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NEW DAILY
AJONEUVO, JOKA MUUTTAA
NÄKÖKULMASI LIIKETOIMINTAAN
Daily on jälleen kerran alansa edelläkävijä ja osaa ennakoida yrityksesi vaatimukset
tulevaisuutta ajatellen. Daily on kehittynyt vallankumouksellisesti tavalla, joka muuttaa
näkemyksesi liiketoimintaan ikuisiksi ajoiksi.
Daily on suunniteltu avuksesi, jotta voit hoitaa liiketoimintaasi kestävästi ja saavuttaa
näkyviä tuloksia.
Nopeasti muuttuvassa, yhä enenevässä määrin automatisaatioon tähtäävässä
maailmassa Daily ottaa suuria edistysaskeleita kohti itseohjautuvuutta ja paranneltuja
turvatoimintoja.
Daily on suunniteltu kuljettajaa ajatellen: kun suurin osa työpäivästä vietetään ratin
takana, tulee ohjaamon olosuhteiden ja ajokokemuksen olla ensiluokkaisia. Daily on
40-vuotisen historiansa aikana ottanut jatkuvia edistysaskelia tarjotakseen
ensiluokkaiset ajo-olosuhteet. Daily pysyy uskollisena alkuperälleen ja nostaa
ohjaamon olosuhteet ja ajokokemuksen alan korkeimmalle tasolle.
Daily hyödyntää liitettävyyttä avatakseen kokonaisen yksilöllisten palvelujen
maailman, jonka palvelut on räätälöity sopimaan ajoneuvosi käyttötapoihin ja
vaatimuksiisi. Se on todellakin kokonaisvaltainen kuljetusratkaisu, joka on räätälöity
sopimaan liiketoimintaasi.

KESTÄVYYS JA KANNATTAVUUS

04

DAILY YHDELLÄ VILKAISULLA

30

AVUSTETTU AJO
JA TURVALLISUUS

08

DAILY KAIKKEEN
LIIKETOIMINTAAN

32

OHJAAMO JA AJOKOKEMUS

12

33

PARANNELTU LIITETTÄVYYS
JA PALVELUT

16

4X4: TOIMITUKSET
KAIKISSA MAASTOISSA

34

TOIMINNALLINEN MUOTOILU

20

VALMISKÄYTTÖISET
TEHDASRAKENTEISET KORIT
LISÄVARUSTEET

35

TEHOA TEHTÄVIISI

22

OPTIOT

36

LOPUTTOMAT MAHDOLLISUUDET

23

DAILYN B-LINK-RATKAISUT

38

SYNTYNYT VAHVAKSI

24

ELEMENTS-PALVELUT

39

LUOTU KESTÄMÄÄN

25

MALLISTO

40

DAILY HI-MATIC:
TÄYDELLINEN AJOMUKAVUUS

26

VÄRIT

41

DAILY BLUE POWER:
KESTÄVYYDEN MESTARI

28

LISÄVARUSTEET

42

IVECON PALVELUT

43

03

KESTÄVYYS JA
KANNATTAVUUS
Jopa 10 % pienempi polttoaineen kulutus.
Jopa 10 % pienemmät huoltokustannukset.
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HOIDA LIIKETOIMESI VOIMALLA
JA TEHOKKUUDELLA
Dailyn panostus tehokkuuteen vie yrityksesi askeleen lähemmäksi hiilivapaita kuljetuksia tarjoten samalla liiketoimintaasi hyödyttävää
polttoainetaloudellisuutta sekä huippuluokan suorituskykyä, jota tarvitset suorittaaksesi työt tehokkaasti. Edistyksellisyys ja pidemmät
öljynvaihtovälit vähentävät huoltokustannuksiasi ja lisäävät näin kannattavuuttasi.

JOPA 10 % POLTTOAINESÄÄSTÖT DAILYN HUIPPUTEHOKKAIDEN OMINAISUUKSIEN ANSIOSTA
Dailyn moottorit erottuvat edukseen polttoainetehokkuudellaan, jonka mahdollistaa joukko uusia ominaisuuksia, kuten Start & Stop
-järjestelmä, joka on saatavilla kaikkiin 2,3-litraisella moottorilla varustettuihin malleihin, nopeamman vasteen ja paremman tehon tarjoava
sähköisesti säätyvä muuttuvageometrinen turboahdin, erityisesti Dailya varten suunnitellut A-luokan matalan vierintävastuksen renkaat
sekä uusi 220 A:n (12 V) vaihtovirtageneraattori.
JOPA 10 % PIENEMMÄT HUOLTOKUSTANNUKSET
Kaupunkitehtävissä käytettävien ajoneuvojen huoltokuluissa saavutetaan jopa 10 % prosentin säästöt jatkuvien innovaatioiden ja
pidempien öljynvaihtovälien ansiosta. Lisäksi uuden suuremman öljypohjan ansiosta huoltovälit kasvavat 50 000 kilometristä 60 000
kilometriin.
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PARASTA SUORITUSKYKYÄ KAIKISSA TEHTÄVISSÄ
Alkuperälleen uskollinen Daily on luokkansa ainoa ajoneuvo, joka tarjoaa kaksi moottoria, joiden suorituskyky on ihanteellinen kaikkiin
tehtäviin: 2,3-litrainen F1A-moottori, saatavilla nyt sekä kevyille että raskaille ajoneuvoille, joiden nimellisteho on 116–156 hv, sekä
3,0-litrainen raskaiden ajoneuvojen moottori, joka on saatavilla kolmella eri tehoarvolla ja parannellulla suorituskyvyllä (160**–210 hv).
3,0-litrainen moottori on saatavilla myös puhtaasti kulkevana ja huomattavan hiljaisena CNG-versiona.
Alan edelläkävijänä Daily ottaa taas johtoaseman luokkansa ensimmäisenä ajoneuvona, jossa on Euro 6D / Temp (WLTP & RDE) ja Euro
VID -päästönormit täyttävä moottori.

2,3-litrainen F1A-dieselmoottori SCR-tekniikalla

3,0-litrainen F1C-dieselmoottori SCR-tekniikalla

2,3-litrainen F1A-moottori
Euro 6D
kevyet ajoneuvot
KAUPALLINEN NIMI
TEHO (hv)
VÄÄNTÖMOMENTTI (Nm)
TURBO
VAIHTEISTO

120
116 (86 kW)
320

140

3,0-litrainen F1C-moottori

Euro VID
raskaat ajoneuvot
160

3,0-litrainen F1C-CNG-moottori

140

160

Euro VID
raskaat ajoneuvot
CNG ***

Euro VID
raskaat ajoneuvot
160**

180

210

136 (101 kW) 156 (116 kW) 136 (101 kW) 156 (116 kW) 160 (119 kW) 180 (134 kW) 210 (156 kW)
350

380*

350

380*

NP
136 NP (101 kW)

380

430

470

350

e-VGT

VGT

VGT

e-VGT

WG

HI-MATIC / MANUAALI

MANUAALI

HI-MATIC /
MANUAALI

HI-MATIC

HI-MATIC / MANUAALI

**
***
350 Nm manuaalivaihteistolla
Vain ohjaamoalustoissa
Compressed Natural Gas (paineistettu maakaasu)
e-VGT: Electronic Variable Geometry Turbocharger (sähköisesti säätyvä johdinviisikolla varustettu turboahdin); VGT: Variable Geometry Turbocharger (muuttuvageometrinen turboahdin); WG: WasteGate (hukkaportti)

*

TÄYDELLINEN AJOMUKAVUUS
Dailyn koko mallistoon on saatavilla ainutlaatuinen 8-vaihteinen HI-MATICautomaattivaihteisto, joka tarjoaa mukavuutta, turvallisuutta, polttoainetaloudellisuutta
ja suorituskykyä.
Näiden etujen lisäksi saat nauttia IVECOn Natural Power -teknologian tarjoamasta
kestävyydestä ja alhaisista kokonaiskäyttökustannuksista.
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AVUSTETTU AJO
JA TURVALLISUUS
Jopa 38 % vähemmän onnettomuuksia
kaupunkiajossa kehittyneiden kuljettajaa
avustavien järjestelmien ansiosta (ADAS).*
*

Lähde:YK:n talouskomissio
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NAUTI TURVALLISESTA
JA STRESSITTÖMÄSTÄ AJAMISESTA
Daily ottaa merkittäviä edistysaskeleita kohti itseohjautuvuutta ja autonomista turvallisuutta kuljettajaa avustavien kehittyneiden
järjestelmien (Advanced Driver Assistance System) täydellisellä sarjalla. Kaikki nämä kehittyneet teknologiat ovat käytettävissäsi ja
auttavat sinua keskittymään turvallisesti työhösi, joka usein edellyttää yhä useamman tehtävän samanaikaista suorittamista.
Ne vähentävät onnettomuusriskiä moottoriteillä ja ruuhkaisilla kaduilla, auttavat tukalissa tilanteissa ja vähentävät ruuhka-ajon
stressiä parantaen sekä ohjaamokokemusta että liiketoimintasi tulosta.
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VÄLTÄ TÖRMÄYKSET AEBS- JA KAUPUNKIJARRUILLA
Kehittynyt hätäjarrujärjestelmä (AEBS) tarjoaa turvaa havaitsemalla
mahdollisen edessä olevan törmäysvaaran ja jarruttamalla automaattisesti.
Se estää törmäykset alle 50 km/h nopeuksissa ja vähentää merkittävästi
vahinkoja suuremmissa nopeuksissa. City Brake PRO -kaupunkijarrut auttavat
välttämään myös matalan nopeuden (jopa 5 km/h) törmäykset ruuhkaisessa
kaupunkiliikenteessä. Molemmissa järjestelmissä on kolmet eri asetukset,
joista sopivimman kuljettaja voi valita ohjausvalikosta. Kaluston hallinnoijat
voivat asettaa ja lukita toiminnon asetukset.

STRESSITÖNTÄ RUUHKA-AJOA
Voit aktivoida ruuhkassa jonoavustimen nappia painamalla. Aseta haluamasi
turvaväli, ja Daily pysäyttää autosi automaattisesti, kun edellä ajava auto pysähtyy.
Kun edellä ajava auto jatkaa matkaansa, lähtee Daily uudestaan liikkeelle painamalla
kevyesti kaasua. Ruuhkan aiheuttama stressi kuuluu menneisyyteen!

TURVALLISTA ETENEMISTÄ MOOTTORITIELLÄ
Toisinaan voi olla haastavaa pysyä valppaana ajaessa pitkiä matkoja moottoritiellä.
Mukautuva vakionopeuden säätö auttaa tekemään ajomatkastasi
turvallisemman. Aseta ajonopeus ja vähimmäisetäisyys edellä ajavaan autoon.
Jos edelläsi ajava auto hidastaa, järjestelmä reagoi ja alentaa automaattisesti
nopeuttasi säilyttääkseen turvavälin, kunnes toinen ajoneuvo siirtyy pois edeltä
tai kiihdyttää.

PYSY AINA OMALLA KAISTALLASI
Daily auttaa sinua pysymään omalla kaistallasi ennakoivan kaistavahdin
avulla. Se ohjaa ajoneuvosi kevyesti takaisin kaistan keskelle, jos ajoneuvo alkaa
ajelehtia.Voit säätää etäisyyttä tiemerkinnöistä ja sykäyksen voimakkuutta.

VAKAA SIVUTUULISSA
Sillalla ajettaessa tai raskaita kuorma-autoja ohitettaessa ajoneuvoon
kohdistuvat kovat tuulet eivät ole haaste, kun käytössä on Dailyn
sivutuuliavustin, joka vakauttaa ajoneuvon voimakkaissa sivutuulissa. Anturit
aktivoivat ajoneuvoon kohdistuvan tuulen puoleiset jarrut ja varmistavat näin
ajoneuvon vakauden ja sinun turvallisuutesi.

AJA TURVALLISESTI JYRKISSÄ ALAMÄISSÄ
Kuormattuna olevan ajoneuvon ajaminen pitkässä jyrkässä alamäessä voi olla
pelottavaa, mutta Dailyn kanssa sinun ei tarvitse murehtia ollenkaan. Daily
on luokassaan markkinoiden ainoa auto, jonka takavetoisissa ajoneuvoissa
on alamäkihidastin (HDC), joka säilyttää tasaisen nopeuden ohjaamalla
automaattisesti jarruja, jotta sinä voit ajaa alamäkeen hitaasti ja turvallisesti.

ERINOMAISTA PITOA
Liukkaat pinnat, kuten muta, hiekka ja lumi, eivät ole haaste Dailylle: Traction
Plus aktivoidaan nappia painamalla, ja se antaa erinomaisen pidon kaikissa
olosuhteissa auttaen sinua hankalissa tilanteissa. Se on saatavilla takavetoisiin
ajoneuvoihin – ensimmäistä kertaa luokassaan.
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OHJAAMO JA AJOKOKEMUS
70 % pienempi ohjailuvoiman tarve uuden sähköisen
ohjaustehostuksen ja City Mode -tilan ansiosta.
15 % parempi näkyvyys ja esteiden havaintikyky LED-valoilla.
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TEKNOLOGIA PALVELUKSESSASI
Daily hyödyntää teknologiaa tarjotakseen ensiluokkaisen ajokokemuksen ja täydellisen työympäristön. Toiminta ohjaamossa on
helpompaa, mukavampaa ja tuloksellisempaa kuin koskaan ennen.

SUJUVA JA VAIVATON HALLINTA
Uusi sähköinen ohjaustehostus on erittäin tarkka ja reagoi
herkästi kuljettajan toimiin vähentämällä ohjailuvoiman tarvetta ja
tarjoamalla sujuvan ajokokemuksen. Se vaimentaa tärinää ja korjaa
liirauksesta ja renkaiden epätasapainosta johtuvia häiriöitä, minkä
ansiosta kuljettaja voi nauttia vakaudesta ja ajoneuvon täydellisestä
hallinnasta.
Voit myös aktivoida nappia painamalla ainutlaatuisen City Mode
-ominaisuuden, joka vähentää ohjailuvoiman tarvetta jopa 70
prosenttia, minkä ansiosta voit nauttia täydellisestä ajonautinnosta
jopa keskustan ruuhkissa.

ENSILUOKKAINEN AJOMUKAVUUS JA -ERGONOMIA
Dailyn koko ohjausjärjestelmä on suunniteltu uudelleen, jotta
kuljettajalle voidaan tarjota henkilöautomainen ohjaamokokemus.
Voit tehdä ohjauspyörään sekä aksiaalisia että kulmittaisia
säätöjä ja säätää parhaan ajoasennon varmistaaksesi mukavamman
käyttökokemuksen ja paremman ergonomian. Pienemmän ja
nahkaisen monitoimisen ohjauspyörän ansiosta sinulla on paljon
eri toimintoja kätesi ulottuvilla ja enemmän jalkatilaa, mikä lisää
entisestään ajomukavuutta.
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HELPPOA JA SELKEÄÄ VUOROVAIKUTUSTA
Uusi korkearesoluutioinen värinäyttömittaristo tarjoaa
käyttäjäystävällisen ja intuitiivisen järjestelmän, jonka avulla on
erittäin helppoa olla vuorovaikutuksessa Dailyn kanssa ja päästä
käsiksi reaaliaikaisesti kaikkiin tärkeimpiin asetuksiin ja tietoihin,
joita tarvitset saadaksesi parhaan hyödyn ajoneuvostasi.
TURVALLISUUTTA JA TEHOKKUUTTA
REAALIAIKAISEN RENGASPAINEEN TARKKAILUN AVULLA
Rengaspaineen tarkkailujärjestelmä näyttää jokaisen renkaan
reaaliaikaisen paineen mittaristossa, jotta voit varmistaa, että Dailysi
kulkee aina optimaalisella rengaspaineella. Tämän ansiosta ajaminen on
sekä turvallisempaa että polttoainetehokkaampaa. Daily on
ensimmäinen ajoneuvo, joka tarjoaa ominaisuutta sekä yksittäis- että
paripyöräisiin malleihin.

HI-CONNECT:
UUSI TIETOVIIHDEJÄRJESTELMÄ
Dailyssä on käyttäjäystävällinen tietoviihdejärjestelmä, jossa
on 7-tuumainen näyttö, DAB-radio, ajotyylin arviointijärjestelmä
(DSE),
äänentunnistus,
peruutuskamera
ja TomTom®navigointijärjestelmä autoille ja rekoille.
Ota digitaaliset sisällöt mukaan ohjaamoon Apple CarPlay ja
Android Auto™- välityksellä. Niiden kanssa saat peilattua laitteesi
ja voit nauttia sovelluksistasi turvallisesti ajaessasi.

SELKEÄMMÄN NÄKYVYYDEN LED-AJOVALOT
Uudet Full LED -valot parantavat näkyvyyttä ja esteiden
havaitsemista 15 prosentilla paljon terävämmällä valokeilalla, joka
näkyy pidemmälle. Valot ovat tyylikkäät ja alentavat lisäksi
elinkaarikustannuksiasi, koska LED-valojen käyttöikä on hyvin pitkä.
Ei häiriötekijöitä eikä ylimääräistä rasitusta.

HELPPOA JA TEHOKASTA PYSÄKÖINTIÄ

Uusi sähköinen seisontajarru kytkeytyy päälle automaattisesti,
kun ajoneuvo on pysäköity ja pois päältä, kun kuljettaja on valmis
lähtemään. Useita pysähdyksiä vaativissa kaupunkitehtävissä (kuten
jakelutehtävät) sinun ei tarvitse hukata aikaa jarrun päälle
kytkemiseen ja vapauttamiseen.Tämä vähentää toistuvien liikkeiden
aiheuttamaa käteen kohdistuvaa rasitusta ja epämukavuutta sekä
parantaa tuottavuutta. Voit säästää jopa viisi tuntia kuukaudessa,
mikä hyödyttää varmasti kannattavuuttasi. Sen ansiosta pääset
eroon käsijarrun vivusta, saat lisää tilaa ja voit liikkua ohjaamossa
helpommin.
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PARANNELTU LIITETTÄVYYS
JA PALVELUT
Pidempi käytettävyysaika ennakoivien palveluiden avulla.
Optimoitua tehokkuutta ajoneuvon tilan tarkkailulla ja ajotyylin
arviointijärjestelmällä.
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ASTU SISÄÄN DAILYN YHDISTETTYJEN
PALVELUJEN MAAILMAAN
Dailyssä liitettävyys on paljon enemmän kuin pelkkä mobiililaitteiden käyttö ohjaamossa. Se mahdollistaa suuren valikoiman
palveluita, joiden avulla voimme tukea liiketoimintaasi ennakoivammin ja tehokkaammin, minimoiden seisokit ja maksimoiden
tuottavuutesi.
PAREMPI KÄYTETTÄVYYS
Dailyn liitettävyyden ansiosta käytettävyysaikasi kasvaa, sillä ajoneuvo on suorassa yhteydessä IVECOn ohjaushuoneeseen, jossa IVECOn
asiantuntijat saavat reaaliaikaista tietoa Dailystasi ja pystyvät tarkkailemaan tietoja jatkuvasti. He voivat laatia diagnostiikkaa etänä ja
päivittää ajoneuvosi ohjelmistot ilman seisokkeja. He voivat myös tunnistaa mahdollisia ongelmia ennen kuin ne syntyvät sekä suorittaa
ehkäiseviä toimenpiteitä – joissakin tapauksissa he voivat jopa ratkaista ongelmat etänä, jolloin ajoneuvosi pysyy liikkeessä ilman turhia
pysähdyksiä.
Tarkka reaaliaikainen tieto Dailyn käytöstä mahdollistaa asiantuntijoita
suunnittelemaan huollot ja kunnossapidot tehokkaammin, jotta
korjaamokäyntien määrä saadaan optimoitua. Keskitetyn
liitettävyyden ansiosta Dailysi voi viettää pidempiä aikoja tien päällä
sinulle työskennellen.
Lisäksi kaikki tieto Dailystasi antaa meille tarkan ja täydellisen kuvan
ajoneuvon käytöstä. Tämän ansiosta voimme kehittää räätälöityjä
palveluita ja rahoitusratkaisuja, joissa otetaan huomioon mahdolliset
yrityksille tyypilliset vaihtelut.
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OPTIMOI DAILYN TEHOKKUUS
MYDAILYn avulla voit hallinnoida ajoneuvoasi reaaliaikaisesti. Voit olla suorassa
yhteydessä Dailyysi työhuoneestasi käsin internetportaalin kautta tai liikkeellä
ollessasi mobiililaitteellasi MYDAILY-sovelluksen kautta.
Voit seurata ajoneuvoasi jatkuvasti analysoimalla sen suorituskykyä, polttoaineen
kulutusta ja kuljettajan ajotapaa. Lisäksi voit suunnitella ajoneuvon huoltokäynnit.
Näin käytät kalustoasi mahdollisimman tehokkaasti.
Dailysi lähettää sinulle säännöllisesti raportin suorituskyvystään ja
polttoainekulutuksestaan. Raportissa on myös vinkkejä ja ehdotuksia, kuinka
voit parantaa ajotyyliäsi pitääksesi hyvää huolta ajoneuvostasi ja säästääksesi
polttoainetta.
KALUSTON HALLINNAN RATKAISUT
Daily tarjoaa kattavat kalustonhallintaratkaisut, joiden paranneltu ajoneuvon
seuranta, kaluston hyödyntäminen, kuljettajan käyttäytymisen seuranta, edistynyt
moottoridiagnostiikka ja reaaliaikainen ajomatkan raportointi mahdollistavat
kulujen vähentämisen.
Jos sinulla on jo oma kalustonhallintajärjestelmä, Dailyn liitettävyys lähettää kaikki
tiedot verkkorajapinnan käyttöliittymän kautta. Käyttöliittymä varmistaa, että
ajoneuvosi on saumattomassa yhteydessä järjestelmäsi kanssa.
DAILY BUSINESS UP™:
ASSISTENTTI KULJETTAJILLE JA LIIKETOIMILLE
DAILY BUSINESS UP™ on yksinkertainen keino pitää liiketoimesi yhdistettynä.
Ladattuasi DAILY BUSINESS UP™ -sovelluksen laitteellesi ja yhdistettyäsi sen
DAB-radioon voit nauttia ominaisuuksista, jotka auttavat sinua parantamaan
tuottavuuttasi ja tehokkuuttasi.
DAILY BUSINESS UP™ toimii kuljettajan assistenttina hyödyntämällä eri
ominaisuuksia, kuten ajotyylin arviointijärjestelmää (DSE). Se toimii myös
liiketoimintasi assistenttina järjestämällä tarvittavat huollot ja seuraamalla
kaluston suorituskykyä MYDAILY-portaalissa.
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DAILY HOITAA TYÖT TYYLILLÄ
Daily on ollut aina suosittu ulkonäkönsä ansiosta – mutta uuden Dailyn muotoilu kulkee käsi kädessä toiminnallisuuden kanssa.
Sen muotoilussa on kiinnitetty huomiota yksityiskohtiin, joten jokaisella elementillä on tarkoituksensa. Uuden Dailyn kanssa voit
keskittyä liiketoimintaasi ja suorittaa työsi tehokkaasti ja tuottoisasti!
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TYYLIKÄS JA TOIMINNALLINEN KOJELAUTA
Tyylikkäässä ja linjakkaassa kojelaudassa on uusi korkearesoluutioinen
värimittaristo ja HI-CONNECT-monitoiminäyttö. Kaikki tieto ja
painikkeet ovat helposti käden ulottuvilla.
HI-CONNECT
Uudella 7-tuumaisella HI-CONNECT-tietoviihdejärjestelmällä voit
peilata helposti laitteesi Apple CarPlayn ja Android Auto™ n välityksellä
ja tuoda digitaaliset sisällöt mukanasi ohjaamoon.
SELKEÄMMÄN NÄKYVYYDEN LED-AJOVALOT
Uudet Full LED -valot ovat tyylikkäät ja parantavat näkyvyyttä
huomattavasti. Niiden terävämpi valokeila näkyy pidemmälle. Lisäksi
ne alentavat elinkaarikustannuksiasi, koska LED-valojen käyttöikä on
hyvin pitkä.
KUSTANNUSTEHOKAS MUOTOILU:
KOLMIOSAINEN PUSKURI
Puskurit vaurioituvat helposti kaupunkitehtävissä ja ruuhkissa, ja niiden
korjauskulut voivat nousta yllättävänkin korkeiksi. Modulaarisen
kolmiosaisen muotoilun ansiosta sinun ei tarvitse aina vaihtaa koko
puskuria: 90 prosentissa tapauksista vaihdetaan vain vaurioitunut osa,
millä on merkittävä vaikutus korjauskuluihin.
UUSI MASKI
Uusi leveämpi maski parantaa ilmanvaihtoa ja suojaa moottoria ja
jäähdytintä. Maski on valmistettu kuumapuristamalla, minkä ansiosta se
on luja ja äärimmäisen kestävä.
SUUREMPI HYÖTYKUORMA TYYLIKKÄÄSTI
Uudet kevytmetallivanteet ovat näyttävät, mutta lisäksi ne ovat niin
kevyet, että ne parantavat ajoneuvon hyötykuormaa 10 kg
yksittäispyöräisissä malleissa.
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TEHOA TEHTÄVIISI
HUIPPULUOKAN MOOTTORIT VAPAUTTAVAT KYKYSI
SUORITUSKYKYSI PARANEE
Dailyn teho, pito, kantokyky ja nopea vaste varmistavat, että voit suorittaa kaikki työsi tehokkaasti. Kaiken tämän lisäksi Daily on
polttoainetehokas, ja sen kokonaiskäyttökustannukset ovat pienet.

VALITSE SUORITUSKYKYSI
Moottoreiden laaja valikoima tehoilla 116–210 hv tarkoittaa, että voit valita suorituskyvyn, joka sopii parhaiten työtehtäviisi. Dailyyn
on saatavilla kaksi moottoria: 2,3-litrainen F1A sekä kevyille että raskaille ajoneuvoille, sekä 3,0-litrainen F1C raskaille ajoneuvoille.
Mikäli kaipaat erinomaista ajomukavuutta, valitse ainutlaatuinen HI-MATIC-vaihteisto, joka on saatavilla koko mallistoon. Jos taas etsit
erityisen hiljaista ajoneuvoa kaupunkitehtäviin, on Daily HI-MATIC Natural Power oikea ratkaisu sinulle.
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e-VGT: Electronic Variable Geometry Turbocharger (sähköisesti säätyvä johdinviisikolla varustettu turboahdin); VGT: Variable Geometry Turbocharger (muuttuvageometrinen turboahdin);
WG: WasteGate (hukkaportti); CNG: Paineistettu maakaasu (CNG)
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4000

LOPUTTOMAT MAHDOLLISUUDET
DAILYN RAJATONTA KUNNIANHIMOA
SAAVUTA TAVOITTEESI
Daily on luokkansa monipuolisin ajoneuvo. Sen laaja mallivalikoima ja korimuutosvaihtoehdot tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia.
Riippumatta siitä, ovatko tehtäväsi useita pysähdyksiä vaativia kaupunkitehtäviä (kuten jakelutehtäviä) tai raskaampia kuljetuksia
(kuten rakennusalan tai huonekalujen kuljetuksia), löydät työhösi sopivan Dailyn ja voit räätälöidä sen vastaamaan täysin
liiketoimintasi vaatimuksia.

TÄYDELLINEN AJONEUVO TEHTÄVÄÄSI
Dailyllä on alan laajin mallisto – se on luokkansa ainoa ajoneuvo, jonka kokonaispaino on 3,3–7,2 tonnia, akselivälit 3000–5100 mm
ja rungonpituus jopa 6190 mm. Tämä tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia monenlaisiin tehtäviin kaupunkikuljetuksista raskaisiin
rakennusalan kuljetuksiin. Dailyn ainutlaatuinen monipuolisuus tarkoittaa, että mihin tahansa tehtävään löytyy sopiva ajoneuvo,
joka auttaa sinua saavuttamaan liiketoimintasi päämäärän.
HUIPPULUOKAN RÄÄTÄLÖINTI
Daily on suunniteltu ja valmistettu niin, että se tarjoaa lähes loputtomasti korimuutosvaihtoehtoja. Niiden ansiosta sen räätälöinti
tarpeitasi vastaavaksi on helppoa. Se sopii täydellisesti aivan erityisiin ja vaativiin sovelluksiin, kuten hälytysajoneuvoksi tai ambulanssiksi.

ALUSTAMALLI

MIEHISTÖOHJAAMO / DOPPEL

ALUSTAMALLI ILMAN OHJAAMOA

3,3 - 7,2 t

3,3 - 7 t

3,5 - 7,2 t

KOKONAISPAINO
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SYNTYNYT VAHVAKSI
MUUT EIVÄT PÄÄSE LÄHELLEKÄÄN
Dailyn avulla saat vaativatkin työt tehtyä nopeammin ja vähemmällä ajamisella. Säästät aikaa ja rahaa – ja pienennät hiilijalanjälkeäsi.

Huippusuorituskykyinen etujousitus kasvattaa suurinta sallittua kuormaa, joten voit sen ansiosta kuljettaa suurempaa
hyötykuormaa. Etuakselien suurin sallittu kuorma on 3,5-tonnisessa mallissa kevyemmällä ja vahvalla QUAD-LEAF-jousituksella
1900 kg ja paripyöräisen mallin QUAD-TOR-jousituksella jopa 2700 kg.
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LUOTU KESTÄMÄÄN
SUUNNITELTU LUOMAAN PYSYVÄÄ ARVOA
Voit aina laskea Dailyn voiman ja tehokkuuden varaan. Se kuljettaa painavimmatkin hyötykuormat ja tarjoaa huippuluokan suorituskykyä
päivä toisensa jälkeen pidempään kuin mikään toinen markkinoilla oleva ajoneuvo.

Dailyn voimansiirtojärjestelmän ansiosta voit luottaa luokan parhaaseen suorituskykyyn koko käyttöiän ajan. Edistynyt
vaihteisto varmistaa, että huipputehokas moottori toimii aina oikealla vaihteella ja parhaalla mahdollisella tavalla.
Lisää liiketoimintasi arvoa Dailylla, joka kuljettaa luotettavasti painavat hyötykuormat. Sen erinomainen polttoainetehokkuus ja
pienet kokonaiskäyttökustannukset auttavat sinua saavuttamaan tuloksia.

25

DAILY HI-MATIC:
TÄYDELLINEN AJOMUKAVUUS

Aja mukavasti ensimmäisellä 8-vaihteisella automaattivaihteistolla. Ergonomisen monitoimisen vaihteiston avulla voit ajaa turvallisesti
keskittyen liikenteeseen ja ajo-olosuhteisiin sekä nauttien täydellisestä ajomukavuudesta.
Nauti Dailyn legendaarisesta kestävyydestä ja luotettavuudesta moottoria ja voimansiirtojärjestelmää suojaavan
huoltokustannustehokkaan ratkaisun ansiosta.
Tehosta liiketoimintaasi luokan parhaalla suorituskyvyllä. Huippuluokan Daily HI-MATIC 3,0-litraisella F1C-moottorilla tuottaa
210 hv:n tehon ja 470 Nm:n vääntömomentin. Luokkansa paras suorituskyky yhdistettynä ennätykselliseen 7,0 tonnin kokonaismassaan
tekevät Daily HI-MATICista parhaan valinnan vaativimpiin tehtäviin.
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Valitse erittäin laajasta moottorivalikoimasta. Daily HI-MATIC tarjoaa
kattavan moottorivalikoiman 2,3 litran ja 3,0 litran moottoritilavuuksilla ja 116–
210 hevosvoimalla, joten jokaiseen tehtävään löytyy sopiva ratkaisu.
Kestävää ajomukavuutta maakaasulla. HI-MATICin täydellinen ajomukavuus
on saatavilla koko Dailyn Natural Power -mallistoon, jolloin Daily HI-MATICin
suorituskyky, tehokkuus ja mukavuus yhdistyvät IVECOn Natural Power
-teknologian kestävyyteen ja alhaisiin kokonaiskäyttökustannuksiin.
Liiketoimintasi
hyötyy
Daily
HI-MATICin
poikkeuksellisesta
polttoainetaloudellisuudesta, ECO- ja Power-tiloista sekä Start & Stopominaisuudesta, jotka ovat vakiona 2,3-litraisissa moottoreissa. Vaihteiston
mukautuva toimintatapa varmistaa, että oikea vaihde kytkeytyy pehmeästi alle
200 millisekunnissa. Laajojen välityssuhteiden ansiosta moottori käy aina oikealla
kierrosnopeudella.
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DAILY BLUE POWER:
KESTÄVYYDEN MESTARI
NAUTI RAJATTOMISTA KAUPUNKIKULJETUKSISTA
Daily Blue Power vastaa vaatimuksiin vihreistä kuljetuksista. Se on täydellinen ajoneuvo kaupunki- ja esikaupunkitehtäviin, sillä
se tarjoaa kestävää tekniikkaa, joka mahdollistaa pääsyn kaupunkien keskustoihin ilman huolta ympäristösäännöksistä.

POWER
NATURAL POWER

136 hk

ELECTRIC

80 kW

HI-MATIC

ALUSTAMALLI
Yksittäis-pyörästö
35S

–

–

Paripyörästö
35C

40C

50C

65C

45C
Saatavilla
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70C

50C
– Ei saatavilla

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER:
KESTÄVYYTTÄ JA TÄYDELLISTÄ AJOMUKAVUUTTA
HI-MATICIN MUKAVUUTTA JA TURVALLISUUTTA
Aja mukavasti ja turvallisesti Daily HI-MATIC Natural Powerilla. Se on luokkansa ensimmäinen
maakaasukäyttöinen ajoneuvo, jossa on 8-vaihteinen automaattivaihteisto.
VERTAANSA VAILLA OLEVAA SUORITUSKYKYÄ
Voit luottaa tehokkaaseen, suorituskykyiseen ja nopeavasteiseen 3,0-litraiseen CNG-moottoriin, jonka
ominaisuudet ovat kuin vastaavassa dieselmoottorissa. 136 hv:n teho ja 350 Nm:n vääntömomentti
mahdollistavat kaikenlaiset tehtävät.
ERINOMAISTA POLTTOAINETALOUDELLISUUTTA
HI-MATIC-vaihteisto ja Natural Power -moottori parantavat polttoainetehokkuutta entisestään.
Kun otetaan huomioon maakaasun alhaisempi myyntihinta, ovat kustannukset jopa 35 % halvemmat
dieseliin verrattuna.
CO2-PÄÄSTÖT LÄHELLÄ NOLLAA
HI-MATIC yhdistettynä Natural Power -moottoriin vähentää CO2-päästöjä dieseliin verrattuna jopa
5 % todellisessa ajossa kaupunkiympäristössä. Biometaania käytettäessä vähennys on jopa 95 %, jolloin
päästöt ovat siis lähellä nollaa.

DAILY ELECTRIC:
NOLLAPÄÄSTÖINEN KEVYT HYÖTYAJONEUVO
F200 km TOIMINTASÄDE
Joustava akkukokoonpano ja tehokkaat ominaisuudet, kuten EcoPower-tila ja hyötyjarrutuksen
strategiat, mahdollistavat poikkeuksellisen laajan, jopa 200 kilometrin toimintasäteen todellisessa ajossa
kaupunkiympäristössä.
KAHDEN TUNNIN PIKALATAUS
Daily Electricin voi ladata pikalataus-toiminnolla jopa kahdessa tunnissa julkisella tai yksityisellä
latausasemalla. Lataus voidaan suorittaa missä tahansa patentoidun joustavan lataustilan sekä
ainutlaatuisen latausaukon ja liittimen ansiosta.
NOLLAPÄÄSTÖT
Daily Electric on ainutlaatuinen ajoneuvo, joka toimii nollapäästöisesti ja tarjoaa alan laajimman
valikoiman.
RAJATTOMAT PÄIVÄ- JA YÖKULJETUKSET
Kaupunkien liikennettä ja melutasoa on usein rajoitettu, mutta Daily Electricin täydestä potentiaalista
voit nauttia myös kaupunkialueilla nollapäästöjen ja alhaisen melutason ansiosta.
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DAILY YHDELLÄ VILKAISULLA
HOIDA LIIKETOIMESI VOIMALLA JA TEHOKKUUDELLA
-- Valitse tehtävääsi sopiva moottori kattavasta voimansiirtojen valikoimasta, jossa on 2,3–3,0-litran moottoritilavuudet
-- Jopa 10 prosentin polttoainesäästöt Dailyn tehokkuutta lisäävien ominaisuuksien avulla: uusi sähköisesti
sähköisesti säätyvä muuttuvageometrinen turboahdin, uusi laturi, start & stop -järjestelmä sekä Super Eco
-renkaat
-- Jopa 10 % säästöt huoltokuluissa jatkuvien innovaatioiden ja pidempien öljynvaihtovälien ansiosta
-- Nauti dieselmoottorin kaltaisesta suorituskyvystä puhtaasti ja hiljaisesti toimivalla Daily Natural Powerilla

NAUTI TURVALLISESTA JA STRESSITTÖMÄSTÄ AJAMISESTA
-- Vältä törmäykset AEBS- ja City Brake PRO -jarruilla moottoriteillä ja ruuhkaisessa kaupunkiliikenteessä
-- Kun jonoavustin aktivoidaan ruuhkassa, Daily pysähtyy ja käynnistyy automaattisesti edellä ajavien ajoneuvojen
mukaisesti
-- Aja turvallisesti moottoriteillä, kun mukautuva vakionopeuden säädin huolehtii turvavälistä edellä ajavaan
ajoneuvoon ja ennakoiva kaistavahti auttaa sinua pysymään kaistalla
-- Aja turvallisesti ja tasaisesti jyrkissä mäissä alamäkihidastimen avulla
-- Erinomaista pitoa liukkailla pinnoilla Traction Plus -toiminnolla
-- Sivutuuliavustin auttaa pitämään Dailysi vakaana tuulenpuuskissa

ASTU SISÄÄN DAILYN YHDISTETTYJEN PALVELUJEN MAAILMAAN
-- Hyödynnä Dailyn liitettävyyttä ja pidä ajoneuvosi liikkeellä ennakoivan huoltopalvelumme avulla
-- Käytä hyödyksesi erityisiä IVECOn asiantuntijoita, jotka voivat suorittaa etädiagnostiikkaa ja avustaa
ongelmatilanteissa
-- Optimoi suorituskyky ja polttoainetehokkuus käyttämällä MYDAILY-verkkoportaalia, joka on nyt saatavilla myös
mobiililaitteeseen
-- Hallinnoi kalustoasi reaaliaikaisesti valitsemalla sopiva vaihtoehto kattavasta kalustonhallintaratkaisujen
valikoimastamme
-- Yhdistä Dailysi helposti DAILY BUSINESS UP™:iin, ja paranna tuottavuuttasi ja tehokkuuttasi

TEKNOLOGIA PALVELUKSESSASI
-- Dailyn ohjattavuus on sujuvaa ja vaivatonta uuden sähköisen ohjaustehostuksen ansiosta
-- Aktivoi City Mode -tila kaupunkiajossa vähentääksesi ohjailuvoiman tarvetta jopa 70 %
-- Hallinnoi kaikkea tietoa ja tärkeimpiä tarvitsemiasi asetuksia käyttäen uutta käyttäjäystävällistä
korkearesoluutioista värinäyttömittaristoa
-- Aja turvallisesti ja säästä polttoainetta rengaspaineen tarkkailujärjestelmän avulla
-- Pysäköi vaivattomasti uuden automaattisen sähköisen seisontajarrun ansiosta
-- Nauti digitaalisesta sisällöstä ja tietoviihteestä 7 tuuman HI-CONNECT-näytöllä
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TEHOA TEHTÄVIISI
-- Valitse liiketoimintaasi sopiva suorituskyky kattavasta mallistosta, joka sisältää kaksi eri moottoria:
2,3-litrainen F1A sekä kevyille että raskaille ajoneuvoille, sekä 3,0-litrainen F1C raskaille ajoneuvoille
-- Hyödynnä laajaa tehoarvojen valikoimaa: 116–210 hv ja 320–470 Nm
-- Valitse Daily HI-MATIC Natural Power, jos tarvitset erittäin hiljaisen ja vähäpäästöisen ajoneuvon
kaupunkitehtäviin

LOPUTTOMAT MAHDOLLISUUDET
-- Löydä työhösi sopiva Daily, joka vastaa liiketoimintasi vaatimuksia. Daily on luokkansa monipuolisin ajoneuvo
3,3–7,2 tonnin kokonaismassalla, 3000–5100 mm akselivälillä ja jopa 6190 mm:n rungon pituudella
-- Dailyyn on saatavilla laaja valikoima korimuutoksia, jotka tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia monenlaisiin tehtäviin
-- Valitse malli, joka vastaa liiketoimintasi vaatimuksia: ohjaamoalusta, miehistöohjaamo tai ohjaamoton alusta
-- Hyödynnä Dailyn alustan mahdollistamat edut. Se on lujatekoinen ja sitä on helppo muuttaa eri käyttötarkoituksiin
erikoisteräksestä valmistetun C-profiilisen runkopalkin ansiosta

SYNTYNYT VAHVAKSI
-- Lastaa Daily täyteen kantavuuteensa, niin saat vaativatkin työt tehtyä nopeammin ja vähemmällä ajamisella –
joka päivä ja vuosi toisensa jälkeen
-- QUAD-TOR-jousitus tarjoaa luotettavan etuakselien suurimman sallitun kuorman, joka on 7,2-tonnisessa
mallissa 2700 kg

LUOTU KESTÄMÄÄN
-- Voit lastata Dailyn täyteen kantavuuteensa joka päivä vuosi toisensa jälkeen tietäen, että voit luottaa sen hoitavan
työn kuin työn tehokkaasti
-- Hyödy luokkansa ainoasta kevyestä hyötyajoneuvosta, jossa on kuorma-autoista tutut jopa 5 mm paksuiset
täysteräksiset sivupalkit
-- Dailyn suuremman jopa 4900 kg:n hyötykuormakapasiteetin ansiosta saat tehtyä työsi nopeammin ja vähemmällä
ajamisella
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DAILY KAIKKEEN LIIKETOIMINTAAN
DAILY-ALUSTA. KATTAVAMPI MALLISTO MATKUSTAJAKULJETUKSIIN
Daily tarjoaa laajan valikoiman lisävarusteita ja monipuolisia mahdollisuuksia korimuutoksiin, kuten kattavan valikoiman ratkaisuja ja
kantavuuden 4,5–7,2 tonnin väliltä. Se on juuri sopiva rakennusalusta minibussille, sillä se on helppo varustella ja siinä on kuormaautoista tuttu ja poikkeuksellisen kestävä alusta. Se on tyyppihyväksytty raskaaksi ajoneuvoksi ja sen 8-vaihteinen HI-MATICautomaattivaihteisto on kestävä. Lisäksi 3,0-litrainen diesel- tai CNG-käyttöinen moottori takaa erinomaisen luotettavuuden.
Daily-alustamalleissa on valittavana perus alustamalli ohjaamolla, alustamalli miehistöohjaamolla / Doppel sekä alustamalli ilman
ohjaamoa joiden kokonaismassa on jopa 7,2 tonnia.

DAILY-MATKAILUAUTO.
MUUTA NÄKÖKULMASI LOMAILUUN
IVECON matkailuautovalikoimaan kuuluvien Daily HI-MATICin
ja Daily 4x4:n avulla voidaan toteuttaa useita erilaisia matkailuautoja
kompakteista versioista ylellisempiin malleihin. Kaikki mallit
tarjoavat parhaan mahdollisen turvallisuuden ja mukavuuden.
Daily HI-MATIC on täydellinen matkailuautoratkaisu, sillä sitä
on helppo ajaa ja se on mukava ja uskomattoman kevyt.
Ainutlaatuinen 8-vaihteinen HI-MATIC-automaattivaihteisto
on suunniteltu tarjoamaan täydellistä ajomukavuutta voit nauttia
parannelluista turvatoiminnoista ja ajaa mukavasti saavuttaen
huippuluokan suorituskyvyn äärimmäisen matalalla polttoaineen
kulutuksella. Kaikille teille tai maastoajoon tarkoitettuina
versioina saatavilla oleva Daily 4x4 vie kotisi kaikkialle. 16
vaihteensa avulla se takaa rajattomat rinneajomahdollisuudet,
jotta selviät vaikeistakin tilanteista ja voit nauttia ajoneuvostasi
kaikissa maastoissa.
DAILY 70. MUUT EIVÄT PÄÄSE LÄHELLEKÄÄN
Jos haluat vielä enemmän, Daily 70 on sinun valintasi. Jopa
7,2 tonnin kokonaispainolla, pitkällä 5100 mm:n akselivälillä ja
jopa 4900 kg:n kuormatilavuudella se on markkinoiden suurin –
muut eivät pääse lähellekään. Se on suunniteltu vahvaksi: se
on ainut kevyt hyötyajoneuvo, joka on rakennettu kuormaauton tapaan kiinteälle kantavalle alustalle, jossa on
huippusuorituskykyinen jousitus. Laajan korivalikoimansa
ansiosta se voidaan räätälöidä moneen eri tehtävään – siitä
voidaan tehdä jopa hinausauto tai panssariajoneuvo. Siinä on
3,0-litrainen F1C-dieselmoottori ja se on saatavilla myös
kaasukäyttöisenä Natural Power -versiona, josta on hyötyä
kaupunkitehtävissä matalapäästöisillä alueilla. Kuljettajat
nauttivat Dailyn ohjaamon ensiluokkaisesta mukavuudesta.
Monipuolisuudestaan tunnettu Daily 70 on luokkansa vahvin
ja sen hyötykuorma on myös suurin. Se on ainutlaatuinen
ajoneuvo, joka varmistaa korkean tuoton sijoituksellesi vuosi
toisensa jälkeen.
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4X4: TOIMITUKSET KAIKISSA MAASTOISSA
VALMIINA JOKAISEEN TEHTÄVÄÄN
Daily 4x4 tarjoaa maastossa ja tiellä suoritettaviin tehtäviin täyden valikoiman 3,5- ja 7,0-tonnisia versioita, joiden akselivälit ovat
3080–4175 mm. Nämä ominaisuudet takaavat, että Daily 4x4 vastaa tarpeisiisi myös kaukaisemmissa kohteissa.
VERTAANSA VAILLA OLEVAA SUORITUSKYKYÄ
3,0-litrainen 180 hv:n moottori vie sinut minne tahansa, myös vaikeapääsyisimpiin kohteisiin. 8-vaihteinen HI-MATICautomaattivaihteisto tarjoaa täydellisen ajomukavuuden kaikissa maastoissa.
VIE SINUT MINNE TAHANSA
Kaikille teille tarkoitettujen paripyöräisten ja maastotehtäviin tarkoitettujen yksittäispyöräisten mallien kokonaispaino on jopa 7,0 tonnia.
RAJATONTA MONIPUOLISUUTTA
Voit nauttia upeista räätälöintimahdollisuuksista ainutlaatuisen Daily 4x4:n kanssa, jonka kokonaismassa on 7 tonnia, hyötykuorma
jopa 4300 kg ja rungonpituus jopa 5 metriä.

ALUSTAMALLI

MIEHISTÖOHJAAMO/DOPPEL

3080

3,5 / 5,5 t

–

–

3480

3,5 t / 5,5 t / 7,0 t

3,5 t / 5,5 t / 7,0 t

3,5 t / 5,5 t / 7,0 t

3780

5,5 t / 7,0 t

5,5 t / 7,0 t

5,5 t / 7,0 t

4175

5,5 t / 7,0 t

5,5 t / 7,0 t

5,5 t / 7,0 t

AKSELIVÄLI (mm)

ALUSTAMALLI ILMAN OHJAAMOA

TÄYDELLINEN AJOMUKAVUUS
Kaksinkertaisen alhaisen välityssuhteen ansiosta Daily 4x4
on saatavilla 12 vaihteisella manuaalisella vaihteistolla
sekä 16 vaihteisella HI-MATIC-vaihteistolla. Rajattomat
rinneajomahdollisuudet ja silti paras mahdollinen mukavuus.
Alhainen välityssuhde voidaan ottaa helposti käyttöön kojelaudan
ergonomisella painikkeella.
Välityssuhteet automaatti- ja manuaalivaihteistoille
- Normaali välityssuhde 1:0.9
- Alhainen välityssuhde 1:2.15
TASAUSPYÖRÄSTÖN LUKOT
Daily 4x4 -malli takaa täydellisen pidon joka tilanteessa kolmella
tasauspyörästön lukolla, jotka sijaitsevat etu- ja taka-akseleissa
sekä keskellä jakolaatikossa. Tasauspyörästö lukitaan ja lukitus
avataan kojelaudan ergonomisella painikkeella.
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VALMISKÄYTTÖISET
TEHDASRAKENTEISET KORIT
IVECO tarjoaa kattavan valikoiman valmiskäyttöisiä ajoneuvoja, joihin sisältyy varusteet. Voit luottaa siihen, että IVECOn ajoneuvot ovat tukenasi
päivittäisessä työssäsi, oli se sitten rakennus- tai jakelutyötä. Ne takaavat varman laadun jokaiseen tehtävään, jotta voit keskittyä täysillä liiketoimintaasi.
VALMISKÄYTTÖISET RATKAISUT
Yhdennetty ja monipuolinen tarjous, jonka ansiosta voit löytää
ajovalmiin ratkaisun (ajoneuvo + kori) jälleenmyyjältäsi.
SUUREMPI ARVO
Korin muotoilu-, suunnittelu- ja tuotantomenetelmät ovat IVECOn
korkean laadun ja kestävyyden standardien mukaiset. Ajoneuvon
kestävyys ja turvallisuus takaavat sinulle suuremman arvon.

KIINTEÄ ALUSTA
AKSELIVÄLI (mm)
3000
3450
3750
4100
4350
4750
5100
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MARKKINOILLETUONTIAJAN HYÖDYT
Tuotanto- ja logistiikkavirrat on optimoitu,jotta markkinoilletuontiaika
olisi mahdollisimman pieni ja korillisten ajoneuvojen toimitusajat
mahdollisimman lyhyet.
TÄYDELLINEN TUKI
IVECOn kattava Euroopan laajuinen huoltoverkosto tarjoaa
täydellistä tukea kaikkiin IVECO Daily -ajoneuvoihin asennettuihin
laitteisiin.

PERÄKIPPI JA KOLMISUUNTAINEN

OHJAAMOALUSTA

MIEHISTÖOHJAAMO

3,3–5,2 t
3,3–7,0 t

–
3,5–7,0 t

3000

3,5–7,2 t

3,5–7,0 t

3,5–7,2 t

3,5–7,0 t

3750

5,2–7,2 t

5,2–7,0 t

5,2–7,2 t

–

5,2–7,2 t

–

AKSELIVÄLI (mm)
3450

*

OHJAAMOALUSTA

MIEHISTÖOHJAAMO

3,5*–5,2 t
3,5*–5,2 t

–
3,5*–5,0 t

–

3,5*–5,0 t

F1A-moottori saatavilla kevyille ajoneuvoille vain tälle kokonaispainolle

LISÄVARUSTEET
LAADI OMAN DAILYSI KOKOONPANO
Luo täydellisesti liiketoimintasi tarpeita vastaava malli valitsemalla vaatimuksiesi mukainen ratkaisu kolmesta kategoriasta: varusteet,
toiminnallisuus ja tehtävät. Varusteet-kategoriassa on vaihtoehtoja alkaen hyvin varustetusta Business pack -paketista aina huippuluokan
Business Exclusive -pakettiin Daily HI-MATICILLE. Räätälöi Dailysi Toiminnallisuus-kategorian Winter Pack tai Hi-Drive pack -paketilla
sekä tehtäviisi parhaiten sopivalla Delivery- tai Delivery+-paketilla.

VARUSTEET

MANUAALINEN

HI-MATIC

BUSINESS

BUSINESS
PREMIUM

BUSINESS +

BUSINESS
EXCLUSIVE

Vakio

Vakio

Vakio

Vakio

Jousitettu kuljettajan istuin säädettävällä ristiseläntuella

Vakio

Vakio

Vakio

Vakio

Vakionopeudensäädin

Vakio

Vakio

Vakio

Vakio

Automaattinen ilmastointi

Vakio

Vakio

Vakio

Vakio

Kahden matkustajan istuin pöydällä

Vakio

Vakio

Vakio

Vakio

Vakio

Vakio

Vakio

Vakio

LISÄVARUSTEIDEN KUVAUS
Korkearesoluutioinen värinäyttömittaristo
Digitaalinen DAB-radio
USB-latauspistoke
Lämmitettävät sähköiset peilit

Full LED -ajovalot
Digitaalinen DAB-radio BUSINESS UP™:illa
Tablettiteline ja USB-latauspistoke

Kangaspäällysteinen pehmustettu niskatuki
Nahkapäällysteinen ohjauspyörä
Sumuvalot

TOIMINNALLISUUS
LISÄVARUSTEIDEN KUVAUS

Vakio

Vakio

MANUAALINEN
HI-DRIVE

HI-MATIC

WINTER

HI-DRIVE

WINTER

Lämmitettävät sähköiset peilit

Vakio

Vakio

Lämmitettävä ja jousitettu kuljettajan istuin säädettävällä ristiseläntuella

Vakio

Vakio

Lämmitettävät etuistuimet

Vakio

Vakio

Lämmitettävä tuulilasi

Vakio

Vakio

Lämmitettävä huohotinputki

Vakio

Vakio

Traction Plus ja alamäkihidastin

Vakio

Vakio

Korkearesoluutioinen värinäyttömittaristo

Vakio

Vakio

Mukautuva vakionopeudensäädin

Vakio

Vakio

Mukautuva vakionopeudensäädin ja jonoavustin

Vakio

Kaistan vaihtumisen varoitus ja ennakoiva kaistavahti

Vakio

Vakio
Vakio

Vakio

AEBS ja City Brake PRO

Vakio

Vakio

ESP-ajonvakautusjärjestelmä ja sivutuuliavustin

Vakio

Vakio

Sähköinen seisontajarru

Vakio

Vakio

Automaattinen kaukovalojen säätö

Vakio

Vakio

Automaattiset tuulilasinpyyhkimet ja ajovalot

Vakio

Vakio

Rengaspaineen tarkkailujärjestelmä

Vakio

Vakio

TEHTÄVÄOMINAISUUDET
LISÄVARUSTEIDEN KUVAUS

MANUAALINEN / HI-MATIC
DELIVERY

DELIVERY +

CONSTRUCTION

Vararengas
Ilman renkaiden täyttöpakettia
Paraboliset jouset pienemmällä joustavuudella (yksittäispyöräisille)
Säilytyslokerot ylhäällä
Connectivity Box
Puolielliptiset takajouset avustimella (paripyöräisille)
13-napainen pistorasia
Tasauspyörästön lukko
Öljypohjan suoja
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OPTIOT
RÄÄTÄLÖI DAILY JUURI SINUN TEHTÄVÄÄSI

HI-CONNECT

CONNECTIVITY BOX

DAB-RADIO + DAILY BUSINESS UP™

Ota digitaaliset sisällöt mukaan ohjaamoon
Apple CarPlayn ja Android Auto™n välityksellä
ja nauti sovelluksistasi käyttäjäystävällisellä
tietoviihdejärjestelmällä,
joka
sisältää
7-tuumaisen peilaavan näytön, DAB-radion,
navigointijärjestelmän ja paljon muuta.

Pidä Dailysi tien päällä hyödyntämällä
etädiagnostiikkaa, ennakoivaa huoltopalvelua
sekä huoltosuunnittelua. Tutustu laajoihin
uusiin
palveluihin, kuten
räätälöityihin
huoltosuunnitelmiin
ja
MYDAILYverkkoportaalin ja -sovelluksen kautta tehtävään
ajoneuvon tiedonhallintaan.

Nauti kaikista DAB-radion toiminnoista ja
yhdistä älypuhelimesi tai tablettisi ajoneuvoon
käyttääksesi DAILY BUSINESS UP™ -sovellusta
mahdollisimman tehokkaasti.

AVOIN LOKERO LANGATTOMALLA
LATURILLA

TABLETTITELINE

SÄHKÖINEN SEISONTAJARRU

Kojelaudan käytännöllinen tablettiteline pitää
kaikenkokoiset mobiililaitteet paikoillaan. Sitä
voidaan käyttää myös tärkeiden paperien
pidikkeenä.

Uusi sähköinen seisontajarru kytkeytyy päälle
automaattisesti, kun ajoneuvo on pysäköity ja
pois päältä, kun kuljettaja on valmis lähtemään.
Sen ansiosta pääset eroon käsijarrun vivusta, saat
lisää tilaa ja voit liikkua ohjaamossa helpommin.

ERILLINEN WEBASTO-LÄMMITIN

NAHKAINEN OHJAUSPYÖRÄ

Kylmäkäynnistykset jäävät historiaan erillisen
Webasto-lämmittimen ansiosta: aseta ajastin
esilämmittämään moottori ja ohjaamo, niin voit
astua sisään mukavan lämpimään Dailyysi, kun
olet valmis lähtemään.

Nauti pitkien työpäivien aikana nahkaisen
ohjauspyörän ylellisestä tuntumasta ja aivan
kätesi ulottuvilla sijaitsevista painikkeista.
Ei häiriötekijöitä eikä ylimääräistä rasitusta.

JOUSITETUT ISTUIMET

PREMIUM-NISKATUKI

Jousitetut ja halutessasi myös lämmitettävät
istuimet tarjoavat erinomaista mukavuutta
kuljettajalle ja matkustajille.

Uusi korkealuokkainen tekstiilipäällysteinen
ja vaahtokumipehmusteinen niskatuki tuo
ajamiseen lisää turvallisuutta ja mukavuutta.

MATKUSTAJIEN PENKKI
ULOSVEDETTÄVÄLLÄ PÖYTÄLEVYLLÄ

Varmista, että mobiililaitteesi akku on aina
täynnä: aseta se kätevään langattomaan
laturiin, joka sijaitsee kojelautaan integroidussa
säilytyslokerossa.

ILMASTOINTI MANUAALISELLA TAI
AUTOMAATTISELLA SÄÄDÖLLÄ
Säilytä miellyttävä ohjaamon lämpötila Dailyn
ilmastointijärjestelmällä. Valitse joko tehokas
manuaalinen säätö tai automaattinen säätö,
joka optimoi kompressorin käytön ja vähentää
energiankulutusta.
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Kätevän ulosvedettävän pöytälevyn päällä
voit pitää kannettavaa tietokonetta ja tehdä
paperitöitä.

AEBS JA CITY BRAKE PRO
Kehittynyt hätäjarrujärjestelmä (AEBS) havaitsee
mahdollisen edessä olevan törmäysvaaran ja
jarruttaa automaattisesti estäen törmäyksen
tai vähentäen sen vakavuutta. City Brake
PRO -kaupunkijarrut auttavat välttämään
matalan nopeuden törmäykset ruuhkaisessa
kaupunkiliikenteessä.

MUKAUTUVA VAKIONOPEUDEN
SÄÄTÖ JA JONOAVUSTIN
Mukautuva vakionopeuden säätö säilyttää tietyn
ajonopeuden ja huolehtii turvavälistä edellä
ajavaan ajoneuvoon. Jonoavustin vähentää
jatkuvan liikkeellelähdön ja jarruttamisen
aiheuttamaa stressiä ruuhkissa.

ENNAKOIVA KAISTAVAHTI
Ennakoiva kaistavahti auttaa kuljettajaa
pysymään omalla kaistallaan antamalla
sykäyksen ohjausjärjestelmään, jos ajoneuvo
on vaihtamassa tahattomasti kaistaa. Etäisyyttä
kaistasta ja sykäyksen voimakkuutta voidaan
säätää valikosta.

TAKAOSAN ILMAJOUSITUS

FULL LED -AJOVALOT

Jatkuvaa lastaamista ja kuorman purkamista
vaativissa tehtävissä takaosan ilmajousitus on
vertaansa vailla. Se laskee ja nostaa kuormatilaa
nopeasti niin, ettei yhtään aikaa mene hukkaan.

LED-valojen terävämpi valokeila näkyy pidemmälle
sekä parantaa näkyvyyttä ja esteiden havaitsemista
15 prosentilla. Koska LED-valojen käyttöikä on
äärimmäisen pitkä, säästät myös huoltokuluissa.

TELMA®
ELEKTROMAGNEETTINEN HIDASTIN

KEVYTMETALLIVANTEET

ECOSWITCH PRO

Toiminnallisuuden ja tyylin täydellisesti
yhdistävien kevytmetallivanteiden keveyden
ansiosta ajoneuvon hyötykuormaa on voitu
kasvattaa 10 kg. Saatavilla vain yksittäispyöräisiin
malleihin.

Älykäs EcoSwitch PRO -järjestelmä aktivoituu
ilman kuljettajan toimia vähentäen Dailysi
polttoaineenkulutusta ja päästöjä.

ERITYISPITKÄT TAUSTAPEILIT

VAHVISTETTU TAKAJOUSITUS

VOIMANOTTO

Erityispitkät taustapeilit takaavat parhaan
mahdollisen näkyvyyden pitkille ajoneuvoille ja
suurille koriasennuksille.

Laaja valikoima vahvistettuja takajousituksia lisää
ajoneuvon voimaa kaikkein vaativimmissakin
ajo-olosuhteissa. Valikoimaan kuuluu parabolisia,
parabolisia vahvistettuja ja puolielliptisiä jousia.

Jakolaatikossa sijaitsevan voimanoton ja
neljän erilaisen kytkentätyypin ansiosta
Dailyn käyttömahdollisuudet ovat laajat aina
yksinker taisesta kippilavasta lumiauraan tai
lava-alustaan.

Elektromagneettinen Telma® LVRS600 -hidastin
mahdollistaa 350 Nm:n jarrumomentin ja on
täysin yhteensopiva ESP-ajonvakautusjärjestelmän
kanssa. Se tarjoaa 80 % ajoneuvon tarvitsemasta
jarruvoimasta ja on saatavilla myös Dailyn
HI-MATIC-malleihin.

RENGASPAINEEN
TARKKAILUJÄRJESTELMÄ
Järjestelmä tarkkailee jokaisen renkaan painetta
reaaliaikaisesti pitäen ne optimaalisella tasolla
ja parantaen entisestään turvallisuutta ja
polttoainetehokkuutta. Saatavilla ensimmäisenä
alalla sekä yksittäis- että paripyöräisiin malleihin.
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DAILYN B-LINK-RATKAISUT
Daily vie liitettävyyden täysin uudelle tasolle ja avaa maailman täynnä uusia räätälöityjä palveluja, jotka auttavat sinua saamaan kaiken irti
ajoneuvostasi, maksimoimaan sen ajoajan, hallinnoimaan kalustoasi tehokkaasti, säästämään polttoaine- ja huoltokustannuksissa ja hyötymään
räätälöidyistä rahoitus- ja huoltosopimuksista.
Connectivity Boxin avulla ajoneuvo on suorassa yhteydessä IVECOn asiantuntijoihin, jotka saavat tietoa kaikista yhdistetyistä ajoneuvoista
ja tarkkailevat niitä jatkuvasti.
TÄRKEIMMÄT PALVELUT:
Etädiagnostiikka
Diagnostiikan laadinta etänä ilman korjaamokäyntiä.
Langaton (OTA) palvelu
Tukipalvelu ja ajoneuvon ohjelmistopäivitykset langattomasti
ilman korjaamokäyntiä.
Ennakoiva palvelu
Ennakoiva palvelu, jonka IVECOn ohjaushuoneen asiantuntijat
suorittavat etänä perustuen ajoneuvon ajankohtaisiin
parametreihin.
MYDAILY-verkkoportaali ja -sovellus
Verkkopor taalin kautta voidaan tarkkailla ajoneuvojen tilaa ja
kuljettajien toimintaa, saatavilla myös sovelluksena.
Huoltovaraukset
Huoltoaikojen varaukset MYDAILY-verkkoportaalissa.

Älykäs MYDAILY-raportti
Kausittainen automaattinen raportti ajoneuvon suorituskyvystä
ja polttoaineen kulutuksesta.
Kalustonhallinta VERIZON Connectilla
- Fleet Essential
Kalustonhallintajärjestelmä vakio-ominaisuuksilla: paikannus,
aluerajaus, polttoainerapor tit, ajoneuvon kunto, tulostaulut
- Fleet Enhanced
Ammattimainen kalustonhallinta, joka sisältää kuljettajien
ajotunnit, etänä toimivan ajopiirturin diagnostiikkajärjestelmän
ja verkkopalvelut.
- Fleet Enhanced ja Workforce
Edistynyt kalustonhallinta, joka sisältää työnkulun hallinnan
Linkitys (verkkorajapinta)
Verkkorajapinnan käyttöliittymä, jonka kautta saat ajoneuvojen
tiedot riippumatta siitä, mitä kalustonhallintajärjestelmää käytät.

Niin kuljettaja-omistajat kuin kaluston hallinnoijatkin voivat hyödyntää ajoneuvon koko liitettävyyden Dailyn B-link-ratkaisuilla ja parantaa
käytettävyysaikaa, tehokkuutta ja kaluston optimointia.
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PAKETIT

PALVELUT

SMART

- Etädiagnostiikka
- Langaton (OTA) palvelu
- Ennakoiva palvelu

- MYDAILY-verkkoportaali ja -sovellus
- MYDAILYn huoltovaraus
- Älykäs MYDAILY-raportti

Sisältyvät palvelut
Connectivity Boxin kanssa

FLEET

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

- Fleet Enhanced + Workflow by Verizon Connect
- Linkki (verkkorajapinta)

Palvelut kausimaksulla

ELEMENTS-PALVELUT
VALITSE TÄYDELLISESTI LIIKETOIMINTAASI SOPIVAT PALVELUT
Daily tarjoaa laajan valikoiman palveluja, jotka voidaan räätälöidä tarkasti vaatimustesi mukaisesti, jotta ajoneuvosi pysyy liikkeellä
huippukuntoisena ja voit saavuttaa näkyviä tuloksia liiketoiminnassasi.

Daily vie räätälöinnin täysin uudelle tasolle liitettävyyden kautta. Sen tarjoamat
reaaliaikaiset ajoneuvotiedot mahdollistavat räätälöidyt huoltosopimukset, jotka
perustuvat Dailysi todelliseen käyttöön – täydellisesti liiketoimintaasi sopiva kumppani.
Elements-palvelujen valikoimamme ansiosta voit yhdistellä äärimmäisen
joustavasti liiketoimintaasi sopivan huoltosuunnitelmasopimuksen ja laajennetun
takuun palvelut, joita voidaan täydentää lisäkattavuudella.

HUOLTO

VOIMANSIIRTO

- Huolto
- Voitelu
- Öljyn ja nesteiden vaihto
huolto- ja korjauskäsikirjan
mukaisesti

- Moottori
- Polttoaineen ruiskutus
- Vaihteisto
- Voimansiirtoakselin ja akselin
korjaukset

VOIMANSIIRRON
ULKOPUOLISET
- Komponentit, joita ei kateta
voimansiirtoon sisältyen, esim.
sähköjärjestelmä

KULUTUSOSAT
- Kytkin
- Jarrupalat
- Jarrulevyt
- Jarrurummut
- Rumpujen tiivisteet

Valikoiman pääelementtejä (huolto, voimansiirto, voimansiirron ulkopuoliset, kulutusosat) voidaan yhdistellä vapaasti sopimukseksi, joka
sopii täydellisesti liiketoimintaasi. Alla olevassa taulukossa on esitetty kaikki mahdolliset yhdistelmät:

HUOLTOSUUNNITELMASOPIMUKSET
HUOLTO

VOIMANSIIRTO

LAAJENNETTU TAKUU
VOIMANSIIRRON
KULUTUSOSAT
ULKOPUOLISET

VOIMANSIIRTO

VOIMANSIIRRON
ULKOPUOLISET

ELEMENTS:
SISÄLTYY / EI SISÄLLY
Erityiset Dailyn B-Link-ratkaisut sisältyvät
3XL- ja 2XL-sopimuksiin.
Markkina-alueesi sopimuksellisista asiakirjoista saat
lisätietoa sopimuksiin sisältyvistä / ei-sisältyvistä
palveluista.
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MALLISTO
VALITSE LIIKETOIMINTASI TARPEISIIN VASTAAVA DAILY
Daily-pakettiautojen mallivalikoima on alan laajin, sillä siinä on yli 8000 eri tehdasmallia. Niissä yhdistyvät eri akselivälit ja tehoarvot,
joista löytyy sopiva vaihtoehto jokaiseen tehtävään. Dailyn tarkoitus on aina ollut palvella kuljetusalan ammattilaisia, ja se on
seurannut varmaa vaistoaan kautta vuosien ennakoiden alan kehityksen ja laajentaen valikoimaa vastatakseen jatkuvasti muuttuviin
monimuotoisiin vaatimuksiin.

KOKONAISPAINO
3,3–7,2 tonnia

SUURIN RUNGON PITUUS
2510–6190 mm

AKSELIVÄLI
3000–5100 mm

SUURIN RUNGON PITUUS (mm)
AKSELIVÄLI
(mm)

YKSITTÄISPYÖRÄSTÖ

MIN.

MAKS.

PARIPYÖRÄSTÖ

MIN.

MAKS.

OHJAAMOALUSTA

MIN.

MAKS.

MIEHISTÖOHJAAMO

MIN.

MAKS.

3000

2510

3000

2830

3316

3,3

5,2

–

–

3450

3395

3886

3395

3886

3,3

7,0

3,3

7,0

3750

4005

4495

4005

4495

3,5

7,2

3,5

7,0

4100

4005

4495

4005

4895

3,5

7,2

3,5

7,0

4350

–

–

4830

5340

5,2

7,2

5,2

7,0

4750

–

–

5690

6190

5,2

7,2

6,0

7,0

5100

–

–

5690

6190

6,0

7,2

6,0

7,0

OHJAAMOALUSTA
YKSITTÄISPYÖRILLÄ
Yksittäispyörillä varustettu ohjaamoalusta
tarjoaa voimaa ja mukavuutta yhdistettynä
erinomaisiin korimuutosmahdollisuuksiin.
Sen rungon pituus voi olla jopa 4495 mm,
kokonaispaino jopa 3,5 tonnia ja hyötykuorma
jopa 1600 kg.
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KOKONAISPAINO (t)

OHJAAMOALUSTA
PARIPYÖRILLÄ
Paripyörillä varustettu ohjaamoalusta on
saatavilla jopa 6190 mm:n runkopituudella,
jopa 7,2 tonnin kokonaispainolla ja jopa
4900 kg:n hyötykuormalla. Se erottuu
edukseen voittamattomalla kestävyydellään
ja monipuolisuudellaan.

MIEHISTÖOHJAAMO
Kestävään miehistöohjaamoon mahtuu
kuljettajan lisäksi kuusi matkustajaa
matkustusmukavuuden säilyessä silti
erinomaisena.

VÄRIT
VALITSE DAILYSI VÄRI
Valittavanasi on satoja perusvärejä ja metallivärejä, jotka sopivat yrityksesi brändiin, kalustosi muihin ajoneuvoihin tai vaikka henkilökohtaisiin
mieltymyksiisi. Alla olevat värit ovat vain esimerkkejä laajasta valikoimasta, joilla voit yksilöidä oman Dailysi.

METALLINHOHTOISET VÄRIT

52481 - BOREAL BLUE

52490 - INSTINCT BLUE

52434 - ECO GREEN

50124 - METALLIC RED

52205 - BRILLIANT GREY

50116 - PLATINUM GREY

50127 - ULM GREY

52358 - STONE GREY

52360 - ALL BLACK

50051 - LIGHT BLUE

50120 - PEGASO BLUE

52507 - ICE WHITE

50105 - POLAR WHITE

52170 - SUN YELLOW

52028 - ADVENTURE ORANGE

50126 - MARANELLO RED

50162 - PROFESSIONAL GREY

52062 - BACK TO BLACK

PERUSVÄRIT
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LISÄVARUSTEET
PARANNA DAILY-KOKEMUSTASI
Lisävarusteiden avulla voit räätälöidä työpaikkasi ja tuntea olosi viihtyisäksi kaikissa tilanteissa. Paranna Dailysi teknologiaa, mukavuutta,
turvallisuutta ja tehokkuutta IVECOn erityisten lisävarusteiden mittavalla valikoimalla.

1 - Uusi Androidiin-pohjautuva multimedia järjestelmä

2 - Qi älypuhelinteline

4 - Ilmanohjaimet

6 - Uusi karjapuskuri

5 - Wi-Fi takakamera

7 - Aerodynamiikkapaketti ja spoileri

TEHOPAKKAUS TEKNOLOGIAA
Varusta liikkuva työpisteesi uusimmalla teknologialla. Uuteen
Android-pohjaiseen multimediajärjestelmään kuuluu integroitu
GPS-navigointijärjestelmä, integroitu DAB+ -radio, peruutuskamera
ja ohjauspyörän painikkeet, jotka yhdessä luovat täydellisen
multimediaratkaisun
sekä
turvaavat
peruutustilanteet.
Älypuhelinpidike sopii täydellisesti Dailyn kojelaudalle, ja
Qi-tekniikan avulla voit ladata älypuhelimesi langattomasti. (1 / 2)
PARASTA MAHDOLLISTA TEHOKKUUTTA
Lisää ajoneuvosi tehokkuutta ja kannattavuutta valitsemalla sopivat
lisävarusteet laajasta valikoimasta. Uusi aerodynamiikkapakettimme
on suunniteltu erityisesti Sport-spoileriin sopivaksi, ja se takaa
erinomaiset polttoainesäästöt ja pienemmät päästöt. Sivuikkunoihin
suunnitellut deflektorit vähentävät ilmanvastusta ja turbulenssia
vaikuttamatta näkyvyyteen. (4 /7)

Löydät koko lisävarusteiden malliston
lisävarusteluettelosta ja verkkoluettelosta
seuraavasta linkistä:
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php
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3 - Valoteline ja työvalot

8 - Istuinsuojat ja matot

TURVALLISTA AJOA
Räätälöidyt lisävarusteet parantavat turvallisuutta ajon aikana: uusi
EU-hyväksytty karjapuskuri varmistaa turvallisuuden ajoneuvon
etuosassa ja lisää ajoneuvon ja jalankulkijoiden aktiivista ja passiivista
turvallisuutta. Wi-Fi-peruutuskamera tuo lisää näkyvyyttä ajoneuvon
taakse. Erityisellä sovelluksella voit kontrolloida toimintoja
älypuhelimen välityksellä. (5 / 6)
TEHTÄVÄÄSI SOPIVA
Anna ajoneuvollesi jokaisen työpaikan parhaat työkalut. Valoteline,
lisävalot ja työvalot on suunniteltu lisäämään ajoneuvon turvallisuutta
siten, että kuljettaja näkee tien täydellisesti pitkältä matkalta.
Täydennä ajoneuvosi parhaiten tarkoituksiisi sopivilla matoilla ja
istuinsuojilla. (3 / 8)

Näet koko lisävarusteiden
valikoiman myös käyttämällä ilmaista
IVECO Accessories -sovellusta.

Voit ladata sen ilmaiseksi App Storesta, niin
saat lisää kuvia, tietoa ja videoita.

IVECON PALVELUT

IVECO CAPITAL on Ivecon rahoituspalvelu, joka tarjoaa erilaisia rahoitus-,
leasing-, vuokraus- ja oheispalveluita liittyen hyötyajoneuvojen laajennettuun
takuuseen ja huolto- ja korjauspalveluihin. Paketteihin voidaan sisällyttää myös
erilaisia vakuutuksia.
Kaikki rahoituspaketit ovat räätälöitävissä asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi ja ne
voidaan liittää kaikkiin ajoneuvoihin – uusiin, käytettyihin ja muunnosratkaisuihin.
IVECO CAPITAL tarjoaa asiantuntevia neuvoja, jotta asiakas löytäisi tuotteen,
joka sopii parhaiten hänen yrityksensä taloudellisiin ja verotuksellisiin vaatimuksiin.
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä IVECO-myyjääsi.

IVECO ASSISTANCE NON-STOP on puhelinsoiton päässä vuorokauden
ympäri kaikkina viikonpäivinä, jotta sekä Dailysi että liiketoimintasi pysyisi
liikkeellä.
IVECO NON-STOP on IVECOn älypuhelinsovellus, jolla voit ottaa yhteyttä
IVECOon, jos ajoneuvosi lakkaa toimimasta. Voit lähettää tukipyynnön IVECOn
asiakaspalvelukeskukseen napin painalluksella syöttämällä vain ajoneuvosi
tiedot (valmiste- ja rekisterinumeron). Otamme pyyntösi hoitaaksemme
välittömästi, aktivoimme lähimmän korjaamon ja seuraamme ajoneuvon
korjausta. Sovelluksen kautta saat päivityksiä ajoneuvosi korjauksen edistymisestä.

IVECO-FANIKAUPPA
Valikoima IVECOn työ- ja vapaa-ajan vaatteita, paperitarvikkeita ja
vimpaimia on tarjolla IVECON jälleenmyyjillä sekä IVECOn verkkokaupassa
www.ivecofanshop.com.

IVECON ALKUPERÄISET VARAOSAT pitävät Dailysi liikkeellä luotettavasti
sekä kustannustehokkaasti koko sen pitkän käyttöiän ajan. Laaja valikoima kattaa
uudet ja uusioidut osat sekä huoltosarjat ja telematiikkaratkaisut. IVECOlla on
seitsemän varaosavaraston verkosto, ja edistyneen tekniikan avulla toimitukset
voidaan taata ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä koko Eurooppaan.

IVECO on osa CNH Industrial N.V. -konsernia, joka on maailman johtava pääomahyödykkeiden valmistaja. Konserni suunnittelee, tuottaa ja myy useiden
yritystensä kautta maatalous- ja rakennuskoneita, kuorma-autoja, hyötyajoneuvoja, busseja, erikoisajoneuvoja sekä erilaisia voimansiirtolinjasovelluksia. Se
myös jakelee huippusuorituskykyisiä alkuperäisiä varaosia kaikille CNH Industrialin kaupallisille merkeille.
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NE TIEDOT JA KUVAT, JOTKA OVAT ESILLÄ TÄSSÄ ESITTEESSÄ ON ANNETTU AINOASTAAN OHJENUORAKSI. IVECO VARAA OIKEUDEN TEHDÄ
MUUTOKSIA MILLOIN VAIN ILMAN ILMOITUSTA MISTÄ VAIN KAUPALLISISTA TAI KOKOAMISEEN LIITTYVISTÄ SEIKKOISTA JOHTUEN
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