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BÆREDYGTIG TRANSPORT ER EN REALITET  
I DAG MED DAILY BLUE POWER
Udviklingen inden for transportbranchen går stærkt i retning af bæredygtige teknologier til gods- og persontransport i byerne. 
Det nye Daily Blue Power modelprogram giver transportørerne en unik valgmulighed mellem forskellige teknologier, der alle 
indebærer fordele, når det kommer til totale ejeromkostninger (TCO) – og som alle er klar til de udfordrende miljøkrav i 2020.

•  Daily HI-MATIC Natural Power: det første naturgasdrevne køretøj inden for det lette segment med en 8-trins 
automatgearkasse. Den perfekte kombination af lave emissioner og køreegenskaber, der egner sig til byområder.

•  Daily Euro 6 RDE 2020 Ready: det første lette erhvervskøretøj der er forberedt til kravene  
i henhold til 2020 Real Driving Emissions.

• Daily Electric: nul-emissionskøretøjet, der muliggør kørsel i byer med de strengeste tra�krestriktioner.

UDVID DIN VIRKSOMHED I BYOMRÅDER UDEN BEGRÆNSNINGER
Daily Blue Power er den nye produktfamilie, som giver svaret til de grønne transportvirksomheder, der søger de reneste køretøjer. 
Daily Blue Power-serien tilbyder det perfekte køretøj til opgaver i by- og omegnsområder, og da det har adgang til alle bycentre, 
behøver transportvirksomhederne ikke bekymre sig om miljømæssige restriktioner.

Det har samme gode totaløkonomi som den øvrige Daily-familie og er en perfekt kombination af:

• Banebrydende teknologi
• Lavt udslip og lav miljøpåvirkning
• Høj ydeevne og effektivitet

Daily Blue Power-serien leveres desuden med forberedelse til �ådestyringssystemer, som gør køretøjet til et virkelig professionelt 
arbejdsredskab, hvor kunden via sin egen mobile enhed får både køreassistent- og en linje til økonomistyring.

DAILY HI-MATIC  
NATURAL POWER 
DET FØRSTE NATURGASDREVNE KØRETØJ  
MED 8-TRINS AUTOMATGEARKASSE

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY 
DET FØRSTE LETTE ERHVERVSKØRETØJ DER ER UDVIKLET 
TIL AT VÆRE FORBEREDT TIL 2020-KRAVENE

DAILY ELECTRIC
DET FØRSTE LETTE ERHVERVSKØRETØJ 
MED NUL EMISSIONER

LEDENDE INDENFOR  
BÆREDYGTIG TRANSPORT
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UBEGRÆNSEDE ANVENDELSESMULIGHEDER
Markedets bredeste udbud af kassebiler og chassiser op til 7,2 tons totalvægt

Daily Natural Power er det perfekte køretøj til de mest forskelligartede miljøer og missioner. Den er ekstremt lydsvag, hvilket 
betyder at den kan bringe varer ud om natten i byerne og arbejde i miljøzoner. Dens styrke og holdbarhed skyldes den unikke 
chassisrammekonstruktion med længdevanger i U-pro�l i specialstål, som desuden giver maksimal �eksibilitet for opbyggerne.

3,0 LITERS MOTOR  
MED UOVERTRUFFEN DYNAMIK

Takket være en bæredygtig CNG-teknologi (Compressed 
Natural Gas) leverer Daily Natural Power samme ydelse  
og samme hurtige respons som en tilsvarende dieselmotor.  
3,0 liters motoren med sine 136 hk og klassens bedste 
drejningsmoment på 350 Nm kan tackle enhver opgave – 
herunder den mest krævende køletransport.

TÆT PÅ NUL EMISSIONER  
MED BIOMETAN

HI-MATIC gearkassen kombineret med naturgasmotoren 
reducerer CO2-emissionerne med op til 5% sammenlignet  
med dieselversionen under reelle kørselsbetingelser i bymæssig 
sammenhæng.
CO2-emissionerne kan reduceres med op til 95% ved brug af 
biometan – fremtidens bæredygtige brændstof. 
Den enestående Natural Power 3,0 liters motor, kombineret 
med HI-MATIC, forbedrer yderligere bæredygtigheden ved  
at udvikle 76% mindre partikeludslip og 12% lavere NOx 
sammenlignet med diesel.

 
ENESTÅENDE BRÆNDSTOFØKONOMI 

HI-MATIC kombineret med vores 3,0 liters Natural Power-
motor �ytter grænser, når det gælder brændstoføkonomi  
og giver op til 2,5% brændstofbesparelser i forhold til den 
manuelle version. Den væsentligt lavere pumpepris på CNG  
i mange lande udmønter sig i en meget konkurrencedygtig 
kilometerpris med besparelser på op til 35% i forhold til diesel 
i disse lande.

DEN FØRSTE 8-TRINS AUTOMATGEARKASSE 
FOR BEDSTE KOMFORT OG SIKKERHED

Den nye generations gearkasse er designet til at give absolut 
køreglæde takket være den selvtilpassende skiftestrategi, som 
tilpasser betjeningslogikken ved at vælge mellem 20 forskellige 
skifteprogrammer. Daily HI-MATIC Natural Power er den 
bedste løsning for dem, der dagligt skal bevæge sig rundt i 
bytra�kken. Chaufføren kan koncentrere sig fuldt ud om 
tra�kken og kørselsforholdene takket være den ergonomiske 
multifunktionelle gearvælger.

Rækkevidde på op til 450 km under reelle forhold afhængig af tankstørrelse.  
Nedsat effekt ved kørsel i nødfunktion (benzin-drift): Effekt 60 kW (82 hk) og drejningsmoment 230 Nm.

3,0 LITERS MOTOR TIL KOMPRIMERET NATURGAS

MAKS. EFFEKT 136 hk (100 kW)

O/MIN. VED MAKS. EFFEKT 2730-3500

MAKS. DREJNINGSMOMENT 350 Nm

O/MIN. VED MAKS. MOMENT 1500-2730

DEN ABSOLUTTE KØREGLÆDE
IVECOs eksklusive HI-MATIC 8-trins automatgearkasse giver alle fordele i form 
af komfort, sikkerhed, brændstoføkonomi og ydeevne. Et bredt udvalg af 
modeller stilles til rådighed for at tilfredsstille alle dine behov. Den kan også 
leveres med manuel 6-trins gearkasse.

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER
DET FØRSTE NATURGASDREVNE KØRETØJ  
MED EN 8-TRINS AUTOMATGEARKASSE

FORDELE VED NATURGAS
• Samme motorydelse som tilsvarende dieselversion
•  Samme lasteevne som tilsvarende dieselversion  

(afhængigt af national lovgivning)
•  Brændstofbesparelser kan komme helt op på 35% 

(afhængigt af gas-prisen)
• 4dB lavere motorstøj i forhold til diesel 

•  Op til 5% lavere CO2-emissioner i forhold til diesel  
(op til 95% CO2 besparelse ved brug af biometan) 

•  Lavere emissioner i forhold til diesel  
(–12% NOx, –76% partikeludslip) med et mindre 
kompliceret efterbehandlingssystem

• Ingen AdBlue®

• Ingen vedligeholdelse af efterbehandlingssystem
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NY DAILY EURO 6 RDE READY ER DET MEST AVANCEREDE DIESELKØRETØJ I DET LETTE SEGMENT
IVECO er førende inden for udvikling af køretøjer, der allerede er forberedt på de strenge 2020-miljøkrav, som udover godkendelse 
i et testlaboratorium, også skal kunne fremvise lave emissioner under reelle kørselsbetingelser.

Den uafhængige hollandske organisation TNO har testet Daily Euro 6 RDE Ready for emissioner og brændstofforbrug  
i henhold til den nye officielle testprocedure under reelle betingelser og har verificeret, at kravene var mere end opfyldt 
allerede nu, 3 år forud for reglernes ikrafttræden.

ENESTE INDUSTRIELLE MOTORKONCEPT  
DER GIVER STØRRE HOLDBARHED

Motoren på 2,3 liter, som blev gennemgribende opdateret  
i 2016, er nu udstyret med IVECOs avancerede 
efterbehandlingssystem til selektiv katalytisk reduktion (SCR), 
som nyder godt af virksomhedens 25-årige erfaring med 
denne teknologi.  Sammenlignet med motorer udviklet fra 
personbilsegmentet, byder F1A 2,3 liters motoren på en 
større slagvolumen samt et industrielt motorkoncept, som 
betyder større holdbarhed og naturligt lave NOx-emissioner 
under reelle kørselsbetingelser.

EKSKLUSIV 8-TRINS  
AUTOMATGEARKASSE

Den eksklusive 8-trins automatgearkasse er konstrueret til at 
give absolut køreglæde: HI-MATIC gearkassen med den 
selvtilpassede skiftestrategi skifter smidigt til det rigtige gear  
på mindre end 200 millisekunder. Med det meget brede 
udvekslingsforhold vil motoren altid have det optimale 
omdrejningstal. HI-MATIC giver desuden op til 10% lavere 
service- og reparationsomkostninger i forhold til en manuel 
gearkasse takket være en rekordhøj driftssikkerhed og 
holdbarhed.

OP TIL 7% BRÆNDSTOFBESPARELSER  
VED BYKØRSEL

Med Start & Stop-systemet og MICHELIN Agilis økodæk 
som standard forbruger Daily Euro 6 RDE Ready op til 7% 
mindre brændstof sammenlignet med den aktuelle version 
baseret på målinger ved reel kørsel i bytra�k.
Motorparametrene og kalibrering af gearkassen er blevet 
optimeret til køretøjets reelle anvendelse, hvilket har maksimeret 
brændstofeffektiviteten uden at indvirke på emissionerne.

2020 RDE READY: SOM DET FØRSTE LETTE 
ERHVERVSKØRETØJ PÅ MARKEDET

2,3 liters motor med det avancerede SCR-system til selektiv 
katalytisk reduktion er den banebrydende motor, der foregriber 
fremtiden. Den er blevet testet og veri�ceret af en uafhængig 
organisation i henhold til nye og strengere krav, som, udover 
laboratorietests, fra 2020 også vil omfatte målinger af 
emissionerne under reelle kørselsbetingelser (RDE).

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
DET FØRSTE LETTE KØRETØJ AFPRØVET UNDER REELLE 
KØRSELSFORHOLD, SOM ER FORBEREDT TIL 2020-KRAVENE

2,3 LITERS F1A MOTOR 
F1A 2,3 liters motoren, som blev gennemgribende opdateret i 2016, er nu 
udstyret med vores avancerede efterbehandlingssystem til selektiv katalytisk 
reduktion (SCR), som nyder godt af vores 25-årige erfaring med denne 
teknologi.

F2,3 LITERS F1A MOTOR

EMISSIONER Euro 6 RDE 2020 Ready

TEKNOLOGI Selective Catalytic Reduction System (SCR)

TO VERSIONER 140 160

EFFEKT 136 hk 156 hk

DREJNINGSMOMENT 350 Nm 380 Nm

GEARKASSE HI-MATIC / Manuel HI-MATIC / Manuel

MEDFØDT ALSIDIGHED OG ROBUSTHED 
Vælg den optimale motor, der passer bedst til din anvendelse, med 136 hk eller 156 hk og op til 380 Nm med den eksklusive 
8-trins HI-MATIC gearkasse. Vælg den modelvariant, der bedst opfylder dine behov: kassebil, lukket eller med ruder, chassis, 
mandskabsvogn. Nyd godt af den styrke, som ligger i det eneste lette erhvervskøretøj med en C-formet chassisramme som en 
lastbil med længdevanger i højstyrkestål.
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BRANCHENS BREDESTE UDBUD
Daily Electric – nul emissioner og klar til alle anvendelser. Takket være markedets bredeste udvalg af kassebiler og chassiser, der egner 
sig til alle anvendelser op til 5,6 tons totalvægt, føler Daily Electric sig perfekt på hjemmebane i en række forskellige arbejdsmiljøer : 
Fra bymidter til shuttlekørsel og bus/taxi-kørsel.

FLEKSIBLE LADEFUNKTIONER – ET IVECO-PATENT

INGEN BEGRÆNSNINGER I BYOMRÅDER  
OG FOR NATLIGE LEVERANCER

Den næsten lydløse drift bidrager til reduktion af 
støjforureningen og muliggør natlige leverancer i byområder. 
Det nye akustiske advarselssystem for fodgængere muliggør 
kørsel i bymidter under fuld sikkerhed. Udnyt dette køretøjs 
fulde potentiale til at udvide din virksomhed også i byer med 
de strengeste tra�krestriktioner.

 
HURTIG OPLADNING PÅ BLOT 2 TIMER

Batteriets ydeevne er optimeret til alle vejrforhold, og det 
tager kun 2 timer at genoplade med den nye hurtige 
ladefunktion, der er tilgængelig på både offentlige og private 
ladestationer.
Takket være IVECOs patenterede �eksible ladefunktioner kan 
du genoplade batterierne i din Daily Electric, når og hvor du vil.

FULD BÆREDYGTIGHED MED  
NUL EMISSIONER

Daily Electric er et unikt 100% eldrevet køretøj med nul 
emissioner og branchens bredeste modeludvalg.
Det højeffektive batterisystem og brugen af elektrisk 
hjælpeudstyr i kombination med de fuldt genanvendelige 
batterier gør det til et helt igennem bæredygtigt køretøj.

RÆKKEVIDDE OP TIL 200 KM UNDER  
REELLE KØRSELSBETINGELSER

Rækkevidden er nu helt oppe på 200 km ved bykørsel  
takket være den �eksible batterikon�guration med op til  
3 batterienheder, den nye effektive EcoPower kørefunktion 
samt de nye regenerative bremsestrategier.

EN HELT NY BRUGEROPLEVELSE
TomTom® Bridge for IVECO Daily Electric er resultatet af et unikt samarbejde 
mellem TomTom® og IVECO med det formål at give professionelle chauffører en 
skræddersyet løsning, der passer til deres behov. Med den integrerede dockingstation 
giver det samme komfort som et integreret system blot her kombineret med den 
bærbare enheds �eksibilitet.

Den nye webovervågningsapplikation giver �ådemanageren mulighed for at 
overvåge alle �ådens Daily Electric i realtid og kontrollere en masse forskellige 
parametre. Dette værktøj overvåges desuden af IVECOs ekspertteam for at 
forhindre fejl på køretøjerne og foreslå vedligeholdelsesarbejde.

OFFENTLIG LADESTATION 
(@400 Vac/16A 3,5/7/11 kW) 10 timer

PRIVAT LADESTATION 
(@400 Vac/16A 3,5/7/11 kW) 10 timer

OFFENTLIG “HURTIG” LADNING 
(@400 Vac/32A 22 kW) 2 timer

HJEMMEOPLADNING
(@230 Vac/16A 3,5 kW) 24 timer

DAILY ELECTRIC
FØRSTE LETTE ERHVERVSKØRETØJ MED NUL EMISSIONER
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EKSKLUSIV KØLERGRILL MARKANTE FORLYGTER

BLÅT INSTRUMENTPANEL

INTERIØR MED BLÅT TEMA

Daily Blue Power-familien er den bæredygtige forretningspartner, der baner vejen for ubegrænset levering i by- og omegnsområder. 
Transportvirksomhederne er ikke længere begrænset af miljømæssige bestemmelser takket være dens uforlignelige kombination af 
teknologi, lave emissioner, høje ydeevne og effektivitet.

MODELUDVALG

POWER HI-MATIC
KASSEBIL CHASSIS

MINIBUS
Enkelthjul Tvillinghjul Enkelthjul Tvillinghjul

EURO 6 RDE  
2020 READY

136 hk ● 35S 35C 35S 35C –

156 hk ● 35S 35C 35S 35C –

NATURAL 
POWER

136 hk ● 35S 35C 40C 50C 65C 70C 35S 35C 40C 50C 65C 70C 50C

ELECTRIC
60 kW – 35S – 35S 35C –

80 kW – – 45C 50C – 45C 50C 50C

BLÅ ALUFÆLGE (OPTION)  
OG MICHELIN AGILIS ØKODÆK

● Tilgængelig     – Ikke tilgængelig
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