KASSEBILEN MED FORRETNINGSINSTINKT
FOR TRANSPORT
Den Daily er den bedste partner for din virksomhed.
Den er lige ligeså stærk, alsidig og højtydende som altid. Hertil kommer, at den med sit
sande forretningsinstinkt for transportbranchen introducerer nye funktioner, der
gør den til en endnu bedre partner for din virksomhed.
stiller innovation og teknologi til din rådighed for at hjælpe dig med
Daily
at administrere din bil effektivt, så du kan glæde dig over, hvordan dens lavere
ejeromkostninger bidrager til en sund bundlinje for din virksomhed. Motorerne kører
rent og effektivt, hvilket understreger din bæredygtige troværdighed.
tager sig også af sine chauffører: førerhuset er mere komfortabelt og
Daily
mere støjsvagt end nogensinde, og med HI-MATIC gearkassen vil chaufføren opleve
indfører også et nyt niveau af
betydningen af absolut køreglæde. Daily
konnektivitet med fuld integration af din mobile enhed med køretøjet, så den bliver til
din virksomhed og din køreassistent.
Branchens bredeste modelprogram er blevet endnu bredere for at imødekomme
de stadig større og voksende krav til din virksomhed og til transportvirksomheder rundt
om i verden.
er den bedste partner, du kan ønske dig, med sit aldrig svigtende instinkt for at
Daily
foregribe din virksomheds behov og levere løsningen, når du har brug for det, år efter år.

INDHOLD

DIN DAILY E6
Denne guide er beregnet til at hjælpe dig med
at skræddersy din Daily
til dine behov.

Hent mere fra denne brochure
med den gratis Daily E6 App.
Download den fra App Store eller Google
Play og få eksklusiv adgang til ekstra billeder,
information og videoer.
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PROFITSKABER
DEN BEDSTE PARTNER FOR DIN BUNDLINJE
Daily
er den professionelle samarbejdspartner, der vil hjælpe dig med at opnå en sund bundlinje. Du kan vælge og tilpasse
bilen, så den passer perfekt til din virksomheds behov takket være markedets bredeste udbud. Du kan regne med at arbejdet
bliver gjort effektivt med lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger (samlede ejeromkostninger). At være den bedste partner
for din virksomhed betyder også, at du altid kan stole på et professionel servicenetværk, når og hvor du har brug for det.

OP TIL 8% BRÆNDSTOFBESPARELSE*
forbedrer sin velkendte brændstoføkonomi yderligere. Turbinen med variabel geometri, der leveres på modellerne fra
Daily
136 hk til 180 hk, sikrer en mere effektiv udnyttelse af motoren. EcoSwitch funktionen har udviklet sig: det nye EcoSwitch PRO
intelligente system ved, hvornår det skal træde til og reducere drejningsmomentet uden indgriben fra chaufføren, hvilket
reducerer brændstofforbruget, uden at det går ud over din produktivitet.
Det eksklusive IVECO Driving Style Evaluation system hjælper dig med at forbedre din kørestil, som om din kørelærer sad lige ved
siden af dig, hvilket kan give væsentlige yderligere brændstofbesparelser.
OP TIL 12% REDUKTION AF SERVICE- OG REPARATIONSOMKOSTNINGERNE**
De længere serviceintervaller, som er udvidet til 50000 km takket være længerevarende komponenter og hjælpematerialer, giver
dig 20% mere oppetid mellem serviceeftersynene. Det optimerede bremsesystem med nye, stærkere bremseklodser er mere
effektivt og holdbart end nogensinde.
Oven i det, uanset hvor du er, og uanset hvad tid på dagen, kan du regne med et professionel og specialiseret servicenet, der vil holde
din virksomhed kørende.
*
**

Sammenlignet med tilsvarende Euro 5b+ modeller og ifølge New European Driving Cycle (NEDC).
Sammenlignet med tilsvarende Euro 5b+ modeller.

Det intelligente EcoSwitch PRO system ved præcis, hvornår det skal sætte
ind uden indgriben fra chaufføren, da det registrerer om køretøjet er lastet
eller ej, hvilket reducerer brændstofforbruget og yderligere sænker
udslippet. Muligt som option.
4

Driving Style Evaluation (DSE) systemet er som at have en instruktør med
i bilen, som giver forslag i realtid til din chauffør til hvordan han kan optimere
sin kørestil med deraf følgende reduktion af brændstofforbruget. Erfaringerne
har vist, at man ved at følge DSE-systemets forslag kan spare ikke mindre
end 15% brændstof. Muligt som option.
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BÆREDYGTIG TEKNOLOGI
EFFEKT OG EFFEKTIVITET TIL DIN RÅDIGHED

Daily
kassebil anvender sit virksomhedsinstinkt til avancerede motor- og
transmissionsteknologier for at kunne levere den ydelse i topklasse, du har brug for
til at udføre din mission effektivt og pålideligt. Det nye motorudbud leverer mere
effekt og drejningsmoment, samtidig med at det, takket være det lave emissionsniveau,
reducerer Daily
’s indvirkning på miljøet.

MOTORTEKNOLOGIER DER MAKSIMERER EFFEKTIVITETEN
LP-EGR-teknologi uden AdBlue®: modeller udstyret med IVECOs 2,3-liters F1A motor med lavtryks-recirkulation af
udstødningsgassen er ideelle til at holde styringen af køretøjet så enkel som muligt. Et væld af funktioner såsom oliepumpe med
variabel for trængning og turbolader vil sikre dig en fremragende brændstoføkonomi - og lavere driftsomkostninger – samt
øget effekt og drejningsmoment.

DET BREDESTE MOTOR- OG GEARKASSEUDBUD
bruger avancerede motor- og transmissionsteknologier til at levere en ydelse i topklasse og enestående
Den Daily
brændstofbesparelser, som du har brug for til at udføre dine missioner effektivt, pålideligt og med bemærkelsesværdig lav miljøbelastning.

SCR-teknologi: modeller med 2,3 liters F1A motor og 3,0 liters F1C motor er udstyret med SCR-efterbehandlingssystem til
selektiv katalytisk reduktion. Fordelen ved dette enkle system er, at det ikke ændrer på forbrændingsprocessen, og du har derfor
al den effekt og effektivitet, du har brug for - til lave driftsomkostninger.

MOTOR
EMISSIONER &
BRÆNDSTOF

2,3-Liters F1A

3,0-Liters F1C
E6
(LIGHT DUTY)

E6 RDE 2020 READY
(LIGHT DUTY)

E6
(HEAVY DUTY)

E6
(HEAVY DUTY)
CNG**

Den helt nye 2,3 liters F1A motor med den avancerede SCR-teknologi er en banebrydende motor, der foregriber fremtiden.
Den er blevet testet og verificeret 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).

HANDELSNAVN

140

160

120

140

160

150

180

210

150

180

NP

Natural Power-teknologi: Daily Natural Power leverer samme ydelse og transiente respons som den tilsvarende dieselversion,
fordi den er udstyret med en ægte dieselmotor, der er tilpasset til at køre på komprimeret naturgas. Det er et rent kørende og
bemærkelsesværdigt lydløst køretøj, hvilket er en ekstra fordel i byområder med trafikrestriktioner.

EFFEKT

136 hk
(100 kW)

156 hk
(115 kW)

116 hk
(85 kW)

136 hk
(100 kW)

156 hk
(115 kW)

150 hk
(110 kW)

180 hk
(132 kW)

205 hk
(150 kW)

150 hk
(110 kW)

180 hk
(132 kW)

136 hk
(100 kW)

DREJNINGSMOMENT

350 Nm

380 Nm*

320 Nm

350 Nm

380 Nm*

350 Nm

430 Nm

470 Nm

350 Nm

430 Nm

350 Nm

GEARKASSE

HI-MATIC /
MANUAL

HI-MATIC /
MANUAL

HI-MATIC /
MANUAL

HI-MATIC /
MANUAL

HI-MATIC /
MANUAL

MANUAL

HI-MATIC /
MANUAL

HI-MATIC

MANUAL

HI-MATIC /
MANUAL

HI-MATIC /
MANUAL

-

-

-

MED UREA
*

350 Nm på MANUAL-versioner.

**

-

Compressed Natural Gas.

DEN ABSOLUTTE KØREGLÆDE
IVECOs eksklusive HI-MATIC 8-trins automatgearkasse giver
alle fordele i form af komfort, sikkerhed, brændstoføkonomi
og ydeevne på et stadig bredere udvalg af Daily
-modeller,
for at tilfredsstille alle dine behov.
2,3-liters F1A dieselmotor LP-EGR
6

2,3 liters F1A dieselmotor med SCR

3,0-liters F1C dieselmotor

3,0-liters F1C motor til komprimeret Biogas
7

PRODUKTIV KOMFORT
NYD DIT PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØ

Daily
kombinerer sit naturlige kald til transport med overlegen komfort, funktionaliteter og køreegenskaber. Når du sidder bag
rattet, kan du slappe af i førerhusets komfort, vel vidende at du får arbejdet gjort effektivt. Førerhuset giver dig et professionelt
arbejdsmiljø fyldt med nye funktioner til at hjælpe dig med at køre din forretning.

Alle billeder på disse sider viser brug af tablets eller smartphones,
der ikke indgår i køretøjets standardudstyr.

OPLEV ULTIMATIV EFFEKTIVITET I DIT MOBILE KONTOR
Det funktionelle instrumentpanel kombinerer stil med praktiske og nyttige funktioner. Du kan tilslutte din mobiltelefon eller
tablet og genoplade en anden enhed i de 2 USB-stik, og du kan tilføje en induktiv oplader som ekstraudstyr. Kvaliteten og
disponeringen af betjeningsgrebene gør det let at køre komfortabelt.
De mange opbevaringsrum er blevet designet til at maksimere tilgængeligheden. Op til 18 af dem, herunder et nyt og nyttigt
åbent rum, er strategisk placeret rundt i førerhuset og er lette at nå, så du kan holde styr på dine dokumenter og arbejdsmaterialer
og have dem inden for rækkevidde.

Den nye DAB-radio integreret i instrumentpanelet har alle de vigtigste
DAB- og FM-funktioner: for eksempel kan du vælge radiostation efter
navn, læse titlen på det program eller den sang, du lytter til, indstille den til
at modtage trafik- og vejrmeldinger og forudindstille op til 15 stationer,
for at nævne et par af funktionerne.
8

Det letlæselige, redesignede instrumentcluster kombineret med
betjeningsgrebenes gennemprøvede ergonomi, hvor alt er lige ved
hånden og på rette plads, gør det let at køre sikker t og komfor tabelt.

OPLEV OPTIMAL KOMFORT
Førerhuset er nu endnu mere støjsvagt, da det indvendige støjniveau er blevet drastisk reduceret. Reduktionen på 4-decibel
har forbedret køretøjets akustik og lydgenkendelse med 8%.
Det komfortable interiør med et nyt lækkert læderrat, (muligt som tilvalg) sammen med det blå sædebetræk og den nye
nakkestøtte giver et professionelt miljø, hvor du og dine passagerer kan arbejde produktivt i fuld sikkerhed.

Dørpanelet er blevet redesignet med et åbent rum, hvor du for eksempel kan
opbevare førstehjælpskassen. Førerhuset har 18 praktiske opbevaringsrum,
så du kan holde styr på alle dine personlige ejendele og arbejdsmaterialer og
have dem lige ved hånden.

Instrumentpanelet og dørpanelerne fås i en helt sort finish og for dem,
der ønsker noget eksklusivt, i en stilfuld to-farvet blå og sort version,
der harmonerer med førerhusets indtræk.
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KONNEKTIVITY OM BORD
DEN SIMPLE MÅDE AT HOLDE DIN VIRKSOMHED TILSLUTTET PÅ

Daily
introducerer en ny måde at levere konnektivitet på: du behøver ikke noget ekstra udstyr, bare din smartphone eller tablet.
Når du har downloaded DAILY BUSINESS UP™ app’en til din enhed, vil den automatisk etablere en Bluetooth®-forbindelse til
køretøjet, når den er forbundet med DAB-radioen. Den er nu fuldt integreret og i direkte kommunikation med din Daily og dens
motor. Nu er du på: med DAILY BUSINESS UP™ på din enhed, skal du blot tænde for radioen, og du er forbundet. Du kan nyde godt
af den dobbelte fordel, det har for din virksomhed: køre- og forretnings assistent.

DIN KØREASSISTENT
DAILY BUSINESS UP™ kan fungere som køreinstruktør via
Driving Style Evaluation systemet, og som navigatør med
Sygic Professional GPS-navigationssystemet, udover at bidrage
til at øge effektiviteten i det daglige arbejde og sikre at
køretøjet altid er i topform.
Og selvfølgelig har den alle de multimedie-infotainmentfunktioner, du kan forvente at finde i en bil i denne klasse.
Den bekvemt placerede tablet-holder kan bruges til smartphones
og tablets i forskellige størrelser. Muligt som option.

DAILY
BUSINESS UP™

Med DAILY BUSINESS UP™ kan du:
• Få køreinstruktioner med Driving Style Evaluation-systemet,
mens du kører
• Se analyser for hver enkelt tur eller for sammenlagte ture
• Finde den bedste rute med Sygic professionel
GPS-navigationssystemet
• Overvåge ekstra køretøjsfunktioner med det udvidede
instrumentpanel
• Let slå op i den brugervenlige interaktive brugerhåndbog,
hvis du har brug for oplysninger om køretøjet
• Administrere multimedieindhold og smartphone-funktioner,
herunder aflytte tekstbeskeder
• Kontakte IVECO Assistance Non-Stop vejhjælpstjeneste 24/7

DIN BUSINESS ASSISTENT
DAILY BUSINESS UP™ kan hjælpe dig med at planlægge
arbejdsopgaverne og kommunikere dine opdateringer i realtid
til din chauffør. Du kan organisere din chaufførs ruteplan og
opgaver for at optimere brugen af køretøjet og administrere
din vognpark effektivt til gavn for din virksomhed.
Med DAILY BUSINESS UP™ kan du:
• Optimere udnyttelsen af din vognpark, planlægge arbejdsopgaver
og afsende dem i realtid til chaufførerne med Sygic® FleetWork,
som er fuldt integreret med bilens Sygic GPS-navigationssystem
• Overvåge din flådes aktiviteter takket være den
nye digitale kundeportal
• Holde styr på de valgte ruter og konsultere kørestilsevalueringen
for at forbedre brændstofforbruget
• Monitorerer din chaufførs arbejde ved at konsultere
det nye ”multivehicle card”
• Forbedre dine chaufførers kørsel med praktisk
træning i kørestilsevaluering
• Holde styr på planlagt service med påmindelser
fra Serviceplanen
• Holde kontakt med IVECO og være opdateret
med de seneste Daily-nyheder
• Finde den nærmeste IVECO-forhandler og serviceværksted
• Få adgang til alle køretøjets informationer ved
et enkelt tryk på skærmen

Prøv
DAILY BUSINESS UP™

DRIVING STYLE EVALUATION

INTERAKTIV
BRUGERHÅNDBOG

GEOLOKALISERING

PROFESSIONELT
NAVIGATIONSSYSTEM
OG FLEETWORK

UDVIDET INSTRUMENTPANEL

MOTORYDELSE

Skærmene, der er vist ovenfor, er blot nogle af de mange funktioner i DAILY BUSINESS UP™.

Sygic Professional GPS navigation og Sygic® FleetWork for bedre styring af arbejdsstyrken leveres i partnerskab med Sygic.
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UOVERTRUFFEN PERFORMANCE
FØRSTEKLASSES MOTORER TIL AT FRIGØRE DIT TALENT

Daily
leverer al den trækkraft, lastekapacitet, effekt og hur tige respons, du har brug for, kombineret med en fremragende
brændstoføkonomi, og du kan regne med, at disse førsteklasses præstationer forbliver uændrede over tid. Du kan vælge den
ydeevne, der er bedst egnet til din mission: maksimum effekt går fra 116 hk for den laveste kategori til 205 hk, som er den højeste
i branchen for 4-cylindrede motorer. Udbuddet omfatter desuden de nye 136 hk VGT og 180 hk modeller samt den 2,3-liters
topmodel F1A: 156 hk VGT. Der til kommer, at det maksimale drejningsmoment kan komme helt op på 470 Nm for 3,0-liters
motoren F1C. Alle motorer er optimeret til højeste ydeevne i enhver mission og vil give dig et højt kilometer tal med maksimal
effektivitet. Til transpor tvirksomheder, der søger lydsvag kørsel og en bæredygtig løsning, er ny Daily HI-MATIC Natural Power
på 136 hk, der kører på komprimeret biogas, det perfekte svar.

F1A E6 DREJNINGSMOMENT

F1C E6 DREJNINGSMOMENT

F1A VGT 140

400

F1A WG 120

350
300
250
200

F1C TST 210

450

F1C VGT 180

400

F1C WG 150

350
300
250
200
150

150
100

500

F1A VGT 160

450

DREJNINGSMOMENT (Nm)

DREJNINGSMOMENT (Nm)

500

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

MOTORENS OMDREJNINGER (rpm)

100

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

MOTORENS OMDREJNINGER (rpm)

VGT: Variable Geometry Turbine; WG: WasteGate; TST: Twin Stage Turbine

Stærk performance over tid med flade momentkurver, højere drejningsmoment og flere hestekræfter ved lave omdrejningshastigheder.

UENDELIGE ANVENDELSESMULIGHEDER
DAILY KASSEBIL MED UBEGRÆNSEDE AMBITIONER

Daily
er den mest alsidige bil i sin klasse med det bredeste modeludbud i branchen. Daily
er den eneste kassebil,
der spænder fra 3,5 og helt op til 7 tons totalvægt, og fra 7,3 m3 til 19,6 m3 lastvolumen. Med dens uendelige fleksibilitet giver
Daily
et væld af muligheder for en bred vifte af anvendelser fra vareudbringning i byen med hyppige stop, såsom pakkepost
og kurertjeneste, til tungere opgaver som møbeltransport. Antallet af tilgængelige karrosserivarianter giver uendelig mange
anvendelsesmuligheder og gør det nemt at kundetilpasse Daily
ved fx at omdanne den til et redningskøretøj eller en
ambulance. Daily
har anvendt sit sunde forretningsinstinkt for transportbranchen til at forudse dine behov: Uanset din mission
kan du finde en Daily
-model, der matcher dine krav, og som er i stand til at udføre dine missioner let, effektivt og med lave
ejeromkostninger, og som tilmed tager hensyn til miljøet og bidrager til din virksomheds bæredygtighed.
Daily

tilbyder et udvalg af versioner for at imødekomme dine transportbehov. Windowed van markedsføres ikke i Danmark.
KASSEBIL

MANDSKABSBIL

WINDOWED VAN

3,5 - 7 t

3,5 - 5,2 t

4,5 - 6,5 t

LAV TAGHØJDE (H1)

MEDIUM TAGHØJDE (H2)

HØJ TAGHØJDE (H3)

7,3 - 9 m3

10,8 - 17,5 m3

13,4 - 19,6 m3

TOTALVÆGT

VARERUMS-VOLUME
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MEDFØDT ROBUSTHED

UNIK HOLDBARHED

SKABT TIL AT VÆRE HÅRDFØR.
INGEN ANDRE KOMMER BARE I NÆRHEDEN.

DESIGNET TIL AT LEVERE VARIG VÆRDI

Daily
kassebil er født til at udføre de mest krævende job. Den har lastbilens DNA og er opbygget som en lastbil. Med en
totalvægt, der spænder helt op til 7 tons, kan Daily
transportere sin maksimalt belastede vægt hele dagen, hver dag, hvis du
har brug for det. Det effektivitetsoptimerede forhjulsophæng giver ikke blot fremragende kontrol med køretøjet, men øger også
det maksimalt tilladte akseltryk. Det vægtoptimerede, meget stærke QUAD-LEAF-ophæng, der fås på alle 3,5 tons modeller, tillader
et maksimalt akseltryk på forakslen på op til 1900 kg, mens QUAD-TOR-ophænget på modellerne med tvillinghjul når helt op
på 2700 kg akseltryk. Med Daily
’s større nyttelast, vil du få arbejdet gjort med at færre ture – og dermed hurtigere – og du
vil spare på driftsomkostningerne og reducere dit kulstofaftryk. Dette er et af de mange udtryk for Daily
’s forretningsinstinkt,
som har gjort den til de professionelle transportfolks favorit.

Daily
’s høje nyttelast på op til 4 tons og de største lastvoluminer op
til 19,6 m3 gør det muligt at transportere de samme mængder på færre
ture, og således reducere omkostningerne og øge produktiviteten.
14

Daily
kassebil har en lasteevne, som ingen andre køretøjer kan matche, og den er bygget til at levere høje præstationer dag efter
dag, år efter år - længere end nogen andre kassebil. Drivlinen, med dens pålidelige motor og transmission, som sikrer at motoren
altid kører med optimal hastighed, vil have en lang levetid og bevare sine førsteklasses præstationer lige til det sidste. Daily
vil være godt for din bundlinje hver dag, den arbejder for dig; dens forretningsinstinkt går ikke glip af nogen mulighed for at tilføre
værdi til din virksomhed!

Daily
vil altid hjælpe dig i en besværlig situation - den vil aldrig svigte
dig, når du har brug for dens styrke og effekt.
15

E6
DEN ABSOLUTTE KØREGLÆDE

FØRSTE 8-TRINS AUTOMATGEARKASSE I BRANCHEN
FOR BEDSTE KOMFORT OG SIKKERHED
Den nye gearkassegeneration er designet til at give absolut køreglæde: med den
ergonomiske multifunktionelle gearstang er du fuldt fokuseret på trafik- og
kørselsforholdene. HI-MATIC er løsningen for øget sikkerhed kombineret med
komfortabel kørsel.
ENESTÅENDE BRÆNDSTOFØKONOMI TAKKET VÆRE
VALGMULIGHEDEN MELLEM ECO-MODE OG POWER-MODE
Den passer perfekt til dit daglige arbejde med den selvtilpassende skiftestrategi.
Din Daily HI-MATIC
skifter smidigt til det korrekte gear på mindre end
200 millisekunder. Med det meget brede udvekslingsforhold, vil motoren altid
være i optimal hastighed.
OP TIL 10% LAVERE SERVICE- OG
REPARATIONSOMKOSTNINGER I FORHOLD TIL EN
MANUEL GEARKASSE TAKKET VÆRE EN REKORDHØJ
DRIFTSSIKKERHED OG HOLDBARHED
De nye designløsninger, der er konstrueret med tanke på holdbarheden, beskytter
motoren og gearkassen og giver mindre vedligeholdelse. Vores ingeniører
har sørget for, at Dailys legendariske holdbarhed har overgået sig selv.
KLASSENS BEDSTE PERFORMANCE HØJESTE EFFEKT
(205 hk) OG DREJNINGSMOMENT (470 Nm)
Med et ekstra stort udbud af motorer, to slagvoluminer på 2,3 og 3,0 liter,
effekter fra 116 til 205 hk og drejningsmoment fra 320 til 470 Nm, der matcher
totalvægten på 7 tons, tilbyder Daily HI-MATIC
markedets bedste modeludbud
til de mest krævende opgaver.

Den nye kølergrill skaber en vandret linje, der
forbinder forlygterne, og giver køretøjet et strømlinet
design. Daily HI-MATIC-familien er nu endnu mere let
genkendelige takket være det eksklusive gitter i krom.

PARAT TIL AT KLARE ENHVER OPGAVE

Daily HI-MATIC E6 URBAN
Maksimal Daily komfort

Daily HI-MATIC E6 REGIONAL
Maksimal Daily fleksibilitet

Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL
Maksimal Daily pålidelighed
16
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BÆREDYGTIG VINDER

DAILY ELECTRIC

NUL-EMISSIONSKØRETØJ, RÆKKEVIDDE
OP TIL 200 KM OG 2 TIMERS HURTIG
LADEFUNKTION.

EFFEKT

• 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 trafikrestriktioner
Med Daily Blue Power er ingen destination uden for din virksomheds rækkevidde, så du kan glæde dig over fordelene ved ’Transport
uden begrænsninger’.

NATURAL POWER
EURO 6 RDE 2020 READY

ELECTRIC

DET FØRSTE LETTE ERHVERVSKØRETØJ DER
ER UDVIKLET TIL AT VÆRE FORBEREDT TIL
2020-KRAVENE

DEN FØRSTE 8-TRINS AUTOMATGEARKASSE MED
EN 3,0 LITERS MOTOR TIL KOMPRIMERET BIOGAS

Udviklingen inden for transportbranchen går stærkt i retning af bæredygtige teknologier til gods- og persontransport i byerne. Daily
Blue Power-modelprogrammet giver transportørerne en unik valgmulighed mellem tre forskellige teknologier, der alle indebærer
fordele, når det kommer til totale ejeromkostninger (TCO).
• 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

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER

HI-MATIC

KASSEBIL
Enkelthjul

MINIBUS

Tvillinghjul

136 hk

35S

136 hk

35S

35C

–

156 hk

35S

35C

–

–

–

60 kW

–

35S

80 kW

–

–

35C

40C

50C

45C

65C

70C

50C

● Tilgængelig

EKSKLUSIV KØLERGRILL
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BLÅ ALUFÆLGE (OPTION)
OG MICHELIN AGILIS ØKODÆK

MARKANTE FORLYGTER

50C

50C
– Ikke tilgængelig

BLÅT INSTRUMENTPANEL
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I KORTE TRÆK
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PROFITSKABER

PRODUKTIV KOMFORT

• Vælg din professionelle samarbejdspartner fra det bredeste udbud på markedet
• Spar op til 8% brændstof takket være variabel oliepumpe, turbinen med
variabel geometri, EcoSwitch PRO, reduktion af motorvægten, reduceret friktion
i motorer og aksler
• Reducer dit brændstofforbrug endnu mere takket være kørselsanbefalingerne
i realtid fra det eksklusive Driving Style Evaluation system
• Nyd en 12% reduktion af service- og reparationsomkostninger takket være
længerevarende komponenter og optimeret bremsesystem
• Hav tillid til det professionelle servicenetværk, når og hvor du har brug for det

• Nyd det lydsvage førerhus, hvor det indvendige støjniveau er blevet kraftigt
reduceret med 4-decibel, og akustikken og lydgenkendelse er forbedret med 8%
• Oplev de ergonomiske kontrolknapper på instrumentpanelet, der er lette
at nå og giver sikker kørsel
• Hold styr på dine personlige ejendele og dit arbejdsmateriale med
de 18 praktiske opbevaringsrum
• Arbejd i et behageligt og professionelt miljø med det nye læderrat,
det blå sædebetræk og den nye nakkestøtte. Læderrat muligt som option

BÆREDYGTIG TEKNOLOGI

KONNEKTIVITY OM BORD

• Hold styringen af dit køretøj så enkelt som muligt med LP-EGR teknologien uden
AdBlue®, som fås med den ekstra kraftfulde F1A 2,3-liters motor
• Få al den motorkraft du har brug for med den effektive F1A 2,3 liters motor,
der nu er kombineret med vores avancerede SCR-teknologi
• Oplev den absolut køreglæde med klassens eksklusive 8-trins automatgearkasse,
der fås i Daily HI-MATIC
-familien
• Oplev samme ydelse som en dieselmotor med den rene og lydsvage
Daily HI-MATIC Natural Power

• Hold din virksomhed tilsluttet med den unikke DAILY BUSINESS UP™
• Optimer dine køreperformance med Driving Style Evaluation og værktøjerne
til styring af køretøjets effektivitet
• Find den bedste rute med det 3D professionelle navigationssystem
• Maksimer din flådeeffektivitet ved at planlægge og sende arbejdsopgaver gennem
det fuldt integrerede FleetWork-system
• Overvåg din flådes aktiviteter takket være den nye digitale kundeportal

UOVERTRUFFEN PERFORMANCE

UNIK HOLDBARHED

• Vælg den samarbejdspartner, der er bedst egnet til din forretning, med 2,3-liters
eller 3,0-liters motor
• Drag fordel af det store udbud af effektniveauer fra 116 hk til 205 hk
og drejningsmomenter fra 320 Nm til 470 Nm
• Udnyt fordelene ved baghjulstrækket til at køre under optimale forhold
med maksimale belastninger

• Regn med lang levetid for drivlinen takket være den driftssikre motor
og transmission, der altid kører ved optimal hastighed
• Find din livslange partner i Daily og få det fulde udbytte af dens exceptionelle værdi
• Få besparelser på op til 12% i service- og reparationsomkostninger og 20% mere
oppetid mellem eftersynene, da serviceintervallerne er øget til 50000 km

UENDELIGE ANVENDELSESMULIGHEDER

MEDFØDT ROBUSTHED

• Uanset din mission, kan du finde en Daily, som lever op til dine krav.
Med totalvægte fra 3,5 til 7 ton og lastvoluminer fra 7,3 m3 til 19,6 m3,
er Daily
den mest alsidige kassebil i sin klasse
• Tilpas din Daily fra det omfattende udvalg af karrosseriløsninger, der giver mulighed
for at varetage en lang række kørselsopgaver
• Vælg den version, der opfylder dine krav til transport: varevogn, mandskabsvogn
eller kassebil med ruder til busopbygning

• Last din Daily op til dens maksimale kapacitet hver dag, år efter år, i bevidstheden
om, at den vil fuldføre enhver mission effektivt
• Få arbejdet gjort hurtigere og med færre ture med Daily
’s større nyttelast
på op til 4,0 tons, og den største lastvolumen op til 19,6 m3
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MODELUDBUD

PERSONTRANSPORT

VÆLG DEN RIGTIGE DAILY DER OPFYLDER DINE FORRETNINGSBEHOV

OPLEV KOMFORTEN I EN DAILY

LASTVOLUMINER
Det brede udbud af akselafstande, taghøjder og overhæng bag giver en lang række forskellige lastvoluminer. Faktisk er Daily
er den eneste kassebil, der kan tilbyde lastvoluminer fra 7,3 m3 helt op til den unikke 19,6 m3.

DAILY MINIBUS TIL ETHVERT BEHOV
opfylder en lang række krav til forskellige typer passager transport:
Det omfattende modeludbud af Daily Minibus
turisttransport for kørsel med stil og komfor t, intercity transport med kategoriens førende passagerkapacitet og skolebusser
specielt til transpor t af skolebørn.

Daily
kassebil tilbyder branchens bredeste modelprogram med ikke mindre end 8000 fabriksversioner at vælge imellem.
De kombinerer forskellige akselafstande, effektniveauer, voluminer, interne højder i varerummet og lastekapaciteter, der matcher
et bredt spektrum af anvendelser. Daily kassebil er født til at tjene den professionelle transpor tbranche og har fulgt sit sunde
forretningsinstinkt gennem årene ved at foregribe udviklingen på transpor tområdet og imødekomme de stadigt voksende krav.
Du skal blot finde frem til den kombination, der opfylder dine operationelle krav og passer til din virksomhed: med 8000
versioner har vi en Daily til dig.

Daily Minibus
tilbyder optimal kørekomfort for både chauffør og passagerer og lave driftsomkostninger for alle modeller i denne
bemærkelsesværdige køretøjsfamilie. Du vil kunne gennemføre alle dine persontransportopgaver i bevidstheden om, at dine kunder
rejser i stilfulde omgivelser og nyder den luksuriøse komfort, som din Daily Minibus
tilbyder dem, selv på langture.

Der findes tre typer motorer: Diesel, Natural Power CNG (for reduceret miljøbelastning) og Electric (udstyret med 2 eller
3 high-density batterier, kombineret med superkondensatorer).
Daily Minibus modelprogrammet byder på kategoriens bedste præstationer, til dels takket være den innovative 8-trins automatgearkasse.
HI-MATIC gearkassen er designet til at sikre maksimal ydelse, minimale driftsomkostninger, uovertruffen komfort og overlegen
gearskift, sammen med reduceret brændstofforbrug.
I toppen af modelprogrammet kan 6,5 tons versionen rumme op til 22 passagerer og har rigelig bagageplads: det er markedets
bedste standardkøretøj i sin klasse.

G

B

C

D

AKSEL-AFSTAND
(mm)

KØRETØJETS
LÆNGDE
(mm)

VARERUMMETS
LÆNGDE
(mm)

VARERUMMETS
BREDDE
(mm)

3000

5040

2610

1800

7,3 m3

5560

3130

1800

9 m3

A

3520

4100

HØJDE / LASTVOLUMEN

H1 (1545 mm)

H2 (1900 mm)

10,8 m3

F

BREDDE

13,4 m
18 m3

5960

3540

1800

12 m

4680

1800

16 m3

7500

5125

1800

17,5 m

19,6 m

3

3

3

TOTALVÆGT
(tons)
MIN.

MAX.

3,5

3,5

3,5

5,2

3,5

5,2

3,5

7

3,5

7

E
G

SIDESKYDEDØR DIMENSIONER (mm)
HØJDE

3

7130

SIDEDØR

E

H3 (2100 mm)

H1 (mm)

H2 (mm)

1440

1800

AKSELAFSTAND 3000

1100

AKSELAFSTAND 3520 / 4100L

1200

F

H3 (mm)
D

C
A
B

BAGDØRE
NYTTEHØJDE FOR DØRÅBNING
HØJDE
BREDDE

H H1 (mm)

1450

I H2 (mm)

1800

J H3 (mm)

2000

1530

H

I

J

Vælg den størrelse bagdørene, der passer til din mission. Du kan have
helt op til 2 meter maksimal nyttehøjde til at laste din Daily.
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EKSTRAUDSTYR
SKRÆDDERSY DIN DAILY E6 TIL DIN MISSION
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DAB-RADIO
Nyd alle funktionerne i den digitale
DAB-radio med dobbelt-tuner med
høj hastighed og stemmegenkendelse.
Se information om radiostation og
program på den 4-linjers skærm og
modtag trafik-, vejrmeldinger og nyheder,
mens du kører. Tilslut din smartphone
via Bluetooth®, så du kan køre sikkert,
når du foretager håndfri opkald.

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.

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

SEPARAT
WEBASTO-VARMER
Koldstar t 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 kassebil,
når du er klar til at køre. (Standard
i Danmark).

IVECONNECT
Styr funktionerne i det integrerede
system med Daily infotainment, telefon
og navigation fra en praktisk 7” touchscreen. Du kan tilslutte op til 5
mobiltelefoner med Bluetooth® til
håndfri opkald og styre både radio
og telefon fra ratkontakterne.

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.

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 tiden.

ECOSWITCH PRO
Det intelligente EcoSwitch PRO system
ved, hvornår det skal træde ind uden
indgriben fra føreren, og det bevirker
reduktion af brændstofforbruget og en
yderligere nedbringelse af emissionerne
fra din Daily
.

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.

USB-STIK
Oplad din smartphone eller tablet med
det ekstra USB-stik på instrumentpanelet.

ELECTROMAGNETIC
RETARDER
Telma® LVRS600 elektromagnetisk
retarder giver køretøjet et bremsemoment
på 350 Nm og er fuldt kompatibelt
med ESP-systemet. Den fås også på
Daily HI-MATIC-serien og leverer op
til 80% af køretøjets bremsebehov,
med deraf følgende reduktion af slitage
på bremserne og øget sikkerhed.
Den aktiveres med et særligt håndtag
på instrumentpanelet og betjenes ved
at trykke på bremsepedalen.

LANE DEPARTURE
WARNING SYSTEM (LDWS)
Systemet giver et klart advarselssignal
for at advare chaufføren om ethvert
utilsigtet skift af vognbane pga. døsighed,
træthed eller uopmærksomhed. Standard
på modeller over 3,5 tons totalvægt.

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

LUFTAFFJEDRET
FØRERSÆDE
De luftaffjedrede sæder, der også fås
med varme, giver ekstra komfort for
chaufføren og passagererne. (Standard
på C - modeller).

FARTPILOT
Systemet husker og opretholder køretøjet
på den hastighed, som chaufføren har
indtastet. Den er specielt velegnet til
intercity-kørsel og normale trafikforhold,
hvor den gør kørslen mere komfortabel
og optimerer brændstofforbruget

LED BELYSNING
I VARERUMMET
De tre nye LED-lamper i varerummet,
placeret på højre og venstre side og
over bagdørene giver bedre belysning
og reducerer energiforbruget.

SUPER NAKKESTØTTE
Kør sikkert og komfortabelt med den
nye nakkestøtte.

LÆDERRAT
Nyd den luksuriøse fornemmelse af
læderrattet på dine lange arbejdsdage.

ALU-FÆLGE
ALU-fælgene er en perfekt kombination
af funktion og stil, da de udover det
stilmæssige letter bilens egenvægt med
6 kg, hvilket øger nyttelasten tilsvarende.

HJULKAPSLER
Fås kun til versioner med enkelthjul.
Hjulkapslerne beskytter navkapslen
og hjulet mod utilsigtet påkørsel
mod rendestenen, ud over at være et
æstetisk plus. (Standard i Danmark).
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UDSTYRSPAKKER
KONFIGURER DIN DAILY E6

De forskellige udstyrspakker er grupperet i tre hovedkategorier for at hjælpe dig med at sammensætte nøjagtig den model, du har
brug for i din virksomhed. Du kan vælge, hvor meget udstyr du ønsker til din Daily
: vælg den veludstyrede Business pakke eller
luksuspakken Business Premium. Derudover kan du vælge den pakke, der passer til den virksomhed, du driver: Pakkeudbringning
eller Detailhandler. Og du kan tilpasse din Daily
ved at vælge og kombinere de tilgængelige udstyrspakker alt efter
de funktioner, du har brug for - for eksempel kan du vælge pakkerne Towing, Winter og Eco. Du skal blot vælge de pakker du
er interesseret i fra de tre kategorier og skabe din egen Daily
, skræddersyet til at imødekomme netop dine krav.

KONFIGURER DIN DAILY

Hvis du har besluttet at vælge den ypperste kørekomfor t med Daily HI-MATIC
, kan du sammensætte din model ved
at vælge den version, der passer til din mission: Daily HI-MATIC E6 URBAN, Daily HI-MATIC E6 REGIONAL eller
Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL. Derudover kan du yderligere tilpasse din Daily HI-MATIC
ved at vælge
og kombinere de funktionspakker, der passer til dit behov.

Markedsføres ikke i Danmark.

DAILY E6 UDSTYRSNIVEAUER

DAILY HI-MATIC E6 VERSIONER (Ikke alle HI-MATIC versioner er tilgængelig til det danske marked)

DAILY E6

DAILY E6 BUSINESS

DAILY E6 BUSINESS PREMIUM

•
•
•
•
•

• Bagbeklædning i førerhuset
• Dobbelt passagersæde med 3-punkts
sikkerhedsseler
• Elbetjente ruder
• Pack service (oliestand)
• Dæk 235/65 R16
• Fartpilot
• Tågelygter
• Manuelt klimaanlæg

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beklædning af bagvæg i førerhuset
Passagersæde (med boks)
Elbetjente ruder
Pack service (oliestand)
Dæk 235/65 R16

•
•
•
•
•

Bagbeklædning i førerhuset
Dobbelt passagersæde med bord
Elbetjente ruder
Pack service (oliestand)
Dæk 235/65 R16
Fartpilot
Tågelygter
Automatisk klimaanlæg
Affjedret førersæde med justerbar
lændestøtte
Matrix instrumentcluster
Radio Bluetooth®
Åbent rum med USB-oplader
Ratkontakter
Nobel blåt instrumentpanel

SPECIFIKKE UDSTYRSPAKKER
PAKKEUDBRINGNING

DETAILHANDLER

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Reservehjul
Forskydeligt reservehjulsophæng
270° bagdør
Tredje stoplys + spot light
Bagerste trin med baksensor
Adgangshåndtag på begge sider i førerhus

FUNKTIONSPAKKER*

Funktionspakkerne fås på både Daily
og
. Det er ikke alle versioner
Daily HI-MATIC
og Funktionspakker der er tilgængelig på det
danske marked.
*
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Reservehjul
Underhængt reservehjulsophæng
Forskydeligt reservehjulsophæng
Trægulv
Sidebeklædning i fuld højde

DAILY HI-MATIC E6
URBAN

DAILY HI-MATIC E6
REGIONAL

DAILY HI-MATIC E6
INTERNATIONAL

Ny Daily HI-MATIC
URBAN er det
perfekte valg til dig, der dagligt kører i
bytrafikken, da den garanterer maksimale
køreegenskaber og komfort takket være den
selvtilpassende skiftestrategi, som tilpasser
betjeningslogikken ved at vælge mellem 20
forskellige skifteprogrammer.

Ny Daily HI-MATIC
REGIONAL er den
ideelle løsning til dig, der har brug for maksimal
fleksibilitet, da den leverer enestående
præstationer og to funktionsmåder: Eco og
Power, der maksimerer køreglæden.

Daily HI-MATIC
INTERNATIONAL er
det rette valg til dig, der skal tilbagelægge
lange afstande og er på jagt efter en
komfortabel og pålidelig partner - et køretøj
med toppræstationer og exceptionel
kørekomfor t.
Overdrivets
høje
udvekslingsforhold
og
turbinetorsionsdæmperens
momentomformer
garanterer forbedret brændstoføkonomi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dobbelt passagersæde med bord
Fartpilot
Tågelygter
Manuelt klimaanlæg
Bagerste trin med baksensor
Radio Bluetooth®
Åbent rum med USB-oplader
Ratkontakter
Adgangshåndtag på begge sider i førerhus
270° bagdør

Dobbelt passagersæde med bord
Fartpilot
Tågelygter
Automatisk klimaanlæg
Bagerste trin med baksensor
DAB-radio
Åbent rum med USB-oplader
Ratkontakter
Affjedret førersæde med justerbar
lændestøtte
• 270° bagdør

•
•
•
•

Dobbelt passagersæde med bord
Fartpilot
Tågelygter
Automatisk klimaanlæg
Bagerste trin med baksensor
DAB-radio + DAILY BUSINESS UP™
Tablet-holder
Ratkontakter
Affjedret førersæde med justerbar
lændestøtte
Fører-airbag
LDWS
Opvarmede og elektrisk justerbare
udvendige spejle
Opvarmet frontrude

ECO

KOMFORT

TECH

SIKKERHED

SIKKERHED

WINTER

TOWING

•
•
•
•
•
•
•

EcoSwitch PRO
Stop & Start
180 AMP generator
Eco-dæk
105 AH batteri
Bagerste trin med baksensor
Adgangshåndtag på begge sider
i førerhus

• Adgangshåndtag på begge sider
i førerhus
• Dobbelt passagersæde med bord
• Tredje nøgle med fjernbetjening

• DAB-radio + DAILY BUSINESS UP™
• Ratkontakter
• Opvarmede og elektrisk justerbare
udvendige spejle
• LED-lys i varerummet
• Tablet-holder

• Fører- og passager-airbag
• Bakalarm

• Programmerbar
hastighedsbegrænser
• Fører-airbag
• Bakalarm
• Bagerste trin med baksensor
• Tyverisikring og centrallås
med fjernbetjening

• Affjedret førersæde med justerbar
lændestøtte
• Opvarmet frontrude
• Webasto-varmer
• Opvarmning af indsugningsluft

• Digital fartskriver
• 13-polet stik
• Trækkrog

•
•
•
•
•
•

Blå forlygter
Blå sømme på rattet
Blå sømme på gearvælger
Blå kølergrill
Blåt emblem på siden
Blåt instrumentpanel

• Ecodæk
• EcoSwitch PRO
• Start&Stop
(kun manuelle versioner)
• 180 AMP generator
(kun manuelle versioner)

• Batteri 105 AH
(kun manuelle versioner)
• Blå fælge (tilvalg)
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TILBEHØR

FARVER
VÆLG LAKFARVEN PÅ DIN DAILY

Du kan vælge mellem hundredvis af standard og metallakker til at matche dit logo, de andre køretøjer i din flåde eller blot din personlige
smag. De her viste er blot nogle få af de mange farver der er til rådighed for dig, til at skabe din helt personlig Daily
.
*

GØR DIN DAILY E6 TIL EN BEDRE OPLEVELSE

Tilpas din Daily
ved at vælge fra et stort udvalg af tilbehør af høj kvalitet, der er udviklet til at forbedre din bils stil, komfort, sikkerhed,
teknologi og konnektivitet.

STANDARDFARVER

50051 - LIGHT BLUE

50120 - PEGASO BLUE

INDRET TIL DIN MISSION
Giv varerummet i din Daily
den bedste beskyttelse
med specialdesignet vægbeklædning og gulvbelægning, der
er bestandig mod fugt, kemikalier og ridser. Vælg mellem en
række forskellige bagagebærere lavet af korrosionsbestandigt
letvægtsaluminium, som er nemme at montere. Udstyr din
bagagebærer med rørholder, holder til advarselslys og gulv
platform for den størst mulige alsidige anvendelse af
dit køretøj.

50105 - POLAR WHITE

Beklædning i varerummet

50135 - BUSINESS WHITE

52170 - SUN YELLOW

52028 - ADVENTURE ORANGE

50126 - MARANELLO RED

50162 - PROFESSIONAL GREY

52062 - BACK TO BLACK

Bagagebærer

BRING HI-TECH OM BORD
Tilbehør til din mobile arbejdsplads med de mest moderne
funktioner og teknologi. Multimediesystemet “Full Vision”
leveres komplet med navigationssystem og bakkamera og
giver en komplet multimedie-navigation og en sikker
bakkeløsning. Smart Driving hjælpesystemet er udstyret
med et GPS-navigationssystem og en digital videooptager
med kamera med høj opløsning til at optage i tilfælde
af kollision. Hvis du ønsker altid at være tilsluttet,
skal du vælge 3G Wi-Fi-router, der understøtter op til 10
Wi-Fi-enheder samtidig online.
Multimedie-system «Fuld Vision»

Smart Driving Auxiliary System

ALTID SIKKER
Vælg mellem et udvalg af tilbehør til at øge din sikkerhed,
når du kører: et dæktryksovervågningssystem, der sikrer
at dine dæk altid har det rigtige tryk for optimal
brændstofeffektivitet, eller parkeringssensorer for nem
manøvrering. Beskyttelsesbøjle med europæisk certificering,
der giver beskyttelse fortil og øger aktiv og passiv beskyttelse
af køretøjet og fodgængerne. Hold dit køretøj og
varerummet sikret med dirke- og boresikrede låse samt
startspærre for elektronisk og mekanisk beskyttelse.

METALFARVER

52490 - INSTINCT BLUE

52481 - BOREAL BLUE

52434 - ECO GREEN

Tyre Pressure Monitoring System

Beskyttelsesbøjle

SJOVERE KØRSEL
Vælg sædebetræk og måtter, der er mest egnet til din
aktivitet. Hav altid en lækker varm drik inden for
rækkevidde med Lavazza kaffemaskinen. Daily
kassebil
tilbyder alt hvad du måske ønske for at gøre dit liv om
bord så behageligt som muligt.
50124 - METALLIC RED

52205 - BRILLIANT GREY

50115 - MAGIRUS GREY

Sædebetræk og måtter

50127 - ULM GREY
*

28

Metallak fås som ekstraudstyr mod en tillægspris.

52358 - STONE GREY

52360 - ALL BLACK

Lavazza kaffemaskine

Du kan også finde den komplette
tilbehørslinje i Tilbehørskataloget
og i onlinekataloget på følgende link:

Oplev det fulde udbud af tilbehør
med den gratis “IVECO Accessories”.

Download den fra App Store og få
eksklusiv adgang til ekstra billeder,
information og videoer.

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php
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KUNDESERVICE
OPLEV DET FULDE TILBUD AF PROFESSIONELLE TJENESTER,
DER KAN GIVE DIN VIRKSOMHED ET EKSTRA SKUB
VÆLG DEN SERVICEPAKKE, DER PASSER TIL DIN VIRKSOMHED
holder din virksomhed kørende og forlænger sin lange levetid i din tjeneste. Vi ved, at dine krav kan variere afhængigt
Daily
af dine forskellige aktiviteter og missioner.
Det er derfor IVECO tilbyder fleksible Elements servicepakker: Du kan vælge den kombination af Planlagt Vedligeholdelse og
Udvidet Garanti, der passer perfekt til din virksomhed. Og du kan desuden skræddersy din servicepakke med de tilgængelige
tillægsdækninger.

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 eller brugte samt opbygninger.
IVECO CAPITAL giver kunderne professionel rådgivning i valget
af det finansielle produkt, der er bedst egnet til deres virksomheds
finansielle og skattemæssige forhold.
Kontakt venligst din IVECO forhandler for yderligere oplysninger.

VEDLIGEHOLDELSE

DRIVLINE

• Vedligeholdelse
• Smøring
• Skift af olier og væsker i henhold til
service- og reparationshåndbogen

•
•
•
•

EXTRA DRIVLINE

Motor
Brændstofindsprøjtning
Gearkasse
Reparation af aksler og kardanaksel

IVECO ASSISTANCE NON-STOP er bare et
telefonopkald væk 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen for at
holde din Daily og din forretning kørende.

SLITAGE

• Komponenter, der ikke allerede er
omfattet af Drivline servicepakken,
som fx det elektriske System,
indsprøjtning

•
•
•
•
•

Kobling
Bremseklodser
Bremseskiver
Bremsetromler
Bremsebelægninger
til tromlebremser

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 bistand 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.

De vigtigste ”elementer”, der indgår i pakkerne (Vedligeholdelse, Drivline, Extra Drivline, Slitage) kan kombineres indbyrdes, så du får den
servicepakke, der passer perfekt til din virksomhed. Dette er listen over alle mulige kombinationer, der kan støtte dig i din virksomhed:
SERVICEKONTRAKTER
VEDLIGEHOLDELSE

UDVIDET GARANTI
DRIVELINE

EXTRA
DRIVELINE

SLITAGE

DRIVELINE

EXTRA
DRIVELINE

UNDTAGELSER FRA ELEMENTS
For undtagelser henvises til de kontraktlige
dokumenter vedrørende dit marked.

IVECO FAN SHOP
Du kan vælge fra et sortiment af IVECO arbejds- og fritidstøj,
papirvarer og gadgets hos din forhandler eller på IVECO
online store www.ivecofanshop.com.

ORIGINALE IVECO RESERVEDELE vil holde
din Daily i god driftsmæssig stand i årene fremover –
og garantere en omkostningseffektiv vedligeholdelse.
Det brede udbud spænder fra nye og renoverede dele til
servicekits og telematikløsninger. Iveco driver et netværk
af 7 reservedelsdepoter og bruger avancerede teknologier
til at sikre levering 24/7 på tværs af hele Europa.
IVECO er et brand inden for CNH Industrial N.V., en global leder inden for kapitalgoder, som via forskellige forretninger designer, producerer og
sælger landbrugs- og entreprenørmaskiner, lastbiler og erhvervskøretøjer, busser og specielle køretøjer, herudover også en bred portefølje af motorer
og transmissionssystemer. Der distribueres også højtydende originale dele for alle CNH Industrial Commercial Brands.
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