NY

TON

CHANGE YOUR
BUSINESS PERSPECTIVE

STÆRK PÅ
ALSIGHED OG
KUNDETILPASNING:
STÆRK PÅ
PRÆSTATIONER OG
BRÆNDSTOFBESPARELSE:

- Akselafstand op til 5100 mm
- Opbygningslængde op til 6750 mm

- 3,0 liters motor til tunge lastbiler
- Op til 210 hk
- Op til 470 Nm drejningsmoment
- HI-MATIC 8-trins automatgearkasse

STÆRK PÅ KØREKOMFORT OG SIKKERHED:
- AEBS + City Brake Pro
- Køassistent
- Adaptiv Cruise Control
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- Proaktiv vognbaneassistent
- Sidevindsassistent
- Hill Descent + Traction Plus

STÆRK PÅ
NYTTELAST:
op til 4,9 ton*
Maksimalt akseltryk:
- Foraksel: 2,7 ton
- Bagaksel: 5,35 ton

DAILY 7 TON MATCHER
ENHVER ANVENDELSE OG
ÅBNER NYE MULIGHEDER
FOR DIN VIRKSOMHED

Hvis du vil have mere - større nyttelast, større
brændstofbesparelse, større komfort, større
sikkerhed, bedre køreegenskaber – er Daily 7 Ton
den lastbil, du har brug for. Med en totalvægt på
op til 7,2 ton er den segmentets stærkeste køretøj
med nyttelast op til 4,9 ton og en chassisramme
som en lastbil. Den lange akselafstand og
opbygningslængde gør den ekstrem alsidig og let
at skræddersy til netop dine behov. Derudover,
kombineres alt dette med den bedste
køreoplevelse og den bedste komfort. Det er et
unikt køretøj, der vil give et højt afkast på din
investering år efter år.

STÆRK PÅ ROBUSTHED
med sin solide bærende chassisramme
af lastbiltypen i højstyrkestål op til
5 mm tyk.

STÆRKT KONSTRUKTION, IDEEL TIL KUNDETILPASNING
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* Maksimal nyttelast beregnet på en 70C16H model med 70 liter brændstoftank, enkelt
passagersæde og uden reservehjul.
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STÆRK KONSTRUKTION,
IDEEL TIL KUNDETILPASNING
HÅRDFØR AF NATUR
Daily 7 Ton er bygget til at være stærk med den solide chassisramme af lastbiltypen i 5 mm U-profil i højstyrkestål. Den fås i fire
forskellige totalvægte i chassisversionen: 6,0 t, 6,5 t, 7,0 t og 7,2 t; og i tre kassebilversioner: 6,0 t, 6,5 t og 7 t.
Du ved, at du kan få arbejdet gjort, når du kan regne med en maksimal lastekapacitet på op til 2700 kg på forakslen og 5350 kg på
bagakslen i 7,2-tons modellen.

SKRÆDDERSYET TIL DINE BEHOV
Det omfattende Daily 7 Ton modelprogram - med akselafstande fra 3450 mm til 5100 mm, godkendelse for maksimale bredder op
til 2,55 meter og nye udvendige spejle - åbner et væld af muligheder for at skræddersy din Daily til dine individuelle behov. Uanset
din branche - om det er tung transport såsom renovationskørsel, køletransport, møbeltransport eller distributionskørsel med
mange stop såsom pakke- eller kurerservice - finder du altid en Daily, der lever op til dine ambitioner.
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STÆRK TIL TRANSPORT AF HØJ NYTTELAST
Få arbejdet gjort hurtigere og med færre ture takket være Daily 7 Ton med lastekapacitet på op til 4900 kg. Den er lettere end
mellemtunge køretøjer af samme eller højere totalvægt, så med sin robuste chassisramme og kraftige motor kan den transportere
næsten 1 tons mere nyttelast.

KONSTRUERET TIL AT LEVERE VARIG VÆRDI
Du kan altid regne med Daily, når du har brug for styrke og power. Den kan transportere de tungeste læs og levere toppræstationer
dag efter dag. Den automatiske 8-trins HI-MATIC gearkasse sikrer, at den højeffektive motor altid kører med optimal hastighed,
hvilket giver fremragende præstationer helt frem til slutningen af dens lange levetid.
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TOPPRÆSTATIONER VED ENHVER MISSION
KRAFTIGE, MILJØVENLIGE MOTORER
Den 3,0-liters F1C-motor leverer en kraftfuld ydelse
med effekter fra 160** til 210 hk. Den opfylder
emissionsnormen Euro 6D for tunge køretøjer.
3,0-liters motoren F1C fås også i en version til
komprimeret naturgas, som giver et miljøvenligt og
utroligt stillekørende køretøj.

3,0-liters F1C-dieselmotor
med SCR

3,0-liters F1C motor til
komprimeret naturgas

3,0-LITERS F1C 4-CYLINDRET MOTOR
Euro 6D
Heavy Duty
CNG **

Motor

160

180

210

NP

Effekt (hk)

160 (119 kW)

180 (134 kW)

210 (156 kW)

136 hk (101 kW)

Drejningsmoment
(Nm)

380

430

470

350

Turbolader

VGT

VGT

e-VGT

WG

Gearkasse

MANUEL

HI-MATIC/MANUEL

HI-MATIC

HI-MATIC/MANUEL

Komprimeret naturgas.
e-VGT: Turbolader med elektronisk variabel geometri; VGT: Turbolader med variabel geometri; WG: WasteGate

450
DREJNINGSMOMENT (Nm)

Euro 6D
Heavy Duty

**

F1C DREJNINGSMOMENTER
500

400
350
300
250
200
150
100

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

MOTORENS OMDREJNINGER (omdr./min.)

F1C e-VGT 210

F1C VGT 160

F1C e-VGT 180

F1C WG 140 CNG

ABSOLUT KØREGLÆDE
Dailys eksklusive 8-trins HI-MATIC automatgearkasse leverer alle fordele i form af komfort, sikkerhed
og ydeevne.
Du kan drage fordel af Daily HI-MATICs ekstraordinære brændstoføkonomi ved brug af ECO- og
Power-modes.
Den selvtilpassende skiftestrategi skifter smidigt til det korrekte gear på mindre end 200 millisekunder.
Det brede udvekslingsforhold betyder, at motoren altid kører i det optimale gear.
HI-MATIC-gearkassen er også tilgængelig på naturgasmodellerne, så du kan nyde alle disse fordele sammen
med bæredygtigheden og de lave driftsomkostninger, som følger med IVECOs Natural Power-teknologi.
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KONSTRUERET TIL BÆREDYGTIGHED
ENESTÅENDE BRÆNDSTOFØKONOMI
Motoren skiller sig ud for sin enestående brændstoføkonomi, som er opnået gennem en række højeffektive funktioner, såsom den
elektronisk styrede turbolader med variabel geometri. Derudover er Daily 7 Ton et meget effektivt køretøj. Den transporterer samme
nyttelast som en mellemtung lastbil, men den er lettere og kører med en motor med mindre slagvolumen. Derfor er brændstofforbruget
også lavere, hvilket øger køretøjets brændstoføkonomi.

UBEGRÆNSET BÆREDYGTIGE LEVERANCER MED
DAILY NATURAL POWER
3,0-liters motoren i versionen til komprimeret naturgas
(drejningsmoment på 350 Nm) leverer en ren og
bemærkelsesværdigt stille ydelse. Dette gør Daily Natural
Power ideel til opgaver i byer med strenge regler for udstødning
og støjforurening.
Bæredygtigheden gælder også den nye langtursversion med
ekstra CNG-tanke, der udvider rækkevidden til op til 600 km.
Når man tager højde for den lavere pumpepris på CNG i
mange lande, giver det bæredygtige besparelser på op til 35%
sammenlignet med diesel; og med biometangas vil dit
kulstofaftryk være endnu mindre (op til 95% mindre CO2).
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SUVERÆN KØREKOMFORT OG SIKKERHED
EN UNIK KØREOPLEVELSE
Med Daily 7 Ton får du gjort det samme arbejde som med en mellemtung lastbil, mens du nyder samme kørekomfort bag rattet,
som kørte du en personbil. Dagligdagen om bord er nemmere, mere komfortabel og mere produktiv end nogensinde.
Daily 7 Ton udmærker sig ved en ekstrem stille og jævn kørsel med støj- og vibrationsniveauer, der er lavere end normalt for køretøjer
i det mellemtunge segment. Der er lavt til jorden, så det er let at stige ind og ud - hvorfor den er ideel til udbringning. Den har
fremragende manøvreegenskaber takket være den moderate bredde, den smalle styreradius på kun 6 m og CITY-funktionen, der gør
betjeningen af rattet mere ubesværet.

TEKNOLOGI TIL DIN TJENESTE
Daily 7 Ton bruger teknologi der giver en suveræn køreoplevelse og et perfekt arbejdsmiljø. (Standard)
- Oplev Dailys lette og ubesværede manøvredygtighed med den nye elektriske servostyring. (Standard)
- Aktivér City Mode i bytrafikken for yderligere at reducere styreindsatsen med op til 70%. (Standard)
- Nyd manøvreegenskaber som i en personbil med det mindre, faconformede rat og den lille vendediameter på 12 meter. (Standard)
- Rattet kan justeres både i længde og i hældning, og dermed kan du indstille den perfekte kørestilling og opnå bedre komfort
og ergonomi. (Standard)
- Administrér alle de vigtige informationer og indstillinger, du har brug for, via det nye brugervenlige, højopløselige farvedisplay. (Standard)
- Kør sikkert og spar brændstof med dæktrykovervågningssystemet. (Option)
- Parkér uden problemer med den nye automatiske parkeringsbremse. (Option)
- Nyd dit digitale liv og infotainment på HI-CONNECT 7" skærmen, der er udstyret med Apple CarPlay og Android Auto™ til at
spejle din enhed og bruge dine apps. (Option)
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DE MEST AVANCEREDE KØREASSISTENTSYSTEMER
Daily 7 Ton tager føringen inden for det mellemtunge lastbilsegment med indførelse af et komplet sæt avancerede
køreassistentsystemer. Disse avancerede teknologier reducerer risikoen for ulykker både på motorveje og i travle bygader.
De hjælper føreren i vanskelige situationer og virker afstressende i tæt trafik - til gavn for din livskvalitet bag rattet og din
virksomheds bundlinje.

Det avancerede nødbremsesystem
(AEBS) registrerer en potentiel
kollision
forude
og
bremser
autonomt. Det forhindrer kollisioner
ved hastigheder under 50 km/t og
reducerer drastisk skadernes alvor
ved højere hastigheder. I travl trafik
hjælper City Brake PRO dig med at
undgå kollisioner ved hastigheder helt
ned til 5 km/t. (Standard)

Dailys sidevindsassistent stabiliserer
køretøjet ved kraftigt sidevind, der
kan opstå, når man kører på en
bro eller overhaler en tung lastbil.
Denne funktion er - som noget
nyt - også tilgængelig på opbyggede
chassisversioner. (Option)

I myldretidens tætte trafik kan du
aktivere køassistenten ved et tryk
på en knap, og Daily vil da stoppe
automatisk, hvis der er kø. Når
bilen foran kører, vil et let tryk på
speederen få din Daily til at sætte i
gang igen. Myldretidsstress vil være
en saga blot! (Option)

At køre en lastbil med fuld last ned
ad en lang, stejl bakke kan være
skræmmende. Dailys Hill Descent
Control (HDC) på modeller
med baghjulstræk holder en stabil
hastighed ved autonomt at aktivere
bremserne og hjælpe dig med at køre
ned ad bakke langsomt og sikkert.
(Option)

Med Adaptiv Cruise Control kan
du indstille din kørehastighed på
motorveje samt minimumsafstanden
til køretøjet foran. Hvis bilen foran
sænker farten, reagerer systemet og
reducerer automatisk din hastighed
for at opretholde sikkerhedsafstanden.
(Option)

Traction
Plus
skifter
drejningsmoment mellem hjulene
for at holde et godt vejgreb på
glatte overflader. Det hjælper dig i
vanskelige situationer med mudder,
sand eller sne. Daily er det første
køretøj i branchen, der kan leveres
med Traction Plus på modeller med
baghjulstræk. (Option)

DaIly hjælper dig også med at holde
dig inden for din vognbane med
proaktiv vognbaneassistent, som
forsigtigt fører dig tilbage til midten
af vognbanen, hvis du er på vej ud.
(Option)

Daily 7 Ton er som standard udstyret med følgende: ESP (elektronisk
stabilitetsprogram), ABS (Antilock Bremsesystem, EBD (Elektronisk
bremsekraftfordeling), ASR (Anti Slip Regulator), DTC (Drag Torque
Control), HHC (Hill Holder Control), LAC (Load Adaptive Control),
TSM (Trailer Sway Mitigation), HRB (Hydraulisk baghjulsforstærkning),
HFC (Hydraulisk fading kompensation), RMI (Roll Movement Intervention),
ROM (Roll Over Mitigation) og Driver Airbag.
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DET RETTE KØRETØJ TIL ETHVERT JOB
KASSEBIL
Daily 7 Ton er det mest alsidige erhvervskøretøj
i sin klasse. Uanset dine transportopgaver - det
være sig multi-stop-leverancer i byen, såsom
pakke- og kurertjeneste eller tungere
transportopgaver som møbeltransport - kan du
finde og tilpasse din Daily, så den passer perfekt
til dine driftsmæssige og forretningsmæssige
behov.

MANDSKABSVOGN
Den robuste Daily 7 Ton i mandskabsvognsversion har plads til chaufføren plus 6 passagerer,
der alle rejser under fuld komfort. Du har alle
fordele i form af præstationer og alsidighed i
det omfattende udbud med opbygningslængder
op til 6000 mm, akselafstande fra 3450 mm til
5100 mm og totalvægt op til 7,2 Ton.
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4X4
Daily 7 Ton 4x4 fås både med single og
tvillinghjul, chassis og kassebil. 3,0-liters
motoren, der fås med 8-trins HI-MATIC
automatgearkasse, kører dig til de mest
fjerntliggende steder. Med de ubegrænsede
tilpasninger, der er mulige med en nyttelast
op til 4300 kg, opbygningslængder op til
5 m og lastevolumener fra 9 til 18 m3,
dækker den ethvert behov.

MINIBUS
Daily 7 Ton Minibus, med længder op til
7,5 m og maksimal kapacitet på 22
passagerer, er den perfekte partner til at
udvikle din virksomhed. Den imødekommer
behovene ved alle typer transport uden at
gå på kompromis med rejsekomforten:
- Turistkørsel: rejse med komfort og stil
- Intercitykørsel: kategoriens førende
passagerkapacitet
- Shuttle busser: til og fra lufthavn og
hoteller
- Skolebusser: specielt konstrueret til
transport af skoleelever.
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KONFIGURER DIN NYE DAILY 7 TON
AKSELAFSTAND
(mm)

CHASSIS

Opbygningslængde (mm)**

Totalvægt (t)

Egenvægt (kg)

Nyttelast (kg)***

Min

Max

Min

Max

6,0/7,2 t

6,0 t

6,5 t

7,0 t

3450*

3395

4110

6

7

2306

3639

4139

4639

NA

3750

4005

4590

6

7,2

2323

3622

4122

4622

4877

4100

4405

5150

6

7,2

2337

3609

4109

4608

4863

4350

4830

5550

6

7,2

2367

3578

4078

4578

4833

4750

5690

6190

6

7,2

2391

3554

4054

4554

4809

5100

5690

6750

6

7,2

2403

3542

4042

4542

4797

Vendediameter (m)

Maksimalt forakseltryk (kg)

7,2 t

Maksimalt bagakseltryk (kg)

AKSELAFSTAND
(mm)

Mellem

Mellem mure

6,0/6,5 t

7,0/7,2 t

6,0/6,5 t

7,0/7,2 t

3450*

12,14

12,78

2300

2500

4650/5000

5350

3750

13,05

13,69

2300

2500/2700

4650/5000

5350

4100

14,11

14,76

2300

2500/2700

4650/5000

5350

4350

14,87

15,52

2300

2500/2700

4650/5000

5350

4750

16,08

16,73

2300

2500/2700

4650/5000

5350

5100

17,16

17,79

2300

2500/2700

4650/5000

5350

Maksimal nyttelast beregnet på en 70C16H model med 70 liter brændstoftank, enkelt passagersæde og uden reservehjul.

AKSELAFSTAND
(mm)
3450

MANDSKABSVOGN

Opbygningslængde (mm)**

Totalvægt (t)

Egenvægt (kg)

Nyttelast (kg)***

Min

Max

Min

Max

6,0/7,0 t

6,0 t

6,5 t

7,0 t

2645

3360

6

7

2559

3441

3941

4441

3750

3255

3840

6

7

2577

3423

3923

4423

4100

3665

4400

6

7

2589

3411

3011

4411

4350

4075

4800

6

7

2619

3381

3881

4381

4750

4940

5440

6

7

2644

3356

3856

4356

5100

4940

6000

6

7

2656

3344

3844

4344

Vendediameter (m)

Maksimalt forakseltryk (kg)

Maksimalt bagakseltryk (kg)

AKSELAFSTAND
(mm)

Mellem

Mellem mure

6,0/6,5 t

7,0 t

6,0/6,5 t

7,0 t

3450

12,14

12,78

2300

2500

4650/5000

5350

3750

13,05

13,69

2300

2500

4650/5000

5350

4100

14,11

14,76

2300

2500

4650/5000

5350

4350

14,87

15,52

2300

2500

4650/5000

5350

4750

16,08

16,73

2300

2500

4650/5000

5350

5100

17,16

17,79

2300

2500

4650/5000

5350

Varerum
længde (mm)

Varerum
bredde (mm)

H2 1900 mm

H3 2100 mm

Min

Max

6,0/6,5 t

7,0 t

7130

4680

1800

16 m3

18 m3

6

7

2984

2977

7500

5125

1800

17,5 m3

19,6 m3

6

7

3025

3018

AKSELAFSTAND Køretøjets
(mm)
længde (mm)
4100

KASSEBIL
AKSELAFSTAND
(mm)
4100

Nyttevægt (kg)

Lastvolumen

Vendediameter (m)

Totalvægt

Maksimalt forakseltryk (kg)

Egenvægt (kg)

Maksimalt bagakseltryk (kg)

6,0 t

6,5 t

7,0 t

M. kantstene

M. mure

6,0/6,5 t

7,0 t

6,0/6,5 t

7,0 t

3016

3516

4023

14,11

14,76

2300

2500

4650/5000

5350

2975

3475

3982

14,11

14,76

2300

2500

4650/5000

5350
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H3 2100 mm

H2 1900 mm

* Ikke tilgængelig i 7,2 ton
** Forlængelse af overhæng bag kan være nødvendig
*** Den oplyste nyttelast gælder kun for chassisversioner

AKSELAFSTAND
(mm)

CHASSIS

NATURAL POWER

NATURAL POWER

Tanke på chassisrammen
Kapacitet (kg)

Rack-tanke
Kapacitet (liter)

Rack-tanke
Kapacitet (kg)

6,0/6,5 t

7,0 t

6,0/6,5 t

7,0 t

6,0/6,5 t

7,0 t

6,0/6,5 t

7,0 t

3450

194

220

34

39

474

500

83

88

3750

224

250

39

44

504

530

88

93

4100

250

250

44

44

530

530

93

93

4350

302

302

53

53

582

582

102

102

4750

302

302

53

53

582

582

102

102

5100

302

302

53

53

582

582

102

102

Ramme Kapacitet
(liter)

AKSELAFSTAND
(mm)

MANDSKABSVOGN

Tanke på chassisrammen
Kapacitet (liter)

Ramme Kapacitet
(kg)

6,0/6,5 t

7,0 t

6,0/6,5 t

7,0 t

4100

250

250

44

44

4350

250

250

44

44

AKSELAFSTAND
(mm)
4100

KASSEBIL

Ramme Kapacitet
(liter)

Ramme Kapacitet
(kg)

6,0/6,5 t

7,0 t

6,0/6,5 t

7,0 t

276

302

48

53

NATURAL POWER

MODULOPBYGGET CNG-TANKLØSNING

STANDARD TANKE

CNG-TANK SOM TILVALG

DAILY 7 TON CHASSIS
• 5 mm tykt styrkestål
FE E 420 til koldvalsning
• Hver komponent er behandlet i kataforesebad for at
beskytte chassisrammens overflade
• Slutmaling af chassisramme
• Ekstra beskyttelse mod slitage i form af særlig
tektylbehandling af områder, inklusive ophæng,
bagaksel og kardanaksel.

OPT*

OPT*

OPT*

FRI HØJRE SIDE & FRIT
OVERHÆNG BAG + EKSTRA
CNG-TANK-RACK

OPT*

OPT*

OPT*

OPT*

OPT*

OPT*

FRI HØJRE SIDE + EKSTRA
CNG-TANK-RACK

OPT*

OPT*

OPT*

OPT*

OPT*

FRIT OVERHÆNG BAG +
EKSTRA CNG-TANK-RACK

OPT*

OPT*

KOMPLET TANKLØSNING +
EKSTRA CNG-TANK-RACK

EKSTRA CNG-TANK-RACK

SKIVEBREMSER PÅ ALLE HJUL SOM STANDARD
Forbremser

Bagbremser

TYPE SKIVER

Ventileret skive

Ventileret skive

KALIBERE

Flydende, 2 x 60 mm

Flydende, 2 x 48 mm

DIAMETER

301 mm

306 mm

TYKKELSE

30 mm

28 mm

BREMSEFLADE

404 cm

276 cm2

2

184 mm

69 mm

5 mm
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EKSTRAUDSTYR
SKRÆDDERSY DIN DAILY TIL DIN MISSION
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HI-CONNECT
Tag dit digitale liv med om bord med Apple
CarPlay og Android Auto ™ og nyd dine apps
på det brugervenlige infotainmentsystem med
7" skærm, DAB-radio, navigationssystem og
meget mere. (Option)

OPKOBLINGSBOKS
Hold din Daily kørende med fjerndiagnostik,
forebyggende vedligeholdelse og optimal
serviceplanlægning. Få adgang til en verden af nye
tjenester, såsom personlige vedligeholdelsesplaner
og styring af køretøjsdata via MYDAILY-webportal
& App. (Option)

DAB RADIO + DAILY BUSINESS UP™
Nyd alle DAB-radioens funktioner og tilslut din
smartphone eller tablet til køretøjet for at gøre
det til din ideelle samarbejdspartner med Daily
Business Up app’en. (Standard)

ÅBENT RUM
MED INDUKTIV OPLADER
Sørg for at din mobile enhed altid er fuldt opladet.
Anbring den på den smarte induktive oplader
ved siden af dine papirer i opbevaringsrummet i
instrumentpanelet. (Option)

TABLET-HOLDER
Den
praktiske
tablet-holder
på
instrumentpanelet er et sikkert opbevaringssted
for mobile enheder af enhver størrelse. Den
kan også bruges som et praktisk clipboard til at
holde på dine papirer. (Option)

ELEKTRISK PARKERINGSBREMSE
Den nye elektriske parkeringsbremse aktiveres
automatisk, når bilen parkeres, og frakobles,
når du er klar til at køre igen. Slip af med
håndbremsearmen, få mere plads og bevæg dig
let på tværs af førerhuset. Kan også fås med et let
tilgængeligt opbevaringsrum. (Option)

LÆDERBETRUKKET RAT
Nyd den luksuriøse fornemmelse af
læderrattet på dine lange arbejdsdage og få
alle knapper inden for rækkevidde.
Ingen distraktioner, ingen anspændthed.
(Option)

SEPARAT WEBASTO-VARMER
Koldstart er en saga blot med den separate
Webasto-varmer. Indstil timeren til at forvarme
motoren og førerhuset, og sæt dig ind i din
behageligt varme Daily, når du er klar til at køre.
(Standard)

KLIMAANLÆG MED MANUEL ELLER
AUTOMATISK STYRING
Oprethold en behagelig temperatur i
førerhuset og hold allergener ude med Dailys
klimaanlæg.Vælg mellem den effektive manuelle
styring eller den automatiske klimakontrol,
der optimerer brugen af kompressoren og
reducerer energiforbruget. (Option)

LUFTAFFJEDRET SÆDE MED VARME
Ekstra komfor t for dig og dine passagerer
med de luftaffjedrede sæder med varme.
(Standard)

SUPER NAKKESTØTTE
Kør sikkert og komfortabelt med den nye
nakkestøtte. (Option)

PASSAGERSÆDE MED UDTRÆKSPLADE
Brug din bærbare computer og lav dit
papirarbejde på den praktiske udtræksplade.
(Standard)

EKSTRA CNG-TANK-RACK
Ekstra CNG-tanke forlænger rækkevidden til
op til 600 km, hvilket gør det muligt at udføre
langdistanceopgaver. (Option)

ADAPTIV CRUISE CONTROL OG
KØASSISTENT
ACC-systemet vedligeholder kørehastigheden
og holder konstant afstand til køretøjet foran.
I bytrafik fjerner køassistenten stress fra
gentagne stop og star t. (Option)

DIFFERENTIALESPÆRRE
Sikrer perfekt trækkraft i enhver situation.
Differentialerne kan til- og frakobles med de
ergonomiske kontakter på instrumentpanelet.
(Standard kun 4x4)

DÆKTRYKOVERVÅGNINGSSYSTEM
TPMS-systemet overvåger trykket i hvert dæk
i realtid, så de altid har det optimale tryk, hvilket
forbedrer din sikkerhed og brændstofeffektivitet.
Fås både på enkelt- og tvillinghjulsmodeller, som
den første i branchen. (Option)

FULL LED FORLYGTER
LED-lygternes skarpe stråle oplyser vejen
længere fremad og forbedrer sigtbarheden og
synsopfattelsen med 15%.
Du sparer også driftsomkostninger, da LEDlygterne har ekstremt lang levetid. (Option)

LUFTAFFJEDRING BAG
Hvis din mission kræver intensiv læsning og
losning, vil du sætte pris på luftaffjedringen bag,
som hurtigt sænker og hæver læssehøjden, så at
du ikke spilder tid og kræfter. (Option)

AUTOMATISK STYREDE VISKERE OG
FORLYGTER
Automatiske forlygter aktiveres afhængigt af
lysforholdene.
Automatiske viskere aktiveres afhængigt af
mængden af vand på overfladen af frontruden.
(Option)

TELMA® ELEKTROMAGNETISK
RETARDER
Telma® LVRS600 elektromagnetisk retarder
giver køretøjet et bremsemoment på 350 Nm
og er fuldt kompatibelt med ESP-systemet. Fås
også på Daily HI-MATIC-serien og leverer op
til 80% af køretøjets bremsebehov. (Option)

FORSTÆRKET AFFJEDRING BAG
Det brede udvalg af forstærkede affjedringer
bag, herunder parabelfjedre, forstærkede
parabelfjedre eller halvelliptiske bladfjedre, øger
køretøjets styrke til at klare de mest krævende
opgaver. (Option)

KRAFTUDTAG
Kraftudtag på den manuelle gearkasse gennem 2
typer tilslutninger og 180 Nm drejningsmoment
giver mulighed for en lang række anvendelser.
Et frontmonteret motorkraftudtag med
remskive med en motormonteret, bæltedrevet
hydraulikpumpe fås til HI-MATIC-versionen
til anvendelser som tipvogn, kranvogn og
bjærgningskøretøj. (Option)

EKSTRA LANGE UDVENDIGE SPEJLE
De ekstra lange udvendige spejle sikrer
maksimalt udsyn for lange køretøjer med store
opbygninger. (Option)
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NYD FORDELENE VED DAILYS
UDSTYRSPAKKER
Skab nøjagtigt den model, du har brug for i din virksomhed ved at vælge den pakke, der opfylder dine specifikke krav. Vælg mellem
tre kategorier af pakker. Udstyr, Funktion og Mission.

UDSTYR

MANUEL
Beskrivelse

HI-MATIC
Business
Premium

Business

Business +

Business Exclusive

Digital DAB-radio
USB-opladerstik
Manuelt klimaanlæg
Kompressor til klimaanlæg 170 cc
Opvarmede, elektrisk justerbare udvendige spejle
Fartpilot
Fuld LED forlygter
Digital DAB-radio med BUSINESS UP™
Tablet-holder og USB-opladerstik
Automatisk styret klimaanlæg
Dobbelt passagersæde med bord
Nakkestøtter
Læderbetrukket rat
Tågelygter

FUNKTION

MANUEL
Beskrivelse

Winter

HI-MATIC
Hi-Drive

Winter

Hi-Drive

Opvarmede, elektrisk justerbare udvendige spejle
Affjedret førersæde med justerbar lændestøtte
Opvarmede forsæder
Opvarmet frontrude
Opvarmet blow-by-rør
Traction Plus og Hill Descent Control
Adaptiv Cruise Control
Adaptiv Cruise Control og køassistent
ESP-system og sidevindsassistent
Elektrisk parkeringsbremse
Automatisk fjernlysstyring
Automatisk styrede viskere og forlygter
Dæktrykovervågningssystem

MISSION CHASSIS
Beskrivelse
Overhylder
Opkoblingsboks
Halvelliptiske fjedre bag med hjælpefjeder (til tvillinghjul)
13 stik
Tværaksel med differentialespærre
Krumtaphus afskærmning af oliesump
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MANUEL / HI-MATIC
Leverencer +

Byggesektoren

DAILY B-LINK SOLUTIONS
TRÆD IND I DAILYS VERDEN AF OPKOBLEDE TJENESTER
I Daily handler opkoblingsmuligheder om meget mere end at kunne bruge sin mobile enhed om bord i bilen. Det betyder adgang
til en lang række tjenester, der giver os mulighed for at støtte din virksomhed mere aktivt og effektivt, minimere stop og
maksimere din produktivitet.

FORBEDRET TID PÅ VEJEN
Dailys opkoblingsmuligheder vil øge din tid på vejen, da køretøjet er i direkte kontakt med IVECOs kontrolrum, hvor et team af
IVECO-specialister modtager data i realtid direkte fra din Daily og holder dem under konstant opsyn. De kan identificere problemer,
før de opstår og iværksætte forebyggende handlinger - i nogle tilfælde kan de endda løse dem på afstand og holde bilen i drift uden
stop.
OPTIMER DIN DAILYS EFFEKTIVITET
Du kan overvåge dit køretøj kontinuerligt gennem MYDAILY-webportal eller -app og analysere din Dailys ydelse, brændstofforbrug,
førerens kørestil og planlægge serviceeftersyn, så du kan udnytte dit køretøjs potentiale maksimalt.
Du kan modtage månedlige rapporter med tips og forslag til at forbedre kørestilen og spare brændstof.
FLÅDESTYRINGSLØSNINGER
Daily tilbyder flådestyringsløsninger, der giver dig mulighed for at reducere omkostningerne takket være bedre køretøjssporing,
flådeudnyttelse, chaufføradfærd, avanceret motordiagnosticering og rapportering af kilometerafstande i realtid. Du kan drage fuld
fordel af disse opkoblingsmuligheder, uanset om du er chauffør, ejer eller flådemanager, til at forbedre driftstiden, effektiviteten og
flådens udnyttelse.
PAKKER

SMART

Funktioner og tjenester omfattet af On-Board opkoblingsboksen
Forebyggende fjernservice foretages af specialister
i IVECOs kontrolrum, baseret på køretøjets reelle
parametre
Der foretages fjerndiagnosticering, så køretøjet ikke
skal stoppe ved et værksted

Trådløs service, assistance og softwareopdateringer
udført uden at stoppe på værksted
MYDAILY Webportal & -app til overvågning af
køretøjets status og førerens adfærd

MYDAILY servicebooking via MYDAILY-portalen
MYDAILY Smart rapport,
Periodisk fremsendelse af automatisk rapport om dit
køretøjs præstationer og brændstofforbrug

Tjenester mod periodisk gebyr (Du kan vælge en af følgende tjenester)

FLEET

Fleet Essential
by Verizon Connect*
Position & geofencing, brændstofrapport,
køretøjets tilstand, scorekort

Fleet Essential Tacho
by Verizon Connect*
Position & geofencing, brændstofrapport,
køretøjets tilstand, scorekort

Fleet Enhanced
by Verizon Connect*
Position & geofencing, brændstofrapport,
køretøjets tilstand, scorekort,
chaufførtimer, ekstern fartskriverhentning,
justerbare alarmer og advarsler, data
tilgængelige også via webservice

IVECO Web Api
Web API-interface vil levere dig
alle køretøjets data, uanset hvilket
flådestyringssystem du har.

*Du kan vælge at tilføje WORKFORCE ESSENTIAL, add-on-tjenesten til at administrere jobs og arbejdsopgaver
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ELEMENT SERVICE- OG
REPARATIONSAFTALER
VÆLG PRÆCIS DE TJENESTER, SOM PASSER TIL DIN VIRKSOMHED
Daily tilbyder et bredt udvalg af tjenester, der kan skræddersyes til dine præcise krav og hjælpe dig med at holde bilen i topform og
bidrage til en sund bundlinje for din virksomhed.
Daily indfører et helt nyt niveau af kundetilpasning via opkobling. Derigennem leveres køretøjsdata i realtid, og det giver os mulighed
for at tilbyde dig individuelt udvalgte serviceplaner baseret på det faktiske brug af din Daily - et perfekt match til din virksomhed.
Alternativt tilbyder vi fleksible Elements servicepakker, der gør det muligt at vælge den kombination af serviceaftaler og aftaler om
udvidet garanti, der passer til din virksomhed, ligesom du kan supplere din servicepakke med tillægsdækninger.
EKSTRA
DRIVLINE

SERVICE

DRIVLINE

- Service
- Smøring
- Skift af olie og væsker i henhold til
service- og reparationshåndbogen

- Motor
- Brændstofindsprøjtning
- Gearkasse
- Reparation af aksler og kardanaksel

SLITAGE

- Komponenter, der ikke allerede er
omfattet af Drivline servicepakken,
som fx det elektriske system

- Kobling
- Bremseklodser
- Bremseskiver
- Bremsetromler
- Bremsebelægninger til
tromlebremser

De vigtigste ”elementer”, der indgår i pakkerne (Service, Drivline, Ekstra Drivline, Slitage), kan kombineres indbyrdes, så du får præcis
den servicepakke, der passer til din virksomhed. Tabellen nedenfor opsummerer alle de mulige kombinationer:
PLANLAGT SERVICE- & REPARATIONSAFTALER
SERVICE

DRIVLINE

EKSTRA
DRIVLINE

UDVIDET GARANTI
SLITAGE

DRIVLINE

EKSTRA
DRIVLINE

Kontakt din lokale forhandler for at vælge den
perfekte aftale, der er skræddersyet til din
virksomhed, med særlige opkoblingsmuligheder.

Prøv service & reparation som PAY-PER-USE løsning: med OPKOBLINGSBOKSEN betaler du kun for den
faktiske brug af køretøjet!

IVECO ASSISTANCE NON-STOP er bare et telefonopkald væk 24 timer i
døgnet, 7 dage om ugen for at holde dit køretøj og din forretning kørende.
IVECO NON-STOP er den originale IVECO smartphone-applikation, som du
kan bruge til at kommunikere med IVECO, hvis dit køretøj bryder sammen. Indtast
dit køretøjs informationer (VIN og nummerplade) og med et enkelt tryk på en
knap kan du sende en anmodning om assistance til IVECO Customer Center. Vi vil
straks tage os af din anmodning ved at aktivere det nærmeste værksted og følge op,
indtil bilen er repareret. Via app’en kan du modtage opdateringer omkring forløbet
af dit køretøjs reparation.
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IVECO CAPITAL er IVECOs finansieringsselskab, som tilbyder en række
finansielle produkter til køb, leasing og leje af erhvervskøretøjer samt
supplerende ydelser i form af udvidet garanti, service- og reparationsaftaler
samt forskellige forsikringsprodukter.
Alle finansielle produkter kan skræddersys til kundernes behov og gælder
for alle typer af køretøjer - nye såvel som brugte samt opbygninger.
IVECO CAPITAL giver kunden professionel rådgivning i valget af det finansielle
produkt, der er bedst egnet til virksomhedens økonomiske og skattemæssige
forhold. For yderligere information, kontakt venligst din IVECO-forhandler.
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