonnalt tuge ning teadmisi

Ületage automaatse tõlkega keelebarjäär
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SAAGE TUTTAVAKS IVECO DRIVER  
PAL’IGA OMA VOKAALSE KAASLASEGA
IVECO DRIVER PAL viib juhi elu autos järgmisele tasandile,  
muutes nende auto suurepäraseks reisikaaslaseks.

IVECO DRIVER PAL’iga saab juht oma digitaalse elu autosse kaasa võtta, oma sõidukiga  
ning juhtide kogukonnaga häält kasutades suhelda ning pääseb häälkäskluste  
abil ligi Amazon Alexa kaudu ühendatud IVECO teenustele.

Nii saab nautida paremat sõidukogemust, käed jäävad roolirattale ning silmad teele!

SÕIDUKI TERVISEKONTROLL

“Alexa, küsi MYIVECO’lt 
kütusetaset!”  
“Alexa, küsi MYIVECO’lt olekut!”

ABI LEIDMINE

“Alexa, palu MYIVECO’l leida 
remonditöökoda!”

“Alexa, palu MYIVECO’l 
broneerida aeg remonditöökojas!”

NAVIGEERIMISSÄTE

“Alexa, palu MYIVECO’l leida lähim 
tankla!”

HOMMIKURUTIIN

“Alexa, palu MYCOMMUNITY’l 
sõnum salvestada”

“Alexa, küsi MYCOMMUNITY’lt 
lähedalolevaid sõnumeid!”

MYIVECO FUNKTSIOON
NAUTIGE IVECO DRIVER PAL  
EKSKLUSIIVSET ÜHENDATUD KOOSTÖÖD
IVECO DRIVER PAL on paaritatud ühendukarbiga,  
mis lubab teil kontrollida aku laetust, rehvirõhku, 
vedelikutaset ning määrata navigeerimissüsteemis  
kindlaks sihtkoht või broneerida lähimas IVECO 
remonditöökojas teeninduspeatus. TE naudite tõeliselt 
koostöist suhet oma sõidukiga!

MYCOMMUNITY FUNKTSIOON
SUHELGE JUHTIDE KOGUKONNAGA
Eksklusiivne MyCommunity funktsioon lubab teil toetuda 
juhtide kogukonna abile. Te saate vahetada infot 
järjekordade või ummikute kohta, anda juhtnööre 
parimate puhkekohtade kohta teekonnal ning keel ei ole 
takistuseks, sest sõnumid tõlgitakse automaatselt.

IVECO on koostöös Amazon Web Services’iga välja arendanud kaks unikaalset Alexa funktsiooni (MYCOMMUNITY ja 
MYIVECO), mis aitavad teil mugavamalt ning ohutumalt töötada. Proovige innovatiivseid IVECO funktsioone, mis on 
pühendatud juhi elule autos ning kodus.*

* Amazon, Alexa ja teised seotud märgid on Amazon.com, Inc. Kaubamärgid või selle partnerid.

Juhtide kogukond Sõiduki olekKuulake sõnumeid Huvipunktide otsing

Postitage oma sõnumid Abipalve Navigeerimine

Diagnostikahoiatuste 
selgitused

Sõiduskoor

Erinevad otsinguvõimalused 
(lähedalasuvad, teekonnale 
jäävad, teatud koha lähedal)

MYCOMMUNITY MYIVECO 

VASTAVAD IVECO FUNKTSIOONID
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INTUITIIVNE SUHTLEMINE
 ▪ Kõrge resolutsiooniga värvikuva klaster
 ▪ Selge ja kasutajasõbralik liides
 ▪ Intuitiivne võtmesätete navigeerimine
 ▪ Lihtsasti ligipääsetav info

REAALAJAS REHVIRÕHU JÄLGIMINE
 ▪ Rõhuandmete kuvamine klastril
 ▪ Optimaalse rehvirõhu säilitamine
 ▪ Sõiduohutus ja kütuse säästmine
 ▪ Saadaval ühe- ja kaherattalistel mudelitel

MYIVECO TEABEMEELELAHUTUSÜSTEEM
 ▪ Selge 7’’ ekraaniga kuva
 ▪ DAB raadio
 ▪ Sõidustiili hindamine
 ▪ Mobiiliseadme peegeldamine
 ▪ Tagakaamera kuva

MYIVECO TEABEMEELELAHUTUSSÜSTEEM 
TOMTOM®-GA
 ▪ Veoki navigeerimine
 ▪ Liiklus reaalajas
 ▪ Kiiruspiirangu hoiatused
 ▪ Kiiruskaamerad
 ▪ Häälkäsklused

TEHNOLOOGIA  
TEIE KÄSUTUSES

TERE TULEMAST IVECO ÜHENDATUD 
TEENUSTE MAAILMA
Teie Daily ühenduvus avab IVECO ON integreeritud teenuste ja transpordi maailma, mis on loodud teie elu kergemaks 
ning äri tulusamaks muutmiseks.

MAKSIMEERIGE OMA DAILY TÖÖAEGA
Teie Daily on ühendatud IVECO juhtruumiga, mis jälgib 
pidevalt selle sooritust ning suudab läbi kaugtelediagnostika 
ennetada tegevusi ning hoida teie sõiduk teel.

OPTIMEERIGE OMA AUTODE GRUPI 
EFEKTIIVSUST
Jälgige oma laualt või liikudes oma Daily’t MYDAILY’ga ja 
planeerige efektiivsuse maksimeerimiseks selle hooldust; 
kasutage oma sõiduki eest hoolitsemiseks ja kütuse 
säästmiseks nutiraportit.

EASY DAILY RAKENDUS
Uus IVECO ON Easy Daily rakendus on mõeldud teie kui 
IVECO Daily juhi elu lihtsamaks muutmiseks. 
Te saate seda kasutada oma sõidustiili hindamistööriista 
vaatamiseks, IVECO pideva assistendi iaktiveerimiseks ning oma 
sõiduki diagnostilisele infole kaugelt ligi pääsemiseks. Lihtne.

HALLAKE PINGUTUSETA  
OMA SÕIDUKITE GRUPPI
Saate kasutada oma Daily laiaulatusliku autode grupi 
haldamise lahenduse eeliseid või kasutada omaenda 
süsteemi, mis suhtleb sujuvalt sõiduki veebi API liidesega.
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TOIKE OMA AMBITSIOONE
Daily laia mootorivalikuga saate võimaluse valida soorituse, mis kõige paremini teie missiooniga sobib. Te teate, et teil on 
võim, veojõud, koorma kandmise võimekus ning kiire vastus, et töö efektiivselt tehtud saada – ning te saate nautida 
madalate kogukuludega omaniku staatust. See on kõik, mida oma suurima ambitsiooni täitmiseks vajate.

e-VGT: elektrooniline muutuva geomeetriaga turbolaadija; VGT: Muutuva geomeetriaga turbolaadija; WG: piirdeklapp; CNG: surumaagaas

  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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VABASTAGE OMA SÕIDUKOGEMUS
Mis iganes on teie missioon, on Daily teie jaoks suurapärane valik. Suurima valikuga töötuses ning äärmise 
kohandamispotentsiaaliga leiate kindlasti Daily, mida teil oma äri kasvuks vaja on.

3.5 - 7 t 3.5 - 5.2 t 4.5 - 6.5 t

SÕIDUKI KOGUMASS

KAUBA MAHT

KAUBIK

MADAL KATUS (H1)

7.3 - 9 m3

POOLAKENDEGA KAUBIK

KESKMINE KATUS (H2)

10.8 - 17.5 m3

AKENDEGA KAUBIK

KÕRGE KATUS (H3)

13.4 - 19.6 m3
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SOBIB KÕIGE NÕUDLIKEMATE TÖÖDE JAOKS
Daily aitab teil ka kõige nõudlikumad tööd kiirelt ja efektiivselt tehtud saada. Unikaalse kere-raamil šassiiga, veautost tuleva 
jõuülekande ning kõrge sooritusega esivedrustusega, on Daily ehitatud kandma kergusega kõige raskemaid koormaid, 
lõpetades töö vähemate nõuannetega. Te säästate aega, parandate oma tulusust ning austate keskkonda.
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KLASSI PARIM SOORITUS TERVEKS ELUKS
Te teate, et võite Daily klassi parimat sooritust usaldada iga päev, aastast aastasse. Oma edasijõudnud tasemel ülekande  
ja kõrge efektiisvusega mootoriga on see loodud pakkuma kütusesäästlikkust ning madalat kogu omamiskulu, lisades teie 
ärile väätust kuni selle pika eluea lõpuni.
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KOHANDUB TEIE VAJADUSTEGA
Uus Daily AIR-PRO perekond toetab teid laadimis- ja mahalaadimistöödes. Nupulevajatusega saate selle tõsta kõrgeimate 
laadimisdokkideni või lasta alla, et teil oma koormat lihtsam liigutada.

MAKSIMAALNE KONTROLL PÖÖRANGUTES
Te saate pöörangute ja järskude pööretega hakkama 
kergelt ja ohutult isegi täiskoormat kandes, sest 
nutikas vedrustus vähendab pöördenurka kuni 30%.

ÄÄRMISELT MUGAV SÕIDUKOGEMUS
Uus Daily AIR-PRO tagab märkimisväärselt sujuva  
ja vaikse sõidu, kus vibratsioone on märkimisväärselt  
25% võrra vähendatud.

A I R - P R O  P N E U M A AT I L I N E  V E D R U S T U S

Pehmendatud laadimiskoha vibratsioonid

Suurem tagumiste rehvide vibratsioon

S TA N D A R D N E  
V E D R U S T U S

A I R - P R O  P N E U M A AT I L I N E 
V E D R U S T U S

PARANENUD KÄSITSEMINE JA STABIILSUS
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DÜNAAMILINE KONTROLL
Nutikas ja kohanduv käitlemise optimeerimine ning 
mugavus Air-PRO pideva amortisatsiooni juhtimisega, 
kergete tööstussõidukite unikaalse funktsiooniga.

KOOREM 
Optimeerib käsitsemist, rullimist  
ja seadistamist täiskoormaga

AUTO 
Isekohanduvad parameetrid

PEHME 
Optimeerib koormata sõidukogemust,  
minimeerib vibratsioone

STAATILINE KONTROLL
Uus pneumaatilist vedrustust on lüliti ülaosas asuvate 
nuppudega kerge kontrollida. Samad kontrollerid  
on olemas ka kaubiku koormaalal. 
Uuel AIR-PRO pneumaatilisel varustusel on kiireks 
tõstmiseks (vähem kui 10’’) ja kiireks peale ja maha 
laadimiseks mõeldud õhupaak.

ÜLES 
Üks klikk sõiduki maksimaalsele kõrgusele tõstmiseks

ALLA 
Peale/mahalaadimise lihtsustamiseks langetage šassiid

D-SÕIT 
Seadistage kiireks taaskäivitamiseks  
optimaalsed sõidusätted

M-MÄLU 
Jätab meelde ja tuletab meelde kindla tõstetaseme
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DAILY HI-MATIC

TÄIELIK  
SÕIDUNAUDING

IVECO 8-kiiruseline automaatne käigukast on loodud tagama täielikku sõidunaudingut: ergonoomilise 
multifunktsionaalse käigukangiga olete täielikult keskendunud liiklusele ning sõidutingimustele, seega saate 
mugavalt sõites nautida suuremat ohutust.

Nautige Daily legendaarset vastupidavust ja ulsadusväärsust lahendusega, mis kaitseb mootorit ning 
jõuülekannet, vähendades hooldusnõudeid.

Valige eriti laia mootorvaliku seast. Daily HI-MATIC pakub laia mootorivalikut, kahe valikuga kas 2.3-liitrine  
või 3-liitrine ning hobujõuga vahemikus 136 kuni 207, mis tagab lahenduse iga ülesande jaoks.
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Jätkusuutliku sõidkogemuse võimaldab surumaagaas. HI-MATIC täielik sõidumugavus on kättesaadav kogu Daily 
surumaagaasi vahemiku ulatuses, pakkudes kõiki Daily HI-MATIC-u soorituse, efektiivsuse ning mugavuse eeliseid koos 
jätkusuutliku lahenduse, kogu omamiskulu ning IVECO loodusliku gaasi tehnoloogiaga.

Saage kasu Daily HI-MATIC-u erakordsest kütusesäästust valides ÖKO ja võimsusrežiimide ning Start & Stop 
funktsiooni, mis on 2.3-liitriste mootori standardvarustuses. Ülekande isekohanduv käiguvahetusstrateegia kindlustab  
õige käigu sujuva sisse lükkamise vähem kui 200 millisekundiga. Lai vahemik tähendab, et mootor töötab alati kõige 
optimaalsemal käigul.
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DAILY CNG (SURUMAAGAAS)

JÄTKUSUUTLIKKUSE 
TŠEMPION
Teie rohelise transpordiäri jaoks on Daily CNG (surumaagaasiga) sõiduk ideaalne – olenemata teie missioonist.
Vabastage oma äri keskkonnaregulatsioonide piirangutest, et teostada kesklinnas ning tiheda liiklusega piirkondades piiramatuid 
kohaletoimetamisi.
Kahandage oma süsniku jalajälge nullilähedase CO2 heitkogusega, toites oma Daily CNG-d biometaaniga.
Võimendage oma äri võimsa ning reageeriva 136 hobujõulise ning 350 Nm pöördemomendiga 3.0 liitrise CNG  
mootori sooritusega.
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VÕIM PÖÖRDEMOMENT
CHASSIS CAB & VAN

MINIBUS
 Ühe rattaga Kahe rattaga 

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

DAILY HI-MATIC CNG:  
JÄTKUSUUTLIK NING TÄIELIK SÕIDUNAUDING
Läbimurre mugavuses ja jätkusuutlikksues esimese oma klassi 8-kiiruselise automaatkäigukastiga looduslikul maagaasil 
töötava sõidukiga.
Andke tõuge kütusesäästule, kombineeridas HI-MATIC ülekanne ning CNG mootor.
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MINIBUS: PIIRAMATU MITMEKÜLGSUS
Daily minibuss pakub klassi parimat mugavust ja ohutust pardal, uskumatut paindlikkust ning keskendumist 
tööle, lisaks märkimisväärne kogu omamiskulu vähenemine ning pidevalt laienev IVECO ON  
teenuste por tfoolio.

See teie juhile ja reisijatele maksimaalset sõidumugavust uue AIR-PRO pneumaatilise vedrustusega,  
mis tagab sujuva ja meeldiva sõidu.

Sõidu jätkusuutlikkuse tagamine võimsa ning keskkonnasõbraliku mootoriga, mis on saadaval  
ka CNG versioonis.

Täitke kõik oma reisijate vajadused õige mudeliga laiast valikust: Daily Star t lähetuste jaoks, Daily Line 
linnasisesteks sõitudeks, Daily Tourys VIP transfeerideks & turismi eesmärkidel ning Daily Access,  
Daily minibusside perekonna uusim liige, linna & linnalähedaste liikumislahenduste jaoks.

DAILY 4X4: MAASTIKU TRANSPORT
Võite olla kindel, et Daily 4x4 viib teid kuitahes raskesti ligipääsetavasse kohta mugavalt ja ohutult – ükski 
kohaletoimetamine pole liiga keeruline.
Transportige igale poole kuni 7.0 GVW maanteede- ja off-road versioonidega, millel on ruumikas koormamaht, 
mis jääb vahemikku 9 kuni 18 m3.
Transportige kaupu kõige kaugematesse paikadesse kasutades ohutusfunktsioone, kaasa arvatud ABS ja ESP, 
mis on spetsiaalselt Daily 4x4 jaoks arendatud.
Usaldage tugevat haaret kolme lukustusdiferentsiaaliga, mis tagab suurepärase haardumise igas olukorras.
Rõõmustage täieliku sõidunaudingu üle HI-MATIC ülekandega ning ronige jõupingutusteta üles ka sügavaimatest 
järsakutest, kasutades madala sõidukiiruse vahemiku mugavust.

CREW VAN: TEIE TIIM, TEIE TÖÖ
Daily Cew Van on ideaalne lahendus inimeste ja koorma ohutuks, mugavaks ja efektiivseks transportimiseks.  
Te saate valida kolme või nelja istme vahel, mis on varustatud 3 punktiga turvavööde ning funktsionaalsete 
peatugedega. Eraldussein kindlustab, et juht ning sõitijad oleksid hädapidurduse või õnnetuse korral liikuva 
koorma eest kaitstud. 
Daily Crew Van-i eelis on täiendav hoiupaik kabiini eesosas olevas pealises ning mitu lihtsasti ligipääsetavat 
panipaika pingis ja küljeseinas. Koorma suurus on optimeeritud vastama iga tööülesande nõuetele ning pingi  
all on praktiline laadimisruum raskete ja pikkade esemete transportimiseks.
Daily Crew Van on saadaval 3.5-tonnise ühe või kahe rattaga GVW versioonina, millel on valik paremakäelise  
või topelt liuguste vahel.

TELJEVAHE (mm) 3520 3520L 4100 4100L

Koorma pikkus peatoest (mm) 2050 2455 3620 3990

Koorma pikkus istmete alt (mm) 2555 2960 4125 4495

KATUS H2

Kõrgus (mm) 1900
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VARUSTUSPAKID

VALIK BUSINESS EVOLUTION CONNECT

Soojendusega elektrilised peeglid

Topeltkohandatav roolisammas

Täiendav kiirusepiiraja

Püsikiirusehoidik

Manuaalne õhukonditsioneer

Kompressor A/C 170 cc

DAB RADIO BUSINESS UP-GA*

Avatud hoiuruum

Rikkalik armatuurlaud

Tekstiilvahuga täidetud peatoed

Nahaga kaetud rool

MYIVECO teabemeelelahutus

Juhiistme 3 asendit, staatilise nimmekohaga

2 istmepinki 3 punktiga turvavööde ja lauaga

Autokontrolliga õhukonditsioneer

Automaatsed kojamehed ja esitulede kontroll

Udutuled

Kroomosadega eesmine võre

Kohandatav püsikiirusehoidik – ACC

Juhi kohalolu tuvastus

Elektriline parkimispidur

Vedrustusega juhiiste – 3 astmeline kohandus – Nimmetugi

MYIVECO teabemeeleahutus + Navigatsioon

Täis LED-esituled

IVECO DRIVER PAL läbi Amazon Alexa

Hõlmatud 
funktsioonid:

Amazon Alexa standardfunktsioonid

Amazon Alexa pood

MYCOMMUNITY

MYIVECO (Sõidukistaatus, abi, sõidustiil)

MYIVECO (Navigatsiooniteenused, POI haldus)

Ühenduvuskarp

Hõlmatud  
teenused:

IVECO kontrollruum

Kaugtelediagnostika & Abi

Õhukaudsed tarkvarauuendused

IVECO kliendiportaal

Nutikas sõidustiili raport

Ohutu sõidu raport

VALIKUPAKETID
SEADISTEGA OMA DAILY
Looge täpselt see mudel, mida oma äri jaoks vajate, valides valikute paketi, mis vastab teie spetsiifilistele vajadustele
Te võite valida rikkaliku ÄRIpaketi, mugavust otsides EVOLUTION paketi või tipptasemel CONNECT paketi, millel on kõik 
ühenduvusfunktsioonid.
Kohandage oma Daily’t WINTER paketiga, kui töötate külmas kliimas või DELIVERY URBAN ja DELIVERY REGIONA 
pakettidega, olenevalt sellest, mis sobib kõige paremini teie tööga.
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FUNKTSIOONIPAKETID

VALIK TALV

Soojendusega juhiiste – 3 kohandusastet – Nimmetugi

Soojendusega esiistmed

Soojendusega eesmine tuuleklaas

Webasto kabiinisoojendus

Haardumine plus ja mäest laskumine

MISSIOONIPAKETID

VALIK DELIVERY URBAN DELIVERY REGIONAL

Käepidemed kabiini sisenevale juhile ja reisija küljelt

Ülemise riiuli laekad

Tagumise sensoriga tagaaste

270 kraadised tagauksed

Esp süsteem + külgtuul

LED-tuledega koormalaegas

Aebs + city brake

Realt lahkumise hoiatus + ennetav real püsimise abi

Kolmas peatus + koht

Tagurduskaamera
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NAHAST ROOL
Nautige oma pikkadel tööpäevadel oma roolil 
luksusliku naha tunnet, kus kõik kontrollerid  
on teie sõrmeotste all.
Ei mingeid segajaid ega pingutust.

TAHVELARVUTI HOIDIK
Kasulik tahvelarvuti hoidik armatuurlaual 
hoiab turvaliselt kohal igas suuruses mobiilseid 
seadmeid. Samuti saab seda kasutada praktilise 
klambrina oma paberite paigal hoidmiseks.

MYIVECO TEABEMEELELAHUTUS
Tooge oma digitaalne elu autopardale Apple 
CarPlay ja Android Auto™ abil ning nautige 
oma äppe kasutajasõbralikus 7’’ ekraani, DAB 
raadio, navigatsioonisüsteemi ning palju muuga 
teabemeelelahutussüsteemis.

ÜHENDUVUSKARP
Hoidke oma Daily teel kaugdiagnostika, ennetava 
hoolduse ning optimaalse hooldusplaaniga. 
Saage MYDAILY veebilehe & äpi kaudu 
ligipääs suurele hulgale uutele teenustele 
nagu personaliseeritud hooldusplaanid ning 
sõidukiandmete haldamine.

DAB (DIGITAALNE  
AUDIOEDASTUS) RAADIO
Nautige kõiki suure kiirusega kahekordse 
tuuneri ja häältuvastusega digitaalse audioe-
dastusraadio funktsioone. Ühendage oma 
nutitelefon Bluetooth® i abil, et saaksite  
käed-vabad kõnede ajal turvaliselt sõita.

REISIJAPINK  
VÄLJATÕMMATAVA LAUAGA 
Kasutega oma sülearvutit ja tegelega oma  
paberitööga praktilisel väljatõmmataval laual.

AVATUD LAEGAS  
INDUKTIIVSE LAADIJAGA
Veenduge, et teie mobiiliseadme aku on 
alati täis: pange see oma paberitöö kõrvale 
kasulikule induktiivlaadijale armatuurlaua 
integreeritud kindalaekasse.

ELEKTRILINE PARKIMISPIDUR
Uus elektriline parkimispidur läheb parkimisel 
automaatselt peale ning läheb maha kui olete 
valmis ära sõitma. 
Saage käsipiduri kangist lahti, vabastage ruumi 
ning liikuge kabiinis lihtsamalt.

WEBASTO ISESEISEV SOOJENDI
Webasto iseseisva soojendiga on külm start 
minevik: seadistage taimer, mis eelsoojendab 
mootori ja kabiini ning kui olete valmis minema, 
istuge oma meeldivalt sooja Daily kaubikusse.

MANUAALSE VÕI AUTOMAATSE  
KONTROLLIGA ÕHUKONDITSIONEER
Säilitage Daily õhukonditsoneerimissüsteemgia 
kabiinis meeldiv temperatuur. Valige kas 
efektiivne manuaalne kontroll või automaatne 
kliimakontroll, mis omptimeerib kompressori 
kasutust ning vähendab energiatarvet.

VEDRUSTUSEGA ISTMED
Vedrustusega istmed, mis tulevad ka soojendusega, 
pakuvad juhile ning reisijatele täiendavat mugavust.

PREEMIUM PEATUGI
Sõitke ohutult ja mugavalt uusima preemiumtekstiilist 
vahuga peatoe abil.

VALIKUD
KUJUNDAGE OMA DAILY VASTAVALT OMA TÖÖLE
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KOHANDATAV PÜSIKIIRUSEHOIDJA 
JA JÄRJEKORRAABI
ACC süsteem säilitab püsikiiruse ning  
hoiab eesoleva sõidukiga pidevat vahemaad.  
Linnaliikluses kõrvaldab järjekorraabi pidevate 
peatumiste ning sõidu alustamiste stressi.

VALUVELJAD
Valuveljed on täiuslik kombinatsioon  
funktsioonist ja stiilist – need on nii kerged,  
et vähendavad kasuskoormust 10 kg võrra.
Saadav ainult ühe rattaga versioonidel.

AEBS JA CITY BRAKE PRO
Edasijõudnud hädapidurdussüsteem tuvastab 
potentsiaalse eesoleva kokkupõrke ning 
pidurdab kokkupõrke ennetamiseks või 
pehmendamiseks autonoomselt. Tihedas 
linnaliikluses aitab City Brake PRO teil 
madalakiiruselisi kokkupõrkeid vältida.

TÄISLED ESITULED
LED-tulede teravam valgusvihk kannab  
kaugemale, parandades teie nähtavust ning  
takistuste tajumist 15% võrra.
Samuti säästate te hoolduselt, sest LED-tuledel 
on äärmiselt pikk eluiga.

LASTIRUUM LED-TULED
Kolm uut paremal ja vasakul küõljel ning 
tagaustel asuvat lastiruumi LED-tuld  
tagavad parema valgustatuse ning vähendavad  
energiatarvet.

ENNETAV SÕIDUREAL PÜSIMISE ABI
Ennetav sõidureal püsimise abi aitab juhil 
hoida sõiduki joonte vahel, rakendades roolile 
lööki kui sõiduk omatahtsi teelt välja kaldub.  
Vahemaad realt ning löögi tugevust saab 
menüüst seadistada.

ECOSWITCH PRO
Nutikas EcoSwitch PRO süsteem teab, millal 
tegevus ilma juhi sekkumiseta üle võtta, 
vähendades kütusetarvet ning teie Daily poolt 
tekitatud heitgaase veelgi vähendades.

REHVIRÕHK JÄLGIMISSÜSTEEM
TMPS (rehvirõhu jälgimissüsteem) jälgib iga  
rehvi rõhku reaalajas ning rehvid ons eega alati 
optimaalsel tasemel, tõstes teie ohutust ning 
kütuse efektiivsust. See on saadaval nii ühe kui 
kahe rattaga mudelil, tööstuses esimene.

PUITPÕRANDA LIISTUD
Puidust põrand on spetsiaalselt Daily jaoks 
kujundatud ning tagab suurepärase kaitse 
isegi kui koorem on äärtele koondatud.

MESIKÄRG KOORMAALA  
TRIMM JA PÕRAND
Küljepaneelid ja sisemise meekärje struktuuriga 
põrand on niiskusele, keemilistele agentidele 
ning kriimustustele äärmiselt vastupidavad, 
tagades parima võimaliku sõiduki kaitse.

IVECO DRIVER PAL 
IVECO DRIVER PAL on autos olev häälega 
ning digitaalne kaaslane, mis on mõeldud 
juhi elu ohutumaks ja produktiivsemaks 
muutmiseks, suheldes häält kasutades Amazon 
Alexa kaudu sõidukiga.

TELMA®  
ELEKTROMAGNETILINE AEGLUSTI
The Telma® LVRS600 elektromagnetiline 
aeglusti annab meile pöördemomendi 350 Nm, 
mis on ESP süsteemiga täielikult sobiv. Samuti on 
see saadaval Daily HI-MATIC perekonna jaoks 
ning tagab kuni 80% sõiduki pidurdusvajadustest.
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A

TELJEVAHE
(mm)

B

SÕIDUKI PIKKUS 
(mm)

C

KOORMALAEKA 
PIKKUS (mm)

D

KOORMALAEKA 
LAIUS (mm)

G   KÕRGUS / KOORMAMAHT SÕIDUKI 
BRUTOKAAL 
(TONNIDES)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

Valige tagaukse mõõtmed, mis sobivad teie ülesannetega.
Teie Daily laadimiseks võib teil olla maksimaalselt 2 meetri kõrgune ava. 

KASUTATAVKÕRVALUS

KASUTATAV UKSEAVA KÕRGUS H  
H1 (mm)

 I  
H2 (mm)

J   
H3 (mm)

KÕRGUS 1450 1800 2000

LAIUS 1530

LIUGUSTE MÕÕTMED (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm)

E   KÕRGUS 1440 1800

F   LAIUS
teljevahe 3000 1100

teljevahe 3520 / 4100L 1200

A

B

C

F

G

D

E

VALIK
VALIGE ÕIGE DAILY, MIS RAHULDAB  
KÕIK TEIE ÄRILISED VAJADUSED
Daily VAN pakub kõige laiemat mudelite valikut tööstuses, omades lausa 8000 tehaseversiooni, mille vahel valida.  
Need kobineerivad erinevad teljevahed, võimsuse määrad, mahud, seesmised koormaruumi pikkuseud ning 
koormavõimekuse, et sobituda laia tööülesannete valikuga.

KOORMA MAHUD
Lai teljevahede valik, katuse kõrgus ning tagaosa põhjustab suure hulga kaubamahte. Kusjuures, Daily on ainus kaubik,  
mis pakub kaubamahtu alates 7.3 m3 kuni harukordsed 19.6 m3.

H I J
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VÄRVID
VALIGE OMA DAILY VÄRV
Te saate valida sadade puhaste ning metalliliste värvide vahel, mis sobivad teie ettevõtte kujunduse, teiste teie autode grupi sõidukite 
või lihtsalt teie isikliku maitsega. Siin näidatud värvid on vaid väike osa kõikvõimalikest värvidest, mis teie Daily omanäoliseks 
kujundamiseks olemas on.

METALLILISED VÄRVID

52434 - ÖKOROHELINE50183 - KUUVALGE

50127 - ULMI HALL

50124 - METALLPUNANE 52205 - BRILJANTHALL

52358 - KIVIHALL

52481 - BOREAALSININE

50116 - PLAATINAHALL

52360 - ÜLENI MUST

PUHTAD VÄRVID

50051 - HELESININE

50126 - MARANELLO PUNANE

50120 - PEGASUSSININE

50162 - PROFESSIONAALNE HALL

52170 - PÄIKESEKOLLANE50105 - POLAARVALGE 52028 - SEIKLUSLIK ORANŽ

52062 - TAGASI MUSTA JUURDE

52507 - JÄÄVALGE
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IVECO ON ON INTEGREERITUD TEENUSTE NING 
TRANSPORDILAHENDUSTE UUS MAAILM.

NUTIPAKETT
NUTIPAKETT pakub IVECO ON CARE ja IVECO ON UPTIME eeliseid, millega on kaasas järgnevad teenused:
NUTIKAS RAPORT: Sõidustiili hindamine (DSE) algoritm loob iganädalasi raporteid sõiduki ja juhi soorituse kohta 
ning annab juhtnööre kuidas sõidustiili kütuse ning sõiduki optimeerimiseks arendada.
OHUTU SÕIDU RAPORT: koos nutika raportiga ning sõidustiili hindamisele saate nüüd selle uue raporti,  
mis lubab teil mõõta oma ohutust sõidukis olla.
IVECO ON KLIENDIPORTAAL NING ÄPP: need lubavad teil jälgida oma sõiduki kütusetarvet ning oma juhi 
sõidustiili dünaamilisel viisil, mis aitab teil tuvastada, kuidas oma autode grupi sooritust kõige paremini optimeerida.
Samuti saate tööaja maksimeerimiseks teenindusaegu planeerida ja broneerida.
SÕIDUKI JÄLGIMINE JA KAUGABI: kaugdiagnostika tööriista, teleteenuste ning õhus levivate tarkvarauuenduste  
poolt võimaldatud ennetav lähenemine, mis näeb ette võimalikke vigu maksimeerides teie sõiduki tööaega.

PREEMIUMPAKETT
PREEMIUMPAKETT pakub kõiki NUTIKAS PAKETIS sisalduvaid teenuseid ning lisaks sellele kõiki IVECO ON CARE, 
TÖÖAJA, AUTODE GRUPI ning H&R eeliseid. See garanteerib saadud sõidukiteabe järelkontrolli ühendades teid IVECO 
ekspertidega, kes nõustavad teid selle osas, kuidas sõidukit parimal viisil kasutada.
AUTODE GRUPI HALDAMINE aitab teil sõiduki kütusetarvet ning teie juhte jälgida ning samuti planeerida oma 
igapäevast tegevust, teekonda optimeerida ning tellimusi täita. Suurendage autode grupi administreerimisvõimekust 
kasutades teadmisi juhi tööpäevade ning geograafilise asukoha kohta.
IVECO VEEBI API: rakendusprogrammi liides (API) võimaldab paindlikku andmete integreerimist teie enda süsteemidesse 
ning lihtsustab IVECO-loodud andmete haldamist teiste kaubamärkide sõidukitega ühes tööriistas.
MAKSA KASUTUSE PÕHJAL: te maksate H&R (hoolduse ja remondi) lepingutasu siis, kui selle sõlmite. Lepingu lõpus 
saate maksutagastuse teenuste eest, mida ei kasutanud ning tööde põhjal, mille päriselt teostasite ning arvestades kui palju 
kilomeetreid läbisite. Te maksate ainult reaalajas kasutuse eest.

IVECO ON pakutavad teenused on jaotatud viide kategooriasse:

 ▪ AUTODE GRUPP, efektiivseks autode grupi haldamiseks kütusekulu ning juhi jälgimise abil, ülesannete planeerimise, 
teekonna optimeerimise ning tellimuste läbiviimise põhjal.

 ▪ TÖÖAEG sõiduki teel hoidmiseks, vältides ettenägematuid rikkeid ning tagades abi maanteel.

 ▪ HOOLDUSE spetsiifiline sõiduki jälgimine ning raporteerimine, teie IVECO DRIVER PAL abiline ja häälkaaslane  
annab teile teel olles vabaduse keskenduda täielikult ning muretsemata keskenduda.

 ▪ HOOLDUS JA REMONT spetsialiseeritud abi saamiseks, valikuga sõlmida kohandatud teenuseleping.

 ▪ OSAD – lai valik IVECO originaalvaruosi ning lisatarvikuid, millega mistahes IVECO sõidukit rikastada.
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SÄÄSTKE RAHA, PARANDAGE OMA SOORITUST ning LIHTSUSTAGE  
OMA TÖÖD oma nõudmistega kõige paremini sobiva ühenduvuslahendusega.

HANKIGE KOMMERTSPAKETTIDE KOHTA ROHKEM INFOT SAATE 
TEENUSTE VAHEL VALIDA

- Hooldus
- Määrimine
- Õli ja vedelike vahetus 

vastavalt hooldusele ja 
remondi käsiraamatule

HOOLDUS

Mootor
- Kütuse sissepritse
- Käigukast 
- Propelleri võll  

ja teljeparandus

JÕUÜLEKANNE

- Komponendid, mida 
jõuülekande element juba  
ei kata, nt elektrisüsteem

TÄIENDAV 
JÕUÜLEKANNE

HOOLDUS JÕUÜLEKANNE TÄIENDAV 
JÕUÜLEKANNE KULUMINE

  Proovige H&R MAKSA TEENINDUSE KASUTAMISEL, tänu ÜHENDUVUSkarbile maksate  
te ainult sõiduki tegeliku kasutuse eest!

PLAANILISE HOOLDUSE LEPINGUD PIKENDATUD GARANTII

JÕUÜLEKANNE TÄIENDAV 
JÕUÜLEKANNE

Täiusliku teie äri jaoks kokkupandud lepingu koostamiseks 
võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga.

ALLOLEV TABEL VÕTAB KOKKU KÕIK VÕIMALIKUD KOMBINATSIOONID:

TEENUSELAHENDUSTE
ELEMENDID: KOHANDATUD TEENUSEPAKETID
Eesmärgiga pakkuda teile kõige paremat, on IVECO loonud ELEMENDID: käsitsi loodud 
teenusepaketid, mis on mõeldud teie sõiduki teel hoidmiseks minimaalsete katkestustega 
hoolduseks ja remondiks.
 
Valige oma plaanitud hoolduse leping ning pikendatud garantii, kombineerides 
suuremaid elemente, mis pakkumise moodustavad (Hooldus, jõuülekanne, täiendav 
jõuülekanne, kulumine), mis sobib suurepäraselt teie äriga.

- Sidur
- Piduriklotsid
- Pidurikettad
- Piduritrumlid
- Piduri hõõrdkettad 

trummelpidurite jaoks

KULUMINE
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TÄIUSTAGE OMA IGAPÄEVAST KOGEMUST
Lisatarvikud aitavad teid oma “liikvel” töökoha personaliseerimisel, muutes teie olemise igas olukorras kergeks. Kohandage  
tänu IVECO laiaulatuslikku spetsiaalselt selle jaoks disainitud tarvikute valikule oma Daily täiustustehnoloogiat, mugavust, ohutust  
ja efektiisust.

KOOSTÖÖ & TEHNOLOOGIA PARDAL
Integreerige oma mobiilset tööjaama kõige uusima 
tehnoloogiaga. Uus Wi-Fi Apple ja Android CarPlay 
süsteem on nutikam ja ohutum viis telefoni 
kasutamiseks sõidu ajal. Te saate juhiseid, kõnesid 
teha, sõnumeid saata ning vastu võtta ja oma lemmik 
muusikat nautida. Kõik selle leiate oma 9’ ’ kuvalt, mille 
saab nii KAUBIKU kui KABIINI täieliku süsteemi jaoks 
sobitada tagurduskaameratega.
Nutitelefoni laadimisalus sobib suurepäraselt 
armatuurlauale ning te saate tänu Qi tehnoloogiale 
oma nutitelefoni juhtmevabalt laadida.

SÕIDUKOGEMUS & TULUSUS
Valige oma sõiduki efektiivsuse suurendamiseks laia 
lisatarvikute valiku hulgast. Uus Aquablade tehnoloogiaga 
klaasipuhastiharja süsteem on integreeritud 
pesemisfunktsiooniga lamehari, mis jaotab efektiivsema ja 
täpsema puhastuse saavutamiseks tuuleklaasil vedelikku 
mööda harja.
100% LED-tulel on eripära: selle saab paigaldada nii 
vasakule kui paremale küljele lihtsalt läätse pöörates

OHUTUS ENNEKÕIKE
Inseneride poolt arendatud ning testitud spetsiaalselt 
valmistatud kohaloleku tuvastusüsteem lubab teil saada 
infot kas pimekohas on takistusi. Süsteem tuvastab tänu 
tagumise põrkelaua alla pandud radaritele pidevalt 
kohalolu ning teavitab juhti kabiinis oleva kuva abil.
Uued valgustatud külgmised roostevabast terasest 
kaitseribad ennetavad kahju sõiduki külgedele ja šassiile. 
Uksi saab pärast külgmist mõjutust endiselt avada.

TÖÖGA SOBITAMINE
Lõpetage oma sõiduki väline ja seesmine riietamine 
valides laia korrosioonikindlast alumiiniumist 
kergekaaluliste pakiraamide vahel, mida on kerge 
paigaldada. Lisage mitmekülgseima tulemuse 
saavutamiseks raamitoru hoidja, märgutulede hoidja 
ning põrandaplatvorm.
Veel enam, kabiini täielikuks hoolduseks saate valida 
oma tegevuse jaoks kõige sobivamad matid ja uue istme. 



43

IVECO ABI NON-STOP on kõigest telefonitee kaugusel 
24 tundi päevas, 7 päeva nädalas, et hoida teie Daily ning  
äri töös.
IVECO NON-STOP on IVECO originaal nutitelefoni 
rakendus, mida saate kasutada IVECOga suhtlemiseks, kui 
teie sõiduk rikki läheb. Lihtsalt sisetage oma sõidukiinfo  
(VIN ja registrimärk) ning lihtsa nupulevajutusega saate saata 
abipalve IVECO teeninduskeskusesse. Me tegeleme teie 
palvega koheselt, aktiveerime lähima töökoja ning teostame 
sõiduki remondi järelkontrolli. Äpi kaudu saate uuendusi 
oma sõiduki hoolduse edenemise kohta.

IVECO on CNH Industrial N.V., ülemaailmse kapitalikaupade sektori liidri tootemark, mis läbi oma mitmete firmade disainib, toodab ja müüg põllumajandus- 
ning konstruktsiooniseadmeid, veoautosid, tarbesõidukeid, busse ning erisõidukeid, lisaks on neil lai jõuseadmete rakenduste portfoolio.
Samuti müüb see edasi kõrge sooritusega originaalvaruosi kõigile CNH Industriam Commercial tootemarkidele.

IVECO CAPITAL on IVECO suletud finantsteenuste bränd,  
mis pakub tarbesõidukitele laias valikus finants-, liisingu-, rendi- 
ning abiteenuseid.
Pikendatud garantii-, hooldus- ning remonditeenused, erinevat 
tüüpi kindlustus võib paketis sisalduda*. Kõik finantspaketid saab 
koostada vastavalt kliendi vajadustele ning neid saab rakendada 
nii uutel kui ka kasutatud ning ümberehitatud autodel. 
Lisainfo saamiseks võtke ühendust oma IVECO edasimüüjaga.

*Krediit kuulub kinnitamisele. Pakkumised ja tooted võivad olenevalt riigi 
kohalikele eelarve- ja raamatupidamisregulatsioonidele varieeruda.

IVECO VARUOSAD hoiavad teie Daily töös kogu tema  
pika teenistusaja jooksul ning seda kuluefektiivselt. Lai valik 
varieerub uuest ja uuesti toodetud varuosadest 
hoolduskomplektideni ning telemaatiliste lahendusteni.  
Iveco opereerib 6 varuosade depoo võrgustikku ning  
kasutab 24/7 üleeuroopaliste tellimuste kohaletoimetamise 
garanteerimiseks arenenud tehnoloogiaid.
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