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NY DAILY

VAREBILEN DER ÅBNER 
NYE PERSPEKTIVER FOR DIN VIRKSOMHED
Endnu en gang er Daily foran i udviklingen ved at foregribe dine behov og 
fremtidssikre din virksomhed. Daily har gennemgået en revolutionerende udvikling, 
der vil ændre dit forretningsperspektiv for altid.

Ny Daily er konstrueret til at hjælpe dig med at drive din virksomhed på en 
bæredygtig måde og med et sundt resultat på bundlinjen.

I en verden under hurtig forandring, hvor automatisering spiller en stigende rolle, 
gør Ny Daily store fremskridt i udviklingen henimod selvkørende køretøjer og 
forbedret sikkerhedsudstyr.

Ny Daily stiller teknologi til rådighed for chaufføren. Når du bruger størstedelen af 
din arbejdsdag bag rattet, ønsker du at din trivsel og din køreoplevelse skal være i 
top. Gennem sin 40-årige historie har Daily løbende gjort fremskridt for at skabe et 
førsteklasses arbejdsmiljø. Daily er tro mod sin arv, samtidig med at den hæver din 
trivsel og din køreoplevelse til branchens højeste niveau.

Ny Daily indeholder tilslutningsmuligheder der åbner en helt ny verden af individuelt 
tilpassede tjenester, der er skræddersyet til din brug af køretøjet og dine krav.  
Den er helt igennem den komplette transportløsning, specielt udviklet til netop din 
virksomhed.
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BÆREDYGTIGHED  
OG RENTABILITET
Op til 10% brændstofbesparelse.

Op til 10% lavere vedligeholdelsesomkostninger.
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OP TIL 10% BRÆNDSTOFBESPARELSE MED DAILYS HØJEFFEKTIVE TEKNOLOGIER
Ny Dailys motorer skiller sig ud ved deres brændstoføkonomi, som er opnået gennem indførelse af udstyr som Start & Stop-
systemet, som nu leveres på alle modeller med 2,3 liters motor, den elektronisk styrede turbo med variabel geometri, som har en 
bedre respons og er mere effektiv, de eksklusive klasse A super økodæk* med lav rullemodstand, der er specielt udviklet til Daily, 
samt den nye 220 A (12 V) generator.

OP TIL 10% LAVERE VEDLIGEHOLDELSESOMKOSTNINGER
Konstante forbedringer og længere serviceintervaller giver betydelige besparelser på op til 10% af vedligeholdelsesomkostningerne 
ved bykørsel. Derudover er serviceintervallerne med den nye større Bundkar til langdistancekørsel forlænget fra 50.000 til 
60.000 km.

KØR DIN VIRKSOMHED EFFEKTIVT  
OG MED OVERSKUD
Dailys øgede fokus på effektivitet har bragt den et skridt videre mod transport med nul kulstofudledning, samtidig med at den giver 
bedre brændstoføkonomi til gavn for din bundlinje og de førsteklasses præstationer, du har brug for til at udføre dit arbejde effektivt. 
Produktforbedringer og længere serviceintervaller giver betydelige besparelser på vedligeholdelsesomkostningerne og øger din 
rentabilitet.

* Option
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ABSOLUT KØREGLÆDE
Hele Dailys modelprogram kan leveres med den eksklusive 8-trins HI-MATIC-
automatgearkasse, der giver alle fordele, når det kommer til komfort, sikkerhed, 
brændstoføkonomi og ydeevne.
Oveni alle disse fordele kan du også nyde bæredygtigheden og de lave 
driftsudgifter ved IVECOs Natural Power-teknologi.

2,3-liters F1A-motor 3,0-liter F1C-motor

Euro 6D  
Light Duty

Euro VID  
Heavy Duty

Euro VID  
Heavy Duty

Euro VID  
Heavy Duty  

CNG***

MOTOR 120 140 160 140 160 160 180 210 NP

EFFEKT (hk) 116 (86 kW) 136 (101 kW) 156 (116 kW) 136 (101 kW) 156 (116 kW) 160 (119 kW) 180 (134 kW) 210 (156 kW) 136 hk (101 kW)

DREJNINGSMOMENT 
(Nm) 320 350 380* 350 380* 380 430 470 350

TURBO e-VGT VGT VGT e-VGT WG

GEARKASSE HI-MATIC/MANUEL MANUEL HI-MATIC/
MANUEL HI-MATIC HI-MATIC/MANUEL

*350 Nm med manuel gearkasse  **Kun chassisversion  ***Komprimeret naturgas (CNG)
e-VGT: Electronic Variable Geometry Turbocharger; VGT: Variable Geometry Turbocharger; WG: WasteGate

TOPPRÆSTATIONER VED ENHVER MISSION
Daily er den eneste varevogn i sit segment der kan tilbyde to motorstørrelser, der er optimeret til at yde toppræstationer ved 
enhver anvendelse: F1A-motoren på 2,3 liter, der nu er godkendt til både lette og tunge erhvervskøretøjer, med effekt på mellem 
116 og 156 hk, og den 3,0-liters kraftige F1C-motor til tunge køretøjer med høje præstationer, der kan fås i 3 forskellige effektklasser 
fra 160** hk og op til 210 hk. 3,0-liters motoren fås også i en version til komprimeret naturgas, som giver et miljøvenligt og utroligt 
støjsvag køretøj.
Daily har altid være toneangivende inden for branchen og tager endnu en gang føringen som det første køretøj i sit segment til at 
introducere en motor, der overholder Euro 6D / Temp (WLTP & RDE) og Euro VID emissionsstandarderne.

3,0-liters F1C motor til komprimeret naturgas (CNG)3,0-liters F1C dieselmotor med SCR2,3-liters F1A dieselmotor med SCR
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* Kilde: De Forenede Nationers Økonomiske Kommission

ASSISTERET KØRSEL  
& SIKKERHED
Op til 38% færre ulykker i bytrafikken  
med avancerede køreassistentsystemer.*
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NYD EN SIKKER OG STRESSFRI KØRSEL
Ny Daily gør betydelige fremskridt henimod autonom kørsel og sikkerhed med indførelse af en række avancerede 
køreassistentsystemer. Alle disse avancerede teknologier er til hjælp for dig. De gør det muligt for dig at fokusere på sikkerheden 
i dit job, som kræver en stadig større grad af multitasking. De 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.
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HOLD ALTID DIN VOGNBANE (option)
Daily hjælper dig også med at holde dig i din bane med proaktiv 
vognbaneassistent, som forsigtigt fører dig tilbage til midten af vognbanen, 
hvis du er på vej til at forlade den. Du kan indstille den afstand du ønsker at 
opretholde til den malede vognbanemarkering samt styrken af påvirkningen 
på styresystemet.

STABIL I SIDEVIND (option)
Stærke vinde ved kørsel på en bro eller ved overhaling af tunge lastbiler er 
ingen udfordring med Dailys sidevindsassistent, som stabiliserer køretøjet 
mod kraftige stød af sidevind. Sensorerne aktiverer bremserne på den side af 
køretøjet, der rammes af vinden og sikrer derved stabilitet og sikkerhed.

KØR SIKKERT NED AD STEJLE BAKKER (option)
At køre en lastbil med fuld last ned ad en lang, stejl bakke kan være skræmmende, 
men med Daily behøver du ikke bekymre dig. Daily er den eneste varebil på 
markedet med Hill Descent Control (HDC) på modeller med baghjulstræk, 
der holder en stabil hastighed ved autonomt at betjene bremserne og hjælpe 
dig med at køre ned ad bakke langsomt og sikkert.

FÅ FAT I UNDERLAGET (option)
Glatte overflader som mudder, sand eller sne er ingen udfordring for Daily. 
Traction Plus aktiveres ved et tryk på en knap og vil holde et fast vejgreb 
under alle forhold og hjælpe dig i vanskelige situationer. Daily er det første 
lette køretøj, der kan leveres med Traction Plus på modeller med baghjulstræk.

UNDGÅ KOLLISIONER MED AEBS OG CITY BRAKE PRO (option)
Det avancerede nødbremsesystem (AEBS) hjælper med at holde dig sikker 
ved at opdage en potentiel kollision forude og bremse autonomt. Den forhindrer 
kollisioner ved hastigheder under 50 km/t og reducerer drastisk skadernes alvor 
ved højere hastigheder. I travl trafik vil City Brake PRO hjælpe dig med at undgå 
kollisioner ved hastigheder så lave som 5 km/t. Begge systemer tilbyder tre 
indstillinger, som kan vælges af føreren på ratmenuen. Der er mulighed for at 
indstille og låse funktionens indstillinger.

STRESSFRI KØRSEL I TÆT TRAFIK (option)
I myldretidens køkørsel kan du aktivere køassistenten med et tryk på en knap, 
indstille den sikkerhedsafstand, du vil opretholde, og Daily stopper, når bilen 
foran stopper. 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!

TRAFIKSIKKERHED PÅ MOTORVEJEN (option)
Det kan være svært at være opmærksom under langvarig kørsel på motorvejen. 
Adaptiv Cruise Control hjælper dig med at køre sikkert. Du skal blot indstille 
din kørehastighed og minimumsafstanden til køretøjet foran. Hvis bilen foran 
sænker farten, reagerer systemet og reducerer automatisk din hastighed for at 
opretholde sikkerhedsafstanden, indtil det andet køretøj bevæger sig væk eller 
øger farten.
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KØREOPLEVELSE  
OG TRIVSEL I FØRERHUSET
70% reduktion af styreindsatsen med den nye  
elektriske servostyring og City Mode.

15% bedre sigtbarhed og synsopfattelse med  
LED-lygter.
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TEKNOLOGI TIL DIN TJENESTE
Daily bruger teknologi der giver en overlegen køreoplevelse og et perfekt arbejdsmiljø. 
Dagligdagen om bord er nemmere, mere komfortabel og mere produktiv end nogensinde.

UOVERTRUFFEN KØREKOMFORT OG ERGONOMI
Hele styresystemet i Daily er konstrueret fra nyt for at give dig en 
køreoplevelse som i en personbil i den dyre ende. Rattet kan 
justeres både i længde og i hældning og dermed kan du indstille 
den perfekte kørestilling og opnå bedre komfort og ergonomi. 
Det multifunktionelle rat i læder er blevet mindre og indeholder 
en række forskellige kontakter - lige til at betjene med 
finderspidserne. Det giver mere benplads og generelt øget 
komfort. (option)

SMIDIG OG UBESVÆRET MANØVRERING
Den nye elektriske servostyring er meget præcis og fintmærkende 
over for chaufførens kommandoer, reducerer styreindsatsen og 
sikrer en utrolig jævn køreoplevelse. Den dæmper også vibrationerne 
og kompenserer for udskridning og ubalance i hjulene, hvilket giver 
en god følelse af stabilitet og kontrol.
Med et enkelt tryk på en knap kan du også aktivere den eksklusive 
City Mode-funktion, som yderligere reducerer den krævede 
styreindsats med ikke mindre end 70%, så du kan nyde den 
ultimative køreglæde selv i travle gader i byens centrum. (standard)
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HI-CONNECT:  
DET NYE INFOTAINMENTSYSTEM (option)
Daily har et brugervenligt infotainmentsystem med en 7" skærm, 
DAB radio, kørestilsevaluering, talegenkendelse, TomTom® navi-
gationssystem til person- og lastbil samt bagkamera med skærm.
Du kan nemt tage dit digitale liv med om bord med Apple CarPlay 
og Android Auto™, som gør det muligt for dig at spejle din enhed 
og bruge dine apps i fuld sikkerhed under kørslen.

LED-LYGTER MED HØJ SIGTBARHED (option)
De nye full LED-lygter forbedrer sigtbarheden og registreringen 
af forhindringer med 15% takket være den meget skarpe lysstråle, 
der lyser længere fremad. Udover at understrege bilens design, giver 
de nye LED-lygter også besparelser på dine samlede ejeromkostninger, 
da de har en ekstrem lang levetid. 

BEKVEM OG EFFEKTIV PARKERING (option)
Den nye elektriske parkeringsbremse aktiveres automatisk, når 
bilen parkeres, og løsnes igen, når du er klar til at køre igen. Ved 
kørsel i byen med mange stop såsom pakkeudbringning, behøver 
du ikke at spilde tid med at trække bremsen og udløse den igen. 
Dette vil ikke kun reducere den ubekvemme fysiske anstrengelse 
med gentagne bevægelser, det vil også forbedre din produktivitet. 
Du kan spare op til 5 timer om måneden - en helt klar fordel for 
din rentabilitet. Fjernelse af håndbremsearmen frigør også plads, så 
du kan bevæge dig mere frit og bekvemt rundt i førerhuset.

ENKEL OG INTUITIV INTERAKTION (option)
Den nye højopløselige farveskærm på instrumentpanelet har 
en brugervenlig, intuitiv grænseflade, der gør det ekstremt let at 
interagere med din Daily og få adgang i realtid til alle de vigtige 
indstillinger og oplysninger, der er nødvendige for at få det bedste 
ud af dit køretøj.

SIKKERHED OG EFFEKTIVITET MED 
DÆKTRYKOVERVÅGNINGSSYSTEM I REALTID (option)
Dæktryksovervågningssystemet (TPMS) viser trykket for hvert 
dæk i realtid på instrumentpanelet, så du kan sikre dig at din Daily 
altid kører med optimalt dæktryk. Dette resulterer ikke kun i sikrere 
kørsel, men hjælper også med at reducere brændstofforbruget. 
Daily er den første varevogn, der tilbyder dette udstyr til både 
modeller med enkelthjul og tvillinghjul.
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FORBEDRET KONNEKTIVITET 
OG NYE TJENESTER
Mere oppetid med proaktive tjenester. 

Optimeret effektivitet med overvågning af køretøjsstatus  
og kørselstilsevaluering.
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Den præcise information i realtid om anvendelsen af din Daily gør 
det muligt for os at planlægge serviceeftersyn og reparationer 
mere effektivt og nedbringe antallet af værkstedsbesøg. På denne 
måde vil din Daily bruge mere tid på vejen til at skabe profit. 
Desuden giver alle data fra din Daily os et præcist og komplet 
billede af køretøjets anvendelse. Dermed kan vi udvikle 
skræddersyede serviceydelser og finansielle løsninger, der tager 
hensyn til de særlige udsving, som din virksomhed ofte oplever.

TRÆD IND I DAILYS VERDEN  
AF TRÅDLØS TJENESTER*

Trådløs forbindelse handler om at kunne bruge sin mobile enhed om bord i bilen, men i ny Daily handler det om meget mere.  
Det betyder adgang til en lang række tjenester, der giver os mulighed for at støtte din virksomhed mere aktivt og effektivt, minimere 
nedbrud og maksimere din produktivitet.

FORBEDRET OPPETID
Dailys trådløs forbindelse vil øge din tryghed, 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 overvågning. Disse specialister kan foretage 
fjerndiagnosticering og opdatere bilens software uden stilstandstid. 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.

* Kræver telematic boks som option
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OPTIMER DIN DAILYS EFFEKTIVITET
Med telematic boksen kan du administrere dit køretøj i realtid gennem 
MYDAILY-webportalen eller MYDAILY-app’en, som sætter dig i kontakt med 
din Daily fra henholdsvis din computer på kontoret eller din mobile enhed.
Du kan løbende overvåge dit køretøj, analysere dets ydeevne, brændstofforbrug 
og førerens kørestil samt planlægge køretøjets serviceeftersyn for at 
maksimere din flådes effektivitet.
Din Daily vil også regelmæssigt sende dig en Smart Rapport om præstationer 
og brændstofforbrug med tips og forslag til, hvordan du kan forbedre 
kørestilen for at passe godt på køretøjet 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.
Hvis du allerede har dit eget flådestyringssystem, vil Dailys telematic boks via 
Web API-interfacet forsyne dig med alle de nødvendige data, som sikrer at dit 
køretøj interagerer med dit system.

DAILY BUSINESS UP™: 
DIN KØRE- OG BUSINESS-ASSISTENT (option)
DAILY BUSINESS UP™ er den simple måde at holde din virksomhed tilsluttet 
på. Når du har downloadet DAILY BUSINESS UP™ på din enhed og parret 
den med DAB-radioen, kan du bruge dens funktioner til at forbedre din 
produktivitet og effektivitet.
DAILY BUSINESS UP™ har en dobbelt funktion. Dels bistår den dig under 
kørslen ved hjælp af funktioner som kørestilsevaluering, dels er det din 
business-assistent der holder styr på flådens vedligeholdelse og overvåger 
dens præstationer på MYDAILY-portalen.
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DAILY KLARER ETHVERT JOB MED BRAVUR
Daily har altid været populær pga. sit udseende – men med Ny Daily går design altid hånd i hånd med det funktionelle. Den er 
designet med omtanke for detaljer, og hvert element tjener et formål. Med din Ny Daily kan du klare alle dine forretninger og 
fuldføre ethvert job effektivt og rentabelt!
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STILIGT OG FUNKTIONELT  
INSTRUMENTPANEL
Det elegante instrumentpanel med svungne linjer, den nye 
højopløselige farveskærm og HI-CONNECT multifunktionsskærmen 
placeret i midten samler alle de oplysninger og kontakter du har 
brug, så de er inden for rækkevidde.

HI-CONNECT (option)
Det nye HI-CONNECT-infotainmentsystem med 7” skærm gør det 
nemt at spejle din enhed med Apple CarPlay og Android Auto™ og 
tage dit digitale liv med i bilen.

LED-LYGTER MED HØJ SIGTBARHED (option)
De nye Full LED-lygter fremhæver bilens design, samtidig med at de 
giver en markant bedre sigtbarhed med en skarp lysstråle, der lyser 
længer fremad. Derudover vil du spare på driftsudgifterne, da de nye 
LED-lygter har en ekstrem lang levetid.

OMKOSTNINGSBESPARENDE DESIGN:  
3-DELT KOFANGER
Kofangere beskadiges let i byernes travle trafik, og omkostningerne 
til reparationer kan let løbe op. Den modulopbyggede 3-delte 
konstruktion betyder, at du ikke behøver udskifte hele kofangeren: I 
90% af tilfældene er det nok at skifte den beskadigede del med deraf 
følgende betydelige besparelser på reparationsudgifterne.

NYT FRONTGITTER
Det nye frontgitter er større og forbedrer dermed ventilationen 
samtidig med at beskytte motoren og køleren. Det er også yderst 
robust og holdbart takket være den anvendte varmstøbeproces.

STØRRE NYTTELAST OG ET EKSTRA PIFT (option)
De nye alufælge ser ikke alene godt ud. De er så lette, at de øger 
nyttelasten med 10 kg på modeller med enkelthjul.
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VÆLG DINE PRÆSTATIONER
Det omfattende motorudbud med effekter fra 116 hk til 210 hk betyder at du kan vælge den ydeevne, der passer bedst til din 
mission. Daily tilbyder to motorer : F1A på 2,3 liter, som nu er godkendt både til lette og tunge erhvervskøretøjer og F1C-motoren 
på 3,0 liter til tunge køretøjer. Hvis du er på udkig efter absolut køreglæde, leveres den eksklusive HI-MATIC-gearkasse til hele 
modelprogrammet. Hvis du derimod har brug for et særligt stille køretøj til bykørsel, vil den naturgasdrevne Daily HI-MATIC Natural 
Power være løsningen for dig.

STYRK DIN MISSION
FØRSTEKLASSES MOTORER DER UNDERSTØTTER DIN FORRETNING

PRÆSTER DIT BEDSTE!
Stol på at Daily leverer al den effekt, trækkraft, lasteevne og hurtige respons, du har brug for til at fuldføre din mission effektivt – alt 
dette med fremragende brændstoføkonomi og lave samlede ejeromkostninger.

e-VGT: Electronic Variable Geometry Turbocharger; VGT: Variable Geometry Turbocharger; WG: WasteGate; CNG: Compressed Natural Gas

  F1A e-VGT 160  

  F1A e-VGT 140 

  F1A e-VGT 120 

  F1C e-VGT 210  

  F1C VGT 180  

  F1C VGT 160  

  F1C WG 140 CNG 
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DEN PERFEKTE VAREBIL TIL DIN MISSION
Daily tilbyder klassens mest omfattende modeludbud. Det er den eneste varevogn, der spænder fra 3,3 tons helt op til 7,0 tons 
totalvægt, med lastvolumen fra 7,3 m3 op til 19,6 m3. Dailys unikke alsidighed betyder at uanset din mission vil du finde den perfekte 
varevogn til at opfylde de ambitioner, du har for din virksomhed.

MAKSIMAL KUNDETILPASNING
Daily er konstrueret og bygget til at tilbyde næsten uendelige karrosserimuligheder, hvilket gør det nemt at tilpasse den til dine 
specifikke behov. Den er perfekt til højt specialiserede og krævende tilpasninger som redningsbil eller ambulance.

UENDELIGE MULIGHEDER
DAILY VAREBIL MED UBEGRÆNSEDE AMBITIONER

FORFØLG DINE AMBITIONER
Ny Daily er det mest alsidige køretøj i sin klasse. Dens omfattende modeludbud og de mange karrosserivarianter åbner et væld af 
muligheder, der spænder fra vareudbringning i byen med hyppige stop, såsom pakkepost og kurertjeneste, til tungere opgaver som 
servicemontør, så du kan let finde og tilpasse den Daily, der passer lige til dine driftsmæssige og forretningsmæssige behov.

VAREBIL MANDSKABSVOGN VAREBIL MED SIDERUDER

TOTALVÆGT

3,3 - 7 t 3,3 - 5,2 t 4,5 - 6,5 t

LAVT TAG (H1) MEDIUM TAG (H2) HØJT TAG (H3)

LASTVOLUMEN

7,3 - 9 m3 10,8 - 17,5 m3 13,4 - 19,6 m3
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Du kan transportere en større last med det effektivitetsoptimerede forhjulsophæng, der øger det maksimalt tilladte akseltryk.  
Du kan disponere over et maksimalt forakseltryk på op til 1900 kg på 3,5 tons modellerne udstyret med det lette, stærke  
QUAD-LEAF-ophæng, mens QUAD-TOR-ophænget på modellerne over 3.5 tons.

FØDT TIL AT VÆRE SEJ
INGEN ANDRE KOMMER BARE I NÆRHEDEN
Med Daily får du de mest krævende job gjort hurtigere og med færre ture frem og tilbage: du sparer tid og penge – og nedbringer 
dit CO2-aftryk.
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Udnyt drivlinens unikke præstationer og lange levetid. Den avancerede gearkasse sikrer at den ekstremt effektive motor altid 
kører ved optimal hastighed og øger dens præstationer og lange levetid.
Tilføj værdi til din forretning med Daily, som med sin driftssikkerhed og store lasteevne, kan øge din rentabilitet takket være 
enestående brændstofeffektivitet og lave ejeromkostninger, helt frem til enden af dens lange levetid.

BYGGET TIL AT HOLDE
KONSTRUERET TIL AT LEVERE VARIG VÆRDI
Du kan altid regne med Daily, når du har brug for styrke og kraft. Den vil transportere de tungeste læs og levere toppræstationer 
dag efter dag – længere end nogen anden varevogn på markedet.
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DAILY HI-MATIC: 
ABSOLUT KØREGLÆDE

Kør komfortabelt med segmentets første 8-trins automatgearkasse. Den øger sikkerheden, da man kan koncentrere sig om trafik- 
og kørselsforholdene takket være den ergonomiske multifunktionelle gearvælger, som giver absolut køreglæde.
Dailys legendariske holdbarhed og driftssikkerhed overgår sig selv med en løsning, der beskytter motoren og gearkassen og 
giver mindre vedligeholdelse.
Boost din virksomhed med klassens bedste performance. I toppen af udbuddet finder vi Daily HI-MATIC med den kraftige 
3,0-liters F1C-motor, der leverer 210 hk med et drejningsmoment på 470 Nm. Dens førsteklasses præstationer kombineret med 
segmentets højeste totalvægt på 7,0 tons gør Daily HI-MATIC til markedets bedste løsning til de mest krævende anvendelser.
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Vælg fra det meget store motorudbud. Daily HI-MATIC tilbyder et 
omfattende motorudbud, med to motorstørrelser på 2,3 liter og 3,0 liter og 
effekt fra 116 til 210 hk, hvilket giver en løsning til enhver type opgave.
Bæredygtig køreglæde med naturgas. Alle Daily Natural Power-modeller 
fås med HI-MATIC-gearkassen med dens absolutte køreglæde og alle dens 
fordele i form af ydeevne, effektivitet og komfort, sammen med bæredygtigheden 
og de lave driftsomkostninger, der kendetegner IVECOs Natural Power-
teknologi.
Udnyt Daily HI-MATICs ekstraordinære brændstoføkonomi med 
funktionerne ECO- og Power-Mode og Start & Stop-funktionen, som er 
standard på 2,3-liters motoren. 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.
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DAILY BLUE POWER:  
MESTEREN I BÆREDYGTIGHED
UBEGRÆNSET LEVERING I ETHVERT BYOMRÅDE
Daily Blue Power er svaret på dit krav til grøn transport. Det er det perfekte køretøj til anvendelse i by- og omegnsområder og 
indeholder en række bæredygtige teknologier, der giver dig adgang til zoner med miljørestriktioner.

EFFEKT HI-MATIC
VAREBIL

MINIBUS
Enkelthjul Tvillinghjul

NATURAL POWER 136 hk 35S 35C 40C 50C 65C 70C 50C

ELECTRIC 80 kW – – 45C 50C 50C

 Tilgængelig     – Ikke tilgængelig
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DAILY HI-MATIC NATURAL POWER  
BÆREDYGTIGHED OG ABSOLUT KØREGLÆDE

HI-MATIC KOMFORT OG SIKKERHED
Kør komfortabelt og sikkert med Daily HI-MATIC Natural Power, det første naturgasdrevne 
køretøj i sin klasse med en 8-trins automatgearkasse.

UFORLIGNELIGE PRÆSTATIONER
Du kan regne med den kraftige og kvikke 3,0-liters CNG-motor, hvis egenskaber er fuldt på linje 
med den tilsvarende dieselmotors. Med sine 136 hk og klassens bedste drejningsmoment på  
350 Nm kan den tackle enhver opgave.

ENESTÅENDE BRÆNDSTOFØKONOMI
HI-MATIC-gearkassen og Natural Power-motoren sætter nye standarder for brændstoføkonomi. 
Med udgangspunkt i den laveste pumpepris på CNG i mange lande, sparer du op til 35% i forhold 
til diesel.

TÆT PÅ NUL CO2 -EMISSIONER
HI-MATIC-gearkassen kombineret med Natural Power-motoren reducerer CO2-udledningen med 
op til 5% i forhold til diesel under reelle kørselsforhold i bymæssig sammenhæng; og med biogas 
med op til 95% - dvs. meget tæt på nul emissioner.

DAILY ELECTRIC FØRSTE LETTE ERHVERVSKØRETØJ 
MED NUL EMISSIONER

200 km’s RÆKKEVIDDE
Den fleksible batterikonfiguration kombineret med effektive funktioner, såsom EcoPower-mode og 
regenererende bremsestrategier, giver en ekstraordinær rækkevidde på op til 200 km under reelle 
kørebetingelser i byen.

HURTIG OPLADNING PÅ 2 TIMER (option)
Opladning af din Daily Electric kan klares på blot 2 timer i hurtig lade-mode på offentlige og private 
ladestationer, og det uanset hvor du befinder dig, med de patenterede fleksible ladefunktioner og 
køretøjets unikke tilslutningssystem.

NUL EMISSIONER
Daily Electric er et unikt, nul-emissions køretøj med branchens største modeludbud.

UBEGRÆNSET LEVERING DAG OG NAT
Udnyt Daily Electrics fulde potentiale i byer med strenge trafik- og støjrestriktioner, takket være 
dens nuludslip og lydsvage drift.
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DAILY I KORTE TRÆK

KØR DIN VIRKSOMHED EFFEKTIVT OG MED OVERSKUD
 - Vælg den rigtige motor til din mission fra det omfattende motorudbud med motorstørrelser på 2,3 og 3,0 liter
 - Spar op til 10% brændstof med Dailys effektivitetsfremmende funktioner: Ny elektronisk styret turbine med 
variabel geometri, ny generator, Start & Stop system og super økodæk

 - Spar op til 10% i vedligeholdelsesomkostninger ved bykørsel takket være konstante nyskabelser og længere 
serviceintervaller

 - Opnå samme ydelser med den miljøvenlige og lydsvage Daily Natural Power, som med en dieselmotor

NYD EN SIKKER OG STRESSFRI KØRSEL
 - Undgå kollisioner med AEBS og City Brake PRO, på motorveje og i den travle bytrafik
 - Aktivér køassistenten i myldretiden, og Daily standser automatisk og genstarter, når køen bevæger sig fremad
 - Kør sikkert på motorvejen med Adaptiv Cruise Control, der sørger for at holde sikkerhedsafstand til køretøjet 
foran, og den proaktive vognbaneassistent, der hjælper dig med at holde din bane

 - Kør sikkert ned ad stejle bakker med Hill Descent Control
 - Få det rette greb på glatte overflader med Traction Plus
 - Stabilisér din Daily mod vindstød med sidevindsassistenten

TRÆD IND I DAILYS VERDEN AF TRÅDLØSE TJENESTER
 - Udnyt Dailys konnektivitet og hold din Daily i gang på vejen med vores aktive tilgang  
til vedligeholdelse (option 3.5 tons)

 - Få det fulde udbytte af det dedikerede team af IVECO-specialister, der kan foretage fjerndiagnosticering  
og fjernservice (option)

 - Optimér din ydeevne og brændstofeffektivitet med MYDAILY-webportalen, som nu også findes som app  
til din mobil (option)

 - Administrér din flåde i realtid med det omfattende tilbud af flådestyringsløsninger (option)
 - Tilslut dig til din Daily via DAILY BUSINESS UP™ og forbedr din produktivitet og effektivitet (option)

TEKNOLOGI TIL DIN TJENESTE
 - 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)
 - Administrér alle de vigtige informationer og indstillinger, du har brug for, via det nye brugervenlige,  
højopløselige farvedisplay (option)

 - Kør sikkert og spar brændstof med dæktrykovervågningssystemet (option)
 - Parkér uden problemer med den nye automatiske parkeringsbremse (option)
 - Nyd dit digitale liv og infotainmentsystemet på HI-CONNECT 7” skærmen (option)
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STYRK DINE MISSIONER
 - Vælg den ydeevne, du har brug for i din virksomhed, fra det omfattende udbud med to motorstørrelser ;  
2,3-liters F1A godkendt til både lette og tunge erhvervskøretøjer og den kraftige 3,0-liters F1C

 - Drag fordel af det store udbud af effektniveauer fra 116 hk til 210 hk og drejningsmomenter fra 320 Nm  
til 470 Nm

 - Vælg Daily HI-MATIC Natural Power, hvis du har brug for et superstille, miljøvenligt køretøj til bykørsel

UENDELIGE MULIGHEDER
 - Uanset din mission vil du finde den perfekte Daily til din virksomhed i sektorens bredeste udbud: fra 3,3 til 7,0 
tons totalvægt og lastvolumen fra 7,3 til 19,6 m3

 - Tilpas din Daily ud fra det næsten uendelige antal karrosseriløsninger
 - Vælg den version, der opfylder dine transportbehov: varevogn, mandskabsvogn, minibus

FØDT TIL AT VÆRE SEJ
 - Fyld din Daily til dens maksimale kapacitet og få de mest krævende job udført hurtigere og med færre ture – dag 
efter dag, år efter år

 - Udnyt det maksimale med op til 7.2 tons totalvægt.

BYGGET TIL AT HOLDE
 - Stol på at din Daily kan levere al den styrke og kraft, du har brug for til at transportere det tungeste gods og 
opretholde sine toppræstationer dag ud og dag ind gennem hele sin lange levetid

 - Regn med lang levetid for drivlinen takket være den avancerede transmission og den driftssikre motor, der altid 
kører ved optimal hastighed

 - Tilføj værdi til din virksomhed med Daily, som kan transportere store mængder gods og øge din rentabilitet med 
brændstofeffektivitet og lave ejeromkostninger
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KRAFT OG BÆREDYGTIGHED
Med den nye 210 hk motor er Daily Minibus mere kraftfuld og 
miljøvenlig. Den fås i tre forskellige motortyper : Diesel, Natural 
Power og Electric.

STILIG OG KOMFORTABEL TRANSPORT
Med den nyskabende styling af det udvendige design og det nye 
interiør er der skabt et stiligt miljø for passagerer, der sætter 
pris på luksuriøs komfort.

UBEGRÆNSEDE ANVENDELSESMULIGHEDER
Det omfattende modeludbud af Daily Minibus, med kapacitet 
op til 22 passagerer, betyder at der er en model til enhver type 
persontransport:
- Turisttransport - for at køre bekvemt og med stil
- Intercity-kørsel med kategoriens førende passagerkapacitet
- Shuttle busser til transport til og fra lufthavne og hoteller
- Skolebusser specielt konstrueret til transport af skolebørn

MINIBUS: KØR MED STIL
Daily Minibus kombinerer alle de seneste fordele ved Daily, fra de avancerede tilslutningsmuligheder og assisterede køreegenskaber 
til den eksklusive HI-MATIC-automatgearkasse og de optimerede ejeromkostninger, udover den driftssikkerhed og alsidighed, der er 
kendetegnende for denne køretøjsfamilie.

BLUE POWER

MODELLER Start Line Tourys Natural Power Electric

LÆNGDE (mm) 5963 / 7128 / 7498 5963 / 7128 / 7498 7538 7168 / 7538 7168

AKSELAFSTAND (mm) 3520L / 4100 / 4100L 3520L / 4100 / 4100L 4100L 4100 4100

MOTOR 150 hk - 180 hk - 210 hk 
Diesel

150 hk - 180 hk - 210 hk 
Diesel

180 hk - 210 hk  
Diesel

136 hk  
CNG

80 kW elmotor + 
energilagring 56/84 kWh

PASSAGERKAPACITET op til 22 op til 22 op til 22 op til 22 op til 19

GEARKASSE MANUEL / HI-MATIC MANUEL / HI-MATIC MANUEL / HI-MATIC MANUEL / HI-MATIC –
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AKSELAFSTAND (mm) H1 (1545 mm) H2 (1900 mm) H3 (2100 mm)

3595
9 m3 10,8 m3 –

5,5 t / 7 t - Enkelthjul 5,5 t / 7 t - Enkelthjul –

3595L
– 12 m3 13,4 m3

– 5,5 t / 7 t - Enkelthjul 5,5 t / 7 t - Enkelthjul

4175
– 16 m3 18 m3

– 5,5 t / 7 t - Enkelthjul / Tvillinghjul 5,5 t / 7 t - Enkelthjul / Tvillinghjul

4X4: LEVERANCER I ETHVERT TERRÆN
PARAT TIL ETHVERT JOB
Daily 4x4 tilbyder et komplet modelprogram af Off-Road- og All-Road-køretøjer med versioner på 5,5 og 7,0 tons med rummelighed 
lastvarerum fra 9 til 18 m3 for enkelthjuls offroaderen og fra 16 til 18 m3 for allroad-versionen med tvillinghjul.

UFORLIGNELIGE PRÆSTATIONER
Den 3,0-liters motor på 180 hk vil få dig frem til dit bestemmelsessted, uanset om det er nok så svært at nå. Du kan føle absolut 
køreglæde i ethvert terræn med 8-trins HI-MATIC-automatgearkassen.

KØRER DIG OVERALT
Allroad versioner med tvillinghjul og offroad versioner med enkelthjul kan fås op til 7,0 tons totalvægt.

SIKKERHED I ENHVER SITUATION
Med alle sikkerhedssystemer, som fx skivebremser med ABS (Anti-Lock Braking System) og ESP (Electronic Stability Program),  
der er udviklet specielt til Daily 4x4, kan du føle dig helt tryg selv i fjernt liggende egne.

ABSOLUT KØREGLÆDE
Takket være den dobbelte reduktion fås Daily 4x4 med 12 
fremadgående gear med manuel gearkasse og 16 fremadgående 
gear med HI-MATIC-gearkassen, hvilket giver den ubegrænset 
klatreevne uden at gå på kompromis med kørekomforten. Du 
kan nemt tilkoble den lave gearing ved at aktivere den 
ergonomiske knap på instrumentpanelet.

Udvekslingsforhold for manuel og automatisk gearkasse
 - Normal udveksling 1:0,9
 - Lav udveksling 1:2,15

DIFFERENTIALESPÆRRER
Daily 4x4 sikrer perfekt trækkraft i alle situationer med 3 
differentialespærrer ved for- og bagakslen og en i midten ved 
reduktionsgearkassen. Differentialerne kan til- og frakobles 
med de ergonomiske kontakter på instrumentpanelet.
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UDSTYR
MANUEL HI-MATIC

BESKRIVELSE BUSINESS BUSINESS  
PREMIUM BUSINESS + BUSINESS 

ExCLUSIVE

Instrumentpanel med højopløselig farveskærm Standard Standard
4-vejs justerbart rat
Digital DAB-radio Standard Standard
USB-opladerstik
Manuelt klimaanlæg
Opvarmede, elektrisk justerbare udvendige spejle Standard Standard Standard Standard

Affjedret førersæde med justerbar lændestøtte Standard Standard Standard Standard

Fartpilot
Full led-forlygter
Digital DAB-radio med BUSINESS UP™
Tablet-holder og USB-opladerstik
Automatisk styret klimaanlæg
Dobbelt passagersæde med bord Standard Standard Standard Standard

Nakkestøtter Standard Standard Standard Standard

Læderbetrukket rat
Tågelygter Standard Standard Standard Standard

UDSTYRSPAKKER
KONFIGURER DIN NYE DAILY
Skab nøjagtig den model du har brug for i din virksomhed ved at vælge den pakke der opfylder dine specifikke krav. Vælg mellem 
tre kategorier : udstyrspakker, funktionspakker og missionspakker. I kategorien udstyrspakker kan du vælge lige fra den basale Business 
pakke til den eksklusive Business Exclusive pakke til Daily HI-MATIC. Sammensæt din egen Daily med en Winter- eller Hi-Drive-
funtionspakke eller med den missionspakke, Delivery eller Delivery+, der egner sig bedst til din specifikke anvendelse.

FUNKTIONSPAKKER
MANUEL HI-MATIC

BESKRIVELSE WINTER HI-DRIVE WINTER HI-DRIVE 

Opvarmede, elektrisk justerbare udvendige spejle Standard Standard

Affjedret førersæde med justerbar lændestøtte Standard Standard

Opvarmede forsæder Standard Standard

Opvarmet frontrude Standard Standard

Opvarmet blow-by-rør Standard Standard

Traction plus og hill descent Standard Standard

Instrumentpanel med højopløselig farveskærm Standard Standard Standard
Adaptiv Cruise Control 
Adaptiv Cruise Control og køassistent
LDWS og Proaktiv vognbaneassistent
AEBS og City Brake PRO
ESP-system og sidevindsassistent
Elektrisk parkeringsbremse
Automatisk fjernlysstyring 
Automatisk styrede viskere og forlygter
Dæktrykovervågningssystem

MISSION VAN
MANUEL / HI-MATIC 

BESKRIVELSE DELIVERY DELIVERY +

270° bagdør
Tredje stop og spotlys
Reservehjul 
Uden inflationssæt 
Reservehjulholder i lastrum
Tilslutningsboks
LED-lys i varerummet
Overhylder
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LÆDERRAT (option)

Nyd den luksuriøse fornemmelse af læderrattet 
på dine lange arbejdsdage.

TABLET-HOLDER (option)

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.

HI-CONNECT (option)

Tag dit digitale liv med om bord med Apple 
CarPlay og Android Auto™ og nyd dine apps 
på det brugervenlige infotainementsystem med  
7” skærm, DAB radio, navigationssystem og 
meget mere.

TELEMATIC BOKS (option)

Hold din Daily kørende med fjerndiagnostik, 
forebyggende vedligeholdelse og optimal service-
planlægning. Få adgang til en verden af nye 
tjenester, såsom personlige vedligeholdelsesplaner 
og håndtering af køretøjsdata via MYDAILY 
webportal eller App.

DAB RADIO + DAILY BUSINESS UP™ 
(option)

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.

PASSAGERSÆDE  
MED BORD (standard)

Brug din bærbare computer og lav dit 
papirarbejde på den praktiske udtræksplade.

ÅBENT RUM 
MED INDUKTIV OPLADER (standard)

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.

ELEKTRISK PARKERINGSBREMSE 
(option)

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.

SEPARAT WEBASTO-VARMER 
(standard)

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

KLIMAANLÆG MED MANUEL  
ELLER AUTOMATISK STYRING (option)

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.

LUFTAFFJEDREDE SÆDER (standard)

De luftaffjedrede sæder, der også fås med 
varme, giver ekstra komfort for chaufføren og 
passagererne.

POLSTREDE NAKKESTØTTER (option)

Kør sikkert og komfortabelt med den nye 
nakkestøtte.

EKSTRAUDSTYR
SKRÆDDERSY DIN DAILY TIL DIN MISSION
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ADAPTIV CRUISE CONTROL  
OG KØASSISTENT (option)

ACC-systemet vedligeholder kørehastigheden 
og holder konstant afstand til køretøjet foran.  
I bytrafik fjerner køassistenten stress fra 
gentagne stop og start.

ALUFÆLGE (option)

ALU-fælgene er en perfekt kombination af 
funktion og stil, da de udover det stilmæssige 
letter bilens egenvægt med 10 kg, hvilket øger 
nyttelasten tilsvarende.
Fås kun til versioner med enkelthjul.

AEBS OG CITY BRAKE PRO  
(option 3,5 tons)

Det avancerede nødbremsesystem registrerer 
en potentiel kollision forude og bremser af sig 
selv for at forhindre eller minimere en påkørsel. 
I den travle bytrafik hjælper City Brake PRO dig 
til at undgå kollisioner ved lav hastighed.

FULL LED-FORLYGTER (option)

LED-lygternes skarpe stråle oplyser vejen 
længere fremad og forbedrer sigtbarheden og 
synsopfattelsen med 15%.
Du sparer også driftsomkostninger, da LED-
lygterne har ekstremt lang levetid.

LED-BELYSNING I VARERUMMET 
(option) 

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

PROAKTIV VOGNBANEASSISTENT  
(3,5 ton modeller)

Den proaktive vognbaneassistent hjælper føreren 
med at holde køretøjet mellem stregerne ved at 
påvirke styringen, når køretøjet ufrivilligt er på vej 
ud af vognbanen. Afstanden til vognbanelinjerne 
og styrepåvirkningen kan indstilles i menuen.

ECOSWITCH PRO (option)

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.

DÆKTRYKOVERVÅGNINGSSYSTEM 
(TPMS) (option)

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 segmentet.

TRÆBEKLÆDNING AF GULV (option)

Trægulvet er skræddersyet til Daily, og giver 
fremragende beskyttelse, selv hvor belastningen 
er koncentreret på kanterne.

VAFFELVÆVET BEKLÆDNING  
I VARERUM SAMT GULV (option)

Beklædningen af sider og gulv med vaffelvævet 
struktur er ekstremt modstandsdygtig mod 
fugt, kemikalier og ridser og giver dit køretøj 
den bedst mulige beskyttelse.

LUFTAFFJEDRING BAG (option)

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.

TELMA® 
ELEKTROMAGNETISK RETARDER 
(option)

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.
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DAILY B-LINK SOLUTIONS
Daily løfter trådløse forbindelser til et helt nyt niveau og åbner døren til en verden af nye skræddersyede tjenester, der hjælper dig 
til at få det bedste ud af dit køretøj, maksimere tiden på vejen, administrere din flåde effektivt, spare på brændstof og 
vedligeholdelsesomkostninger, og nyde fordelene ved individuelt tilpassede vedligeholdelsesplaner.
Telematic boksen* sætter køretøjet i direkte kontakt med IVECOs ekspertgruppe, som modtager data fra alle de tilsluttede 
køretøjer og konstant overvåger dem.

DE VIGTIGSTE TJENESTER:
Fjerndiagnostik
Diagnose foretages som fjerndiagnose, så køretøjet ikke skal 
stoppe ved et værksted.
Over the Air (OTA) Service
Assistance og opdatering af køretøjets software udføres 
trådløst uden at køretøjet skal stoppe ved et værksted.
Forebyggende service
Forebyggende fjernservice foretages af specialister i IVECOs 
kontrolrum, baseret på køretøjets reelle parametre.
MYDAILY webportal og App
Webportal til overvågning af køretøjsstatus og chaufføradfærd, 
også tilgængelig som App.
Service Booking
Serviceaftale kan bookes på MYDAILY webportalen.

MYDAILY Smart rapport
Periodisk tilsendelse af automatisk rapport om dit køretøjs 
performance og brændstofforbrug.
IVECO Flådestyring med Verizon Connect
 - Fleet Essential 
Flådestyringssystem med standardfunktioner : position, 
geofencing, brændstofrapporter, køretøjets tilstand, 
scorekort
 - Fleet Enhanced 
Professionel flådestyring inklusive førertimer, fjerndiagnose 
af fartskriver, web services
 - Fleet Enhanced and Workforce 
Avanceret flådestyring inklusive styring af arbejdsstyrken

Link (Web API)
Web API-interface vil levere dig alle køretøjets data, uanset 
hvilket flådestyringssystem du har.

Med Daily B-Link Solutions kan du drage fuld fordel af konnektiviteten, uanset om du er chauffør/ejer eller flådemanager, til at 
forbedre driftstiden, effektiviteten og flådens udnyttelse.

PAKKER SERVICES

SMART
- Fjerndiagnostik
- Over the Air (OTA) Service
- Forebyggende service

- MYDAILY webportal og App
- MYDAILY Service Booking
- MYDAILY Smart rapport

Inkluderede tjenester  
med indbygget tilslutningsboks

FLÅDE - Fleet Essential med Verizon Connect
- Fleet Enhanced med Verizon Connect

- Fleet Enhanced and Workflow med Verizon Connect
- Link (Web API) Tjenester med periodisk gebyr

* Option
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- Vedligeholdelse
- Smøring
- Skift af olie og væsker  

i henhold til service-  
og reparationshåndbogen

- Motor
- Brændstofindsprøjtning
- Gearkasse 
- Reparation af aksler  

og kardanaksel

- Komponenter der  
ikke allerede er omfattet  
af drivline-pakken, som fx  
det elektriske system

- Kobling
- Bremseklodser
- Bremseskiver
- Bremsetromler
- Bremsebelægninger  

til tromlebremser

De vigtigste “elementer”, der indgår i pakkerne (Vedligeholdelse, Drivline, Ekstra Drivline, Slitage) kan kombineres indbyrdes, så du 
får præcis den servicepakke, der passer til din virksomhed. Tabellen nedenfor opsummerer alle mulige kombinationer :

Daily indfører et helt nyt niveau af kundetilpasning via konnektivitet. Derigennem 
leveres køretøjsdata i realtid, og det giver os mulighed for at tilbyde dig individuelt 
udvalgte serviceplaner baseret på den reelle 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.

VEDLIGEHOLDELSE DRIVLINE
EKSTRA  
DRIVLINE SLITAGE

ELEMENTS
UDVÆLG 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.

SERVICEKONTRAKTER UDVIDET GARANTI

ELEMENTS:  
UNDTAGELSER FRA ELEMENTS

 Specifikke B-Link Solutions tilbud vil blive 
inkluderet i 3XL- og 2XL-kontrakterne.

For undtagelser henvises til de kontraktlige dokumenter 
vedrørende dit marked

MAINTENANCE DRIVE LINE ExTRA  
DRIVE LINE WEAR DRIVE LINE ExTRA  

DRIVE LINE
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A

B

C

F

G

D
H I J

E

MODELUDBUD
VÆLG DEN RIGTIGE DAILY  
DER OPFYLDER DINE FORRETNINGSBEHOV
Daily kassebil tilbyder branchens bredeste modelprogram med ikke mindre end 8.000 fabriksversioner at vælge imellem.  
De kombinerer forskellige akselafstande, effektniveauer, varerum, interne højder i varerummet og lastekapaciteter, der matcher  
et bredt spektrum af anvendelser.

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

A

AKSELAFSTAND
(mm)

B

KØRETØJETS
LÆNGDE

(mm)

C

VARERUMMETS 
LÆNGDE (mm)

D

VARERUMMETS 
BREDDE (mm)

G   HØJDE / LASTVOLUMEN TOTALVÆGT
VÆGT (t)H1 (1545 mm) H2 (1900 mm) H3 (2100 mm)

MIN. MAx.

3000 5080 2610 1800 7,3 m3 3,3 3,5

3520
5600 3130 1800 9 m3 10,8 m3 3,3 5,2

6000 3540 1800 12 m3 13,4 m3 3,3 5,2

4100
7170 4680 1800 16 m3 18 m3 3,5 7

7540 5125 1800 17,5 m3 19,6 m3 3,5 7

Vælg den størrelse bagdør, der passer til din mission.
Du kan have helt op til 2 meter maksimal nyttehøjde til at laste din Daily.

BAGDØRESIDEDØR

NYTTEHØJDE  
FOR DØRÅBNING

H  
H1 (mm)

 I  
H2 (mm)

J   
H3 (mm)

HØJDE 1450 1800 2000

BREDDE 1530

SIDESKYDEDØR DIMENSIONER (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm)

E   HØJDE 1440 1800

F   BREDDE
akselafstand 3000 1100

akselafstand 3520 / 4100L 1200
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METALFARVER

FARVER
VÆLG LAKFARVEN PÅ DIN DAILY
Du kan vælge mellem hundredvis af standardfarver og metallakker, der passer til din virksomheds logo, de andre køretøjer i din flåde eller 
bare 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 personlige Daily.

STANDARDFARVER

52434 - ECO GREEN52481 - BOREAL BLUE

50127 - ULM GREY

50124 - METALLIC RED 52205 - BRILLIANT GREY

52358 - STONE GREY

52490 - INSTINCT BLUE

50116 - PLATINUM GREY

52360 - ALL BLACK

50051 - LIGHT BLUE

50126 - MARANELLO RED

50120 - PEGASO BLUE

50162 - PROFESSIONAL GREY

52170 - SUN YELLOW50105 - POLAR WHITE 52028 - ADVENTURE ORANGE

52062 - BACK TO BLACK

52507 - ICE WHITE 
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TILBEHØR
GØR DIN DAILY TIL EN BEDRE OPLEVELSE
Daily tilbehør hjælper dig med at personliggøre din arbejdsplads, så du kan føle dig tilpas i alle situationer. Optimer din Dailys 
teknologi, komfort, sikkerhed og effektivitet med IVECOs komplette udvalg af specielt designet tilbehør.

ET TEKNOLOGISK PUST
Tilslut din mobile arbejdsstation med den nyeste teknologi. 
Det nye Android-baserede multimediesystem leveres med 
integreret GPS-navigationssystem og DAB+ radio, bagkamera 
og ratkontakter som ekstraudstyr for at give en komplet 
multimedie navigation og sikker bakkeløsning. Smartpho-
neholderen passer perfekt til Dailys instrumentpanel, og med 
Qi-teknologien kan du genoplade din smartphone trådløst. 
(1 / 2)

MAKSIMER DIN EFFEKTIVITET
Vælg mellem et stort udvalg af tilbehør for at forbedre din 
bils effektivitet og rentabilitet. Vindafvisere, der er designet til 
Dailys sideruder, bidrager til at reducere vindmodstand og 
turbulens uden at påvirke udsynet.
Tyverisikringssystemet sikrer hurtig påfyldning og beskytter dit 
brændstof. (3 / 4)

KØR SIKKERT!
Skræddersyet tilbehør forbedrer din sikkerhed under kørslen. 
Den nye beskyttelsesbøjle med europæisk certificering giver 
beskyttelse fortil og øger aktiv og passiv beskyttelse af køretøjet 
og fodgængerne. Wi-Fi-bagkameraet giver dig udsyn til området 
bag køretøjet. Med den særlige App har du alt under kontrol på 
din smartphone. (5 / 6)

FIT FOR DIN MISSION
Giv varerummet i din Daily den bedste beskyttelse med specialdesignet 
side og bund beklædning, der er bestandig mod fugt, kemikalier og 
ridser. Vælg mellem en række forskellige bagagebærere lavet af 
korrosionsbestandigt letvægtsaluminium, som er nemme at montere. 
Hertil kommer en rørholder, lysbjælke og trinbræt, som understreger 
de alsidige anvendelsesmuligheder. Sæt endeligt præg på dit køretøj 
med passende måtter og det sædebetræk, der passer til din aktivitet. 
(7 / 8)

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

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

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

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

1 - Nyt Adroid-baseret multimediesystem

4 - Deflektorer 5 - Wi-Fi bakkamera

2 - Qi smartphoneholder

6 - Ny beskyttelsesbøjle

8 - Sædebetræk og måtter7 - Tagræling og varerumsbeklædning

3 - Tyverisikringssystem
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IVECO SERVICES

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

IVECO er et selskab i CNH Industriel N.V. koncernen, en global leder inden for kapitalgodesektoren, som gennem sine forskellige forretningsområder 
udvikler, fremstiller og markedsfører landbrugs- og entreprenørmaskiner, lastbiler, erhvervskøretøjer, busser og specialkøretøjer, ud over motorer til en 
række anvendelser. IVECO forhandler desuden højtydende originale reservedele til alle CNH Industrials brands.

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.

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, som 
bruger avancerede teknologier til at sikre levering 24/7 på tværs af hele 
Europa.
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