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NOWY DAILY.  
JESZCZE SPRYTNIEJSZY.

SPIS TREŚCI:

Daily po raz kolejny wspina się na wyżyny rozwoju za sprawą nowych 
adaptacyjnych i inteligentnych rozwiązań, które czynią go Twoim 
najwierniejszym kompanem w biznesie.

Nowa rodzina Daily AIR-PRO wprowadza pionierskie rozwiązanie:  
innowacyjne, inteligentne zawieszenie pneumatyczne sterowane 
elektronicznie za pomocą dedykowanego pokrętła w kabinie. AIR-PRO 
podnosi komfort jazdy, chroni Ciebie i Twój ładunek oraz dostosowuje 
się do charakteru Twojej pracy. 

Daily oferuje możliwość interakcji głosowej z pojazdem, zapewniając  
Ci bezpieczną, bezstresową i komfortową jazdę oraz wysoką wydajność 
biznesową. 

Nieustannie przecierając szlaki w obszarze łączności, stale powiększamy 
ofertę spersonalizowanych usług, które dopasowujemy do Twojego biznesu 
oraz sposobu, w jaki wykorzystujesz Daily.

Od ponad 40 lat Daily zapewnia najlepsze warunki pracy, czemu 
zawdzięcza swoją niezwykłą popularność na rynku pojazdów użytkowych. 
W zgodzie ze swoim dziedzictwem pojazd wykorzystuje technologie, które 
nieustannie dostosowują się do Ciebie oraz warunków Twojej pracy, 
podnosząc komfort użytkowania i prowadzenia do najwyższego poziomu  
w branży.
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CIAO DAILY! 
CO NOWEGO?

NIEBYWALE  
KOMFORTOWE FOTELE
 ▪ Siedzisko, oparcie i zagłówek wykonane  

 z pianki z pamięcią kształtu
 ▪ Większy komfort i zapobieganie zmęczeniu
 ▪ Fotele wykonane w nowych wzorach  

 i z nowych materiałów
 ▪ Zaprojektowana na nowo krawędź  

 fotela wraz z dźwignią do regulacji,  
 co ułatwia wychodzenie z pojazdu
 ▪ Wydłużone siedzisko oraz zagłówek -  

 dla maksymalnej wygody 

IVECO DRIVER PAL  
Z OBSŁUGĄ AMAZON ALEXA
 ▪ Cyfrowy asystent głosowy kierowcy z obsługą Amazon Alexa
 ▪ Unikalna funkcja MYIVECO przeznaczona do sprawdzania stanu pojazdu,  

 zamawiania pomocy drogowej i korzystania z nawigacji
 ▪ Funkcja MYCOMMUNITY umożliwiająca wielojęzyczną 

 komunikację z innymi kierowcami
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ZAWIESZENIE AIR-PRO
 ▪ Łatwe sterowanie za pomocą intuicyjnego pokrętła  

 i wyświetlacza TFT
 ▪ Stałe i automatyczne poziomowanie pojazdu
 ▪ Zmniejszenie kąta przechyłu podczas pokonywania  

 zakrętów dla jeszcze większego bezpieczeństwa
 ▪ Komfort i stabilność dzięki ograniczeniu drgań
 ▪ Czas podnoszenia poniżej 10 sekund: szybki załadunek i rozładunek

NOWA MANUALNA  
SKRZYNIA BIEGÓW
 ▪ Najwyższa precyzja w tej klasie pojazdów,  

 luz zmniejszony o 50%
 ▪ Zwiększony nawet do 350 000 km  

 interwał wymiany oleju
 ▪ Większa wytrzymałość sprzęgła (dla silnika 2,3 l)
 ▪ Precyzja zmiany biegów równa  

 samochodom osobowym

ZOPTYMALIZOWANE SILNIKI
 ▪ Silniki 2,3 l i 3,0 l o mocy do 207 KM (silnik 3,0 l)
 ▪ Moment obrotowy większy nawet o 15% 
 ▪ Oszczędność paliwa sięgająca 6% (WLTP, 2,3 l)
 ▪ Redukcja emisji NOx w rzeczywistych warunkach użytkowych
 ▪ Pełna zgodność z normami emisji Euro VI-E oraz Euro 6-d final
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KOMFORT  
JAZDY  
I RENTOWNOŚĆ

NOWA MANUALNA SKRZYNIA BIEGÓW

Luz zmniejszony o 50%;  
największy komfor t i precyzja zmiany biegów  
w tej klasie pojazdów

Brak konieczności wymiany oleju przekładniowego  
nawet do przebiegu 350 000 km 

O 18% wzrost wytrzymałości sprzęgła  
(w modelach z silnikiem 2,3 l)

Nawet o 20% wyższa precyzja zmiany biegów  
równa samochodom osobowym 

ZOPTYMALIZOWANA GAMA SILNIKÓW 

Oszczędność paliwa sięgająca 6% w modelach  
z silnikiem 2,3 l (cykl WLTP)

Wzrost momentu obrotowego nawet o 15%  
dla bardziej wymagających zastosowań

Pełna zgodność z normami emisji Euro VI-E oraz Euro 6-d final
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2,3-litrowy silnik F1A 3,0-litrowy silnik F1C

Euro 6-D Final, do zastosowań lekkich
Euro VI-E, do zastosowań ciężkich Euro VI-E, do zastosowań ciężkich

Euro VI-E,  
do zastosowań ciężkich, 

wersja CNG**

NAZWA HANDLOWA 120 140 160 160 180 210 CNG

MOC (KM) 116 (86 kW) 136 (101 kW) 156 (116 kW) 160* (119 kW) 176 (131 kW) 207 (154 kW) 136 (101 kW)

MOMENT  
OBROTOWY (Nm) 340 370 400 400 430 470 350

TURBO e-VGT e-VGT VGT VGT e-VGT WG

SKRZYNIA BIEGÓW MANUALNA HI-MATIC / MANUALNA HI-MATIC /  
MANUALNA

HI-MATIC /  
MANUALNA HI-MATIC HI-MATIC / MANUALNA

*Tylko Podwozie  **Sprężony gaz ziemny 
e-VGT: Turbosprężarka o zmiennej geometrii sterowanej elektronicznie; VGT: Turbosprężarka o zmiennej geometrii; WG: WasteGate 

3,0-litrowy silnik F1C na sprężony gaz ziemny (CNG)3,0-litrowy silnik Diesla F1C z SCR2,3-litrowy silnik Diesla F1A z SCR

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ  
O NAJWYŻSZYCH OSIĄGACH
Niezależnie od misji, którą wykonujesz, Twoje Daily sprosta każdemu wyzwaniu. Do wyboru masz dwa wyjątkowo oszczędne 
silniki zoptymalizowane pod kątem najwyższych osiągów bez względu na zastosowanie: wariant 2,3 l oferujący moc w zakresie 
od 116 do 156 KM oraz wariant 3,0 l, który jest dostępny w przedziale mocy od 160 do 207 KM i osiąga moment obrotowy 
rzędu 470 Nm. Silniki 3,0 l są również dostępne w wersji na sprężony gaz ziemny (CNG).

Zaprojektowany w całości od nowa układ oczyszczania spalin z technologią podwójnego katalizatora SCR zachowuje wyjątkową 
elastyczność poprzednich modeli pod względem możliwości zabudowy. Układ spełnia wymogi norm Euro VI-E oraz Euro 6-D 
Final i odznacza się współczynnikiem zgodności wynoszącym 1, co w rzeczywistych warunkach użytkowych oznacza zgodność 
przez cały okres eksploatacji.

OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA NA POZIOMIE 6%
Silniki pojazdów Daily są unikalne pod względem zużycia paliwa: wariant 2,3 l osiąga oszczędność na poziomie 6% (cykl WLTP) 
za sprawą większej wydajności spalania, dzięki zwiększeniu ciśnienia w układzie common rail o 25% do 2000 bar, a także nowym 
stalowym tłokom o lepszej wytrzymałości termomechanicznej.
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Nowa ręczna skrzynia biegów FT 50.6

PRECYZYJNA 
ZMIANA BIEGÓW
Nowa manualna skrzynia biegów zapewnia najwyższy 
komfort prowadzenia pojazdu dzięki wygodnej i precyzyjnej 
zmianie przełożeń.. Luz został zredukowany o 50% w 
porównaniu z poprzednimi modelami. Skrzynia biegów nie 
wymaga zmiany oleju nawet do 350 000 km, co dodatkowo 
obniża całkowity koszt posiadania Daily. Wytrzymałość 
sprzęgła wzrasta o 18% w wersji sprzężonej z silnikiem 2,3 l.

SUPERNOWOCZESNA  
I NIEZWYKLE WYGODNA
Nowy drążek zmiany przełożeń. 
Zoptymalizowana synchronizacja.

NAJWYŻSZA PRECYZJA  
W TEJ KLASIE POJAZDÓW
Precyzja równa samochodom osobowym.

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ
Nowe łożyska i uszczelki oraz ulepszony  
układ smarowania.

WYDŁUŻONE INTERWAŁY WYMIANY OLEJU 
Interwały olejowe na poziomie 350 000 km. 
Nowy, syntetyczny olej przekładniowy. 

DOSKONAŁY STOSUNEK MOMENTU 
OBROTOWEGO DO MASY (8,8 Nm/kg)
Zminimalizowana masa i zwiększony użyteczny  
moment obrotowy.

GOTOWA NA WYŻSZY MOMOENT  
OBROTOWY (+15%)
Pojazdy z silnikiem 2,3 l osiągają nawet 400 Nm. 
+19% maksymalnego momentu rozruchowego, do 380 Nm.

PEŁNA PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY
Wyjątkowa, 8-biegowa, automatyczna przekładnia  
HI-MATIC jest dostępna w pełnej gamie Daily. Zapewnia 
korzyści związane z komfortem, bezpieczeństwem, 
oszczędnością paliwa i wydajnością. 

Wszystkie te zalety, w połączeniu z ekologią i niskim 
całkowitym kosztem posiadania.
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DYNAMICZNA  
INTELIGENCJA  
I BEZPIECZEŃ-
STWO

NOWE ZAWIESZENIE  
PNEUMATYCZNE AIR-PRO

Łatwa obsługa za pomocą dedykowanego pokrętła w kabinie

Podgląd wybranego trybu lub wysokości  
na wyświetlaczu centralnym

Podnoszenie lub opuszczanie w czasie poniżej 10s  
ułatwia załadunek i rozładunek

Zawsze optymalna równowaga, dynamicznie  
dostosowywana co 10 milisekund

Ograniczenie drgań nawet o 25% na nierównej nawierzchni

Kąt przechyłu zmniejszony nawet o 30% przy pełnym załadunku

WSPOMAGANIE PROWADZENIA  
I FUNKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

AEBS i asystent hamowania

Asystent jazdy w korku

Tempomat adaptacyjny

Aktywny asystent pasa ruchu

Asystent bocznego wiatru

Kontrola trakcji z asystentem zjazdu ze wzniesienia
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INTELIGENTNE  
ZAWIESZENIE
Zastosowane w modelu Daily rewolucyjne 
zawieszenie AIR-PRO nieustannie dostosowuje  
się do warunków jazdy i błyskawicznie reaguje  
na każdą sytuację drogową, zapewniając  
wyjątkowe bezpieczeństwo i komfort Tobie  
oraz Twojemu ładunkowi.

Dedykowane pokrętło obok kierowcy oraz 
informacja o wybranym trybie na wyświetlaczu TFT, 
znacząco ułatwiają obsługę pneumatyki.

PEŁNA KONTROLA

ADAPTACYJNA STRATEGIA AIR-PRO
Unikalny moduł stałej kontroli tłumienia AIR-PRO (Continuous Damping Control - CDC) reaguje niemal natychmiastowo na 
niekorzystne warunki drogowe, obliczając co 10 milisekund idealne ciśnienie w każdym amortyzatorze, zapewniając najwyższą 
dynamikę pracy zawieszenia.

DYNAMICZNA KONTROLA
Ustaw zawieszenie tak, jak chcesz: bardziej miękkie i 
gwarantujące wysoki komfort jazdy lub oferujące maksymalną 
kontrolę przechyłu dla najwyższej wydajności podczas jazdy 
z pełnym obciążeniem. Inteligentny system jest łatwy w 
obsłudze dzięki zastosowaniu ergonomicznego, pokrętła.

STATYCZNA KONTROLA
Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, a zawieszenie AIR-PRO 
podnosi się lub obniża w czasie krótszym niż 10 sekund. 
Oszczędzaj czas dzięki błyskawicznemu dostosowaniu 
wysokości pojazdu na potrzeby załadunku lub rozładunku. 

Oddziaływanie  
zewnętrzne  
(warunki na drodze,  
wiatr boczny itp.)

Reakcje pojazdu

Parametry

Ciśnienie w hamulcach
Położenie pedału gazu

Prędkość jazdy
Ruchy kierownicą

Masa

Aktywność 
kierowcy

Ładunek
Moduł sterujący AIR-PRO niezależnie  
dostosowuje siłę tłumienia  
wszystkich 4 amortyzatorów

MODUŁ 
STERUJĄCY 

AIR-PRO
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BEZPIECZNA I BEZSTRESOWA JAZDA
Zastosowane w Daily zaawansowane systemy wspomagające kierowcę, zapewniają korzyści w trudnych sytuacjach drogowych i 
umożliwiają bezstresową jazdę mimo dużego natężenia ruchu. Twoja praca stanie się mniej męcząca i bardziej bezpieczna.

ZACHOWUJ PRZYCZEPNOŚĆ NA ŚLISKICH 
NAWIERZCHNIACH

JEDŹ KOMFORTOWO I BEZPIECZNIE

BEZSTRESOWA JAZDA W WARUNKACH DUŻEGO 
NATĘŻENIA RUCHU

UTRZYMUJ SIĘ NA SWOIM PASIE

UNIKAJ KOLIZJI W RUCHU MIEJSKIM

BEZPIECZNIE POKONUJ STROME ZJAZDY

ZACHOWUJ STABILNOŚĆ PRZY BOCZNYCH 
PODMUCHACH WIATRU

Traction Plus

Tempomat adaptacyjny

Funkcja Queue Assist 

Funkcja ProActive Lane Keeping Assist

AEBS i City Brake Pro

Hill Descent Control

Funkcja Crosswind Assist
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NIEBYWALE 
KOMFORTOWE  
FOTELE

NOWE FOTELE

Pierwszy lekki samochód użytkowy z poduszką siedziska,  
oparciem i zagłówkiem wykonanymi z pianki  
z pamięcią kształtu

30% redukcja nacisku skutkuje większym komfor tem  
i mniejszym ryzykiem wystąpienia bólu pleców

+15 mm dodatkowej pianki na elementach bocznych  
dla większego bezpieczeństwa i komfor tu jazdy

Siedzisko dłuższe o 20 mm i grubsze  
o 15 mm zapewnia lepsze podparcie dla nóg

Zaprojektowane całkowicie od nowa osłony boczne  
i dźwignie do regulacji zostały zoptymalizowane pod  
kątem częstego wysiadania z pojazdu.
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Pianka z pamięcią kształtu, początkowo stosowana  
przez NASA, doskonale pochłania energię  
i jest bardzo miękka. Pianka dostosowuje się do ciała, 
równomiernie rozprowadzając jego ciężar  
i chroniąc przed uderzeniami.

4. Osłona boczna i dźwignia do regulacji zostały 
zaprojektowane na nowo, żeby ułatwić wsiadanie, 
wysiadanie i regulację.

1. Środkowe gąbki siedziska, oparcia oraz zagłówka - 
wszystkie wykonane z pianki z pamięcią kształtu - 
dostosowują się do kształtu ciała, zapewniając najwyższy 
komfort i zapobiegają bólom pleców.

3. Siedzisko, wydłużone o 20 mm oraz grubsze  
o 15 mm, zapewnia lepsze podparcie nóg  
w przypadku wyższych osób.

2. Pianka w elementach bocznych została zoptymalizowana 
pod względem gęstości.  Wydłużyliśmy ją także o 15 mm, by 
zapewnić kierowcy bardziej stabilną pozycję za kierownicą.

Nowe fotele HI-ADAPTIVE zostały zaprojektowane tak, aby  
dostosowywały się do kierowcy i pasażera, zapewniając najwyższy  
komfort pracy, nawet w najdłuższe dni.

Daily jest pierwszym lekkim samochodem użytkowym wyposażonym  
w fotele z siedziskiem i oparciem z pianki z pamięcią kształtu, która 
równomiernie rozprowadza ciężar ciała i ogranicza nacisk nawet o 30%. 

Zagłówek, który również jest wykonany z nowej pianki, pochłania więcej 
energii podczas kolizji, lepiej chroniąc przed urazami kręgów szyjnych.

ZAPROJEKTOWANE  
Z MYŚLĄ  
O TOBIE
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NIEBYWALE KOMFORTOWE  
FOTELE 
Zastosowanie pianki z pamięcią  
kształtu w siedzisku, oparciu,  
a nawet zagłówku zapewnia 
maksymalny komfort.

NAJWYŻSZY KOMFORT  
JAZDY I ERGONOMIA
Kierownica Daily może być regulowana 
w dwóch płaszczyznach, co pozwala 
idealnie dopasować pozycję za 
kierownicą. Dla maksymalnej wygody i 
ergonomii. 

PŁYNNOŚĆ I ŁATWOŚĆ 
MANEWROWANIA
Układ elektrycznego wspomagania układu 
kierowniczego działa bardzo precyzyjnie  
i szybko reaguje na ruchy kierownicą.  
Unikalny tryb miejski "City Mode"  
ogranicza wysiłek podczas manewrowania 
nawet o 70%.

ŁATWA I PRZEJRZYSTA 
KOMUNIKACJA
Kolorowy wyświetlacz centralny o wysokiej 
rozdzielczości zapewnia wygodny  
oraz intuicyjny interfejs użytkownika, który 
ułatwia interakcję z Daily oraz daje dostęp do 
wszystkich kluczowych ustawień i informacji 
pojadzu w czasie rzeczywistym.

WYGODNE I EFEKTYWNE  
PARKOWANIE
Nowy elektryczny hamulec postojowy  
włącza się automatycznie po  
zaparkowaniu i wyłącza, gdy jesteś  
gotowy do ponownego wyruszenia  
w drogę. Jest to rozwiązanie, które zaoszczędzi 
Prawdziwa oszczędność  
czasu w codziennej miejskiej jeździe.

PRAKTYCZNA  
STACJA ROBOCZA
Rozkładany stolik w środkowym  
fotelu pasażera zapewnia praktyczną  
powierzchnię do pracy. 
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WSPÓŁPRACA  
I USŁUGI  
ŁĄCZNOŚCI

ŚWIAT ZINTEGROWANYCH  
USŁUG ŁĄCZNOŚCI 

Zmaksymalizuj czas nieprzerwanej pracy Daily dzięki usłudze 
monitorowania IVECO Control Room

Korzystaj ze zdalnej diagnostyki i bezprzewodowo aktualizuj 
oprogramowanie w najkrótszym możliwym czasie

Wykorzystaj potencjał rozwiązań do zarządzania flotą

Monitoruj swój styl prowadzenia i sprawdzaj oceny  
bezpieczeństwa jazdy online

*Usługa IVECO DRIVER PAL jest dostępna w języjach angielskim, niemieckim, francuskim,  
włoskim, hiszpańskim.

IVECO DRIVER PAL - CYFROWY ASYSTENT 
KIEROWCY Z OBSŁUGĄ AMAZON ALEXA

Dedykowane “FUNKCJE IVECO” umożliwiają interakcję  
z pojazdem oraz społecznością kierowców.

FUNKCJA "MYIVECO":
Uzyskaj dostęp do informacji na temat stanu pojazdu w czasie rzeczywistym

Wezwij pomoc drogową, gdy będzie potrzebna

Ustaw nawigację i sprawdzaj informacje podczas jazdy

Uzyskuj wskazówki dotyczące stylu jazdy, które pozwolą Ci 
maksymalizować oszczędność paliwa i jechać bezpiecznie

FUNKCJA "MYCOMMUNITY":
Bezpiecznie komunikuj się z innymi kierowcami

Korzystaj ze wsparcia i wiedzy innych

Przełam barierę językową, dzięki automatycznym tłumaczeniom
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MYCOMMUNITY MYIVECO 

POZNAJ IVECO DRIVER PAL — 
CYFROWEGO ASYSTENTA KIEROWCY
IVECO DRIVER PAL zapewnia kierowcy zupełnie nowy poziom komfortu pracy, przekształcając  
pojazd w idealnego towarzysza podróży.

Dzięki IVECO DRIVER PAL kierowca ma dostęp do wszystkich cyfrowych udogodnień,  
z poziomu kabiny otrzymuje możliwość interakcji głosowej z pojazdem oraz społecznością kierowców  
i może korzystać z połączonych usług IVECO za pośrednictwem poleceń głosowych Amazon Alexa.  
Oznacza to zwiększenie komfortu jazdy bez potrzeby zdejmowania rąk z kierownicy  
i odwracania wzroku od drogi.

FUNKCJA "MYIVECO"
WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ CYFROWEGO 
ASYSTENTA IVECO DRIVER PAL
W połączeniu z modułem łączności Connectivity Box, usługa 
IVECO DRIVER PAL umożliwia sprawdzanie stanu 
naładowania akumulatora, ciśnienia w oponach i poziomu 
płynów, a także ustawienie punktu docelowego w nawigacji 
czy umówienie wizyty serwisowej w najbliższym warsztacie 
IVECO. Od dziś Twój samochód jest Twoim najlepszym 
towarzyszem podróży.

FUNKCJA "MYCOMMUNITY"
ROZMAWIAJ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ 
KIEROWCÓW
Wyjątkowa funkcja MYCOMMUNITY daje Ci dostęp do 
wsparcia ze strony całej społeczności kierowców. Możesz 
wymieniać się informacjami na temat długiego czasu 
oczekiwania lub zatoru na drodze albo polecać najlepsze 
miejsca na postój.

Firma IVECO we współpracy z Amazon Web Services opracowała dwie unikalne "funkcje" Alexa (MYCOMMUNITY i MYIVECO), 
by zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pracy kierowców. Wypróbuj je w pojeździe lub w domu i przekonaj się o ich innowacyjności.*

* Amazon, Alexa i wszystkie powiązane znaki są znakami towarowymi spółki Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Społeczność kierowców Stan techniczny pojazduOdsłuchuj wiadomości Wyszukiwanie ważnych 
lokalizacji (POI)

Zamieszczaj własne  
wiadomości

Zamawianie pomocy  
drogowej Sterowanie nawigacją

Objaśnienia ostrzeżeń 
diagnostycznych

Ocena stylu jazdy

Różne opcje wyszukiwania  
(w pobliżu, na trasie,  

blisko lokalizacji)

DEDYKOWANE "FUNKCJE" IVECO
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INTUICYJNA INTERAKCJA
 ▪ Kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości 
 ▪ Czytelny i przyjazny dla użytkownika interfejs
 ▪ Intuicyjna obsługa najważniejszych ustawień 
 ▪ Łatwy dostęp do informacji

MONITOROWANIE CIŚNIENIA  
W OPONACH W CZASIE RZECZYWISTYM
 ▪ Dane dotyczące ciśnienia są wyświetlane na 

  wyświetlaczu centralnym
 ▪ Utrzymuj optymalne ciśnienie w oponach 
 ▪ Jedź bezpiecznie i oszczędzaj paliwo
 ▪ Funkcja dostępna w modelach z kołami pojedynczymi i podwójnymi

SYSTEM INFORMACYJNO-ROZRYWKOWY MYIVECO
 ▪ Czytelny wyświetlacz z ekranem dotykowym 7"
 ▪ Radio DAB
 ▪ Ocena stylu jazdy
 ▪ Apple CarPlay i Android Auto
 ▪ Wyświetlanie obrazu z kamery cofania

SYSTEM INFORMACYJNO-ROZRYWKOWY  
MYIVECO Z PAKIETEM TOMTOM®

 ▪ Nawigacja dla samochodów ciężarowych 
 ▪ Bieżące informacje o ruchu drogowym 
 ▪ Ostrzeżenia o ograniczeniach prędkości 
 ▪ Fotoradary
 ▪ Sterowanie głosowe
 ▪ Możliwość ustawienia parametrów pojazdu

TECHNOLOGIA  
W SŁUŻBIE KIEROWCY

WITAJ W ŚWIECIE ZINTEGROWANYCH 
USŁUG ŁĄCZNOŚCI
Zaawansowane usługi łączności IVECO dają pełną kontrolę nad pojazdem, umożliwiając bezproblemową i wydajną pracę, poprzez 
optymalizację wszystkich parametrów oraz czasu pracy Twojego Daily. Podpisz umowę na usługi łączności IVECO i korzystaj  
z nowych możliwości dostępnych dla modelu Daily!

ZMNIEJSZ CZAS PRZESTOJÓW
Aktywacja usług łączności umożliwia monitorowanie stanu 
technicznego pojazdu przez centrum CONTROL ROOM. 
Specjaliści IVECO powiadomią Cię o konieczności 
interwencji serwisowej, co może ograniczyć liczbę 
nieplanowanych przestojów pojazdu.

ZOPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ FLOTY
Monitoruj swój pojazd poprzez portal IVECO ON, zarówno 
z biura, jak i z trasy. Planuj wizyty serwisowe, by 
zmaksymalizować wydajność samochodu i korzystaj z 
inteligentnych raportów Smart Report, które pomogą Ci 
zadbać o stan techniczny pojazdu i zmniejszyć zużycie paliwa.

APLIKACJA EASY DAILY
Nowa aplikacja IVECO ON Easy Daily jest nieocenionym 
ułatwieniem dla kierowców samochodów IVECO Daily.
Używaj jej do sprawdzania stylu jazdy, aktywowania usługi 
pomocy drogowej IVECO Assistance Non-Stop, a także do 
zdalnego wyświetlania danych diagnostycznych pojazdu. 
Proste, prawda?

WYGODNIE ZARZĄDZAJ FLOTĄ
Skorzystaj z ofer ty usług telematycznych.
Dzięki współpracy IVECO z firmą Verizon możesz wydajniej 
i efektywniej zarządzać swoją flotą. Telematyka naszego 
par tnera umożliwia między innymi śledzenie pojazdów on-
line z funkcją geofencing oraz monitorowanie zużycia 
paliwa.
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ZREALIZUJ SWOJE AMBICJE
Dzięki bogatej ofercie silników Daily możesz idealnie dobrać parametry pojazdu do swojej misji. Nie musisz martwić się, że 
zabraknie Ci mocy, właściwości trakcyjnych, ładowności czy elastyczności, by wykonać pracę — a wszystko to przy niskim 
całkowitym koszcie posiadania. To wszystko, czego potrzebujesz, by zrealizować nawet największe ambicje.

e-VGT: Turbosprężarka o zmiennej geometrii sterowanej elektronicznie; VGT: Turbosprężarka o zmiennej geometrii; WG: WasteGate; CNG: Sprężony gaz ziemny

  F1A e-VGT 160  
  F1A e-VGT 140 

  F1A e-VGT 120 

  F1C e-VGT 210  
  F1C VGT 180  

  F1C VGT 160  

  F1C WG 140 CNG 
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3,5 - 7,2 t 3,5 - 7 t 3,5 - 7,2 t

UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ
IVECO Daily to idealny wybór bez względu na rodzaj wykonywanej misji. Dzięki najszerszej ofercie w branży oraz nieograniczonym 
możliwościom zabudowy, oferta Daily ma wszystko, czego potrzebujesz, by napędzać rozwój swojej firmy.

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA

KABINA POJEDYNCZA KABINA ZAŁOGOWA PODWOZIE BEZ KABINY
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KONSTRUKCJA NA MIARĘ NAJBARDZIEJ 
WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ
Z Daily szybko i sprawnie uporasz się z nawet najbardziej wymagającymi zadaniami. Od unikalnego podwozia opartego na ramie, 
przez układ napędowy z rozwiązaniami rodem z samochodów ciężarowych, aż po wysokowydajne zawieszenie — Daily ma 
wszystko, czego potrzebuje, by z łatwością udźwignąć najcięższy ładunek i szybciej wykonać powierzoną mu pracę. Oszczędzasz 
czas, zwiększasz rentowność i chronisz środowisko.
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NAJLEPSZE OSIĄGI PRZEZ  
CAŁY OKRES EKSPLOATACJI
Wybierając Daily, stawiasz na niezawodność oraz najlepsze osiągi w tej klasie pojazdów dzień po dniu i rok po roku. Dzięki 
zaawansowanej przekładni i wysokowydajnemu silnikowi pojazd gwarantuje dużą oszczędność paliwa i niski całkowity koszt 
posiadania, co stanowi wartość dodaną dla Twojej firmy przez cały okres eksploatacji samochodu.
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SAMOCHÓD, KTÓRY DOSTOSOWUJE  
SIĘ DO TWOICH POTRZEB
Pojazdy z nowej rodziny Daily AIR-PRO pomogą Ci w załadunku i rozładunku towaru. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku,  
żeby podnieść samochód na wysokość rampy załadunkowej lub opuścić go w celu łatwiejszego wyładowania towaru.

LEPSZE WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE  
I WIĘKSZA STABILNOŚĆ 

MAKSYMALNA KONTROLA  
W ZAKRĘTACH
Z łatwością pokonuj kręte trasy i ostre zakręty, 
zachowując bezpieczeństwo nawet przy pełnym 
załadunku — inteligentne zawieszenie zmniejsza  
kąt przechyłu nawet o 30%.

NIEBYWAŁY KOMFORT JAZDY
Nowy Daily AIR-PRO oferuje wyjątkowo płynną i komfortową 
jazdę dzięki zredukowaniu drgań aż o 25%.

Z AW I E S Z E N I E  P N E U M AT Y C Z N E  
A I R - P R O 

Złagodzone drgania  
w przestrzeni ładunkowej

Większe drgania tylnych kół

S TA N D A R D O W E  
Z AW I E S Z E N I E

Z AW I E S Z E N I E  P N E U -
M AT Y C Z N E  A I R - P R O
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DYNAMICZNA KONTROLA
Inteligentna adaptacyjna optymalizacja właściwości 
jezdnych oraz komfortu dzięki ciągłej kontroli tłumienia 
AIR-PRO Continuous Damping Control — unikatowej w 
segmencie samochodów dostawczych.

Ustawienie LOAD 
Optymalizuje właściwości jezdne, kąt przechyłu i 
konfigurację zawieszenia przy pełnym załadunku.

Ustawienie AUTO 
Automatyczne dostosowywanie parametrów.

Ustawienie SOFT 
Zapewnia optymalny komfort jazdy samochodem  
bez ładunku i minimalizuje drgania.

STATYCZNA KONTROLA
Nowe pneumatyczne zawieszenie jest łatwe w obsłudze 
dzięki przyciskom w górnej części pokrętła. 
Nowe pneumatyczne zawieszenie AIR-PRO ma specjalny  
zbiornik powietrza, który przyspiesza podnoszenie (poniżej 
10s) i skraca czas załadunku oraz wyładunku. 

DO GÓRY 
Jedno naciśnięcie umożliwia podniesienie samochodu  
do maksymalnej wysokości.

W DÓŁ 
Opuść samochód, żeby ułatwić załadunek/wyładunek.

D: JAZDA! 
Wprowadza optymalne ustawienia jazdy umożliwiające 
szybkie wyruszenie w drogę.

M: ZAPISZ  
Zapamiętuje i przywołuje konkretne ustawienie wysokości.
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DAILY HI-MATIC

PEŁNA  
PRZYJEMNOŚĆ  
Z JAZDY
Ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów IVECO zapewnia najwyższą przyjemność z jazdy: ergonomiczna, 
wielofunkcyjna dźwignia pozwoli Ci skupić całą uwagę na prowadzeniu pojazdu oraz warunkach drogowych, 
zapewniając większe bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Legendarna trwałość i niezawodność Daily opierają się na rozwiązaniu, które chroni silnik i układ napędowy, redukując 
konieczność obsługi.

Wybieraj spośród szerokiej gamy silników. Daily HI-MATIC oferuje szeroką gamę silników o pojemności 2,3 l i 3,0 l oraz mocy 
od 136 do 207 KM, zawierającą rozwiązanie dla każdej misji.
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Ekologia i przyjemność jazdy dzięki zasilaniu sprężonym gazem ziemnym. Pełna przyjemność z jazdy zapewniana przez 
HI-MATIC jest dostępna we wszystkich modelach IVECO Daily CNG: doskonałe osiągi, wydajność i komfort pracy Daily HI-
MATIC idą w parze z dbałością o środowisko oraz niższym całkowitym kosztem posiadania (TCO) dzięki zastosowaniu technologii 
gazu ziemnego.

Wyjątkowo duża oszczędność paliwa w Daily HI-MATIC jest możliwa dzięki trybom ECO i Power oraz  
funkcji Start & Stop, w którą standardowo wyposażone są pojazdy z silnikiem 2,3 l. Automatycznie dostosowująca się przekładnia 
zapewnia płynne włączanie właściwego biegu w czasie krótszym niż 200 milisekund. Duży zakres przełożeń oznacza, że silnik 
pracuje zawsze na optymalnym biegu.
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DAILY CNG

MISTRZ 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU
Niezależnie od wykonywanych misji Twoja przyjazna dla środowiska firma transportowa może liczyć na idealnego partnera  
w postaci Daily CNG (ang. Compressed Natural Gas — sprężony gaz ziemny). 

Zmniejsz swój ślad węglowy, napędzając Daily CNG biometanem, który ogranicza emisje CO2 prawie do zera. 

Wesprzyj swoją działalność potężnym i dynamicznym silnikiem 3,0 l CNG o mocy 136 KM i momencie obrotowym 350 Nm.
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MOC MOMENT 
OBROTOWY

PODWOZIE DO ZABUDOWY I FURGON
MINIBUS

Koła pojedyncze Koła bliźniacze

DAILY CNG 136 KM 350 Nm 35S 35C 40C 50C 65C 70C 50C 65C

DAILY HI-MATIC CNG: PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA  
I WYJĄTKOWO PRZYJEMNA JAZDA
Wkrocz na wyższy poziom komfortu i ekologii dzięki pierwszemu w tej klasie pojazdowi na gaz ziemny wyposażonemu w 
8-biegową skrzynię automatyczną.

Zwiększ oszczędność paliwa poprzez połączenie przekładni HI-MATIC z silnikiem na CNG.
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DAILY 7 TON:  
IDEALNY DO KAŻDEGO 
ZASTOSOWANIA
Jeśli chcesz więcej — więcej ładowności, więcej oszczędności paliwa, więcej komfor tu, większego bezpieczeństwa, 
lepszych właściwości jazdy - 7 tonowy DAILY to pojazd, którego potrzebujesz. Przy dopuszczalnej masie całkowitej 
pojazdu do 7,2 tony, jest to najmocniejszy pojazd, który ma największą ładowność: do 4,9 tony. Silnik Heavy-Duty 
o pojemności 3 litrów i wyjątkowa 8-biegowa automatyczna skrzynia biegów HI-MATIC zapewnia moc, wydajność 
i znaczne oszczędności paliwa. Solidna rama pojazdu, długi rozstaw osi do 5100 mm i nadwozie o długość do 
6750 mm, przekładają się na wyjątkową wszechstronność w zakresie dostosowanie pojazdu do Twoich potrzeb. 
Co więcej, wszystko to w połączeniu z najlepszymi wrażeniami z jazdy, komfor tem i bezpieczeństwem. To jest 
wyjątkowy pojazd, który zapewni wysoki zwrot z inwestycji rok po roku.

DAILY 4X4:  
DOSTAWA W KAŻDYM TERENIE
Możesz mieć pewność, że Daily 4x4 zabierze Cię wygodnie i bezpiecznie do celu, nieważne jak trudno dostępnego. 
Pojazd z takim napędem nie zna zbyt trudnych czy odległych miejsc.

Nieważne, co masz do zrobienia, terenowa i drogowa wersja o DMC do 7 ton ułatwi Ci zadanie.

Dotrzesz bezpiecznie do najbardziej odległej lokalizacji dzięki szeregowi udogodnień, takich jak ABS i ESP, specjalnie 
zaprojektowanych dla Daily 4x4. 

Polegaj na przyczepności gwarantowanej przez trzy blokowane mechanizmy różnicowe, zapewniające doskonałą 
trakcję w każdych warunkach.

Ciesz się absolutną przyjemnością z jazdy dzięki przekładni HI-MATIC, która pozwoli Ci komfortowo i bez trudu 
pokonywać strome zbocza za sprawą niskiego przełożenia.

DAILY Z KABINĄ ZAŁOGOWĄ:  
TWÓJ ZESPÓŁ, TWOJA PRACA
Kabina Załogowa w Daily jest idealnym rozwiązaniem do bezpiecznego, wygodnego i efektywnego przewozu osób i 
towarów. Możesz wybrać kanapę trzy- lub czteromiejscową z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa i funkcjonalnymi 
zagłówkami. 

Daily z Kabiną Załogową to też dodatkowe miejsce magazynowe pod przednią częścią podsufitki oraz wiele łatwo 
dostępnych schowków w kanapach i boczkach. 

Kabina Załogowa występuje w wersji od DMC 3,5 tony z kołami pojedynczymi lub bliźniaczymi.
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PAKIETY WYPOSAŻENIA

OPCJA BUSINESS EVOLUTION CONNECT

Podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka
Podwójna regulowana kolumna kierownicy
Dodatkowy ogranicznik prędkości
Tempomat
Klimatyzacja manualna
Sprężarka układu klimatyzacji 170 cm3

Radio DAB z funkcją BUSINESS UP™

Otwarty schowek 
Rozbudowana deska rozdzielcza
Zagłówki piankowe z pokryciem tekstylnym
Kierownica pokryta skórą
System informacyjno-rozrywkowy MYIVECO 
Fotel kierowcy regulowany w 3 płaszczyznach i z podparciem odcinka lędźwiowego
2-miejscowa kanapa z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa i stolikiem
Klimatyzacja automatyczna
Automatyczne wycieraczki i sterowanie reflektorami
Światła przeciwmgielne
Grill z chromowanymi elementami
Tempomat adaptacyjny
Czujnik obecności w fotelu kierowcy
Elektryczny hamulec postojowy
Fotel kierowcy amortyzowany — 3 stopnie regulacji — podparcie odcinka lędźwiowego
System informacyjno-rozrywkowy MYIVECO z nawigacją GPS
Reflektory LED
IVECO DRIVER PAL z obsługą Amazon Alexa

W połączeniu  
z następującymi 
funkcjami:

Funkcje Amazon Alexa Standard
Sklep Amazon Alexa
MYCOMMUNITY
MYIVECO (stan pojazdu, pomoc drogowa, styl jazdy)
MYIVECO (usługi nawigacji, zarządzanie ważnymi lokalizacjami)

Moduł Connectivity Box

W połączeniu  
z następującymi 
usługami:

CONTROL ROOM - monitorowanie stanu pojazdu
RAS (Remote Assistance Service) - zdalna diagnostyka
OTA Update - samodzielne aktualizacje oprogramowania
Portal i aplikacja IVECO ON
Smart Report - raporty dotyczące stylu jazdy
Raporty Bezpiecznej Jazdy

PAKIETY
SKONFIGURUJ SWOJEGO DAILY
Stwórz dokładnie taki model, jakiego potrzebujesz dla swojej firmy, wybierając pakiety, które spełniają Twoje wymagania.

Wybieraj spośród bogato wyposażonych pakietów BUSINESS, EVOLUTION – oferujących podwyższony komfort – oraz 
najwyższego standardu CONNECT wyposażonego we wszystkie funkcje łączności.

Spersonalizuj swoje Daily dedykowanymi Pakietami, które pomogą Ci w realizacji dedykowanych misji. Wybieraj spośród: 
DELIVERY URBAN, DELIVERY REGIONAL, CONSTRUCTION czy WINTER i działaj!

PAKIET FUNKCYJNY

OPCJA WINTER

Podgrzewany fotel kierowcy — 3 stopnie regulacji — podparcie odcinka lędźwiowego
Podgrzewane fotele przednie
Podgrzewana przednia szyba
Ogrzewanie postojowe Webasto
Traction Plus i asystent zjazdu ze wzniesienia
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PAKIETY MISJI

OPCJA DELIVERY  
URBAN

DELIVERY  
REGIONAL CONSTRUCTION

Uchwyty pomagające wchodzić do kabiny po stronie kierowcy i pasażera
Schowki w górnych półkach
Tylny stopień z czujnikiem cofania
Drzwi tylne otwierane na 270°
System ESP i stabilizacja przy bocznych podmuchach
Oświetlenie LED w przestrzeni ładunkowej
AEBS i City Brake
Ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu i Proactive Lane Keeping Assist
Trzecie światło STOP i światło punktowe 
Kamera cofania
Tylne zawieszenie na dwupiórowych resorach 
Funkcje Traction Plus i zjazdu ze wzniesienia
Blokada mechanizmu różnicowego między osiami
Osłona misy olejowej
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Kolorowy, ciekłokrystaliczny zespół wskaźników (km/h)
Tylna belka poprzeczna do holowania
Moduł rozszerzeń
Przygotowanie do wywrotki ze sterowaniem na desce rozdzielczej
Tylne resory półeliptyczne z poziomowaniem

SKRZYNIA

ROZSTAW OSI (mm) KABINA POJEDYNCZA KABINA ZAŁOGOWA

3000 3,5 t - 5,2 t -
3450 3,5 t - 7 t 3,5 t - 7 t
3750 3,5 t - 7,2 t 3,5 t - 7 t
4100 3,5 t - 7,2 t 3,5 t - 7 t
4350 5,2 t - 7,2 t 5,2 t - 7 t
4750 5,2 t - 7,2 t -
5100 5,2 t - 7,2 t -

WYWROTKA TYLNA I TRÓJSTRONNA

ROZSTAW OSI (mm) KABINA POJEDYNCZA KABINA ZAŁOGOWA

3000 3,5 t* - 5,2 t -
3450 3,5 t* - 5,2 t 3,5 t* - 5 t
3750 - 3,5 t* - 5 t

NATYCHMIAST GOTOWY DO PRACY - 
FABRYCZNE ZABUDOWY
IVECO oferuje kompletny asortyment gotowych do jazdy pojazdów z zabudową - pojazdów, na które można liczyć w codziennej pracy, 
zarówno w transporcie budowlanym, jak i w dostawie towarów. Zabudowane w fabryce pozwolą od razu rozpocząć pracę po  
zakupie pojazdu.

Silnik*F1A dostępny tylko w wersji LD dla tej DMC

ROZWIĄZANIE GOTOWE DO JAZDY
Zintegrowana i wszechstronna oferta, która umożliwia  
Ci znalezienie rozwiązania gotowego do jazdy (pojazd + 
zabudowa) u swojego dealera.
WARTOŚĆ DODANA
Procesy projektowania, konstruowania i produkcji zabudów  
są zgodne z wysokimi standardami jakości i trwałości IVECO. 
Solidność i bezpieczeństwo pojazdu zwiększają do maksimum 
wartość, którą otrzymujesz wraz z produktem.

SKRÓCONY CZAS DOSTAWY
Przepływy produkcyjne i logistyczne są zoptymalizowane w celu 
skrócenia czasu dostawy gotowego pojazdu wyposażonego w 
zabudowę.

KOMPLETNA OFERTA OBSŁUGI
Sieć serwisowa IVECO, obejmująca swym zasięgiem całą 
Europę, to kompletna oferta obsługi dla użytkowników 
fabrycznych zabudów zamontowanych we wszystkich 
pojazdach IVECO Daily.
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OPCJE
DOPASUJ DAILY DO SWOJEJ PRACY

SKÓRZANA KIEROWNICA
Przyjemna w dotyku, skórzana kierownica i el-
ementy sterujące w zasięgu palców ułatwiają 
wielogodzinną pracę. 
Bez rozpraszania uwagi, bez wysiłku.

UCHWYT NA TABLET
Przydatny uchwyt w desce rozdzielczej  
zapewnia bezpieczne mocowanie urządzeń 
mobilnych w każdym rozmiarze. Może być 
również używany jako praktyczny uchwyt do 
przytrzymywania dokumentów.

SYSTEM INFORMACYJNO-
ROZRYWKOWY MYIVECO
Apple CarPlay i Android Auto™, umożliwiają 
Ci korzystanie z usług cyfrowych w pojeździe 
przy użyciu nowego systemu informacyjno-
rozrywkowego Hi-Connect z ekranem 
dotykowym o przekątnej 7 cali, radiem DAB, 
czy fabrycznej nawigacji.

MODUŁ CONNECTIVITY BOX
Utrzymuj swoje Daily w gotowości dzięki 
zdalnej diagnostyce, proaktywnemu serwisowi, 
optymalnemu planowaniu przeglądów. Uzyskaj 
dostęp do świata nowych usług, takich jak 
spersonalizowane plany obsługi technicznej i 
zarządzanie danymi pojazdów poprzez portal 
internetowy i aplikację IVECO ON.

RADIO DAB
Radio cyfrowe DAB pozwala słuchać stacji 
radiowych w najwyższej, cyfrowej jakości. Dzięki 
łączności Bluetooth® z zestawem głośnomówiącym, 
pozwala skupić się na jeździe.

KANAPA PASAŻERSKA 
ZE SKŁADANYM STOLIKIEM
Używaj laptopa i wypełniaj dokumenty na 
praktycznym, rozkładanym stoliku.

OTWARTY SCHOWEK 
Z ŁADOWARKĄ INDUKCYJNĄ
Upewnij się, że Twój smartfon zawsze ma 
naładowaną baterię: umieść go na ładowarce 
indukcyjnej, a dokumenty włóż do schowka 
zintegrowanego z deską rozdzielczą.

ELEKTRYCZNY HAMULEC POSTOJOWY

Nowy, elektryczny hamulec postojowy 
włącza się automatycznie po zaparkowaniu  
i wyłącza, gdy jesteś gotowy do odjazdu. 
Brak dźwigni hamulca ręcznego oznacza 
więcej miejsca i większą swobodę poruszania 
się po kabinie.

OGRZEWANIE POSTOJOWE  
WEBASTO
Dzięki ogrzewaniu postojowemu Webasto 
zimny rozruch należy do przeszłości: ustaw 
włącznik czasowy, aby rozgrzać silnik i kabinę, 
by móc wsiąść do przyjemnie ogrzanego Daily, 
gdy jesteś gotowy do jazdy.

MANUALNA LUB AUTOMATYCZNA 
KLIMATYZACJA
Utrzymuj przyjemną temperaturę w kabinie 
dzięki klimatyzacji Daily. Wybierz pomiędzy 
klimatyzacją z wydajnym sterowaniem manu-
alnym lub automatycznym, zmniejszającym 
zużycie energii poprzez optymalizację wykor-
zystania sprężarki.

FOTELE Z AMORTYZACJĄ
Amortyzowane fotele, dostępne także z 
ogrzewaniem, oferują wysoki poziom kom-
fortu dla kierowcy i pasażera.

ZAGŁÓWEK PREMIUM
Bezpieczna i komfortowa jazda dzięki nowemu 
zagłówkowi premium wypełnionemu pianką 
z pamięcią kształtu z poszyciem tekstylnym i 
logo "Daily".
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TEMPOMAT ADAPTACYJNY  
ACC I FUNKCJA QUEUE ASSIST
System ACC utrzymuje prędkość jazdy i stały 
odstęp od pojazdu znajdującego się z przodu. 
W ruchu miejskim funkcja Queue Assist elim-
inuje stres związany z ciągłym zatrzymywaniem 
się i ruszaniem.

KOŁA Z LEKKICH STOPÓW
Koła z lekkich stopów stanowią idealne 
połączenie funkcjonalności i stylu. Dzięki ich 
lekkości ładowność pojazdu zwiększa się o 10 kg. 
Dostępne tylko dla wersji z kołami 
pojedynczymi.

AEBS I CITY BRAKE PRO
Zaawansowany system hamowania awaryj-
nego wykrywa potencjalną kolizję z przodu 
i autonomicznie hamuje, aby zapobiec zder-
zeniu lub złagodzić jego skutki. Przy dużym 
natężeniu ruchu w mieście funkcja City Brake 
PRO pomaga uniknąć kolizji przy małych 
prędkościach.

REFLEKTORY LED
Ostrzejsza wiązka świateł LED zwiększa ich 
zasięg, zapewniając o 15% lepszą widoczność 
i dostrzeganie przeszkód. 
Światła te pozwalają na redukcję kosztów  
obsługi, gdyż mają wyjątkowo długą żywotność.

WYJĄTKOWO SZEROKIE LUSTERKA 
BOCZNE
Wyjątkowa szerokość lusterek bocznych, de-
dykowanych nawet największym zabudowom.

FUNKCJA PROACTIVE LANE  
KEEPING ASSIST
Funkcja ProActive Lane Keeping Assist pomaga 
kierowcy utrzymać pojazd na pasie ruchu 
poprzez zastosowanie siły na koło kierown-
icy, gdy pojazd mimowolnie zmienia pas bez 
użycia kierunkowskazu. Odległość od pasa i 
intensywność reakcji można ustawić w menu.

ECOSWITCH PRO
Inteligentny system EcoSwitch PRO wie, 
kiedy wkroczyć do akcji bez udziału kierowcy, 
zmniejszając zużycie paliwa i jeszcze bardziej 
obniżając emisję spalin Twojego Daily.

SYSTEM MONITOROWANIA 
CIŚNIENIA W OPONACH
System TPMS monitoruje ciśnienie w każdej 
z opon w czasie rzeczywistym, dzięki czemu 
utrzymywane jest ono zawsze na optymal-
nym poziomie, co zwiększa bezpieczeństwo i 
efektywność paliwową. Dostępny w modelach 
z kołami pojedynczymi i bliźniaczymi, pierwszy 
w branży.

PRZYSTAWKA ODBIORU MOCY (PTO)
Nowa, 6-biegowa manualna skrzynia biegów 
jest dostępna z PTO, za którego załączanie 
odpowiada sprzęgło elektromagnetyczne 
poprawiające skuteczność i wytrzymałość. 
Daily 4x4 może być wyposażone w 
przystawkę w skrzyni rozdzielczej z 4 
rodzajami złącz do różnych zastosowań. 

WZMACNIANE TYLNE ZAWIESZENIE
Szeroki wybór wzmacnianych zawieszeń 
tylnych, w tym parabolicznych, wzmacnianych 
parabolicznych i półeliptycznych resorów, 
poprawia wytrzymałość pojazdu w najbardziej 
wymagających zastosowaniach.

IVECO DRIVER PAL 
IVECO DRIVER PAL to cyfrowy pokładowy 
asystent głosowy zaprojektowany z myślą o 
większym bezpieczeństwie i produktywności 
dzięki interakcji z pojazdem poprzez polecenia 
głosowe wydawane Amazon Alexa.

TELMA® ZWALNIACZ ELEKTROMA-
GNETYCZNY
Zwalniacz elektromagnetyczny Telma® LVRS600 
zapewnia moment hamowania wynoszący  
350 Nm, przy pełnej kompatybilności z syste-
mem ESP. Dostępny również dla pojazdów z serii 
Daily HI-MATIC zwiększa siłę hamowania nawet 
o 80%!
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GAMA POJAZDÓW
WYBIERZ ODPOWIEDNIE DAILY,  
KTÓRE ZASPOKOI POTRZEBY TWOJEJ FIRMY
Daily oferuje najszerszą gamę modeli na rynku: aż 8000 wersji wyposażenia fabrycznego do wyboru. Łączą one różne rozstawy 
osi i moce znamionowe, pasujące do szerokiego spektrum działalności. Daily został stworzony po to, by służyć profesjonalistom 
z branży transportowej i przez lata podążać za swoim niezawodnym instynktem biznesowym, przewidując, w jakim kierunku 
rozwinie się branża, i poszerzając asortyment, by zaspokoić coraz bardziej zróżnicowane wymagania klientów.

ROZSTAW OSI
(mm)

MAKSYMALNE DŁUGOŚCI ZABUDOWY (mm) DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (t.)

KOŁA POJEDYNCZE KOŁA BLIŹNIACZE KABINA POJEDYNCZA KABINA ZAŁOGOWA

MIN. MAKS. MIN. MAKS. MIN. MAKS. MIN. MAKS.

3000 2510 3000 2830 3316 3,5 5,2

3450 3395 3886 3395 3886 3,5 7 3,5 7

3750 4005 4495 4005 4495 3,5 7,2 3,5 7

4100 4005 4495 4005 4895 3,5 7,2 3,5 7

4350 4830 5340 5,2 7,2 5,2 7

4750 5690 6190 5,2 7,2 6 7

5100 5690 6190 6 7,2 6 7

ROZSTAW OSI
od 3000 mm do 5100 mm

MAKSYMALNE DŁUGOŚCI ZABUDOWY 
od 2510 mm do 6190 mm

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA 
od 3,5 t do 7,2 t

KABINA POJEDYNCZA, 
POJEDYNCZE KOŁA
Wersja z kabiną pojedynczą i pojedynczymi 
kołami, z zabudową o długości do  
4495 mm, dopuszczalną masą całkowitą do 
3,5 tony i ładownością do 1600 kg oferuje 
wytrzymałość i wygodę połączoną z ogromną 
elastycznością w doborze zabudowy.

KABINA POJEDYNCZA, 
BLIŹNIACZE KOŁA
Wersja z kabiną pojedynczą i bliźniaczymi 
kołami jest dostępna z zabudowami o 
długości do 6190 mm, dopuszczalną masą 
całkowitą do 7,2 tony i ładownością do 
4900 kg. Wyróżnia się niezrównaną 
solidnością i uniwersalnością.

KABINA ZAŁOGOWA
Solidna wersja z kabiną dla załogi 
może pomieścić kierowcę oraz 6 
pasażerów i zapewnić im komfort 
podróżowania.
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KOLORY
WYBIERZ KOLOR DLA SWOJEGO DAILY
Możesz wybierać spośród wielu standardowych i metalicznych lakierów, które pasują do Twojej firmy, reszty floty lub po prostu Ci się 
podobają. Przedstawione tu kolory to tylko niektóre z wielu, które możesz wybrać dla swojego Daily.

LAKIERY METALICZNE

52434 - ECO GREEN50183 - LUNAR WHITE

50127 - ULM GREY

50124 - METALLIC RED 52205 - BRILLIANT GREY

52358 - STONE GREY

52481 - BOREAL BLUE

50116 - PLATINUM GREY

52360 - ALL BLACK

LAKIERY STANDARDOWE

50051 - LIGHT BLUE

50126 - MARANELLO RED

50120 - PEGASO BLUE

50162 - PROFESSIONAL GREY

52170 - SUN YELLOW50105 - POLAR WHITE 52028 - ADVENTURE ORANGE

52062 - BACK TO BLACK

52507 - ICE WHITE 



40

IVECO ON TO NOWY ŚWIAT ZINTEGROWANYCH USŁUG  
I ROZWIĄZAŃ TRANSPORTOWYCH. 

PAKIET SMART
PAKIET SMART jest zawsze dołączany do pojazdów IVECO wyposażonych w moduł telematyczny Connectivity Box. 
Dostarcza Ci informacje na temat Twojego pojazdu i stylu jazdy kierowcy poprzez wykorzystanie następujących narzędzi:

SMART REPORT: cykliczne raporty na temat osiągów pojazdu i kierowcy ze wskazówkami umożliwiającymi poprawę stylu 
jazdy pod kątem optymalizacji zużycia paliwa oraz pojazdu.

RAPORT BEZPIECZNEJ JAZDY: cykliczne raporty zawierające dane zebrane z systemów bezpieczeństwa pojazdu, które 
pomogą sprawdzić, jak Twój pojazd może być bezpieczniejszy na drodze!

PORTAL KLIENTA I APLIKACJA IVECO ON: umożliwiają monitorowanie zużycia paliwa pojazdu oraz stylu jazdy kierowcy 
w sposób dynamiczny, dzięki czemu możesz określić, jak zoptymalizować wydajność swojej floty. 

Możesz również sprawnie zaplanować i zarezerwować wizyty serwisowe, aby wydłużyć do maksimum czas bezawaryjnej pracy.

MONITOROWANIE POJAZDU I ZDALNA DIAGNOSTYKA: każdy podłączony pojazd jest monitorowany przez centrum 
CONTROL ROOM. Aktywne usługi łączności umożliwiają proaktywny serwis na podstawie powiadomień wynikających z 
monitorowania stanu głównych podzespołów pojazdu. Specjaliści IVECO powiadomią Cię o konieczności interwencji serwisowej, co 
ograniczy ilość nieplanowanych przestojów pojazdu. Każdy podłączony pojazd ma też funkcję zdalnej diagnostyki Remote Assistance 
Service (RAS), obejmującą diagnostykę na odległość, zdalne usługi i aktualizacje oprogramowania.

OFERTA PREMIUM
OFERTA PREMIUM to usługi płatne dodatkowo dzięki którym możesz jeszcze lepiej wykorzystać możliwości pojazdu.  
Do wyboru są następujące usługi.

FLEET MANAGEMENT - ZARZĄDZANIE FLOTĄ:: dzięki współpracy IVECO z firmą Verizon możesz wydajniej i 
efektywniej zarządzać swoją flotą.Telematyka naszego partnera umożliwia między innymi śledzenie pojazdów z funkcją 
geofencing oraz monitorowanie zużycia paliwa.

WEB API: usługa przeznaczona dla klientów, którzy chcą korzystać z danych pochodzących z pojazdów IVECO i móc widzieć 
je we własnym programie zarządzania flotą. WEB API umożliwia transfer danych bezpośrednio z serwerów do systemu klienta.

PAY PER USE (PPU) - PŁAĆ TYLE, ILE WYKORZYSTASZ:: pakiet serwisowy przystosowany do faktycznego sposobu 
użytkowania Twojego pojazdu. Wykupujesz kontrakt serwisowy PPU, deklarujesz przebieg i sposób eksploatacji pojazdu.  
Po roku następuje weryfikacja rzeczywistego wykorzystania pojazdu. Płacisz za to, co wykorzystałeś.

Usługi IVECO ON są oferowane w pięciu grupach:

 ▪ FLEET umożliwia zarządzanie flotą poprzez monitorowanie zużycia paliwa oraz pracy kierowców, a także planowanie  
 zadań transportowych, optymalizację tras i rozdzielanie zleceń.

 ▪ UPTIME ułatwia utrzymanie pojazdu w ciągłej sprawności oraz przewidywanie i unikanie awarii. Nasza pomoc drogowa 
 będzie zawsze do Twojej dyspozycji.

 ▪ CARE zapewnia funkcje monitorowania pojazdu i raportów, a także pomoc asystenta głosowego IVECO DRIVER PAL,  
 aby umożliwić Ci bezstresowe skupienie całej uwagi na pracy.

 ▪ MAINTENANCE AND REPAIR to pakiety serwisowo-naprawcze, które ułatwią wybór zindywidualizowanej  
 umowy serwisowej.

 ▪ PARTS uzupełnia ofertę IVECO ON, zapewniając dostęp do oryginalnych części i akcesoriów IVECO.
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POPRAW KONKURENCYJNOŚĆ I RENTOWNOŚĆ SWOJEJ FIRMY. 
Oszczędzaj i łatwiej zarządzaj pojazdami.

Sprawdź ofertę usług posprzedażnych IVECO ON.

- Przeglądy okresowe
- Smarowanie
- Wymiana olejów i płynów  
 w zależności od instrukcji  
 przeglądów okresowych
 i napraw

PRZEGLĄDY

- Silnik
- Wtrysk paliwa
- Skrzynia biegów 
- Naprawy wału napędowego  
 i osi

UKŁAD 
NAPĘDOWY

- Podzespoły nieuwzględnione
 w pakiecie serwisu układu  
 napędowego, 
 np. układ elektryczny

INNE  
NAPRAWY

PRZEGLĄDY UKŁAD  
NAPĘDOWY

INNE  
NAPRAWY ZUŻYCIE

  Pakiet serwisowy PAY PER USE (PPU) - PŁAĆ TYLE, ILE WYKORZYSTASZ jest dostępny  
        dla pojazdów z aktywnymi usługami łączności. 

KONTRAKTY SERWISOWO-NAPRAWCZE ROZSZERZONA GWARANCJA

UKŁAD  
NAPĘDOWY

INNE  
NAPRAWY

Skontaktuj się z lokalnym dealerem, żeby dobrać najlepszą 
opcję dla Twojej firmy.

DOSTĘPNE WARIANTY KONTRAKTÓW SERWISOWO-NAPRAWCZYCH  
I ROZSZERZONYCH GWARANCJI:

USŁUGI SERWISOWE
ELEMENTS: SPERSONALIZOWANE PAKIETY SERWISOWE
W celu zaoferowania klientom najlepszych rozwiązań, firma IVECO stworzyła ELEMENTS:  
szeroką gamę indywidualnie dopasowywanych pakietów usług, pomagających zapewnić 
sprawność pojazdu na drodze oraz ograniczenie do minimum przerw na przeglądy i naprawy.

Wybierz „elementy”, które najlepiej pasują do potrzeb Twojej firmy, aby stworzyć swój 
własny, spersonalizowany pakiet usług!

- Sprzęgło
- Klocki hamulcowe
- Tarcze hamulcowe
- Bębny hamulcowe
- Okładziny cierne hamulców  
 bębnowych

ZUŻYCIE



42

SPERSONALIZUJ SWOJE DAILY
Akcesoria pomogą Ci spersonalizować Twoje miejsce pracy „w ruchu” i czuć się swobodnie w każdej sytuacji.  
Dzięki pełnej gamie specjalnie zaprojektowanych akcesoriów IVECO, możesz wyróżnić się z tłumu, poprawić komfort czy bezpieczeństwo! 

WSPÓŁPRACA I TECHNOLOGIA NA POKŁADZIE
Wyposaż swoje mobilne miejsce pracy w najnowocześniejszą 
technologię. Wbudowany w system informacyjno-rozrywkowy 
Apple CarPlay oraz Android Auto oferuje bardziej inteligentny 
i bezpieczny sposób korzystania z telefonu komórkowego 
podczas prowadzenia. Korzystaj ze wskazówek dotyczących 
trasy, wykonuj połączenia, wysyłaj i odbieraj wiadomości oraz 
słuchaj ulubionej muzyki. Wszystko to na wbudowanym 
wyświetlaczu 9", do którego możesz dobrać kamerę cofania, by 
stworzyć kompletny system dla samochodu i kabiny. 

Uchwyt na smartfona idealnie pasuje do deski rozdzielczej, a 
dzięki technologii Qi można ładować smartfon bezprzewodowo.

KOMFORT JAZDY I RENTOWNOŚĆ
Wybierz wyposażenie poprawiające wydajność pojazdu z 
naszej szerokiej oferty. Nowy system wycieraczek z 
technologią Aquablade składa się z płaskich piór ze 
zintegrowaną funkcją mycia, która rozprowadza płyn po 
szybie wzdłuż pióra, zapewniając bardziej wydajne i 
dokładne czyszczenie.

ZAWSZE BEZPIECZNY
Skrojony na miarę system wykrywania obecności w 
martwym polu, opracowany i przetestowany przez 
inżynierów pozwala dostrzec przeszkody, których nie 
widzisz w lusterku. System nieprzerwanie wykrywa 
obecność przeszkód dzięki radarom umieszczonym pod 
tylnym zderzakiem i ostrzega kierowcę za pomocą 
wyświetlacza umieszczonego wewnątrz kabiny.

Nowe, podświetlane, boczne listwy ochronne ze stali 
nierdzewnej zapobiegają uszkodzeniom boku pojazdu  
i podwozia. Drzwi można otworzyć nawet w przypadku 
zderzenia bocznego.

DOSTOSOWANY DO TWOJEJ MISJI
Spersonalizuj swój pojazd wewnątrz i na zewnątrz dzięki 
szerokiej gamie łatwych w montażu bagażników 
wykonanych z lekkiego, odpornego na korozję aluminium. 
Dodaj do bagażnika uchwyt do rur, uchwyt na światło 
ostrzegawcze i dolną platformę, aby zwiększyć jego 
wszechstronność.

Żeby jeszcze lepiej zadbać o wnętrze dobierz odpowiednie 
maty i nowe pokrowce na fotele.
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IVECO CAPITAL to marka, która od ponad 20 lat świadczy usługi  
w zakresie finansowania zakupu pojazdów użytkowych IVECO. IVECO 
CAPITAL oferuje, dopasowane do Klienta leasing i najem oraz związane 
z tym usługi dodatkowe. W ramach jednej umowy możesz finansować 
pojazd, rozszerzoną gwarancję oraz różne formy ubezpieczenia*. 
Wszystkie pakiety finansowania można zastosować zarówno  
do pojazdów nowych, używanych jak i dostosowywanych  
do indywidualnych potrzeb Inwestora.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt  
z właściwym przedstawicielem IVECO.

*Podlega ocenie zdolności kredytowej. Oferty i produkty mogą różnić się  
w zależności od kraju i lokalnych przepisów podatkowych i księgowych.

Aby uzyskać dostęp do IVECO ASSISTANCE NON-STOP  
i zapewnić nieprzerwane działanie Twojego Daily i Twojej firmy, 
wystarczy do nas zadzwonić. Usługa jest dostępna 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu.

IVECO NON-STOP to oryginalna aplikacja IVECO na 
smartfony, którą można wykorzystać do komunikacji z IVECO  
w przypadku awarii pojazdu. Wystarczy wprowadzić informacje o 
pojeździe (numer VIN i numer rejestracyjny) i poprzez naciśnięcie 
przycisku można wysłać prośbę o pomoc do Centrum Obsługi 
Klienta IVECO. Natychmiast zajmiemy się Twoim zgłoszeniem, 
zaangażujemy najbliższy warsztat i zorganizujemy naprawę 
pojazdu. Za pośrednictwem aplikacji można otrzymywać 
informacje o postępach naprawy Twojego pojazdu.

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych. IVECO projektuje, 
produkuje i wprowadza na rynek pojazdy rolnicze i budowlane, ciężarówki, pojazdy użytkowe, autobusy oraz szeroką gamę układów napędowych.  
Ponadto prowadzi dystrybucję wysokiej jakości oryginalnych części zamiennych dla wszystkich marek handlowych CNH Industrial.

ORYGINALNE CZĘŚCI IVECO są niezbędne do 
niezawodnego funkcjonowania Twojego Daily przez wiele  
lat i ograniczania kosztów obsługi.  
Szeroka oferta obejmuje zarówno części nowe i regenerowane, 
jak i zestawy serwisowe oraz rozwiązania telematyczne.  
IVECO posiada sieć 6 magazynów części zamiennych i wykorzystuje 
zaawansowane technologie w celu zagwarantowania dostaw 24/7  
w całej Europie.
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