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NEW DAILY

THE VAN THAT WILL CHANGE 
YOUR BUSINESS PERSPECTIVE
Opnieuw is de Daily de rest ver vooruit. Inspelend op wat u nodig hebt om uw 
bedrijf toekomstbestendig te maken, is hij ingrijpend vernieuwd om uw zakelijk 
perspectief radicaal te veranderen.

De Daily is ontworpen om uw bedrijf te verduurzamen en een gezond rendement 
te behalen.

In een snel veranderende wereld waar automatisering steeds verder om zich heen 
grijpt, zet de Daily een grote stap vooruit op weg naar autonoom rijden en 
intelligente veiligheidsvoorzieningen.

De Daily is ontworpen vanuit het perspectief van de bestuurder: want wie het 
grootste gedeelte van de dag op de weg doorbrengt, verdient een voertuig dat aan 
de absolute top staat wat betreft rij-eigenschappen en werkomstandigen aan boord. 
Gedurende zijn 40-jarig bestaan heeft de cabine van de Daily zich voortdurend 
verder ontwikkeld tot een eersteklas werkplek. En net als zijn voorgangers biedt 
ook de nieuwe Daily comfort en rijervaring van een niveau dat tot het hoogste in 
zijn klasse behoort.

Bovendien opent zijn connectiviteit de deur naar een hele nieuwe wereld van 
diensten die exact zijn afgestemd op úw gebruiksdoelen en úw behoeften. Daarmee 
biedt hij u een complete transportoplossing, op maat voor uw bedrijf. 
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DUURZAAM  
EN WINSTGEVEND
Tot 10% lager brandstofverbruik.

Tot 10% lagere onderhoudskosten.
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TOT 10% BRANDSTOFBESPARING DANKZIJ HOGE EFFICIËNTIE
De motoren van de Daily onderscheiden zich door hun zuinige karakter. Dit is te danken aan een hele reeks nieuwe voorzieningen, 
zoals het Start&Stop-systeem dat nu beschikbaar is voor alle modellen met 2,3-liter motor, de elektronisch geregelde VGT-turbo die 
een hogere responsiviteit com ineert met meer effici ntie  de exclusieve lasse A Super co- anden met lage rolweerstand die 
specifiek voor de Daily zijn ontworpen en de nieuwe A  dynamo. 

TOT 10% LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN
onstante innovatie en langere olieverversingsintervallen zorgen voor een significante esparing die kan oplopen tot  van de 

onderhoudskosten ij stadsge ruik. De grotere carterpan ontworpen voor langeafstandsmissies maakt een verdere verlenging van  
de onderhoudsintervallen mogelijk van .  tot .  km.

KIES VOOR KRACHT EN EFFICIËNTIE
De focus van de Daily op effici ntie etekent een verdere stap naar 2-neutraal transport en gaat hand in hand met een laag 
randstofver ruik wat zich rechtstreeks vertaalt in een hoger edrijfsrendement. etzelfde geldt voor de lagere onderhoudskosten 

dankzij ver eteringen in het ontwerp en de langere olieverversingsintervallen. n natuurlijk kunt u erop rekenen dat de Daily daar ij 
nog steeds dezelfde hoge prestaties iedt als altijd om uw transporttaken effectief te kunnen vervullen.

TOPPRESTATIES VOOR ELKE RIT
et als de vorige generaties iedt ook de nieuwe Daily als enige in zijn segment voor elke toepassing de keuze uit twee verschillende 

motoren: de 2,3-liter F1A-motor die nu eschik aar is met een ight  en eavy Duty -homologatie en een vermogen oplopend van 
 tot  pk en de -liter eavy Duty  1 -motor die wordt aange oden in drie verschillende vermogensvarianten van  

tot  pk. De -liter motor is ook verkrijg aar in een -versie op gecomprimeerd aardgas die zich onderscheidt door een 
schoon en stil karakter. oals altijd vooruitlopend op nieuwe ontwikkelingen is de Daily als eerste voertuig in zijn klasse lever aar met 
een motor die voldoet aan de uro D  emp   D  en uro D emissienormen.

3,0-liter F1C CNG-motor3,0-liter F1 -dieselmotor met S2,3-liter F1A-dieselmotor met S

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

Euro 6D  
Light Duty

Euro VID  
Heavy Duty

Euro VID  
Heavy Duty

Euro VID  
Heavy Duty  

CNG***

TYPE
AANDUIDING 4 4

MAX.  
VERMOGEN (pk)

  
 k

  
 k

  
 k

  
 k

  
 k

  
 k

  
4 k

  
 k

   
 k

KOPPEL (Nm) 320 350 350 430 470 350

TURBO e-VGT VGT VGT e-VGT

TRANSMISSIE -MA   A D S A D A D S A D -MA   
A D S A D -MA -MA  

A D S A D

*350 Nm met handgeschakelde versnellingsbak  **Alleen voor chassis-cabine versie  ***Compressed Natural Gas 
e-VGT: Elektronisch geregelde turbocompressor met variabele geometrie; VGT: Turbocompressor met variabele geometrie WG: Waste-gate 

ONGEËVENAARD RIJPLEZIER
De exclusieve -MA  -traps automatische transmissie van de Daily - 
verkijg aar voor het gehele modelaan od - koppelt rijcomfort en veiligheid 
aan een laag brandstofverbruik en hoge prestaties. 

anneer deze transmissie wordt gecom ineerd met s atural  
ower-technologie  komen daar nog lagere totale voertuigkosten  en 

een grotere duurzaamheid als extra voordelen ij.



RIJASSISTENTIE  
EN VEILIGHEID
Tot 38% minder ongevallen in het stadsverkeer  
dankzij geavanceerde rijassistentiesystemen.*

*Bron: ECOSOC Verenigde Naties



GENIET VAN VEILIG EN ONTSPANNEN RIJDEN
Met de introductie van een complete reeks geavanceerde rijassistentiesystemen zet de nieuwe Daily een grote stap vooruit op 
weg naar autonoom rijden en meer veiligheid. Deze innovatieve oplossingen stellen u in staat uzelf op het rijden te concentreren  
wat gezien de toenemende ronnen van a eiding daar ij tegenwoordig lang niet altijd even gemakkelijk is.  

e helpen u in lastige verkeerssituaties de juiste eslissing te nemen  waardoor u rustiger achter het stuur zit. n ze verlagen ook 
het risico op ongevallen zowel op de snelweg als in de stad  wat uw edrijf tijd en kosten espaart.

RIJBAANASSISTENT
De rij aanassistent Proactive Lane Keeping Assist voorkomt dat u 
on edoeld uw rij aan verlaat. odra het systeem dit signaleert  wordt de 
Daily met lichte tegendruk in het stuur terug naar het midden van de  
rij aan geleid. De minimale afstand die u wenst aan te houden tot de 
rij aanmarkering en de sterkte van de tegendruk in het stuurwiel kunt 
u zelf instellen.

STABIEL BIJ ZIJ- EN RUKWINDEN
Dankzij de Crosswind Assist zult u nooit meer worden verrast door sterke 
zijwind ij het rijden over een rug of het inhalen van zware vrachtwagens. 

et systeem reageert ij een rukwind van opzij onmiddellijk door het 
activeren van de remmen aan de kant waar de wind vandaan komt, waardoor 
de koersstabiliteit wordt hersteld en u veilig uw weg kunt vervolgen.

PROBLEEMLOOS STEILE HELLINGEN AFDALEN OF BEKLIMMEN
Met een zwaar eladen estelwagen een lange  steile helling afdalen 
kan soms een ehoorlijke uitdaging zijn. Maar met de Daily hoeft u 
zich geen zorgen meer te maken: als enige bestelwagen op de markt  
eschikt hij namelijk over Hill Descent Control D  op de achteras  een 

systeem dat zelfstandig de remmen edient om een constante snelheid ij de 
afdaling te handhaven.

MEER GRIP OP GLADDE WEGEN
Met een wegoppervlak dat weinig grip iedt door modder zand of sneeuw 
heeft de Daily geen moeite  als enige in zijn klasse is hij optioneel verkrijg aar 
met Traction Plus, een inschakelbaar tractieregelingssysteem waarmee u 
ook ij gladheid altijd van voldoende tractie verzekerd ent.

VOORKOM AANRIJDINGEN MET AEBS EN CITY BRAKE PRO
et Advanced Emergency Braking System A BS  detecteert mogelijk 

gevaarlijke situaties en edient indien nodig autonoom de remmen. Dit 
noodstopsysteem voorkomt aanrijdingen ij snelheden lager dan  km u en 
eperkt de impact ij hogere snelheden. n druk verkeer helpt ity Brake  u 

aanrijdingen te voorkomen ij lage snelheden tot  km u. Beide systemen ieden 
keuze uit drie instellingen, die door de bestuurder kunnen worden geselecteerd  
in het voertuigmenu. agenpark eheerders he en de mogelijkheid op afstand 
de instellingen aan te passen en te vergrendelen.

STRESSVRIJ DOOR DE SPITS
n de file of de spits kan met een simpele druk op de knop Queue Assist 
worden ingeschakeld. De Daily houdt dan een zelf te bepalen veilige afstand tot 
voorliggers aan en stopt automatisch wanneer het verkeer tot stilstand komt.  
Als het verkeer weer in eweging komt is een lichte aanraking van het gaspedaal 
voldoende om weer weg te rijden. iermee ehoort de file-stress voorgoed 
tot het verleden!

EEN VEILIGE KRUISSNELHEID OP DE SNELWEG
ijdens lange snelwegritten kan het soms moeilijk zijn om geconcentreerd 

te lijven. Adaptive Cruise Control helpt u hier ij  na het instellen van een 
kruissnelheid en een minimale afstand tot voorliggers verlaagt het systeem 
automatisch de rijsnelheid van de Daily als u een voorligger te dicht nadert.  

odra dit voertuig versnelt of de rij aan verlaat wordt de ingestelde kruissnelheid 
weer hersteld.



PERFECTE WERKOMGEVING,  
SUPERIEURE RIJERVARING
70% lichtere besturing dankzij de nieuwe elektrische  
stuurbekrachtiging met City-modus.

15% meer zicht en betere waarneming van obstakels  
dankzij led-koplampen.
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TECHNOLOGIE IN DIENST  
VAN DE BESTUURDER
De Daily maakt gebruik van innovatieve technologie voor het bieden van een superieure rijervaring en een perfecte werkomgeving.
Het leven aan boord is makkelijker, comfortabeler en productiever dan ooit.

RIJCOMFORT EN ERGONOMIE  
VAN HET HOOGSTE NIVEAU 
De stuurinrichting van de Daily is volledig herzien om u het rijgevoel 
van een personenauto te geven. Het stuurwiel is zowel in hoogte 
als in diepte verstelbaar, zodat u altijd een ergonomisch ideale 
rijpositie vindt. Het met leder beklede multifunctionele stuurwiel is 
voorzien van handige bedieningstoetsen voor veelgebruikte 
infotainmentfuncties en biedt dankzij zijn klein formaat meer 
beenruimte ter verhoging van het comfort.

SOEPEL MANOEUVREREN ZONDER 
KRACHTSINSPANNING
De nieuwe elektrische stuurbekrachtiging reageert direct en 
uiterst nauwkeurig op de bewegingen van het stuurwiel.  
De minimale krachtsinspanning staat garant voor een soepele 
besturing en optimaal rijcomfort. Het systeem dempt bovendien 
trillingen in het stuurwiel en compenseert onbalans in de wielen 
en driftneigingen, wat de bestuurder een vertrouwd gevoel van 
stabiliteit en controle geeft.
Door het inschakelen van de unieke City-modus kan de 
ondersteuning verder worden versterkt, waardoor de besturing 
70% lichter wordt en manoeuvreren in smalle straatjes makkelijker 
wordt dan ooit.

HI-CONNECT:  
INFOTAINMENT VAN DE NIEUWSTE GENERATIE
De nieuwe Daily is uitgerust met een gebruiksvriendelijk 
infotainmentsysteem van de nieuwste generatie met 7-inch 
touchscreen, DAB digitale radio, rijstijlanalyse, spraakherkenning, 
TomTom®-navigatiesysteem en weergave van het beeld van de 
achteruitrijcamera. 
Apple CarPlay en Android Auto™ maken het mogelijk uw 
smartphone met het systeem te integreren, waarna uw eigen 
apps ook via het scherm in het dashboard toegankelijk zijn. 

LED-KOPLAMPEN 
De nieuwe full-led-koplampen hebben een veel scherpere 
lichtbundel die aanzienlijk verder reikt, waardoor u beter zicht hebt 
en obstakels 15% eerder waarneemt. Daarnaast vormen ze een 
beeldbepalend element in het frontdesign, terwijl ze door de 
uitzonderlijk lange levensduur van led-lampen ook een besparing op 
de totale voertuigkosten met zich mee brengen.

MEER EFFICIËNTIE IN BEZORGWERK 
De nieuwe elektrische handrem wordt bij parkeren 
automatisch ingeschakeld en wordt ook weer automatisch gelost 
wanneer u weg wilt rijden. Dat kan voor een significante 
tijdsbesparing zorgen, die bij koeriers- en bezorgwerk kan 
oplopen tot wel vijf uur per maand. Bovendien wordt het risico 
op een armblessure door het voortdurend aantrekken en lossen 
van de handremhendel weggenomen, wat eveneens een gunstig 
effect heeft op uw productiviteit. De afwezigheid van de 
handremhendel verhoogt ook de bewegingsvrijheid in de cabine  
en maakt het in- en uitstappen aan bijrijderszijde makkelijker.

EENVOUDIGE EN DUIDELIJKE INTERACTIE
Het nieuwe hoge-resolutie kleurendisplay in het instrumenten-
paneel biedt een gebruiksvriendelijke, intuïtieve interface die de 
interactie met de voertuigsystemen van de Daily uitzonderlijk 
eenvoudig maakt. Het scherm biedt u toegang tot alle belangrijke 
instellingen en informatie die u tijdens het rijden nodig hebt. 

PERMANENTE CONTROLE VAN DE BANDENSPANNING
Het TPMS-systeem bewaakt constant de bandenspanning van de 
afzonderlijke wielen en geeft deze weer in het instrumentenpaneel.  
Zo bent u er altijd van verzekerd dat de banden van uw Daily de 
juiste spanning hebben. Dat verhoogt niet alleen de veiligheid, maar 
draagt ook bij aan een lager brandstofverbruik. De Daily is de eerste 
bestelwagen die deze nuttige veiligheidsvoorziening biedt op zowel 
enkellucht- als dubbelluchtversies. 



CONNECTIVITEITSSERVICES 
DIE UW BEDRIJF VOORUIT 
HELPEN
Hogere inzetbaarheid dankzij pro-actief onderhoud. 

Efficiëntie-verbetering door bewaking van de voertuigstatus  
en rijstijlanalyse.



De precieze realtime-informatie over het gebruik van uw Daily stelt 
hen ovendien in staat onderhouds- en service-ingrepen effici nter 
te plannen en zo het aantal werkplaatsbezoeken tot een minimum 
te eperken. Dankzij deze one-stop-aanpak is uw Daily meer op de 
weg voor uw werk.
Verder verschaffen de verzamelde gegevens van uw Daily ons een 
nauwkeurig en compleet beeld van het gebruik van het voertuig. 
Met ehulp hiervan kunnen we specifieke diensten en 
financieringsoplossingen ontwikkelen die rekening houden met de 
uctuaties waar vrijwel elk edrijf mee te maken heeft.

ONTDEK DE CONNECTIVITEITSSERVICES 
VOOR DE DAILY

onnectiviteit gaat ij de Daily een stuk verder dan het ge ruik van uw smartphone aan oord. et is de toegang naar een reed 
scala aan online diensten voor een pro-actieve en doelmatige edrijfsvoering met minimale voertuigstilstand en maximale productiviteit.

VERHOOGDE INZETBAARHEID
De connectiviteitsservices van de Daily verhogen uw inzet aarheid door een directe ver inding van uw voertuig met de  

ontrol oom waar een team van -specialisten constant alle voertuigdata ewaakt en analyseert. Deze kunnen op afstand een 
diagnose uitvoeren en de voertuigsoftware updaten. ok sommige storingen kunnen ze op afstand oplossen zodat u geen tijd verliest 
aan een werkplaats ezoek. e zijn zelfs in staat pro lemen voortijdig te herkennen en met preventieve acties te voorkomen. 

OPTIMALISEER DE EFFICIËNTIE VAN UW DAILY
en ander voordeel van onze connectiviteitsservices is dat u alles wat met uw 

voertuig te maken heeft online kunt regelen met ehulp van M DA .  
anaf kantoor via de portal of onderweg met de M DA -app op uw telefoon 

of tablet.
U kunt uw voertuig monitoren, de prestaties en het brandstofverbruik 
analyseren en de rijstijl van de chauffeur ewaken. ok kunt u het onderhoud 
zodanig plannen dat de inzet aarheid van het voertuig er nauwelijks onder te 
lijden heeft.

w Daily stuurt u regelmatig een Smart eport over de prestaties en het 
randstofver ruik. ierin vindt u onder andere tips en suggesties voor 

ver etering van de rijstijl om het voertuig in goede staat te houden en randstof 
te besparen.

OPLOSSINGEN VOOR EEN EFFICIËNT WAGENPARKBEHEER
De Daily iedt een compleet eetmanagement-pakket met kosten esparende 
oplossingen voor voertuigtracking inzetoptimalisatie  rijstijl ewaking 
geavanceerde motordiagnose en realtime rittenstaten. 

anneer u al over een eigen eetmanagementsysteem eschikt  kunt u hierin 
alle data van de Daily rechtstreeks invoeren via de e  A -interface die een 
naadloze integratie met uw voertuig waarborgt.

DAILY BUSINESS UP™:  
UW RIJ- EN BUSINESS CONSULTANT
DA  B S SS  is de eenvoudige manier om de Daily met uw edrijf 
ver onden te houden. a het installeren van DA  B S SS  op uw 
mobiele apparaat en het koppelen daarvan aan het infotainmentsysteem van de 
Daily, kunt u gebruikmaken van verschillende functies om uw productiviteit en 
effici ntie te ver eteren.
DA  B S SS  is zowel uw rijassistent met functies als Driving Style 
valuation  voor het ver eteren van uw rijstijl  als uw usiness consultant die u 

helpt ij het optimaal eheren van uw wagenpark en het ewaken van de 
prestaties via de M DA -portal.
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FUNCTIONEEL DESIGN:  
DE DAILY DOET HET IN STIJL
De Daily is altijd populair geweest vanwege zijn looks maar ij de nieuwe Daily gaat design ook volledig hand in hand met functionaliteit. 

ij is ontworpen met een nauwgezet oog voor detail  elk element heeft een doel. Met de nieuwe Daily houdt u de vaart erin om elke 
opdracht effici nt en winstgevend te klaren

STIJLVOL EN FUNCTIONEEL DASHBOARD 
n het elegante dash oard met zijn vloeiende lijnen zijn alle 
edieningselementen direct innen hand ereik geplaatst. et nieuwe 

hoge-resolutie kleurendisplay in het instrumentenpaneel en het 
multifunctionele - -scherm in de middenconsole ieden 
in één oogopslag alle informatie die u nodig hebt.

HI-CONNECT
et nieuwe -  infotainmentsysteem met 7-inch scherm 

ondersteunt Apple ar lay en Android Auto™ voor integratie met uw 
smartphone, zodat u uw eigen apps via het systeem kunt gebruiken.

LED-KOPLAMPEN 
De nieuwe full-led-koplampen maken een sterk designstatement 
en ieden significant meer zicht dankzij een scherpere licht undel 
met een aanzienlijk verder ereik. Daarnaast rengen ze een 
besparing op de totale voertuigkosten met zich mee, doordat  
led-lampen uitzonderlijk lang meegaan.

KOSTENBESPAREND ONTWERP:  
3-DELIGE VOORBUMPER
Bumpers raken gemakkelijk eschadigd in het soms chaotische 
stadsverkeer en de kosten om ze te repareren kunnen ehoorlijk 
oplopen. Daarom is de voorbumper van de Daily samengesteld uit 
drie delen die afzonderlijk kunnen worden vervangen.  
n  van de gevallen hoeft niet de hele umper maar alleen de 
beschadigde sectie te worden vervangen, wat de reparatiekosten 
aanzienlijk verlaagt.

NIEUWE FRONTGRILLE
De nieuwe, bredere frontgrille zorgt voor een betere ventilatie van de 
motorruimte. Dankzij het specifieke productieproces waarmee het 
kunststof is vervaardigd is de grille ijzonder sterk en duurzaam zodat 
hij een goede escherming iedt voor de motor en radiator.

MEER LAADVERMOGEN, MEER STIJL
De nieuwe lichtmetalen velgen staan de Daily niet alleen goed, 
maar zorgen door hun laag gewicht ook voor een verhoging van 
het nuttig laadvermogen met  kg ij de enkellucht modellen.
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KIES HET VERMOGEN DAT U NODIG HEBT 
Dankzij het rede motorenaan od met maximale vermogens oplopend van  tot  pk kunt u altijd een prestatieniveau kiezen  
dat perfect ij het eoogd ge ruik van uw Daily past. et aan od estaat uit twee asismotoren de -liter 1A die nu eschik aar 
is met een ight  en eavy Duty -homologatie  en de -liter eavy Duty  1 . oor wie op zoek is naar een maximum aan rijplezier 
kunnen al deze kracht ronnen worden gecom ineerd met de uniek voor deze klasse -MA  automatische transmissie. n voor 
stedelijke inzet waar ij een lage geluidsemissie is vereist  is de Daily -MA  atural ower op aardgas de juiste oplossing. 

POWER YOUR MISSION
TOPMOTOREN OM UW TALENT TE ONTKETENEN 

PRESTEER OP UW BEST
U kunt erop vertrouwen dat de Daily alle kracht, tractie, laadcapaciteit en directe inzetbaarheid biedt die u nodig hebt om uw 
werk effici nt te kunnen uitvoeren. n natuurlijk com ineert hij dit met een uitgesproken zuinig karakter en lage totale 
voertuigkosten .

e-VGT: Elektronisch geregelde turbocompressor met variabele geometrie; VGT: Turbocompressor met variabele geometrie WG: WasteGate; CNG: Gecomprimeerd aardgas

  F1A e-    

  F1A e-  4  

  F1A e-   

  F1  e-    

  F1     

  F1     

  F1   4   

DE PERFECTE BESTELWAGEN VOOR UW BEDRIJF
et modelaan od van de Daily is groter dan van welke andere estelwagen ook hij iedt als enige een - ereik van  tot maar 

liefst 7 ton en een laadvolume van 7,3 m3 tot  m3. Deze unieke veelzijdigheid staat ervoor garant dat waarvoor u hem ook wilt 
ge ruiken u altijd een perfecte Daily vindt om de am ities voor uw edrijf waar te maken.

MAXIMAAL MAATWERK
De Daily is ontworpen en ge ouwd om on egrensde carrosserieopties te kunnen ieden zodat u hem eenvoudig aan uw specifieke 
ehoeften kunt aanpassen. ij vormt een ideale asis voor uiterst specifieke en complexe aanpassingen.

ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN
DE JUISTE DAILY VOOR AL UW AMBITIES 

MAAK UW AMBITIES WAAR
De Daily is de meest veelzijdige estelwagen in zijn klasse. ijn uitge reid modelaan od en vele carrosserieopties ieden een ongekend 
aantal mogelijkheden of u hem nu wilt ge ruiken voor pakket ezorging en koerierswerk of voor zwaardere transporttaken er is altijd 
een Daily die perfect eantwoordt aan de operationele eisen van uw edrijf.

BESTELWAGEN BESTELWAGEN MET DUBBELE CABINE PERSONENBUS

MAXIMAAL TOEGESTAAN  
GEWICHT

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

LAAG DAK (H1) MEDIUM DAK (H2) HOOG DAK (H3)

LAADRUIMTE

7,3 - 9 m3 10,8 - 17,5 m3 13,4 - 19,6 m3
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De versterkte voorwielophanging verhoogt de maximaal toelaat are as elasting waardoor u meer lading kunt meenemen.  
De maximaal toelaat are as elasting loopt op van .  kg ij de -ton modellen die zijn uitgerust met de lichtere  versterkte 

AD- A -vering tot maar liefst .  kg voor het du ellucht model met AD- -vering.

VAN NATURE STERK
PRODUCTIEF ALS GEEN ANDER
Met de Daily klaart u de meest veeleisende klussen sneller en met minder ritten zo espaart u niet alleen tijd en geld maar eperkt u 
ook uw 2-footprint.

De aandrij ijn van de Daily staat garant voor topprestaties voor de gehele levensduur van het voertuig. De geavanceerde transmissie 
en effici nte motor zijn perfect op elkaar afstemd. ierdoor draait de motor altijd met een optimaal toerental  waardoor hij ook op 
lange termijn zijn hoog prestatieniveau ehoudt.
Dankzij zijn hoog nuttig laadvermogen en zuinige motoren onderscheidt de Daily zich met lage totale voertuigkosten tot op het einde 
van zijn lange levensduur wat zich vertaalt in een hoger rendement voor uw bedrijf.

EEN KEUZE OP LANGE TERMIJN
ONTWORPEN VOOR EEN LANGE LEVENSDUUR

p de kracht en het vermogen van de Daily kunt u altijd vertrouwen. Dag in dag uit levert hij topprestaties en vervoert hij onvermoei aar 
de zwaarste ladingen. n dat houdt hij langer vol dan welke andere estelwagen dan ook op de markt.
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DAILY HI-MATIC:  
ONGEËVENAARD RIJPLEZIER

De -traps automatische transmissie - een primeur in deze klasse - staat garant voor optimaal rijcomfort. Maar hij verhoogt ook de 
veiligheid, aangezien de multifunctionele, ergonomische schakelpook u in staat stelt uw aandacht beter op het verkeer en de 
rijomstandigheden gericht te houden.

Deze innovatieve transmissie eschermt ovendien de motor en de aandrij ijn tegen over elasting wat niet alleen de betrouwbaarheid 
en toch al lange levensduur van de Daily ten goede komt maar ook zijn onderhouds ehoefte verlaagt. 
oor ondernemers die hun edrijf een oost willen geven met absolute topprestaties is er de Daily -MA  met -liter 

F1 -motor die een vermogen van  pk en een koppel van 4  m levert. Samen met een record-   
van  ton maakt dat de Daily -MA  tot de ideale oplossing voor de meest veeleisende ge ruiksdoelen.

et ruime motorenaanbod van de Daily -MA  iedt keuze uit -liter en 
-liter kracht ronnen met vermogensniveaus oplopend van  tot  pk 

zodat er voor elke missie een juiste oplossing is.

De -MA  kan ook worden gecom ineerd met een milieuvriendelijke 
CNG-motor  deze Daily -MA  atural ower-modellen verenigen het 
rijcomfort  de effici ntie en de prestaties van de -traps automatische transmissie 
met de duurzaamheid en de lage totale voertuigkosten van s atural 
ower-technologie.

De keuze uit de ECO en Power-modus van de HI-MATIC-transmissie 
maakt samen met het Start&Stop-systeem waarmee alle versies met 2,3-liter 
motor standaard zijn uitgerust  een uitzonderlijk laag brandstofverbruik 
mogelijk. Dankzij de zel erende schakelstrategie kiest de -MA  soepel de 
juiste versnelling in minder dan  milliseconden. De grote spreiding van de 
over rengingsverhoudingen zorgt ervoor dat de motor altijd met het optimale 
toerental draait.



DAILY BLUE POWER:  
KAMPIOEN IN DUURZAAMHEID
PROFITEER VAN ONGELIMITEERD BEZORGWERK 
De Daily Blue ower iedt een antwoord op de toenemende vraag naar groen transpor t. Dankzij zijn duurzame technologie 
is hij ook welkom in de milieuzones die steeds meer steden instellen en dat maakt hem perfect voor stedelijk ezorgwerk  
en ander vervoer in en om de stad.

VERMOGEN HI-MATIC
BESTELWAGEN

MINIBUS
Enkellucht Dubbellucht

NATURAL POWER  pk 35S 35C 40C 50C 65C 70C 50C

ELECTRIC  k - - 45C 50C 50C

 Beschikbaar     – Niet beschikbaar

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER:  
DUURZAAMHEID & ONGEËVENAARD RIJPLEZIER

VEILIGHEID EN COMFORT
De Daily -MA  atural ower de eerste estelwagen op aardgas met een -traps automatische 
transmissie  iedt een comforta el en veilig rijgedrag.

ONGEËVENAARDE PRESTATIES
De prestatie en responsiviteit van de -liter -motor staan op hetzelfde hoge niveau als ij zijn 
diesel-e uivalent. Met een vermogen van  pk en een in zijn klasse onge venaard koppel van  

 m kan hij elke klus aan.

ONGEKEND LAGE BRANDSTOFKOSTEN
De com inatie van -MA -transmissie en atural ower-motor zorgt voor ongekend lage 
randstofkosten. ekening houdend met de in veel landen veel lagere -prijs aan de pomp 

kunt u tot  esparen ten opzichte van diesel.

EEN CO2-EMISSIE VAN BIJNA NUL
ekoppeld aan de -MA -transmissie verlaagt de atural ower-motor onder re le 

rijomstandigheden in een stedelijke omgeving de 2-emissie met  ten opzichte van diesel.  
Maar ij ge ruik van iomethaan kan deze reductie oplopen tot maar liefst  wat neerkomt op 
een emissie van ijna nul.

DAILY ELECTRIC:  
HET EERSTE EMISSIEVRIJE LICHTE BEDRIJFSVOERTUIG

ACTIERADIUS VAN 200 km
De exi ele accuconfiguratie in com inatie met effici ntie-verhogende voorzieningen als de 
co ower-modus en het regeneratief remmen zorgt voor een uitzonderlijk grote actieradius die kan 

oplopen tot  km onder re le rijomstandigheden innen stedelijke ge ieden.

SNELLADEN IN 2 UUR
n de snellaadmodus kan de Daily lectric innen  uur worden opgeladen ij open are en 
private oplaadpunten. n dankzij de door  gepatenteerde exi ele laadmodussen en de 
unieke laadstekker en laadaansluiting kunt u dit doen wanneer en waar u maar wilt.

EMISSIEVRIJ
De Daily lectric iedt als emissievrije estelwagen het grootste modelaan od op de markt.

ONBEPERKT INZETBAAR
Dankzij zijn uisterstille en emissievrije aandrijving is de Daily lectric dag en nacht inzet aar in 
innensteden waar zeer strenge verkeers- en geluids eperkende maatregelen van kracht zijn.
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DE DAILY IN EEN OOGOPSLAG

KIES VOOR KRACHT EN EFFICIËNTIE
 - ies de juiste motor voor uw Daily uit het omvangrijke aan od aan -liter en -liter motoren.
 - Bespaar tot  op de randstof dankzij de effici ntie-verhogende oplossingen als de nieuwe elektronisch 
geregelde varia ele tur ocompressor nieuwe dynamo Start Stop-systeem en Super co- anden  
met lage rolweerstand.

 - Bespaar tot  op de onderhoudskosten ij stadsge ruik dankzij innovatieve techniek en langere 
olieverversingsintervallen.

 - rofiteer van de lage uitstoot en geluidsemissie van de Daily atural ower-modellen  
die even hoge prestaties bieden als hun dieseltegenhangers.

GENIET VAN VEILIG EN ONTSPANNEN RIJDEN
 - oorkom aanrijdingen dankzij A BS en ity Brake  zowel op de snelweg als in het drukke stadsverkeer.
 - andig in de spits  met ueue Assist ingeschakeld komt de Daily automatisch tot stilstand zodra uw voorligger 
stopt en rijdt hij soepel verder als het verkeer weer in eweging komt.

 - ij ontspannen op de snelweg terwijl Adaptive ruise ontrol een veilige afstand tot voorliggers aanhoudt  
en roactive ane eeping Assist voorkomt dat u on edoeld uw rij aan verlaat.

 - ertrouw op ill Descent ontrol voor het veilig afdalen van steile hellingen.
 - ees verzekerd van voldoende grip op een glad wegoppervlak met raction lus.
 - oud uw Daily sta iel op koers zonder last te he en van zijwind met rosswind Assist.

ONTDEK DE CONNECTIVITEITSSERVICES VOOR DE DAILY
 - Beperk het werkplaats ezoek met pro-actief onderhoud.
 - Maak ge ruik van de diensten van de -experts die op afstand een diagnose kunnen stellen en assistentie 
kunnen verlenen. 

 - ptimaliseer de prestaties en het randstofver ruik van uw Daily met ehulp van M DA  dat ehalve via  
de portal nu ook als app beschikbaar is voor uw telefoon of tablet.

 - Beheer uw wagenpark online met de kosten esparende oplossingen van het leet Management-pakket.
 - Maak eenvoudig ver inding met uw Daily via DA  B S SS  en verhoog uw productiviteit en effici ntie.

TECHNOLOGIE IN DIENST VAN DE BESTUURDER
 - er aas u over de lichte en soepele esturing van de Daily dankzij zijn nieuwe elektrische stuur ekrachtiging.
 - Schakel de ity-modus in om tot  makkelijker te sturen in de stad.
 - aat exact de informatie weergeven die u onderweg nodig he t op het nieuwe  ge ruiksvriendelijke  
hoge-resolutie kleurendisplay in het instrumentenpaneel.

 - ij veilig en espaar randstof dankzij het MS- andenspannings ewakingssysteem.
 - Bezorg uw estellingen met meer parkeergemak dankzij de nieuwe elektrische handrem.
 - Maak de apps op uw smartphone toegankelijk via het -inch scherm van het - -infotainmentsysteem.

MOTOREN OP MAAT
 - ies de perfecte kracht ron voor uw Daily uit het rede motorenaan od dat estaat uit de -liter 1A 
die eschik aar is met een ight  en eavy Duty -homologatie en de eavy Duty  -liter 1C.

 - rofiteer van de ruime keuze aan vermogensvarianten van  tot  pk en  tot 4  m om de juiste 
motor te kiezen voor uw transporttaak.

 - ntdek de Daily -MA  atural ower als uisterstille en emissiearme oplossing voor stedelijke inzet.

ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN
 - aarvoor u hem ook wilt ge ruiken u vindt altijd de perfecte Daily voor uw edrijf dankzij het enorme aan od 
aan modelvarianten met een maximaal toegestaan totaalgewicht van  tot  ton en laadvolumes van  

 tot  m3.
 - Maak uw Daily op maat met het vrijwel on eperkte aan od aan carrosserie-oplossingen.
 - Selecteer de uitvoering die aan uw transporteisen voldoet: gesloten bestelwagen, bestelwagen met dubbele 
cabine en personenbus.

VAN NATURE STERK
 - Benut de laadcapaciteit van uw Daily maximaal en klaar de meest veeleisende klussen sneller en met 
minder ritten  elke dag  jaar in jaar uit.

 - rofiteer van de hoge maximaal toelaat are vooras elasting  die kan oplopen tot .  kg voor het  
-ton model met AD- -vering.

EEN KEUZE OP LANGE TERMIJN
 - ies voor de etrouw are kracht van de Daily die dag in dag uit de zwaarste lasten kan vervoeren zonder ook 
maar iets aan prestaties in te leveren tot aan het einde van zijn indrukwekkend lange levensduur.

 - ertrouw op de lange levensduur van de aandrij ijn  die te danken is aan het feit dat de geavanceerde transmissie 
en effici nte motor perfect op elkaar zijn afstemd waardoor de motor altijd met een optimaal toerental draait. 

 - erhoog uw winst dankzij het hoog nuttig laadvermogen  de zuinige motoren en de lage totale voertuigkosten 
van de Daily.
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STERK EN DUURZAAM
Zijn innovatieve dieselmotoren, waaronder de nieuwe, sterke 
210 pk-krachtbon, zijn milieuvriendelijker dan ooit. En voor wie 
op zoek is naar minimale emissies is de Daily Minibus ook 
verkrijgbaar met een Natural Power-krachtbron en in een 
elektrische versie.

LUXE, COMFORT EN STIJL
Het exterieur onderscheidt zich door zijn innovatieve styling, 
evenals de nieuwe interieurs die passagiers een luxueuze en 
comfortabele reisomgeving bieden.

ONBEPERKTE VEELZIJDIGHEID
De Daily Minibus is verkrijgbaar in een groot aantal varianten, 
waaronder een versie met 22 zitplaatsen, waardoor er voor 
elke missie een geschikt model is:
- Tourist: voor comfortabel toeristisch vervoer in stijl 
- Intercity: voor dagelijks groepsvervoer
- Shuttle: voor luchthaven- en hotelpendeldiensten 
- Schoolbus: voor scholen en kinderdagverblijven

MINIBUS: REIZEN IN STIJL
De Daily Minibus biedt alle voordelen van de nieuwe Daily, zoals de innovatieve connectiviteitsservices en 
rijassistentiesystemen. Uiteraard is hij ook verkrijgbaar met de unieke HI-MATIC automatische transmissie en onderscheidt 
hij zich met de lage totale voertuigkosten, betrouwbaarheid en veelzijdigheid die de IVECO-familie van oudsher kenmerken.

BLUE POWER

MODELLEN Start Line Tourys Natural Power Electric

LENGTE (mm) 5.963 / 7.128 / 7.498 7.128 / 7.498 7.538 7.168 / 7.538 7.168

WIELBASIS (mm) 3.520L / 4.100 / 4.100L 4.100 / 4.100L 4.100L 4.100 4.100

MOTOR 150 pk - 180 pk - 210 pk 
Diesel

150 pk - 180 pk - 210 pk 
Diesel

180 pk - 210 pk  
Diesel

136 pk  
CNG

80 kW elektromotor +  
56/84 kWh energieopslag

AANTAL PASSAGIERS Max. 22 + 1 Max. 22 + 1 Max. 22 + 1 Max. 22 + 1 Max. 19 + 1

TRANSMISSIE HANDGESCHAKELD / 
HI-MATIC

HANDGESCHAKELD / 
HI-MATIC

HANDGESCHAKELD / 
HI-MATIC

HANDGESCHAKELD / 
HI-MATIC -

4X4: THUIS OP ELK TERREIN
KLAAR VOOR ELKE MISSIE
De Daily 4x4 is verkijgbaar in verschillende varianten voor weg- en terreingebruik met een GVW van 5,5 of 7 ton en  
een laadvolume van 9 tot 18 m3 voor de enkellucht offroad-versies en van 16 tot 18 m3 voor de dubbellucht allroad-versies.

ONGEËVENAARDE PRESTATIES
De 3,0-liter motor van 180 pk brengt u overal waar u zijn moet, zelfs op de meest onbereikbare plekken. Voor elke toepassing kunt u 
kiezen voor het ongeëvenaarde rijcomfort van de HI-MATIC 8-traps automatische transmissie.

OVERAL WAAR U MOET ZIJN
De Daily 4x4 biedt u de keuze uit dubbellucht allroad-versies en enkellucht offroad-versies met een GVW tot 7 ton.

VEILIGHEID VOOROP
Met veiligheidsvoorzieningen als een ABS-remsysteem met schijfremmen rondom en een specifiek voor 4x4-toepassingen ontwikkelde 
ESP elektronische stabiliteitsregeling kunt u erop vertrouwen dat de Daily 4x4 u veilig naar de meest afgelegen locaties brengt.

ONGEËVENAARD RIJPLEZIER
Dankzij zijn dubbele gearing biedt de Daily 4x4  
12 versnellingen vooruit bij de handgeschakelde versies en  
16 versnellingen vooruit bij de HI-MATIC-versies, waardoor hij 
in staat is ook de steilste hellingen soepel te beklimmen.  
De lage gearing kan eenvoudig worden ingeschakeld  
met de ergonomische knop op het dashboard.

Overbrengingsverhoudingen voor de handgeschakelde 
en automatische transmissie
 - Hoge gearing: 1:0,9 
 - Lage gearing: 1:2,15

DIFFERENTIEELSLOTEN
Dankzij een differentieelslot op de vooras, achteras en 
tussenbak biedt de Daily 4x4 voldoende tractie in elke situatie.  
Met ergonomische schakelaars op het dashboard kunnen  
de differentieels afzonderlijk worden geactiveerd of in- en 
uitgeschakeld.

WIELBASIS (mm) H1 (1545 mm) H2 (1900 mm) H3 (2100 mm)

3595
9 m3 10,8 m3 -

5,5 t / 7 t - Enkellucht 5,5 t / 7 t - Enkellucht -

3595L
- 12 m3 13,4 m3

- 5,5 t / 7 t - Enkellucht 5,5 t / 7 t - Enkellucht

4175
- 16 m3 18 m3

- 5,5 t / 7 t - Enkel- / Dubbellucht 5,5 t / 7 t - Enkel- / Dubbellucht
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UITRUSTING
HANDGESCHAKELD HI-MATIC

OPTIE BUSINESS BUSINESS  
PREMIUM BUSINESS + BUSINESS 

EXCLUSIVE

nstrumentenpaneel met hoge-resolutie kleurendisplay Standaard Standaard
Digitale radio DAB

SB-oplaadaansluiting
andmatig ediende airconditioning

Airco-compressor cc
lektrisch verwarm are uitenspiegels

Geveerde bestuurdersstoel met lendensteunverstelling
Cruise control
Full-led-koplampen
DAB digitale radio met B S SS 
a lethouder en SB-oplaadaansluiting

Automatisch geregelde airconditioning
weezits ijrijders ank met tafel

Met stof eklede dichte hoofdsteunen
Met leder ekleed stuurwiel
Mistlampen

FUNCTIONALITEIT
HANDGESCHAKELD HI-MATIC

OPTIE WINTER HI-DRIVE WINTER HI-DRIVE 

lektrisch verwarm are uitenspiegels
Geveerde bestuurdersstoel met lendensteunverstelling en verwarming
Verwarmbare voorstoelen
Voorruitverwarming
Verwarmde carterontluchting
raction  en ill Descent ontrol
nstrumentenpaneel met hoge-resolutie kleurendisplay Standaard Standaard
Adaptive ruise ontrol 
Adaptive ruise ontrol en ueue Assist
ane Departure arning en roactive ane eeping Assist

A BS en ity Brake 
S  en rosswind Assist
lektrische parkeerrem

Automatische grootlichtregeling 
egensensor  lichtsensor

Bandenspannings ewakingssysteem

MISSIE BESTELWAGEN
HANDGESCHAKELD / HI-MATIC 

OPTIE DELIVERY DELIVERY +

270°-achterdeuren
Derde remlicht  oeklicht

eservewiel 
Geen bandenreparatieset 

eservewielhouder in laadruimte
onnectivity Box
ed-verlichting in laadruimte

Dakconsole met gescheiden opbergvakken

OPTIEPAKKETTEN
CONFIGUREER UW DAILY
Stel de Daily samen die exact aan de eisen van uw edrijf voldoet door het kiezen van optiepakketten uit de categorie n itrusting 
unctionaliteit en Missie. n de categorie itrusting loopt het aan od uiteen van het zeer complete Business-pakket voor de Daily met 

handgeschakelde versnellings ak tot het topklasse-pakket Business xclusive voor de Daily -MA . Met de pakketten inter of 
i-Drive in de categorie unctionaliteit en Delivery of Delivery  in de categorie Missie kunt u vervolgens de uitrusting van uw Daily 

verder aan de ehoeften van uw edrijf aanpassen.
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OPTIES
ONTWERP UW DAILY OP MAAT

MET LEDER BEKLEED STUURWIEL
eniet tijdens uw lange werkdagen van 

het luxegevoel van het met leder eklede 
stuurwiel. et is voorzien van handige 
edieningsknoppen om de elangrijkste 

functies van het infotainmentsysteem te 
bedienen.

TABLETHOUDER
De handige tablethouder op het dashboard 
houdt mobiele apparaten van alle maten 
veilig op hun plaats. ij kan ook worden 
gebruikt als een handig klembord voor uw 
papierwerk.

HI-CONNECT
Breng uw digitale wereld aan oord met  
Apple ar lay of Android Auto™ en 
gebruik uw eigen apps via het 7-inch 
scherm van het ge ruiksvriendelijke 
infotainmentsysteem met DAB digitale 
radio, navigatie en nog veel meer.

CONNECTIVITY BOX
oud uw Daily maximaal inzet aar met 

diagnose op afstand, proactief onderhoud 
en geoptimaliseerde serviceplanning. Maak 
gebruik van handige nieuwe diensten 
als onderhoudsplannen op maat en 
voertuigdatamanagement via de M DA -
webportal of app.

DAB RADIO  
+ DAILY BUSINESS UP™

ntdek alle functies van DAB digitale radio 
en sluit uw smartphone of tablet op 
het voertuig aan om uw productiviteit 
en effici ntie te verhogen met DA  
B S SS .

BIJRIJDERSBANK  
MET UITKLAPBAAR WERKBLAD
De handige uitklaptafel biedt een handig 
werkvlak voor uw laptop of papierwerk.

OPEN OPBERGVAK  
MET DRAADLOZE OPLADER
aad uw mo iele apparaten onderweg ij leg 

ze op de handige draadloze oplader in het 
op ergvak in het dash oard en de atterij is 
altijd volledig opgeladen.

ELEKTRISCHE PARKEERREM
De nieuwe elektrische handrem wordt 
ij parkeren automatisch ingeschakeld 

en wordt ook weer automatisch gelost 
wanneer u weg wilt rijden. et ont reken 
van de handremhendel verhoogt de 
ewegingsvrijheid in de ca ine en maakt het 

in- en uitstappen aan ijrijderszijde makkelijker.

WEBASTO-  
STANDKACHEL
oude starts ehoren tot het verleden met 

de e asto-standkachel  stel de timer in om 
de motor en het interieur voor te verwarmen 
en stap in een aangenaam warme cabine 
wanneer u klaar bent om te vertrekken.

HANDMATIG OF AUTOMATISCH 
GEREGELDE AIRCONDITIONING

oud de temperatuur in de ca ine op een 
aangenaam niveau. U kunt kiezen uit de 
doelmatige handbediende airconditionining 
of het energiebesparende volautomatische 
systeem.

GEVEERDE STOELEN
De geveerde stoelen  die ook verkrijg aar 
zijn met stoelverwarming  ieden extra 
comfort voor de estuurder en ijrijder.

PREMIUM HOOFDSTEUNEN
ij veilig en comforta el met de nieuwe 

premium, met stof beklede dichte 
hoofdsteunen.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL  
EN QUEUE ASSIST
De adapatieve cruise control houdt ij de 
ingestelde kruissnelheid een veilige afstand 
tot voorliggers aan. ueue Assist vermindert 
de stress van het voortdurende stoppen en 
wegrijden in stads- en fileverkeer.

LICHTMETALEN VELGEN
ichtmetalen velgen ieden een perfecte 

com inatie van functie en stijl  ze verlagen 
het voertuiggewicht met  kg  wat 
rechtstreeks ten goede komt aan het 
laadvermogen. Alleen verkrijg aar voor 
enkellucht modellen.

AEBS EN CITY BRAKE PRO
et A BS-noodstopsysteem detecteert 

mogelijk gevaarlijke situaties en edient 
indien nodig autonoom de remmen om een 
botsing te voorkomen of de impact ervan 
te eperken. n druk stadsverkeer helpt  

ity Brake  om aanrijdingen ij lage 
snelheid te voorkomen.

FULL-LED-KOPLAMPEN
De scherpere lichtbundel van de led-
koplampen reikt verder, waardoor u 
eter zicht he t en o stakels  eerder 

waarneemt. 
Doordat led-lampen uitzonderlijk lang 
meegaan bespaart u bovendien op de 
onderhoudskosten.

LED-VERLICHTING  
IN DE LAADRUIMTE
De led-lampen aan de rechter- en linkerzijde 
van de laadruimte en boven de achterdeuren 
combineren een hoge lichtopbrengst met 
een gering energieverbruik.

PROACTIVE LANE KEEPING ASSIST
De proactieve rij aanassistentie voorkomt 
on edoeld verlaten van de rij aan door 
middel van een lichte tegendruk in het 
stuurwiel. De afstand tot de rij aanmarkering 
en intensiteit van de tegendruk zijn instel aar 
in het voertuigmenu.

ECOSWITCH PRO
et intelligente coSwitch -systeem 

grijpt zonder tussenkomst van de estuurder 
in om het brandstofverbruik te beperken 
en de emissies van uw Daily verder terug te 
brengen.

BANDENSPANNINGS- 
BEWAKINGSYSTEEM (TPMS)

et MS-systeem ewaakt de 
andenspanning van de afzonderlijke wielen 

zodat deze altijd optimaal is. De Daily iedt deze 
veiligheidsverhogende en brandstofbesparende 
voorziening als eerste in zijn klasse voor zowel 
enkel- als dubbelluchtmodellen.

HOUTEN VLOERPLAAT
De houten vloerplaat is op maat gemaakt voor 
de Daily en biedt een goede bescherming van 
de laadvloer tegen beschadiging, ook wanneer 
de lading aan de randen is geconcentreerd.

VLOERPLAAT EN BINNENPANELEN 
VOOR DE LAADRUIMTE
De vloerplaat en binnenpanelen beschermen 
de innenzijde van de laadruimte 
tegen eschadiging dankzij hun interne 
honingraatstructuur zijn ze ijzonder krasvast 
en estendig tegen vocht en chemicali n.

LUCHTVERING OP DE ACHTERAS
uchtvering op de achteras vergemakkelijkt 

intensieve laad- en loswerkzaamheden:  
met een druk op de knop kunt u de laadvloer 
snel omlaag en omhoog brengen om geen 
onnodige tijd en energie met in- en uitladen 
te verspillen.

TELMA® 
ELEKTROMAGNETISCHE RETARDER
De Telma® S  elektromagnetische 
re tarder levert een remkoppel van  

 m waarmee hij voorziet in  
van het enodigde remvermogen. ij is 
volledige compati el met het S -systeem 
en ook verkrijg aar voor de Daily -MA . 



mvat alle onderhoud  
doorsmeren, verversen  
van de olie en vloeistoffen  
en vervangen van filters zoals  
vereist door de handleiding  
“gebruik en onderhoud”

erstellingen aan  
de motor injectie   
versnellings ak aandrijfas  
en achteras

Alle herstellingen  
ehalve motor injectie   

versnellings ak aandrijfas  
en achteras v. elektrische  
installatie

oppeling rem lokken  
remschijven trommels  
remvoeringen voor 
trommelremmen

mvat alle onderhoud oppeling rem lokken 

ONDERHOUDSCONTRACTEN VERLENGDE GARANTIE

ONDERHOUD AANDRIJFLIJN
BUITEN 
AANDRIJFLIJN SLIJTDELEN

DAILY B-LINK SOLUTIONS
De Daily rengt connectiviteit naar een volledig nieuw niveau en opent de deur naar een wereld van nieuwe diensten om zijn tijd op 
de weg te verhogen uw wagenpark effici nt te eheren de randstof- en onderhoudskosten te eperken en te profiteren van op maat 
gemaakte financieringsoplossingen en onderhoudsplannen.

ia de onnectivity Box worden alle relevante voertuig- en ritgegevens in realtime naar de experts van IVECO verstuurt, die ze 
permanent bewaken.

DE BELANGRIJKSTE DIENSTEN:

Diagnose op afstand
Door op afstand een diagnose te stellen, hoeft het voertuig 
niet voor onderzoek naar de werkplaats.
Over The Air (OTA) Service
Deze dienst maakt assistentie en software-updates op afstand 
mogelijk  zodat een werkplaats ezoek hiervoor niet nodig is.
Proactive Service 
n de  ontrol oom ewaken en analyseren specialisten 
constant alle voertuigdata om pro lemen voortijdig te 
herkennen en met preventieve acties te voorkomen.
MYDAILY webportal & app

ia de M DA -we portal en app kunt u de voertuigstatus 
en de rijstijl van uw chauffeurs ewaken.
MYDAILY Service Booking

ia M DA  kunt u online aan afspraak maken voor een 
onderhoudsbeurt in de werkplaats.

MYDAILY Smart Report
Deze dienst iedt u de mogelijkheid periodiek rapporten te 
ontvangen over de prestaties en het brandstofverbruik van uw 
Daily.
IVECO Fleet Management van Verizon Connect
 - leet ssential 
Fleetmanagementsysteem met standaardvoorzieningen als 
voertuigtracking, geofencing, brandstofrapportage, scorecards 
en bewaking van de voertuigsystemen

 - leet nhanced 
rofessioneel wagenpark eheer met urenstaten voor chauffeurs 

uitlezen tachograaf op afstand en andere online diensten
 - leet nhanced  orkforce 
Geavanceerd wagenparkbeheer met onder meer 
werkstroommanagement

Link (Web API)
e  A  iedt u een interface voor het toegankelijk maken van 

de voertuigdata in uw eigen eetmanagementsysteem.

Daily B-link Solutions iedt zowel eigen rijders als wagenpark eheerders een complete reeks connectiviteitsservices voor het eperken 
van de stilstand het verhogen van de effici ntie en het optimaliseren van de inzet van hun voertuig of vloot.

OPTIEPAKKETTEN DIENSTEN

SMART
- Diagnose op afstand
- ver he Air A  Service
- roactive Service

- M DA  we portal  app
- M DA  Service Booking
- M DA  e  ortal  App

Diensten inbegrepen  
ij installatie onnectivity Box

FLEET - leet ssential van erizon onnect
- leet nhanced van erizon onnect

- leet nhanced  ork ow van erizon onnect
- ink e  A

Diensten tegen periodieke 
ij etaling

De Daily introduceert een geheel nieuwe vorm van onderhoudsbeheer via 
connectiviteitsservices. Met ehulp van in realtime verzamelde voertuigdata kunnen 
we u een onderhoudsplan op maat aanbieden dat is gebaseerd op  
het werkelijke ge ruik van uw Daily zodat het perfect aansluit op de ehoeften van 
uw edrijf.
Als alternatief kunt u ook kiezen voor n van onze Elements-contracten. Deze bieden 
u een grote flexibiliteit ij het com ineren van onderhoudsplannen en verlengde 
garantie. Desgewenst kunt u de dekking verder uitbreiden met aanvullende elementen.

ELEMENTS
KIES HET ONDERHOUDSCONTRACT DAT PERFECT AANSLUIT  
OP DE BEHOEFTEN VAN UW BEDRIJF

 iedt u diverse onderhoudscontracten die u exact naar ehoefte kunt aanpassen om uw Daily in topconditie  
te houden en van een optimaal rendement voor uw edrijf verzekerd te zijn. 

De elangrijkste elementen  van het programma nderhoud Aandrij ijn  Buiten aandrij ijn  Slijtdelen  kunnen met elkaar worden 
gecom ineerd om een contract op maat voor uw edrijf samen te stellen. De ta el hieronder geeft een overzicht van alle mogelijke 
combinaties:

ELEMENTS:  
INBEGREPEN / NIET INBEGREPEN

 n - en -contracten wordt een 
specifiek aan od voor Daily B- ink 
Solutions opgenomen.

aadpleeg voor informatie over welke elementen wel 
of niet zijn in egrepen de contractdocumentatie voor 
uw markt.

ONDERHOUD AANDRIJFLIJN BUITEN 
AANDRIJFLIJN SLIJTDELEN AANDRIJFLIJN BUITEN 

AANDRIJFLIJN
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A

B

C

F

G

D
H I J

E

METALLIC-LAK

MODELGAMMA
KIES DE JUISTE DAILY VOOR UW BEDRIJF
Met maar liefst .  af fa riek lever are modelvarianten iedt de Daily meer keuze dan enige andere estelwagen.  
Door het combineren van de verschillende wielbasissen, motorvermogens, laadvolumes, interne hoogtes en laadcapaciteiten komt  
hij tegemoet aan de meest uiteenlopende inzetdoelen. 

LAADVOLUMES
et grote aan od aan wiel asissen dakhoogtes en achterover ouwlengtes resulteert in een ruime keuze laadvolumes en maakt de  

Daily tot de enige bestelwagen met een laadvolumeaanbod van 7,3 m3 tot de unieke  m3.

A

WIELBASIS
(mm)

B

VOERTUIG-
LENGTE

(mm)

C

LENGTE 
LAADRUIMTE  

(mm)

D

BREEDTE  
LAADRUIMTE  

(mm)

G   HOOGTE / LAADVOLUME MAXIMAAL  
VOERTUIG GEWICHT (ton)H1 (1545 mm) H2 (1900 mm) H3 (2100 mm)

MIN. MAX.

3.000 . . . 7,3 m3 3,5 3,5

3.520
5.600 . .  m3  m3 3,5 5,2

6.000 3.540 .  m3 4 m3 3,5 5,2

4.
. 4. .  m3  m3 3,5 7

7.540 . .  m3  m3 3,5 7

ACHTERDEURENZIJSCHUIFDEUR

BRUIKBARE HOOGTE 
DEUROPENING

H  
H1 (mm)

 I  
H2 (mm)

J  
H3 (mm)

.4 . 2.000

B D .

AFMETINGEN ZIJSCHUIFDEUR (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm)

E   .44 .

F   B D
wielbasis 3.000 .

wiel asis .   4. .

ies de afmetingen van de achterdeuren op asis van uw ehoeften. 
Voor de laadruimte van uw Daily kunt u een deuropening met een hoogte tot maar liefst 2 meter kiezen.

KLEUREN
KIES DE KLEUR VAN UW DAILY
oor de kleur van uw Daily he t u de keuze uit honderden uni- en metalliclakken passend ij uw estaande wagenpark of de huisstijl  

van uw edrijf. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon de kleur kiezen die u het mooiste vindt. De hier getoonde lakkleuren vormen slechts 
een kleine greep uit de vele voor u beschikbare kleuren voor de Daily.

52434 - ECO GREEN4  - BOREAL BLUE

 - ULM GREY

4 - METALLIC RED 52205 - BRILLIANT GREY

 - STONE GREY

4  - INSTINCT BLUE

 - PLATINUM GREY

52360 - ALL BLACK

UNILAK

 - LIGHT BLUE

 - MARANELLO RED

 - PEGASO BLUE

 - PROFESSIONAL GREY

 - SUN YELLOW - POLAR WHITE  - ADVENTURE ORANGE

52062 - BACK TO BLACK

52507 - ICE WHITE 
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1 - Nieuw multimediasysteem op Android-basis

4 - Windschermen 5 - Wi-Fi achteruitrijcamera

2 -Qi-smarthphonehouder

6 - Nieuwe bullbar

8 - Stoelhoezen en vloermatten7 - Imperiaal & laadruimtebekleding

3 - Anti-diefstal vulhals

ACCESSOIRES
PERFECTIONEER UW DAILY-ERVARING
Met de originele accessoires kunt u uw Daily helemaal naar eigen wens perfectioneren om een werkplek te cre ren waar u zich 
helemaal thuis voelt. Maak uw keuze uit het aan od aan specifiek ontworpen accessoires om de technologie  het comfort  de veiligheid 
en de effici ntie van uw Daily op een nog hoger niveau te rengen.

NOG MEER TECHNOLOGIE 
Maak van uw Daily een mo iel kantoor met het nieuwe  op 
Android ge aseerde multimediasysteem met onder andere 
navigatie  DAB  digitale radio een achteruitrijcamera en 
bedieningstoetsen op het stuurwiel. Voor uw smartphone is er 
een houder die perfect past op het dashboard van de Daily en 
eschikt over i-technologie voor draadloos opladen.   

KIES VOOR MAXIMALE EFFICIËNTIE
Maak uw keuze uit de vele accessoires waarmee u uw Daily 
nog effici nter en winstgevender kunt maken zoals 
windschermen voor de portierruiten. Deze verminderen de 
luchtweerstand en het windgeruis in de ca ine ij rijden met 
ramen open zonder het zicht opzij te elemmeren.
De anti-diefstal vulhals biedt bescherming tegen 
brandstofdiefstal zonder dat dit ten koste gaat van de snelheid 
ij het tanken.   4

RIJ VEILIG
et accessoireaan od voor de Daily evat ook diverse extra s 

om de rijveiligheid verder te verhogen. o iedt de ull ar met 
-goedkeuring aanvullende escherming voor zowel het 

voertuig als voetgangers  terwijl de i- i achteruitrijcamera u 
een goed zicht geeft op de zone direct achter het voertuig.  
Met de speciale app kunt u het camera eeld ook op uw 
smartphone laten weergeven.   

PERFECT VOOR UW BEDRIJF
Bescherm de laadruimte van uw Daily tegen eschadigingen met 
de krasvaste en vocht- en chemicali n estendige vloerplaat en 
innenpanelen. oor het meenemen van extra materialen op het 

dak kunt u kiezen uit diverse lichtgewicht imperialen van 
corrosie estendig aluminium die gemakkelijk te installeren zijn. 
Met een transportkoker zwaailichthouder en loopplank kunt u de 
veelzijdigheid ervan verder verhogen. oor het ca ine-interieur  
zijn onder andere vloermatten en stoelhoezen verkrijg aar.   

et complete accessoire-aan od vindt u in de 
accessoirebrochure of op internet via de volgende link:  

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

Download de app uit de App Store om 
exclusieve toegang te krijgen tot extra 
af eeldingen informatie en video s.

Ontdek het volledige 
accessoire-aanbod met de 
gratis app 'IVECO Accessories'.

IVECO SERVICES

IVECO GENUINE PARTS houdt uw Daily etrouw aar en kosteneffici nt 
tijdens zijn lange dienstjaren. et grote aan od evat onder andere nieuwe 
onderdelen en ruilonderdelen, servicekits en telematische oplossingen.  
maakt ge ruik van geavanceerde logistieke technologie om vanuit zijn zeven 
grote onderdelenmagazijnen 4  in heel uropa onderdelen te kunnen leveren.

IVECO ASSISTANCE NON-STOP is 24 uur per dag, 7 dagen per week 
ereik aar om uw Daily op de weg te houden en zo ook uw edrijf draaiend te 

houden.
IVECO NON-STOP is de originele - smartphonetoepassing die u kunt 
ge ruiken om met  te communiceren als uw voertuig defect is. oer uw 
voertuiginformatie  en kenteken  in en met een simpele druk op de knop 
kunt u een hulpaanvraag verzenden naar het  ustomer enter. ij 
nemen uw aanvraag meteen in ehandeling activeren de dichtst ijzijnde 
werkplaats en volgen de reparatie van het voertuig. Via de app kunt u updates 
ontvangen over de voortgang van de reparatie aan uw voertuig.

IVECO CAPITAL is de leasemaatschappij van  en voorziet in een 
volledig aan od voor de financiering leasing verhuur en ondersteunende 
diensten voor edrijfsvoertuigen - verlengde garantie  onderhoud en reparatie  
en diverse soorten verzekeringen kunnen in het pakket worden opgenomen.
Alle financi le pakketten kunnen aan de ehoeften van de klant worden 
aangepast en zijn van toepassing op alle voertuigen - nieuw of ge ruikt  en 
ombouwuitvoeringen.

 A A  iedt klanten professioneel advies om het financi le product te 
kiezen dat het este ij de financi le en fiscale eisen van zijn edrijf passen. 

eem voor meer informatie contact op met uw -dealer.

IVECO FAN SHOP
De  an Shop iedt een reed assortiment werk- en vrijetijdskleding 
kantoorartikelen en gadgets. nformeer ij uw dealer of ezoek de -store op 
www.ivecofanshop.com. 

 is een handelsmerk van  ndustrial . .  een wereldwijd marktleider in de kapitaalgoederensector die via verschillende edrijven land ouw- 
en ouwmachines trucks edrijfsvoertuigen ussen en speciale voertuigen ontwerpt produceert en verkoopt aangevuld met een reed aan od aan 
aandrij ijntoepassingen. et edrijf distri ueert ook originele onderdelen van hoge kwaliteit voor alle industri le en commerci le merken van .
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