
NIEUW IVECO DAILY 

Hi Daily! Wat is er nieuw? 
 
 
 

 

IVECO DAILY: ONTMOET UW NIEUWE 
ZAKENPARTNER 
De Daily bestaat al meer dan 40 jaar en zorgt voor een eersteklas 
werkomgeving. 
Maar nu evolueert hij naar de volgende stap: met zijn nieuwe adaptieve en 
intelligente oplossingen is de Iveco Daily er klaar voor om uw echte 
zakenpartner te worden. 
 

Primeur in de sector. 
Nieuwe Daily Air-Pro: de innovatieve pneumatische vering met slimme 
elektronische bediening, eenvoudig te bedienen met de joystick in de cabine, 
verbetert uw rijcomfort, beschermt u en uw lading, en past zich aan uw werk 
aan. 
 

Hi Daily! 
Met de nieuwe Daily's vocale assistent kunt u naadloos en vocaal 
communiceren met uw voertuig en genieten van een veilige en stressvrije 
rijervaring. 
 

Connectiviteit op maat. 
De connectiviteit van de Iveco Daily blijft zich ontwikkelen en biedt steeds 
meer gepersonaliseerde diensten die zijn afgestemd op uw gebruik van het 
voertuig en uw wensen. 
 
 

Niet alleen een bedrijfsvoertuig: het is uw nieuwe zakenpartner. 

 

De nieuwe Daily verzekert u van de beste prestaties bij elke missie, dankzij de 
keuze uit twee zeer zuinige motoren: 

• 2,3-liter motor - vermogen variërend van 116 tot 156 pk 
• 3-liter motor (ook verkrijgbaar in versie met gecomprimeerd aardgas) - 4 

verschillende vermogens van 136 tot 207 pk en een koppel tot 470 Nm 

 
En dankzij het volledig her-ontworpen nabehandelingssysteem met dubbele 



SCR-technologie behoudt de Daily de uitgebreide carrosserie-
aanpassingsmogelijkheden van de vorige modellen. 
 

TOT 6% BRANDSTOFBESPARING 
 

• 25% verhoging van de druk in het common rail systeem waardoor de 
verbranding efficiënter verloopt 

• nieuwe stalen zuigers met verbeterde thermo-mechanische weerstand 

 

DE BESTE SCHAKELBAARHEID EN PRECISIE IN ZIJN KLASSE 
Dankzij de nieuwe transmissie wissel en het geoptimaliseerde 
synchronisatiesysteem biedt de handgeschakelde versnellingsbak van de 
nieuwe Daily een uitstekende rijervaring: 

• tot 50% minder schakelinspanning 
• 18% langere levensduur 
• geen olieverversing nodig 

 

 

 

 
 


