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NEW DAILY.
WORDT EFFICIËNTER.
De Daily evolueert opnieuw en introduceert nieuwe adaptieve en
intelligente oplossingen om uw partner te worden in zakelijk succes.
De nieuwe Daily AIR-PRO-familie is baanbrekend met een primeur in
de sector: de innovatieve luchtvering met slimme elektronische
bedieningselementen, die eenvoudig te bedienen is met een draaiknop in
de cabine, uw rijcomfort verbetert, u en uw lading beschermt en zich
aanpast aan uw werk.
U kunt vocaal communiceren met uw Daily, zodat u kunt genieten van
een veilige, stressvrije en comfortabele rijervaring terwijl uw bedrijf
profiteert van de hogere efficiëntie.
De Daily blijft vooruitgang boeken op het gebied van connectiviteit met
een voortdurend groeiend aanbod van zeer gepersonaliseerde diensten
die precies zijn afgestemd op uw gebruik van het voertuig en uw vereisten.
De Daily is al meer dan 40 jaar een favoriete zakenpartner en biedt altijd
een eersteklas werkomgeving. Trouw aan zijn erfgoed maakt hij gebruik
van technologie om zich voortdurend aan u en uw werkomstandigheden
aan te passen, waardoor uw werk- en rijbeleving naar het hoogste niveau
in de branche wordt gebracht.

INDEX
HI DAILY! WHAT’S NEW?

04

NEW DAILY AIR-PRO

26

RIJBELEVING
EN WINSTGEVENDHEID

06

DAILY HI-MATIC

28

DYNAMISCHE INTELLIGENTIE
EN VEILIGHEID

10

DAILY CNG

30
32

UITERST COMFORTABELE
STOELEN

14

DAILY DUBBELE CABINE,
DAILY 4X4, DAILY 7 TON
OPTIEPAKKETTEN

34

“CONNECTED” SAMENWERKING
EN SERVICES

18

OPBOUWOPLOSSINGEN AF FABRIEK

35

GEEF UW AMBITIE EEN BOOST

22

OPTIES

36

ONTKETEN UW GEDREVENHEID

23

MODELGAMMA

38

ROBUUST VOOR DE
ZWAARSTE KLUS

24

KLEUREN

39

IVECO ON

40

DE BESTE PRESTATIES
IN ZIJN KLASSE, VOOR HET LEVEN

25

SERVICE-OPLOSSINGEN

41

ACCESSOIRES

42

03

HI DAILY !
WHAT’S NEW ?
UITERST
COMFORTABELE STOELEN
▪
▪
▪
▪

Traagschuim zitting, rugleuning en hoofdsteun
Verhoogd comfort en verminderde vermoeidheid
Nieuwe stijl en stof van stoelen
Nieuw ontworpen zijafdekking en hendel
voor gemakkelijker uitstappen
▪ Grotere en meer omsluitende stoelen

IVECO DRIVER PAL
VIA AMAZON ALEXA
▪ De aanspreekbare bijrijder
▪ Slimme microfoon maakt Amazon Alexa functies mogelijk
▪ Exclusieve MYIVECO functie voor voertuigstatuscontrole,
assistentie en navigatie
▪ MYCOMMUNITY functie voor meertalige
communicatie tussen chauffeurs
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AIR-PRO LUCHTVERING
▪ Gemakkelijke bediening met intuïtieve schakelaar
en TFT grafische weergave
▪ Continu zelfaanpassende balansstrategie
▪ Reductie van de rolbeweging in bochten voor meer veiligheid
▪ Minder trilling voor comfort en stabiliteit
▪ < 10 s. voor omhoogbrengen: snel laden en lossen

NIEUWE
HANDGESCHAKELDE
VERSNELLINGSBAK
GEOPTIMALISEERDE
MOTOREN
▪
▪
▪
▪
▪

2,3- en 3,0 liter motor met maximaal 207 pk
Tot 15% hoger koppel
Tot 6% brandstofbesparing (WLTP, 2,3 liter)
NOx gereduceerd in echte rijomstandigheden
Voldoet ruimschoots aan Euro 6 regelgeving

▪ Beste in zijn categorie voor precisie; speling
50% gereduceerd
▪ Geen versnellingsbakolie verversen
▪ Verbeterde duurzaamheid van de koppeling (2,3 liter)
▪ Gereduceerde inspanning bij het schakelen
(op 3,0 liter modellen)
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RIJBELEVING
EN WINSTGEVENDHEID
NIEUWE HANDGESCHAKELDE
VERSNELLINGSBAK
Speling gereduceerd met 50% ;
beste schakelgedrag en -precisie in zijn klasse
350.000 km zonder versnellingsbakolie te verversen

18% verbetering in duurzaamheid van de koppeling

(met 2,3 liter motor)

Tot 20% vermindering van de inspanning bij het schakelen
(bij 3,0 liter motor)

GEOPTIMALISEERD MOTORPROGRAMMA

6% brandstofbesparing met 2,3 liter motor (WLTP cyclus)
Tot 15% hoger koppel voor zwaardere
Tot

toepassingen

Conformiteitsfactor 1. Voldoet ruimschoots aan Euro 6 regelgeving
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ONTWIKKELD OM TE PRESTEREN
Wat de missie ook is, met de Daily klaart u de klus efficiënt. U hebt de keuze uit twee zeer zuinige motoren die zijn geoptimaliseerd
voor topprestaties bij elke opdracht: de 2,3 liter motor met een vermogen van 116 tot 156 pk en de 3,0 liter motor, aangeboden
in 3 verschillende vermogens van 160 tot 207 pk en een koppel tot 470 Nm. De 3,0 liter motor is ook verkrijgbaar als CNGversie op gecomprimeerd aardgas.

2,3-liter F1A dieselmotor met SCR

3,0 liter F1C dieselmotor met SCR

3,0 liter F1C CNG-motor

Het volledig opnieuw ontworpen nabehandelingssysteem met dubbele SCR-technologie handhaaft de uitgebreide mogelijkheden
voor carrosserieaanpassing van eerdere modellen. Het zorgt voor conformiteit met Euro VI-E en Euro 6-D Final met een
conformiteitsfactor van 1 - wat betekent levenslange naleving in reële omstandigheden - vooruitlopend op toekomstige
regelgeving.
TOT 6% BRANDSTOFBESPARING

De Daily motoren blinken uit in hun brandstofverbruik: de 2,3 liter motor behaalt besparingen tot 6% (WLTP cyclus) door een
drukverhoging van 25% (2000 bar) in het common-rail-systeem om de efficiëntie van de verbranding te verhogen en nieuwe
stalen zuigers met betere thermomechanische weerstand.
2,3-liter F1A-motor

3,0 liter F1C-motor

Euro 6-D Final Light Duty
Euro VI-E Heavy Duty
TYPEAANDUIDING
MAX. VERMOGEN (pk)
KOPPEL (Nm)
TURBO
VERSNELLINGSBAK

120

140

160

160

180

210

CNG

116 (86 kW)

136 (101 kW)

156 (116 kW)

160 (119 kW)

176 (131 kW)

207 (154 kW)

136 (101 kW)

340

370

400

400

430

470

350

e-VGT

e-VGT

VGT

VGT

e-VGT

WG

HANDGESCHAKELD

HI-MATIC /HANDGESCHAKELD

HI-MATIC /
HANDGESCHAKELD

HI-MATIC /
HANDGESCHAKELD

HI-MATIC

HI-MATIC /
HANDGESCHAKELD

*
CNG
e-VGT: Elektronisch geregelde turbocompressor met variabele geometrie; VGT: Turbocompressor met variabele geometrie WG: WasteGate
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Euro VI-E
Heavy Duty
CNG *

Euro VI-E Heavy Duty

SCHAKELEN
MET PRECISIE
De nieuwe handgeschakelde versnellingsbak biedt een
uitstekende rijbeleving met het beste schakelgedrag en de
beste schakelprecisie in zijn klasse. Speling is gereduceerd
met 50% vergeleken met vorige modellen. De
versnellingsbakolie hoeft pas na 350.000 km te worden
ververst, waardoor de totale voer tuigkosten van de Daily
nog lager uitvallen. Bovendien is de levensduur van de
koppeling bij de 2,3 liter motor verlengd met 18%.
STATE-OF-THE-ART SCHAKELCOMFORT

Nieuwe versnellingshendel geoptimaliseerd
synchronisatiesysteem

De nieuwe FT 50.6 handgeschakelde versnellingsbak

GEEN OLIEVERVERSING gedurende 350.000 km.

Nieuwe volledig synthetische olie

BESTE IN ZIJN CATEGORIE VOOR PRECISIE

UITSTEKENDE KOPPELGEWICHTSVERHOUDING (8,8 Nm/kg)

Specifieke eigenschap in nieuw versnellingsbakschakelsysteem

Lager gewicht en hoger ingaand koppel

VERBETERDE EFFICIËNTIE

KOPPELVERHOGING (+15%)

Nieuwe lagers en afdichtingen en verbeterd smeersysteem

Voer tuigen met 2,3 liter motor tot 400 Nm
+19% van maximaal koppel tot 380 Nm

ONGEËVENAARD RIJCOMFORT

De exclusieve HI-MATIC 8-traps automatische transmissie
van de Daily - verkrijgbaar voor het gehele modelaanbod koppelt rijcomfort en veiligheid aan een laag brandstofverbruik
en hoge prestaties.

U kunt ook van al deze voordelen profiteren, samen met
de duurzaamheid en lage totale voertuigkosten (TCO)
van IVECO”s CNG-technologie.
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DYNAMISCHE
INTELLIGENTIE
EN VEILIGHEID
DE NIEUWE AIR-PRO
LUCHTVERING
Gemakkelijke bediening met een draaiknop in de cabine
Gemakkelijke controle met grafische weergave
op het dashboard
Omhoog of omlaag in minder dan 10
laden en lossen

s vergemakkelijkt

Altijd een optimale dynamische balans
elke 10 milliseconden aangepast

25% op wegdekoneffenheden
Rolhoek gereduceerd tot wel 30% bij volledige belading
Trillingen gereduceerd tot wel

RIJASSISTENTIE
EN VEILIGHEID
AEBS en City Brake PRO
File-assistent
Adaptive Cruise Control
ProActive Lane Keeping Assist
Crosswind Assist
Hill Descent & Traction Plus
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DE INTELLIGENTE
VERING
De revolutionaire AIR-PRO vering van de Daily
past zich continu aan de rijomstandigheden aan,
reageert bijna direct op wegdekoneffenheden
en biedt zo een unieke, veilige en comfortabele
rit voor u en uw lading.
Een draaiknop op het dashboard
en een nieuwe grafische weergave op het
TFT-scherm maken de bediening van het
complete systeem kinderlijk eenvoudig.

U HEBT DE CONTROLE
DYNAMISCHE CONTROLE

U kiest hoe u de vering wilt: een zachtere instelling voor een
hoog rijcomfor t, of een maximale rolstabiliteit voor
optimale prestaties met een volle belading. U stelt het
intelligente systeem eenvoudig in met de ergonomische
draaiknop.

CONTROLE BIJ STILSTAND

De New Daily AIR-PRO gaat in minder dan 10 seconden
omhoog en omlaag met slechts één druk op de knop. Stel de
hoogte snel bij voor laden en lossen, zonder tijd te verliezen.

ADAPTIEVE AIR-PRO STRATEGIE
De unieke AIR-PRO Continue DempingsControle (CDC) eenheid reageer t nagenoeg direct op wegdekoneffenheden
en berekent elke 10 milliseconden de ideale druk voor elke schokdemper om de beste dynamische reactie te verzorgen.

Invloeden
van buitenaf
(wegdekomstandigheden, zijwind,....)

Reacties van
het voertuig

Activiteit van
de chauffeur

Parameters

Lading
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Remdruk
Pedaalstand
Voertuigsnelheid
Sturen
Gewicht

AIR-PRO
REGELEENHEID

De AIR-PRO regeleenheid verstelt
de demping onafhankelijk
voor de 4 schokdempers

EEN VEILIGE, ONTSPANNEN RIJBELEVING
De geavanceerde chauffeursassistentiesystemen van de Daily helpen u in lastige situaties en nemen uw stress weg tijdens het
rijden in druk verkeer : u geniet van de voordelen van veel minder dagelijkse vermoeidheid en meer veiligheid.

Traction Plus

AEBS en City Brake PRO

BEHOUD STEVIGE GRIP OP GLADDE WEGEN

VOORKOM AANRIJDINGEN IN STADSVERKEER

ProActive Lane Keeping Assist

Crosswind Assist

RIJBAANASSISTENT

BLIJF STABIEL BIJ ZIJWIND

Adaptive Cruise Control

Hill Descent Control

HOU EEN VEILIGE KRUISSNELHEID
AAN OP DE SNELWEG

RIJ VEILIG VAN STEILE HELLINGEN AF

File-assistent

GENIET STRESSVRIJ VAN DRUK VERKEER
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UITERST
COMFORTABELE
STOELEN
NIEUWE STOELEN
De eerste lichte bedrijfswagen met stoelzitting,
rugleuning en hoofdsteun van traagschuim

30% reductie in drukpieken resulteer t in meer

comfor t en minder risico op rugpijn

+15 mm meer omsluitend schuim op zijkussens
verbeter t veiligheid en rijbeleving
20 mm langer en 15 mm dikkere voorste zitting
biedt betere steun aan de benen

Compleet nieuw ontwerp van de stoelafdekking en hendels,
geoptimaliseerd voor vaak in- en uitstappen

14

15

ONTWORPEN
RONDOM U

1

De nieuwe HI-ADAPTIVE stoelen zijn ontworpen om zich aan te passen
aan de chauffeur en passagier en bieden het ultieme luxueuze comfort
op de langste werkdagen.
De Daily is het eerste lichte bedrijfsvoertuig met zowel zitting en
rugleuning in traagschuim, dat uw gewicht gelijkmatig verdeelt en
drukpieken tot 30% reduceert.
De hoofdsteun, ook van traagschuim, absorbeert meer energie
in geval van een aanrijding, waardoor het whiplash effect wordt
gereduceerd.
Traagschuim, in de eerste plaats ontworpen voor NASA
vliegtuigstoelen, is zeer energie-absorberend en zacht;
het vormt zich naar het lichaam, verdeelt het
lichaamsgewicht gelijkmatig en beschermt tegen schokken.

2

2
1

1

3
4
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1. De middelste delen van de zitting en rugleuning,
alsmede de hoofdsteun – allemaal van traagschuim –
vormen zich naar uw lichaam, bieden superieur comfort
en beschermen u tegen rugpijn.

3. Het voorste deel van de zitting, 20 mm langer
en 15 mm dikker, biedt betere ondersteuning voor
de benen van langere personen.

2. Het schuim aan de zijkanten is van zwaardere
kwaliteit en is 15 mm langer om uw lichaam meer
te omsluiten.

4. De zijafdekking en hendel zijn nieuw ontworpen
om het in- en uitstappen te vergemakkelijken.

UITERST COMFORTABELE
STOELEN

EENVOUDIGE
EN DUIDELIJKE INTERACTIE

PARKEERGEMAK
EN -EFFICIËNTIE

RIJCOMFORT EN ERGONOMIE
VAN HET HOOGSTE NIVEAU

SOEPEL MANOEUVREREN
ZONDER KRACHTSINSPANNING

PRAKTISCHE WERKPLEK

Traagschuim in de zitting en rugleuning en zelfs in de hoofdsteun
waarborgen maximaal comfor t.

De stuurkolom van de Daily kan
zowel axiaal als in hoek worden
versteld om de perfecte zitpositie
in te stellen voor meer comfort
en ergonomie.

Het hoge resolutie kleurendisplay
biedt een gebruiksvriendelijke,
intuïtieve interface die het uitermate
eenvoudig maakt om uw Daily te bedienen
en toegang te verschaffen tot alle belangrijke
instellingen van uw voer tuig in real time.

De elektrische stuurbekrachtiging is zeer
precies en reageer t goed op de
bediening van de chauffeur.
De unieke City Mode-functie
reduceer t de benodigde inspanning
om te sturen tot wel 70%.

De elektrische handrem
wordt bij parkeren automatisch
ingeschakeld en wordt ook weer
automatisch gelost wanneer
u weg wilt rijden.
Dit kan u veel tijd besparen
tijdens stadsdistributie.

De uittrekbare tafel in de middelste
passagiersstoel biedt een praktische
ondersteuning bij papierwerk.
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CONNECTED
SAMENWERKING
EN SERVICES
IVECO DRIVER PAL VIA AMAZON ALEXA*
Speciale IVECO SKILLS om te communiceren met uw voer tuig
en uw chauffeurscommunity
MYIVECO SKILL:
Krijg realtime informatie over de status van het voer tuig
Vraag assistentie aan in geval van nood
Stel het navigatiesysteem in en verkrijg informatie tijdens de rit
Krijg rijstijltips om brandstof te besparen en veilig te rijden
MYCOMMUNITY SKILL:
Communiceer veilig met andere chauffeurs
Krijg ondersteuning en inzichten van de chauffeurscommunity
Overwin de taalbarrière met automatische ver taling

EEN WERELD
VAN CONNECTED SERVICES
Maximaliseer de uptime van uw Daily met IVECO
Control Room controle
Ontvang diagnose op afstand en voer over-the-air
software-updates uit zonder downtime
Geniet van Fleet Management Solutions
Bewaak uw rijstijl en controleer uw veilige rijstijl online
*
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IVECO DRIVER PAL is beschikbaar in de talen die worden ondersteund door Amazon Alexa
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MAAK KENNIS MET IVECO
DRIVER PAL: UW SPREKENDE
REISGENOOT
IVECO DRIVER PAL maakt het leven van de chauffeur aan boord gemakkelijker
door de ideale reisgenoot van het voertuig te zijn.
Met IVECO DRIVER PAL kan de chauffeur zijn digitale leven mee aan boord nemen,
via spraak met zijn voertuig communiceren en de chauffeurscommunity, en krijgt hij
toegang tot IVECO's connected services via Amazon Alexa gesproken opdrachten.
Hij kan genieten van een betere rijbeleving, terwijl hij zijn handen aan het stuur
en zijn ogen op de weg houdt!
VO E RTUIG CON TROLE

NAV IGATI E I NS TE LLE N

“Alexa, vraag MYIVECO
het brandstofpeil!”
“Alexa, vraag MYIVECO de status!”

“Alexa, vraag MYIVECO het
dichtstbijzijnde tankstation te
zoeken!”

A S S I STENTIE INSCH AKELEN

OCH TEND RO U TI NE

“Alexa, vraag MYIVECO
een werkplaats te zoeken!”

“Alexa, vraag MYIVECO
een bericht op te nemen!”

“Alexa, vraag MYIVECO een
werkplaatsafspraak te maken!”

“Alexa, vraag MYIVECO naar
de berichten uit de omgeving!”

IVECO heeft in samenwerking met Amazon Web Services twee unieke Alexa skills ontwikkeld (MYCOMMUNITY en MYIVECO)
om u te helpen uw werk comfortabeler en veiliger uit te voeren. Probeer de innovatieve IVECO skills, toegewijd aan het leven van
de chauffeur aan boord en thuis.*
SPECIALE IVECO SKILLS
MYCOMMUNITY

De chauffeurscommunity

Luister naar berichten

Voertuigstatus

Point of Interest zoeken

Post uw berichten

Verschillende zoekopties
(dichtbij, langs een route,
nabij een plaats)

Assistentieverzoek

Navigatie

Uitleg diagnosewaarschuwingen

Rijscore

MYCOMMUNITY SKILL

MYIVECO SKILL

COMMUNICEER MET
DE CHAUFFEURSCOMMUNITY

ERVAAR HET GEMAK VAN DE EXCLUSIEVE
CONNECTED INTERACTIE MET
IVECO DRIVER PAL

Dankzij de exclusieve MYCOMMUNITY skill kunt u vertrouwen op de ondersteuning van de chauffeurscommunity.
U kunt informatie uitwisselen over wachtrijen of files en tips
over de beste wegrestaurants – en de taal is geen barrière
meer, omdat berichten automatisch worden vertaald.

*
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MYIVECO

Met IVECO DRIVER PAL, gekoppeld met de Connectivity
Box, kunt u de lading van de accu, bandenspanningen
en vloeistofniveaus controleren, evenals een bestemming in
het navigatiesysteem instellen of een onderhoudsafspraak
boeken bij de dichtstbijzijnde IVECO werkplaats. U geniet
echt van de samenwerking met uw voer tuig!

Amazon, Alexa en alle gerelateerde merken zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn gelieerde ondernemingen.

WELKOM IN IVECO’S WERELD
VAN CONNECTED SERVICES
De connectivity van uw Daily opent een wereld van IVECO ON geïntegreerde services en transpor toplossingen, ontwikkeld om
uw leven gemakkelijker en uw bedrijf winstgevender te maken.
MAXIMALISEER DE UPTIME VAN UW DAILY

EASY DAILY APP

OPTIMALISEER DE EFFICIËNTIE
VAN UW WAGENPARK

BEHEER UW WAGENPARK MOEITELOOS

Uw Daily staat in verbinding met IVECO”s Control Room,
die continu de prestaties ervan bewaakt en via telediagnose
preventief actie kan ondernemen om uw voertuig op weg
te houden.

Bewaak uw Daily in realtime vanaf uw bureau of onderweg
met MYDAILY en plan het onderhoud ervan om de
efficiëntie ervan te maximaliseren; gebruik de “Smar t
Repor ts om goed voor uw voer tuig te zorgen en brandstof
te besparen.

De nieuwe IVECO ON Easy Daily app is ontwikkeld om
uw leven als chauffeur van een IVECO Daily gemakkelijker
te maken. U kunt de app gebruiken om de Driving Style
Evaluation tool te bekijken, IVECO Assistance Non-Stop te
activeren en de diagnose-informatie van uw voer tuig op
afstand in te zien.

U kunt profiteren van de uitgebreide Fleet Management
Solution van de Daily of uw eigen systeem gebruiken,
dat naadloos samenwerkt met de Web API interface van
het voer tuig.



TECHNOLOGIE IN
DIENST VAN DE BESTUURDER
INTUÏTIEVE INTERACTIE
▪ Instrumentenpaneel met hoge-resolutie kleurendisplay
▪ Duidelijke, gebruiksvriendelijke interface
▪ Intuïtieve navigatie door belangrijkste instellingen
▪ Eenvoudige toegang tot informatie
REALTIME
BANDENSPANNINGSCONTROLE
▪ Drukwaarden worden weergegeven op instrumentenpaneel
▪ Houd de optimale bandenspanning aan
▪ Rij veilig en bespaar brandstof
▪ Beschikbaar op enkel- en dubbellucht modellen
MYIVECO INFOTAINMENTSYSTEEM
▪ Helder 7" display
▪ DAB Radio
▪ Driving Style Evaluation
▪ Mirroring van mobiele apparaten
▪ Weergave achteruitrijcamera
MYIVECO INFOTAINMENT MET TOMTOM®
▪ Truck navigatie
▪ Live traffic
▪ Waarschuwing snelheidslimiet
▪ Snelheidscamera’s
▪ Gesproken opdrachten
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GEEF UW AMBITIE EEN BOOST
Met het Daily motorengamma kiest u de prestaties die passen bij uw missie. U weet dat u het vermogen, de tractie, het
laadvermogen en de vlotte reactie hebt om de klus efficiënt te klaren – en u geniet van lage totale bedrijfskosten. Alles wat u
nodig hebt om uw ambities waar te maken.

F1A NOMINAAL KOPPEL

F1C NOMINAAL KOPPEL

500

F1A e-VGT 160

500

F1C e-VGT 210

450

F1A e-VGT 140

450

F1C VGT 180

F1A e-VGT 120

350
300
250

300
250
200

150

150

500

1000

1500

2000

2500

3000

MOTORTOERENTAL (t/min)

3500

4000

F1C WG 140 CNG

350

200

100

F1C VGT 160

400
KOPPEL (Nm)

KOPPEL (Nm)

400

100

500

1000

1500

2000

2500

3000

MOTORTOERENTAL (t/min)

e-VGT: Elektronisch geregelde turbocompressor met variabele geometrie; VGT: Turbocompressor met variabele geometrie WG: WasteGate; CNG: Gecomprimeerd aardgas
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3500

4000

ONTKETEN UW GEDREVENHEID
Wat de missie ook is, de Daily is het perfecte voer tuig voor u. Met het breedste gamma in de markt en extreem
aanpassingspotentieel, vindt u de Daily die u nodig hebt om uw bedrijf te laten groeien.

MAXIMAAL TOEGESTAAN GEWICHT

CHASSIS-CABINE

CHASSIS-DUBBELE CABINE

CHASSIS-PARAVAN

3,5 - 7,2 t

3,5 - 7 t

3,5 - 7,2 t
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ROBUUST VOOR DE ZWAARSTE KLUS
Met de Daily klaar t u de zwaarste klus snel en efficiënt. Van het unieke carrosserie op chassis, de van vrachtwagens afgeleide
aandrijflijn en de robuuste voorvering, de Daily is gebouwd om de zwaarste ladingen met gemak te vervoeren, waardoor het
werk in minder ritten kan worden gedaan. U bespaar t tijd, verbetert uw winstgevendheid en respecteer t het milieu.
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DE BESTE PRESTATIES IN ZIJN KLASSE,
VOOR HET LEVEN
U weet dat u dag in, dag uit, jaar na jaar op de Daily kunt ver trouwen met de beste prestaties in zijn klasse. Met zijn geavanceerde
transmissie en uiterst efficiënte motor is hij ontwikkeld voor een hoog brandstofrendement en lage totale voer tuigkosten,
waardoor hij waarde toevoegt aan uw bedrijf, van het begin tot het einde van zijn lange levensduur.
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PAST ZICH AAN UW WENSEN AAN
De nieuwe Daily AIR-PRO-familie ondersteunt u bij het laden en lossen. Met een druk op de knop kunt u hem omhoogbrengen
naar hoge laadplatformen of omlaag om uw lading makkelijker te verplaatsen.

VERBETERDE HANDLING EN STABILITEIT

Minder trillingen in de laadruimte

Meer trillingen op de achterwielen
S TA N D A A R D
VERING

AIR-PRO
LUCHTVERING

MAXIMALE CONTROLE IN BOCHTEN

U neemt bochten gemakkelijk en veilig, ook met
maximale belading, omdat de intelligente vering
de rolbeweging tot 30% reduceer t.
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AIR-PRO
LUCHTVERING

SUPERIEUR RIJCOMFORT

De New Daily AIR-PRO rijdt opmerkelijk soepel en stil, met
tot 25% reductie in trillingen.

DYNAMISCHE CONTROLE

CONTROLE BIJ STILSTAND

LOAD
Optimaliseer t handling, rolstabiliteit
en instelling bij maximale belading

UP
Een klik om het voer tuig naar zijn maximumhoogte
te brengen

AUTO
Automatische aanpassing van de parameters

DOWN
Brengt het chassis omlaag om gemakkelijker te laden/
lossen

Intelligente en aanpasbare optimalisatie van de handling
en het comfor t met de AIR-PRO Continuous Damping
Control strategie, een unieke optie in lichte
bedrijfsvoer tuigen.

SOFT
Optimaliseer t het rijcomfor t zonder lading,
beperkt trillingen tot een minimum

De nieuwe luchtvering wordt eenvoudig bediend
met de knoppen aan de bovenzijde van de draaiknop.
De nieuwe AIR-PRO luchtvering heeft een eigen luchttank
voor snel omhoogbrengen (minder dan 10 seconden),
en snel laden en lossen.

D-DRIVE
Stelt snel de optimale waarden in om te gaan rijden
M-MEMORY
Onthoudt een bepaalde hoogte en stelt deze in
27

DAILY HI-MATIC

ONGEËVENAARD
RIJCOMFORT
IVECO’s 8-traps automatische transmissie is ontworpen voor puur rijcomfor t: met de ergonomische,
multifunctionele schakelhendel kunt u zich volledig concentreren op het verkeer en rijomstandigheden,
waardoor u veiliger en comfor tabeler rijdt.
Deze innovatieve transmissie beschermt bovendien de motor en de aandrijflijn tegen overbelasting, wat niet alleen
de betrouwbaarheid en toch al lange levensduur van de Daily ten goede komt, maar ook zijn onderhoudsbehoefte
verlaagt.
Het ruime motorenaanbod van de Daily HI-MATIC biedt keuze uit 2,3-liter en 3,0 liter krachtbronnen met vermogensniveaus
oplopend van 136 tot 207 pk, zodat er voor elke missie een juiste oplossing is.
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Milieuvriendelijk rijden op CNG. Het rijcomfort van de HI-MATIC is beschikbaar in het Daily CNG gamma en biedt
de prestaties, efficiëntie en het comfort van de Daily HI-MATIC samen met de duurzaamheid en de lage totale voer tuigkosten
van IVECO’s aardgastechnologie.
Geniet van het uitzonderlijk lage brandstofverbruik van de Daily HI-MATIC met een keuze aan ECO- en Powermodus en het Start & Stop systeem, standaard bij de 2,3 liter motor. Dankzij de zelflerende schakelstrategie kiest de
HI-MATIC soepel de juiste versnelling in minder dan 200 milliseconden. De grote spreiding van de overbrengingsverhoudingen
zorgt ervoor dat de motor altijd met het optimale toerental draait.
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DAILY CNG

KAMPIOEN IN
DUURZAAMHEID

Uw groene transportonderneming heeft met de Daily CNG (aardgas) het perfecte voertuig – wat uw missie ook is.
Bevrijd uw bedrijf van de beperkingen van de milieuregelgeving en krijg onbeperkte toegang voor leveringen
en opdrachten in stadscentra en gebieden met veel verkeer.
Verklein uw ecologische voetafdruk met bijna nul CO2-uitstoot door biomethaan te tanken met uw Daily CNG.
Geef uw bedrijf een boost met de krachtige en responsieve prestaties van de 136 pk en 350 Nm sterke 3,0 liter
CNG-motor.
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DAILY HI-MATIC CNG:
DUURZAAM, OPTIMAAL RIJCOMFORT
Verleg de grenzen van comfort en duurzaamheid met het eerste voertuig op aardgas in zijn klasse met een 8-traps automatische
transmissie.
Geef uw brandstofrendement een boost door de HI-MATIC transmissie te combineren met de aardgasmotor.

DAILY CNG

BAKWAGEN & BESTELWAGEN

VERMOGEN

MAX.
KOPPEL

Enkellucht

136 pk

350 Nm

35S

MINIBUS

Dubbellucht
35C

40C

50C

70C

50C

65C
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DAILY DUBBELE CABINE:
UW TEAM, UW WERK
De Daily met dubbele cabine is de ideale oplossing om mensen en lading veilig, comfor tabel en efficiënt te vervoeren.
U kunt kiezen uit een bank met drie of vier zitplaatsen, uitgerust met driepuntsveiligheidsgordels en functionele
hoofdsteunen.
De Daily Crew Van bevat extra opbergruimte in de hemelbekleding aan de voorkant van de cabine en meerdere
gemakkelijk toegankelijke opbergvakken in de bank en in de zijwand.
De Daily Crew Van is beschikbaar in 3,5-ton GVW versie, met enkel- of dubbellucht.

DAILY 4X4:
LEVERING VOOR ELK TERREIN
U kunt erop vertrouwen dat de Daily 4x4 u comfortabel en veilig naar uw bestemming brengt, hoe moeilijk bereikbaar
ook – geen levering is te moeilijk, geen bouwplaats is te afgelegen.
Wat uw missie ook is, u bent voorbereid met de on- en off-road versies met GVW tot 7,0 ton.
Bereik veilig de meest afgelegen locaties dankzij tal van veiligheidsvoorzieningen, waaronder ABS en ESP die speciaal
zijn ontwikkeld voor de Daily 4x4.
Vertrouw op maximale grip dankzij de drie sperdifferentiëlen, die in elke situatie voor perfecte tractie zorgen.
Ervaar absoluut rijplezier met de HI-MATIC-transmissie en beklim moeiteloos en comfortabel steile hellingen door
de lage overbrengingsverhouding in te schakelen.

DAILY 7 TON:
EEN KEUZE VOOR ELKE TOEPASSING
Als u meer wenst - meer laadvermogen, meer brandstofbesparing, meer comfor t, meer veiligheid, meer
rijeigenschappen - dan is de Daily 7 Ton het voer tuig dat u nodig hebt. Met een GVW tot 7,2 ton is dit het
sterkste voer tuig dat het grootste laadvermogen in zijn categorie ver voer t: tot 4,9 ton. De 3,0-liter heavyduty motor en exclusieve HI-MATIC 8-traps automatische versnellingsbak leveren krachtige prestaties en
aanzienlijke brandstofbesparingen.
Het op een vrachtwagen gelijkende massief stalen chassis, de lange wielbasis tot 5.100 mm en
carrosserielengte tot 6.750 mm, ver talen zich in extreme veelzijdigheid bij het aanpassen aan uw behoeften.
Bovendien wordt dit alles geleverd met de beste rijer varing, comfor t en veiligheid. Dit is een uniek voer tuig
met een hoog rendement op uw investering, jaar na jaar.
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OPTIEPAKKETTEN
CONFIGUREER UW DAILY

Creëer het juiste model dat u nodig hebt voor uw bedrijf door het optiepakket te kiezen dat voldoet aan uw
specifieke eisen.
U kunt kiezen uit het rijk uitgeruste BUSINESS-pakket, het EVOLUTION-pakket als u meer comfor t zoekt of het meest
uitgebreide CONNECT-pakket met alle connectivity-functies.
Pas uw Daily aan met het WINTER-pakket als u werkt in een koud klimaat, of het DELIVERY URBAN-, DELIVERY REGIONALof CONSTRUCTION-pakket dat het beste bij uw werkzaamheden past.
UITRUSTINGSPAKKETTEN
BUSINESS

OPTIE
Spiegels elektrisch verstelbaar en verwarmd (behalve front spiegel)
Instelbare 2e snelheidsbegrenzer
Cruise control
Handbediende airco
Airco met automatische temperatuurregeling
2-zits passagierbank met twee 3-punts gordels en klaptafel
170cc koelcompressor voor airco of koeling
DAB radio met Bluetooth functie
MY IVECO INFOTAINMENT met radio DAB+, Blue tooth, 7 TFT scherm
MY IVECO INFOTAINMENT met radio DAB+, Blue tooth, 7 TFT scherm, met navigatie Europa
Grille voorzien van chroom elementen (HI-MATIC)
Open opbergruimtes met een USB aansluiting
Open opbergruimtes met inductie oplaad mogelijkheid en USB aansluiting
Luxe dashboard met 2 kleuren met extra beker- en cardhouder en chroom look omranding van kachelbediening
Luxe stoffen hoofdsteun met DAILY-logo
Stuurwiel met leder bekleding
4 voudig verstelbare comfort stoel met lendesteun en armsteun voor bestuurder
4 voudig verstelbare, geveerde comfort stoel met lendesteun en armsteun voor bestuurder
Mistlampen voor
FULL LED koplampen met LED Daytime Running lights
Connectivity box voor telematics
IVECO’s Control Room
Diagnose & Assistentie op afstand
Services inbegrepen

Over-the-Air software-updates
IVECO’s klanten-webportal
Smart driving style report
Safe driving report

FUNCTIONELE PAKKETTEN
OPTIE

WINTER

4 voudig verstelbare, geveerde en verwarmde chaffeursstoel met lendesteun en armsteun
Bestuurdersstoel verwarmd
Voorruit met verwarmingsdraden onderlangs en beide zijdes
Webasto waterverwarming voor motor en cabine
Traction-Plus met Hill Decent Control, HDC. Electronisch alternatief voor sperdifferentieel
Verwarmde carter ontluchting

De inhoud van de packs kunnen variëren per land. De juiste inhoud wordt op de EPL-offerte vermeld.
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EVOLUTION

CONNECT

MISSIEPAKKETTEN
DELIVERY
URBAN

OPTION

DELIVERY
REGIONAL

CONSTRUCTION

Aangepaste achtervering
Met reservewiel
Zonder banden reparatiekit
Handgreep op a-stijl links en rechts om eenvoudiger in te stappen
Opbergruimtes boven de voorruit
Advanced Emergency Braking Systeem met Citybrake voor voetgangers
Electrisch bediende parkeerrem met extra opbergvak op de vloer met flessenhouder
Vrije schakelaar met bekabeling in het dashboard
Lane Departure Warning plus Proactive lane Keeping Assist
ESP remsysteem 9e generatie inclusief Hillholder en Crosswind Assist
Tyre Pressure Monitoring System (bandenspanningscontrole syteem)

OPBOUWOPLOSSINGEN AF FABRIEK
IVECO biedt een compleet gamma aan van gebruiksklare voertuigen inclusief uitrusting voor uw dagelijkse werkzaamheden, of dat nu
in de bouw is of in de goederenbezorging. Deze efficiënte oplossingen staan garant voor hoge kwaliteit bij elke missie, zodat u zich
volledig op het runnen van uw bedrijf kunt richten.
READY-TO-GO-OPLOSSINGEN
Bij de IVECO dealer vindt u een compleet en veelzijdig
aanbod van combinaties van voertuig en opbouw waarmee
hij zo de weg op kan.
TOEGEVOEGDE WAARDE
Ontwerp, techniek en productie van de aangeboden
opbouwoplossingen voldoen aan IVECO’s hoge kwaliteits- en
duurzaamheidsnormen. De robuustheid en veiligheid van het
voertuig maximaliseren de waarde die aan u wordt overgebracht.

SNELLE BESCHIKBAARHEID
Productie en logistiek zijn geoptimaliseerd om de leveringstijd
tot een minimum te beperken voor een voertuig met opbouw.
VOLLEDIGE ONDERSTEUNING
Via het grote IVECO-servicenetwerk bent u in heel Europa
verzekerd van een volledige ondersteuning voor de uitrusting van
uw IVECO Daily.

ACHTERWAARTS & NAAR DRIE
ZIJDEN KIEPENDE LAADBAK
WIELBASIS (mm)
3.000
3.450
3.750

3,5* - 5,2 t

CHASSIS-DUBBELE
CABINE
3,5* - 5,0 t

-

3,5* - 5,0 t

CHASSIS-CABINE
3,5 - 5,2 t
*

*

F1A-motor alleen beschikbaar in LD voor dit GVW

VASTE LAADBAK
WIELBASIS (mm)
3.000
3.450
3.750
4.100
4.350
4.750
5.100

3,5 - 7,0 t

CHASSIS-DUBBELE
CABINE
3,5 - 7,0 t

3,5 - 7,2 t

3,5 - 7,0 t

3,5 - 7,2 t

3,5 - 7,0 t

5,2 - 7,2 t

5,2 - 7,0 t

5,2 - 7,2 t

-

5,2 - 7,2 t

-

CHASSIS-CABINE
3,5 - 5,2 t
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OPTIES

ONTWERP UW DAILY OP MAAT
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MYIVECO INFOTAINMENT
Breng uw digitale wereld aan boord met
Apple CarPlay en Android Auto™ en gebruik uw eigen apps via het 7 inch scherm
van het gebruiksvriendelijke infotainmentsysteem met DAB Radio, navigatie en
nog veel meer.

CONNECTIVITY BOX
Houd uw Daily maximaal inzetbaar met
diagnose op afstand, proactief onderhoud
en geoptimaliseerde serviceplanning. Maak
gebruik van handige nieuwe diensten als onderhoudsplannen op maat en voertuigdatamanagement via de MYDAILY-webportal
of app.

OPEN VAK
MET DRAADLOZE OPLADER
Zorg ervoor dat uw apparaat altijd een
volle batterij heeft: leg deze op de handige
draadloze oplader in het opbergvak in het
dashboard en de batterij is altijd volledig
opgeladen.

TABLETHOUDER
De handige tablethouder op het dashboard
kan mobiele apparaten van alle maten
veilig op hun plaats houden. Het kan ook
worden gebruikt als een handig clipboard
om uw papierwerk vast te klemmen.

ELEKTRISCHE PARKEERREM
De nieuwe elektrische handrem wordt
bij parkeren automatisch ingeschakeld
en wordt ook weer automatisch gelost
wanneer u weg wilt rijden. Het ontbreken
van de handremhendel verhoogt de
bewegingsvrijheid in de cabine en maakt het
in- en uitstappen aan bijrijderszijde makkelijker.

AIRCONDITIONING MET
HANDMATIGE OF AUTOMATISCHE
BEDIENING
Houd de temperatuur in de cabine op een
aangenaam niveau. U kunt kiezen uit de
doelmatige handbediende airconditionining
of het energiebesparende volautomatische
systeem.

WEBASTO- STANDKACHEL
Koud starten behoort tot het verleden met
de Webasto-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.

LEREN STUURWIEL
Geniet tijdens uw lange werkdagen van het
luxegevoel van het met leder beklede stuurwiel. Het is voorzien van handige bedieningsknoppen om de belangrijkste functies
van het infotainmentsysteem te bedienen.
Geen afleiding, geen moeite.

GEVEERDE STOELEN
De geveerde stoelen, die ook verkrijgbaar
zijn met stoelverwarming, bieden extra
comfort voor de bestuurder en bijrijder.

EERSTEKLAS HOOFDSTEUN
Rij veilig en comfortabel met de nieuwe
eersteklas gestoffeerde, met schuim gevoerde hoofdsteun.

PASSAGIERSBANK
MET UITTREKBARE TAFEL
Gebruik uw laptop en doe uw papierwerk
op de handige uittrekbare tafel.

DAB-RADIO

Geniet van alle functionaliteiten van de
DAB Radio met high speed dualtuner en
stemherkenning. Verbind uw smartphone
met Bluetooth®, zodat u veilig kunt rijden
terwijl u handsfree belt.

AEBS EN CITY BRAKE PRO
Het AEBS-noodstopsysteem detecteert
mogelijk gevaarlijke situaties en bedient indien nodig autonoom de remmen om een
botsing te voorkomen of de impact ervan
te beperken. In druk stadsverkeer helpt City
Brake PRO om aanrijdingen bij lage snelheid
te voorkomen.

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

PROACTIVE LANE KEEPING ASSIST
De proactieve rijbaanassistentie voorkomt
onbedoeld verlaten van de rijbaan door
middel van een lichte tegendruk in het
stuurwiel. De afstand tot de rijbaanmarkering en intensiteit van de tegendruk zijn
instelbaar in het voertuigmenu.

IVECO DRIVER PAL
IVECO DRIVER PAL is de spraakgestuurde, digitale bijrijder ontworpen om het
werk voor de chauffeur veiliger en productiever te maken door via stem met het
voertuig te communiceren met behulp van
Amazon Alexa.

FULL-LED-KOPLAMPEN
De scherpere lichtbundel van de LED-koplampen reikt verder, waardoor u beter zicht
hebt en obstakels 15% eerder waarneemt.
Doordat LED-lampen uitzonderlijk lang
meegaan bespaart u bovendien op de onderhoudskosten.

BANDENSPANNINGSBEWAKINGSYSTEEM (TPMS)
Het TPMS-systeem bewaakt de bandenspanning van de afzonderlijke wielen, zodat
deze altijd optimaal is. De Daily biedt deze
veiligheidsverhogende en brandstofbesparende voorziening als eerste in zijn klasse
voor zowel enkel- als dubbelluchtmodellen.

TELMA® ELEKTROMAGNETISCHE
RETARDER
De Telma® LVRS600 elektromagnetische retarder levert een remkoppel van
350 Nm en is volledig compatibel met
het ESP. Hij voldoet aan 80% van de rembehoeftes van het voertuig en is ook
verkrijgbaar voor de Daily HI-MATIC.

LICHTMETALEN VELGEN
Lichtmetalen velgen bieden een perfecte
combinatie van functie en stijl: ze verlagen
het voertuiggewicht met 10 kg, wat rechtstreeks ten goede komt aan het laadvermogen. Alleen verkrijgbaar voor enkelluchtmodellen.

ECOSWITCH PRO
Het intelligente EcoSwitch PRO-systeem
grijpt zonder tussenkomst van de
bestuurder in om het brandstofverbruik
te beperken en de emissies van uw Daily
verder terug te brengen.

EXTRA LANGE SPIEGELSTEUNEN
De extra lange spiegelsteunen garanderen
maximaal zicht bij lange voertuigen met
brede opbouw.

VERSTERKTE ACHTERVERING
Door de ruime keuze uit versterkte
achtervering, waaronder paraboolveren,
versterkte paraboolveren en semielliptische veren, kan het voer tuig
specifiek aangepast worden aan de
meest veeleisende taken.

PTO
De nieuwe handgeschakelde versnellingsbak met 6 versnellingen is leverbaar met
een PTO, die via een magneetkoppeling
inschakelbaar is om de efficiëntie en
duurzaamheid te verbeteren. De Daily
4x4 beschikt over een PTO op de
tussenbak en kan worden geleverd met
4 soor ten hefinrichtingen voor een
uitgebreide reeks toepassingen.
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MODELGAMMA

KIES DE JUISTE DAILY VOOR UW BEDRIJF

Met maar liefst 8.000 af fabriek leverbare modelvarianten biedt de Daily meer keuze dan enige andere lichte bedrijfswagen.
Door het combineren van de verschillende wielbasissen en motorvermogens komt hij tegemoet aan de meest uiteenlopende
inzetdoelen. De Daily is ontwikkeld voor de transpor tprofessional. Door de jaren heen heeft hij op nieuwe ontwikkelingen in de
transpor twereld geanticipeerd met uitbreiding van het modelaanbod, om te voldoen aan de steeds breder wordende
verscheidenheid van vereisten.

GVW
3,5 tot 7,2 ton

MAXIMALE OPBOUWLENGTE
2.510 tot 6.190 mm

WIELBASIS
3.000 tot 5.100 mm

MAXIMALE OPBOUWLENGTE (mm)
ENKELLUCHT

WIELBASIS
(mm)

MIN.

MAX.

MIN.

MAX.

CHASSIS-CABINE

MIN.

MAX.

3.000

2.510

3.000

2.830

3.316

3,5

5,2

3.450

3.395

3.886

3.395

3.886

3,5

7

CHASSIS-DUBBELE CABINE

MIN.

MAX.

3,5

7

3.750

4.005

4.495

4.005

4.495

3,5

7,2

3,5

7

4.100

4.005

4.495

4.005

4.895

3,5

7,2

3,5

7

4.350

4.830

5.340

5,2

7,2

5,2

7

4.750

5.690

6.190

5,2

7,2

7

7

5.100

5.690

6.190

7,2

7,2

7

7

CHASSIS-CABINE
ENKELLUCHT

De chassis-cabine enkellucht, met
opbouwlengtes tot 4.495 mm, GVW
tot 3,5 ton en een laadvermogen tot
1.600 kg, biedt sterkte en comfort
gecombineerd met een uitstekende
flexibiliteit bij de opbouw.
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GVW (t)

DUBBELLUCHT

CHASSIS-CABINE
DUBBELLUCHT

De chassis-cabine dubbellucht is
verkrijgbaar met opbouwlengtes
tot 6.190 mm, GVW tot 7,2 ton en
laadvermogen tot 4.900 kg.
Het onderscheidt zich door
zijn ongeëvenaarde robuustheid
en veelzijdigheid.

CHASSIS-DUBBELE CABINE

De chassis-dubbele cabine biedt
plaats aan de bestuurder en 6
passagiers, dit in alle comfor t,
en is leverbaar in enkellucht
en dubbellucht.

KLEUREN

KIES DE KLEUR VAN UW DAILY

Voor de kleur van uw Daily hebt u de keuze uit honderden uni- en metallic-lakken, passend bij de huisstijl van uw bedrijf, uw
bestaande wagenpark of gewoon de kleur die u het mooiste vindt. De hier getoonde lakkleuren vormen slechts een kleine greep
uit de vele voor u beschikbare kleuren voor de Daily.
METALLIC KLEUREN

50183 - LUNAR WHITE

52481 - BOREAL BLUE

52434 - ECO GREEN

50124 - METALLIC RED

52205 - BRILLIANT GREY

50116 - PLATINUM GREY

50127 - ULM GREY

52358 - STONE GREY

52360 - ALL BLACK

50051 - LIGHT BLUE

50120 - PEGASO BLUE

52507 - ICE WHITE

50105 - POLAR WHITE

52170 - SUN YELLOW

52028 - ADVENTURE ORANGE

50126 - MARANELLO RED

50162 - PROFESSIONAL GREY

52062 - BACK TO BLACK

UNILAK
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IVECO ON IS DE NIEUWE WERELD VAN GEÏNTEGREERDE
SERVICES EN TRANSPORTOPLOSSINGEN.
De services die worden aangeboden onder IVECO ON zijn onderverdeeld in vijf clusters:
▪ FLEET, voor efficiënt wagenparkbeheer via controle van brandstofverbruik en chauffeurs, missieplanning,
route-optimalisatie en verwerking van bestellingen.
▪ UPTIME om het voertuig op weg te houden, onvoorziene pechgevallen te voorkomen en pechhulp te bieden.
▪ CARE, specifieke voer tuigcontrole en -rappor tage en de assistentie van uw IVECO DRIVER PAL spraakgestuurde
reisgenoot zorgt dat u zich onderweg zonder zorgen volledig op uw werk kunt concentreren.
▪ MAINTENANCE AND REPAIR (onderhoud en reparatie) voor gespecialiseerde assistentie met een keuze aan
op maat gemaakte servicecontracten.
▪ PARTS (onderdelen) met ruime keuze uit originele IVECO onderdelen en accessoires om elke IVECO te vervolledigen.

SMART PACK
Het SMART PACK biedt de voordelen van IVECO ON CARE en IVECO ON UPTIME met de volgende services:
SMART REPORT: het Driving Style Evaluation (DSE) algoritme genereer t wekelijks rapporten over de prestaties
van het voer tuig en het rijgedrag van de chauffeur en geeft daarbij tips over hoe de rijstijl kan worden verbetert om het
brandstofverbruik en de voertuigprestaties te optimaliseren.
SAFE DRIVING REPORT: samen met het Smar t Repor t en dankzij de Driving Style Evaluation
ontvangt u nu dit nieuwe rapport waarmee u de veiligheidsaspecten aan boord kunt bewaken.
IVECO ON KLANTENPORTAL EN APP: deze bieden u de mogelijkheid om het brandstofverbruik van uw voer tuig
en de rijstijl van uw chauffeur dynamisch te monitoren en zo de prestaties van uw wagenpark te optimaliseren.
Deze tools maken het ook mogelijk afspraken voor onderhoudsbeur ten zo in te plannen dat de inzetbaarheid
van de voertuigen maximaal is.
VEHICLE MONITORING EN REMOTE ASSISTANCE: de proactieve benadering die wordt mogelijk gemaakt door de
diagnosetool op afstand, teleservices en over-the-air software-updates anticipeert op mogelijke storingen en maximaliseert
de uptime van uw voertuig(en).

PREMIUM PACK
Het PREMIUM PACK biedt alle services van het SMART PACK plus de voordelen van IVECO ON CARE, UPTIME,
FLEET en R&O.
FLEET MANAGEMENT helpt u bij het monitoren van het brandstofverbruik van uw voer tuigen en de controle van
uw chauffeurs. Daarnaast kunt u hiermee hun dagelijkse werkzaamheden plannen, routes optimaliseren en opdrachten
versturen. Een gedetailleerde administratie van uw voer tuigpark verschaft inzicht in de werkdagen van chauffeurs en de
geolocatie van uw voertuigen.
IVECO WEB API: de “Application Program Interface” maakt het mogelijk data flexibel in uw eigen systemen
te integreren en data van IVECO-voer tuigen samen met data van voer tuigen van andere merken in één tool
te verwerken.
PAY PER USE: het geconnecteerde onderhoudscontract waarbij de vergoeding perfect aansluit bij de
gebruiksomstandigheden, ook wanneer deze veranderen.
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BESPAAR GELD, VERBETER UW PRESTATIES en VEREENVOUDIG
UW WERK met de connectiviteitsoplossing die het best bij uw behoeften past.
ONTDEK MEER OVER DE COMMERCIËLE PAKKETTEN WAARUIT
U UW SERVICES KUNT KIEZEN.

SERVICE-OPLOSSINGEN
ELEMENTS: SERVICEPAKKETTEN OP MAAT

Om u steeds het beste te kunnen bieden, heeft IVECO ELEMENTS gecreëerd:
op maat gemaakte service-pakketten, ontworpen om uw voer tuig op weg te houden
met minimale onderbrekingen voor onderhoud en reparaties.
Kies uw contract voor gepland onderhoud en uitgebreide garantie, door de
belangrijkste elementen te combineren die bij deze aanbieding horen (Onderhoud,
Aandrijflijn, Buiten aandrijflijn, Slijtage) en die perfect bij uw business passen.

ONDERHOUD
- Onderhoud
- Smering
- Olie en vloeistofverversingen
volgens het onderhoudsschema en werkplaatshandboek

BUITEN
AANDRIJFLIJN

AANDRIJFLIJN
-

Motor
Injectiesysteem
Versnellingsbak
Reparaties aan cardanas
en assen

- Onderdelen die nog niet
zijn gedekt
in het pakket Aandrijflijn
(bijv. elektrische installatie)

SLIJTDELEN
-

Koppeling
Remblokken
Remschijven
Remtrommels
Remvoeringen

DE TABEL HIERONDER GEEFT EEN OVERZICHT VAN ALLE MOGELIJKE COMBINATIES:
CONTRACTEN VOOR GEPLAND ONDERHOUD
ONDERHOUD

AANDRIJFLIJN

BUITEN
AANDRIJFLIJN

UITGEBREIDE GARANTIE
SLIJTDELEN

AANDRIJFLIJN

BUITEN
AANDRIJFLIJN

Neem contact op met uw lokale dealer om het perfect op
uw business afgestemde contract te kiezen.

Probeer de R&O PAY PER USE SERVICE; het geconnecteerde onderhoudscontract waarbij
de vergoeding perfect aansluit bij de gebruiksomstandigheden, ook wanneer deze veranderen.
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PERFECTIONEER UW DAILY-ERVARING

Accessoires helpen u uw werkplek “in beweging” te personaliseren, waardoor u zich in elke situatie op uw gemak voelt. Pas uw Daily
aan uw wensen aan met geavanceerde technologie, comfort, veiligheid en efficiëntie dankzij het uitgebreide, speciaal voor IVECO
ontwikkelde accessoireprogramma.

INTEGRATIE & TECHNOLOGIE AAN BOORD
Maak van uw Daily een mobiel kantoor met de nieuwste
technologie. De nieuwe Apple CarPlay en Android Auto
systemen via Wi-Fi zijn een slimmere, veiligere manier om
uw telefoon tijdens het rijden te gebruiken. U kunt
routebeschrijvingen ontvangen, telefoongesprekken
voeren, berichten verzenden en ontvangen en van uw
favoriete muziek genieten. Dit allemaal op uw nieuwe,
ingebouwde 9" display dat kan worden gekoppeld met
achteruitrijcamera’s en zo een compleet systeem vormt
voor zowel bestelwagens als bakwagens.
De smartphone-houder past perfect op het dashboard en dankzij
de Qi-technologie kunt u uw smartphone draadloos opladen.
DRIVING EXPERIENCE & PROFITABILITY
Maak uw keuze uit de vele accessoires waarmee u uw
voertuig nog efficiënter kunt maken. Het nieuwe
wisserbladsysteem met de Aquablade technologie is een nre
“flat blade” met geïntegreerde sproeierfunctie die vloeistof
over de gehele breedte van het blad over de voorruit
verspreidt voor een efficiëntere en preciezere reiniging.
Een 100% LED lamp met de unieke eigenschap dat hij
zowel links als rechts kan worden gemonteerd, simpelweg
doordat de lens kan worden omgedraaid.
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ALTIJD VEILIG
Met een op maat gemaakt aanwezigheidsdetectiesysteem,
technologisch ontwikkeld en getest, kunt u waarnemen of
zich een obstakel in de dode hoek bevindt. Het systeem
detecteer t continu de aanwezigheid dankzij radars onder
de achterbumpers en waarschuwt de bestuurder met een
display in de cabine.
Nieuw verlichte sidebars, gemaakt van roestvast staal
voorkomen schade aan de zijkant van het voer tuig
en het chassis. De deuren kunnen nog steeds worden
geopend, ook na een zijdelingse aanrijding.
GEKNIPT VOOR UW WERK
Maak uw voer tuiguitrusting van buiten en van binnen af
door te kiezen uit een breed scala aan bagagerekken
gemaakt van lichtgewicht corrosiebestendig aluminium die
eenvoudig te installeren zijn. Met een transpor tkoker,
zwaailichthouder en loopplank op de dakdrager kunt u de
veelzijdigheid ervan verder verhogen.
Bovendien kunt u voor een volledige verzorging van de
cabine de meest geschikte matten en nieuwe stoelhoezen
voor uw werkzaamheden selecteren.

IVECO GENUINE PARTS houdt uw Daily betrouwbaar
en kosteneffectief tijdens zijn lange dienstjaren.
Het grote aanbod bevat onder andere nieuwe en
ruilonderdelen, servicekits en telematica-oplossingen. IVECO
beheer t een netwerk van 6 onderdelendepots en maakt
gebruik van geavanceerde technologieën om 24/7 leveringen
in Europa te garanderen.

IVECO ASSISTANCE NON-STOP is 24 uur per dag,
7 dagen per week telefonisch bereikbaar om uw Daily op de
weg en uw bedrijf draaiend te houden.
IVECO NON-STOP is de originele IVECOsmartphonetoepassing die u kunt gebruiken om met IVECO te
communiceren als uw voertuig defect is. Voer uw
voertuiginformatie (VIN en kenteken)
in en met een simpele druk op de knop kunt u een hulpaanvraag
verzenden naar het IVECO Customer Center. Wij nemen uw
aanvraag meteen in behandeling, schakelen de dichtstbijzijnde
werkplaats in en volgen de reparatie van het voertuig op. Via de
app kunt u updates ontvangen over de vooruitgang van de
reparatie van uw voertuig.

IVECO CAPITAL is IVECO’s eigen handelsmerk voor
financiële dienstverlening en voorziet in een volledig aanbod
voor financiering, leasing, verhuur en ondersteunende diensten
voor bedrijfsvoertuigen.
Contracten voor verlengde garantie, onderhoud en reparatie,
alsmede diverse soorten verzekeringen, kunnen in het pakket
worden opgenomen*. Alle financiële pakketten zijn op de
klantbehoeften aangepast en zijn van toepassing op zowel
nieuwe als gebruikte voertuigen en op ombouwuitvoeringen.
Neem voor meer informatie contact op met uw IVECO-dealer.
*
Behoudens kredietgoedkeuring. De aanbiedingen en producten kunnen
per land variëren, afhankelijk van de plaatselijke fiscale en administratieve
regelgeving.

IVECO is een handelsmerk van CNH Industrial N.V., een globale marktleider in de kapitaalgoederensector dat via verschillende bedrijven landbouw- en
bouwmachines,trucks,bedrijfsvoertuigen,bussen en speciale voertuigen ontwerpt,produceert en verkoopt,en bovendien een groot aantal aandrijflijntoepassingen.
Het bedrijf distribueert ook originele, hoog presterende onderdelen voor alle industriële en commerciële merken van CNH.
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DE IN DEZE CATALOGUS OPGENOMEN INFORMATIE EN AFBEELDINGEN ZIJN ALLEEN TER INDICATIE.
IVECO BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING COMMERCIËLE OF TECHNISCHE VERANDERINGEN AAN TE BRENGEN.
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