
ПРОМЕНЕТЕ ВАШАТА 
БИЗНЕС ПЕРСПЕКТИВА

НОВ 
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НОВИЯТ DAILY

ВАНЪТ, КОЙТО ЩЕ ПРОМЕНИ  
ВАШАТА БИЗНЕС ПЕРСПЕКТИВА
За пореден път Daily изпреварва останалите, грижейки се за сигурното бъдеще 
на вашия бизнес. Daily е претърпял революционна еволюция, която ще промени 
вашата бизнес перспектива завинаги.

Daily е създаден, за да ви помогне да управлявате бизнеса си по устойчив начин 
и да постигате по-добри финансови резултати.

В един бързо променящ се свят, където автоматизацията играе все по-голяма 
роля, Daily бележи голям напредък по пътя към автономното шофиране и 
разширените функции за безопасност.

Daily е ван, създаден с мисълта за водача: когато прекарвате по-голямата част от 
работния си ден зад волана, искате удобствата в кабината и управлението на 
автомобила да бъдат на високо ниво. 40-годишното развитие на Daily винаги е 
включвало подобрения за осигуряване на първокласна работна среда. Верен на 
своето наследство, този автомобил издига удобствата в кабината и лесното 
управление до най-високите нива в сектора.

Daily развива свързаността на автомобила, чрез която прави достъпни широк 
набор от персонализирани услуги, прецизно съобразени с приложението на 
вашия автомобила и с вашите изисквания. Това е цялостно транспортно 
решение, създадено в съответствие с изискванията на вашия бизнес.
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ПО УСТОЙЧИВОСТ

28
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32
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ЕКОЛОГИЧНА  
УСТОЙЧИВОСТ  
И РЕНТАБИЛНОСТ
До 10% по-нисък разход на гориво. 

До 10% по-ниски разходи за поддръжка.
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ДО 10% ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО С ТЕХНОЛОГИИТЕ НА DAILY ЗА ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ
Двигателите на Daily се отличават с икономичност, постигната чрез множество нови характеристики, като например системата 
“Старт и стоп”, която вече е достъпна за всички модели с 2,3-литров двигател, електронно управляем турбокомпресор с 
променлива геометрия, който предлага по-бърза реакция и по-висока ефективност, ексклузивните гуми Super Eco Low Rolling 
клас A, специално разработени за Daily, и новия алтернатор 220 A (12 V).

ДО 10% ИКОНОМИИ ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА ПОДДРЪЖКА
Постоянните иновации и по-дългите интервали за смяна на маслото осигуряват до 10% икономии от разходите за поддръжка 
при изпълнение на градски транспортни задачи. Наред с това по-големият картер, предназначен за превози на дълги разстояния, 
удължава сервизните интервали от 50 000 на 60 000 км.

ВЛОЖЕТЕ СИЛА И ЕФЕКТИВНОСТ  
В УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕСА
Технологиите за ефективност на Daily са поредната стъпка към транспорт с нулеви въглеродни емисии и икономия на 
гориво, което осигурява по-добри финансови резултати и върховата производителност, необходима за ефективно 
изпълнение на транспортната задача. Подобренията в конструкцията и по-дългите интервали за смяна на маслото ще 
намалят разходите ви за поддръжка, което ще подобри рентабилността.

АБСОЛЮТНО УДОВОЛСТВИЕ ОТ ШОФИРАНЕТО
Ексклузивната в класа 8-степенна автоматична скоростна кутия  
HI-MATIC на Daily се предлага за цялата гама модели, предоставяйки 
всички предимства по отношение на комфорт, безопасност, икономия 
на гориво и производителност.
Можете да се радвате на всички тези предимства заедно с устойчивостта 
и ниската обща цена за притежание на технологията Natural Power  
на IVECO.

2,3-литров двигател F1A 3,0-литров двигател F1C

Euro 6D  
Light Duty

Euro VID  
Heavy Duty

Euro VID  
Heavy Duty

Euro VID  
Heavy Duty  

CNG***

ТЪРГОВСКО 
НАИМЕНОВАНИЕ 120 140 160 140 160 160 180 210 NP

МОЩНОСТ (КС) 116 (86 kW) 136 (101 kW) 156 (116 kW) 136 (101 kW) 156 (116 kW) 160** (119 kW) 180 (134 kW) 210 (156 kW) 136 NP (101 kW)

ВЪРТЯЩ  
МОМЕНТ (Nm) 320 350 380* 350 380* 380 430 470 350

ТУРБО e-VGT VGT VGT e-VGT WG

СКОРОСТНА КУТИЯ HI-MATIC / РЪЧНА РЪЧНА HI-MATIC / 
РЪЧНА HI-MATIC HI-MATIC / РЪЧНА

*350 Nm с ръчна трансмисия **Само шаси-кабина ***Компресиран природен газ
e-VGT: Електронен турбокомпресор с променлива геометрия; VGT: Турбокомпресор с променлива геометрия; WG: Клапан за турбината

ВЪРХОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ВЪВ ВСЯКА ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА
Верен на своето наследство, Daily е единственият автомобил в своя сегмент, който предлага два двигателя, оптимизирани за 
върхова производителност във всяка транспортна задача: 2,3-литровия F1A, който вече се предлага в хомологация за леки 
транспортни задачи и за тежки транспортни задачи с номинална мощност от 116 до 156 кс, и 3,0-литровия F1C за тежки 
транспортни задачи, който се предлага с три нива на мощност от 160** до 210 кс. 3,0-литровият двигател е наличен и във 
версия с компресиран природен газ, която се отличава с ниски нива на емисии и шум.
Винаги сред лидерите на пазара, Daily отново е първият автомобил в сегмента, оборудван с двигател, който отговаря на 
стандартите за емисии Euro 6D / Temp (WLTP & RDE) и Euro VID.

3,0-литров двигател F1С, работещ  
с компресиран природен газ3,0-литров F1C дизелов двигател с технология SCR2,3-литров F1A дизелов двигател с технология SCR
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* Източник: Икономическа комисия на ООН

ПОДПОМАГАНЕ  
НА ШОФИРАНЕТО  
И БЕЗОПАСНОСТ
До 38% намаляване на произшествията в градски  
условия благодарение на усъвършенствани системи  
за подпомагане на водача.*
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НАСЛАДЕТЕ СЕ НА БЕЗОПАСНО 
ШОФИРАНЕ БЕЗ НАПРЕЖЕНИЕ
Daily бележи голям напредък по пътя към автономното шофиране и безопасността с въвеждането на пълен набор 
усъвършенствани системи за подпомагане на водача. Тези усъвършенствани технологии работят във ваша полза: те ви 
позволяват да се съсредоточите изцяло върху своята работа, която става все по-сложна и напрегната, в условия на пълна 
безопасност. Те намаляват риска от злополуки по пътищата и по оживените градски артерии, помагат ви в трудни 
ситуации и намаляват напрежението в натоварения трафик – като по този начин подобряват качеството на живота в 
кабината и вашата работа.

НЕ НАПУСКАЙТЕ СВОЯТА ПЪТНА ЛЕНТА
Daily ви помага да не се отклонявате от своята пътна лента чрез 
системата за предотвратяване на неволно напускане на пътната 
лента, която плавно насочва автомобила обратно към центъра на 
пътната лента, ако сте се отклонили. Можете да задавате дистанцията 
от осовата линия, която желаете да спазвате, и интензивността на 
завиване на кормилната система.

СТАБИЛНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НАПРЕЧЕН ВЯТЪР
Силните пориви на вятъра при движение по мост или изпреварване 
на тежки камиони не са проблем благодарение на системата за 
подпомагане при страничен вятър (Crosswind Assist) на Daily, която 
стабилизира автомобила срещу силни странични пориви на вятъра. 
Датчиците активират спирачките  на автомобила откъм страната на 
вятъра, осигурявайки неговата стабилност и безопасност.

ШОФИРАЙТЕ БЕЗОПАСНО ПРИ СПУСКАНЕ  
ПО СТРЪМНИ НАКЛОНИ
Шофирането на натоварен ван при спускане по дълъг и стръмен склон 
може да бъде плашещо предизвикателство, но с Daily няма да трепнете 
пред него. Това е единственият ван със задно задвижване на пазара, 
оборудван със система за контрол при спускане по наклон (HDC), 
която поддържа постоянна скорост чрез автономно задействане на 
спирачките и ви помага бавно и безопасно да се спускате по наклон.

ПОДОБРЕТЕ СЦЕПЛЕНИЕТО
Хлъзгавите повърхности, като кал, пясък или сняг, не затрудняват 
Daily: системата за подобряване на сцеплението (Traction Plus) 
се активира с натискане на бутон и осигурява добро сцепление във 
всякакви условия, като ви помага в трудни ситуации. Тя се предлага за 
модели със задно задвижване – за първи път в този клас.

ПРЕДОТВРАТЕТЕ СБЛЪСЪЦИТЕ ЧРЕЗ СИСТЕМИТЕ AEBS  
И CITY BRAKE PRO
Усъвършенстваната система за аварийно спиране (AEBS) подобрява 
безопасността, като разпознава опасността от предстоящ сблъсък и 
автономно активира спирачната система. Системата предотвратява 
сблъсъци при скорости под 50 км/ч и намалява въздействието на 
сблъсъка при движение с по-високи скорости. В натоварен трафик 
City Brake PRO ще ви помогне да предотвратите сблъсъци при ниски 
скорости от едва 5 км/ч. И двете системи предлагат три настройки, 
които могат да бъдат задавани от водача чрез менюто за управление 
на автомобила. Мениджърите на автомобилни паркове могат да задават 
настройките на функциите и след това да ги заключват.

ДВИЖЕНИЕ В ЗАДРЪСТВАНЕ БЕЗ НАПРЕЖЕНИЕ
При задръстване в пиков час можете да активирате функцията за 
подпомагане при движение в колона (Queue Assist) с натискане на 
бутон, да зададете безопасната дистанция, която желаете да спазвате, 
при което Daily ще спира, когато автомобилът пред него спре. Когато 
автомобилът отпред потегли, с леко докосване на педала на газта ще 
можете да потеглите и вие. Напрежението при движение в задръстване ще 
остане в миналото!

БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ШОСЕ
По време на продължително пътуване водачът може да загуби концентрация. 
Системата за адаптивен круиз контрол ви помага да шофирате 
безопасно. Задайте скорост и минимална дистанция спрямо автомобила 
отпред. Ако автомобилът отпред намали скоростта си, системата реагира и 
автономно намалява вашата скорост, за да поддържа безопасна дистанция, 
докато другият автомобил се отдалечи или ускори.
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УДОБСТВА В КАБИНАТА  
И ЛЕСНО ШОФИРАНЕ
70% по-малко усилие за въртене на волана чрез новия 
електрически сервоусилвател и градския режим.

15% по-добра видимост и разпознаване  
на препятствията благодарение на LED светлините.
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ТЕХНОЛОГИЯ НА ВАШИТЕ УСЛУГИ
Daily използва високотехнологични решения, за да осигури превъзходно шофиране и идеална работна среда. Животът на 
борда е по-лесен, по-удобен и по-продуктивен от всякога.

ПРЕВЪЗХОДЕН КОМФОРТ НА ШОФИРАНЕ  
И ЕРГОНОМИЧНОСТ
Цялата кормилна система на Daily е препроектирана, за да ви 
осигури същите удобства и предимства като на лек автомобил. 
Можете да регулирате волана по височина и наклон, за да 
постигнете идеалната позиция за шофиране за по-добър 
комфорт и ергономичност. Коженият мултифункционален 
волан с намален диаметър предлага мигновен достъп до 
широк набор от функции на автомобила, както и повече 
пространство за краката и по-добър комфорт.

ПЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ УСИЛИЯ
Електрическият сервоусилвател е много прецизен и с 
бърза реакция, като намалява усилието за въртене на волана 
и осигурява лесно шофиране. Той също така намалява 
вибрациите и компенсира приплъзването и дисбаланса на 
колелата, осигурявайки усещане за стабилност и контрол.
Можете също да активирате уникалния градски режим 
чрез натискане на бутон, за да намалите усилието за въртене 
на волана с до 70% и да се радвате на удоволствието от 
шофирането дори из натоварените улици в центъра на града.

HI-CONNECT:  
НОВАТА ИНФОТЕЙНМЪНТ СИСТЕМА
Daily е оборудван с лесна за използване инфотейнмънт 
система със 7-инчов екран, DAB радио, функция за анализ на 
стила на шофиране, гласово разпознаване, навигационна 
система TomTom® за леки автомобили и камиони и екран за 
камерата за обратно виждане.
Можете лесно да „качите“ своя дигитален свят на борда чрез 
технологиите Apple CarPlay и Android Auto™, които ви 
позволяват да дублирате екрана на своето смарт устройство 
и да използвате своите приложения напълно безопасно по 
време на шофиране.

ПОВИШЕНА ВИДИМОСТ С LED ФАРОВЕ
Новите LED фарове подобряват видимостта и 
разпознаването на препятствия с 15% благодарение на 
лъчите с висока рязкост, които имат по-голям обхват на 
осветяване. Освен впечатляващ външен вид, те носят и 
икономии от общата цена за притежание, тъй като LED 
фаровете имат изключително дълъг живот. Без разсейване, 
без напрежение.

КОМФОРТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ПАРКИРАНЕ
Новата електрическа паркинг спирачка се включва 
автоматично след паркиране и се освобождава, когато сте 
готови да потеглите. При изпълнение на градски транспортни 
задачи с многократно спиране, като например доставка на 
пратки, не се налага да губите време за задействане и 
освобождаване на спирачката. Това не само ще намали 
умората в ръката и дискомфорта от еднообразните движения, 
но и ще подобри производителността ви. Можете да пестите 
до 5 часа на месец, което ще повиши рентабилността на 
вашата работа. Премахването на лоста на ръчната спирачка 
освобождава пространство в кабината, така че да можете да 
се движите по-удобно.

УДОБЕН И ЯСЕН ПРИБОРЕН ДИСПЛЕЙ
Новият цветен приборен дисплей с висока резолюция 
осигурява удобен и интуитивен интерфейс, който улеснява 
работата с вашия Daily и предоставя достъп в реално време 
до всички важни настройки и данни, от които се нуждаете, за 
да извлечете най-доброто от вашия автомобил.

БЕЗОПАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ  
СЪС СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ НА НАЛЯГАНЕТО  
В ГУМИТЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Системата за следене на налягането в гумите показва налягането 
на всяка гума в реално време на приборното табло, за да шофирате 
вашия Daily винаги с оптимално налягане в гумите. Това осигурява 
не само по-безопасно шофиране, но и намалява разхода на гориво. 
Daily е първият ван, оборудван с тази функция за моделите и с 
единични, и с двойни колела.
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ПОДОБРЕНА  
СВЪРЗАНОСТ И УСЛУГИ
Повече полезно време за работа чрез проактивни услуги. 

Оптимизирана ефективност чрез наблюдение на  
състоянието на автомобила и оценка на стила на шофиране
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Прецизната информация в реално време за работата на вашия 
Daily също ни дава възможност да планираме по-ефективно 
работите по поддръжка и ремонт, като оптимизираме броя на 
посещенията в сервиз на IVECO. Благодарение на този подход 
на комплексно обслужване вашият Daily ще бъде повече време 
на пътя, работейки за вас.
Наред с това всички данни от вашия Daily ни дават прецизна и 
пълна картина на експлоатацията на автомобила. Това ни 
позволява да разработим персонализирани пакети с услуги и 
финансови решения, които отчитат колебанията, които са 
характерни за вашия бизнес.

СВЪРЗАНОСТ – ОТКРИЙТЕ НОВИЯ  
СВЯТ ОТ УСЛУГИ НА DAILY
В Daily свързаността означава много повече от използването на мобилното ви устройство зад волана. Това е средство 
за предоставяне на цяла гама от услуги, което ни позволява да подкрепяме бизнеса ви по проактивен и ефективен начин, 
като сведем до минимум прекъсванията и повишим производителността.

ПОВЕЧЕ ПОЛЕЗНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТА
Свързаността на Daily ще увеличи полезното време за работа, като поддържа автомобила в директен контакт с контролната 
зала на IVECO, където екип от специалисти на IVECO получава в реално време данните директно от вашия Daily и ги следи 
непрекъснато. Те могат да извършват дистанционна диагностика и да актуализират софтуера на вашия автомобил, без да го 
спират от движение. Те могат да идентифицират проблемите, преди да възникне неизправност, и да предприемат превантивни 
действия – в някои случаи могат дори да ги разрешават дистанционно, без да прекъсват експлоатацията на автомобила.

ОПТИМИЗИРАЙТЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА СВОЯ DAILY
Можете да управлявате работата на автомобила си в реално време чрез 
услугата MYDAILY, която ви свързва с вашия Daily чрез уебпортала, докато 
седите на бюрото си, или чрез мобилното ви устройство с приложение 
MYDAILY, когато сте в движение.
Можете непрекъснато да следите автомобила, да анализирате неговата 
работа, разхода на гориво и стила на шофиране на водача, както и да 
планирате сервизното обслужване, за да увеличите максимално 
ефективността на своя автопарк.
Вашият Daily също така ще ви изпраща редовно интелигентен доклад за 
своята работа и разхода на гориво заедно със съвети и предложения за 
подобряване на стила на шофиране с цел по-добра грижа за автомобила и 
икономия на гориво.

РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОПАРК
Daily предлага цялостно решение за управление на автопарка, което ще 
ви позволи да намалите разходите си чрез по-добро проследяване на 
автомобилите, по-ефективно използване на автопарка, ефективно 
поведение на водача, усъвършенствана диагностика на двигателя и 
отчитане на пробега в реално време.
Ако вече имате собствена система за управление на автопарк, функциите 
за свързаност на Daily ще ви предоставят всички данни чрез своя Web 
API интерфейс, който осигурява безпроблемно комуникиране на вашия 
автомобил с вашата система.

DAILY BUSINESS UP™:  
ВАШИЯТ ПОМОЩНИК-ВОДАЧ И БИЗНЕС АСИСТЕНТ
DAILY BUSINESS UP™ е лесен начин да поддържате бизнеса си свързан. 
След като изтеглите DAILY BUSINESS UP™ във вашето устройство и го 
сдвоите с DAB радиото, можете да използвате функциите, които ще ви 
помогнат да подобрите своята производителност и ефективност.
DAILY BUSINESS UP™ е едновременно ваш помощник-водач с функции 
като анализ на стила на шофиране и ваш бизнес асистент, който 
организира поддръжката на автопарка и следи работата на 
автомобилите в портала MYDAILY.
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DAILY ВЪРШИ РАБОТА СЪС СТИЛ
Daily винаги е бил популярен с външния си вид – но в новия Daily дизайнът винаги върви ръка за ръка с функционалността. 
Той е проектиран с внимание към детайла и всеки елемент служи за нещо. Със своя нов Daily извършвате дейността си и 
изпълнявате транспортните задачи ефективно и рентабилно!

СТИЛНО И ФУНКЦИОНАЛНО ПРИБОРНО ТАБЛО
Елегантното приборно табло с гладки линии и новият  
цветен приборен дисплей с висока резолюция, както  
и многофункционалния дисплей HI-CONNECT, разположен  
в центъра, осигуряват лесен достъп до цялата информация  
и органите за управление.

HI-CONNECT
Новата инфотейнмънт система HI-CONNECT със 7-инчов екран 
позволява лесно дублиране на екрана на вашето смарт устройство 
чрез Apple CarPlay и Android Auto™ и улеснява използването на 
желаните приложения зад волана.

ПОВИШЕНА ВИДИМОСТ С LED ФАРОВЕ
Новите LED фарове, които са характерен акцент в екстериора, 
подобряват видимостта благодарение на лъчите с висока 
рязкост и по-голям обхват на осветяване. Ще спестите и от 
общата цена за притежание, тъй като LED фаровете имат 
изключително дълъг живот.

КОНСТРУКЦИЯ, ПЕСТЯЩА РАЗХОДИ:  
БРОНЯ ОТ 3 ЧАСТИ
Броните лесно се повреждат при градски транспортни задачи и в 
натоварен трафик, а разходите по ремонта им могат станат 
значителни. Модулната конструкция от 3 части означава, че не се 
налага да сменяте цялата броня: в 90% от случаите се подменя 
само повредената част, а с това се спестяват значителни разходи 
за ремонт.

НОВА ПРЕДНА РЕШЕТКА
Новата по-широка предна радиаторна решетка подобрява 
вентилацията, като същевременно защитава двигателя и радиатора. 
Тя е изключително здрава и дълготрайна благодарение на 
технологията за горещо щамповане.

ПОВЕЧЕ ПОЛЕЗЕН ТОВАР СЪС СТИЛ
Новите алуминиеви джанти не само изглеждат добре: те са по-
леки и увеличават полезния товар с 10 кг за моделите с 
единични колела.
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ИЗБЕРЕТЕ СВОЯТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
Широката гама двигатели с максимална мощност от 116 до 210 кс означава, че можете да изберете производителността, 
която отговаря най-добре на вашата дейност. Daily предлага два двигателя: 2,3-литровия F1A, който вече е наличен в 
хомологация за леки транспортни задачи и за тежки транспортни задачи, и 3,0-литровия F1C. Ако търсите абсолютното 
удоволствие от шофирането, можете да се възползвате от изключителната трансмисия HI-MATIC, налична за цялата гама, а 
ако търсите особено тих автомобил за градски транспортни задачи, то моделът на компресиран природен газ Daily  
HI-MATIC Natural Power е вашето решение.

СИЛА ЗА ВАШАТА ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА
ПЪРВОКЛАСНИ ДВИГАТЕЛИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ  
НА ВАШИЯ ПОТЕНЦИАЛ

РАБОТEТЕ С ОПТИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
Можете да разчитате на Daily да ви осигури достатъчно мощност, сцепление, товароносимост и пъргавина, за да изпълните 
ефективно вашата транспортна задача – всичко това при отлична икономичност и ниска обща цена за притежание.

e-VGT: Електронен турбокомпресор с променлива геометрия; VGT: Турбокомпресор с променлива геометрия; WG: Клапан за турбината; CNG: Компресиран природен газ

  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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ПЕРФЕКТНИЯТ ВАН ЗА ВАШАТА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ
Daily предлага най-широката гама варианти в сектора – той е единственият ван с общо тегло от 3,3 до 7,0 тона и товарен 
обем от 7,3 м3 до 19,6 м3. Уникалната универсалност на Daily означава, че каквато и да е вашата дейност, ще намерите 
идеалния ван, който да осъществи амбициите на вашия бизнес.

ВИСОКА СТЕПЕН НА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Daily е проектиран и произведен така, че да предлага почти неограничени варианти за каросерията, което улеснява 
персонализирането според вашите специфични нужди. Той е идеален за високоспециализирани модификации с повишени 
изисквания, като например автомобил за спасителни операции или линейка.

НЕОГРАНИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ВАН DAILY ЗА АМБИЦИИ БЕЗ ГРАНИЦИ

ПОСТИГНЕТЕ СВОИТЕ АМБИЦИИ
Daily е най-универсалният автомобил в своя клас. Широката гама модели и разнообразието от опции за каросерията 
разкриват множество възможности: независимо от вашата дейност – от доставки в града с многократно спиране, като 
например колетни или куриерски услуги, до по-тежки транспортни задачи, като например преместване на мебели – можете 
да намерите и персонализирате своя Daily така, че напълно да отговаря на вашите оперативни и бизнес изисквания.

ВАН ПОЛУОСТЪКЛЕН ВАН ОСТЪКЛЕН ВАН

ОБЩО ТЕГЛО НА 
АВТОМОБИЛА

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

НИСЪК ТАВАН (H1) СРЕДНО ВИСОК ТАВАН (H2) ВИСОК ТАВАН (H3)

ТОВАРЕН ОБЕМ

7,3 - 9 m3 10,8 - 17,5 m3 13,4 - 19,6 m3



24 25

Разчитайте на най-добрата в класа производителност за целия експлоатационен живот със силовото предаване на 
Daily. Усъвършенстваната трансмисия гарантира, че високоефективният двигател винаги работи при оптимални обороти, 
което води до дълъг експлоатационен живот с максимална производителност.
Добавете стойност към бизнеса си с Daily, който надеждно ще превозва големи полезни товари, подобрявайки 
финансовите ви резултати с отличната си горивна ефективност и ниска цена за притежание, до края на дългия си 
експлоатационен живот.

Транспортирайте по-голям полезен товар благодарение на високоефективното предно окачване, което увеличава 
максимално допустимия товар. Можете да разчитате на максимална товароносимост до 1900 кг на предния мост при 
3,5-тонните модели, оборудвани с по-лекото и здраво окачване QUAD-LEAF, или дори до 2700 кг, ако изберете модел с 
двойни колела и окачване QUAD-TOR.

СЪЗДАДЕН ЗДРАВ
БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ
С Daily ще изпълните и най-трудните задачи по-бързо и с по-малко курсове: ще спестите време и пари и ще намалите 
въглеродния си отпечатък.

СЪЗДАДЕН ЗА ИЗДРЪЖЛИВОСТ
ПРОЕКТИРАН ДА ВИ СЛУЖИ ДЪЛГО
Винаги можете да разчитате на Daily, когато се нуждаете от здравина и мощ. Моделът може да превозва и най-тежките 
товари и да работи с върхова производителност всеки ден – по-дълго от всеки друг ван на пазара.
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DAILY HI-MATIC: АБСОЛЮТНО  
УДОВОЛСТВИЕ ОТ ШОФИРАНЕТО

Шофирайте комфортно с първата 8-степенна автоматична скоростна кутия. Шофирайте безопасно, без да отклонявате 
вниманието си от трафика и пътните условия, благодарение на ергономичния многофункционален лост за смяна на предавките 
и се наслаждавайте на абсолютното удоволствие от шофирането.

Наслаждавайте се на легендарната издръжливост и надеждност на Daily с решение, което защитава двигателя и силовото 
предаване и намалява нуждата от поддръжка.

Осигурете мощност за бизнеса си с най-високата в класа производителност. На върха на гамата, Daily HI-MATIC с 
3,0-литров F1C двигател осигурява 210 кс с въртящ момент 470 Nm. Тази най-висока в класа производителност, съчетана с 
рекордното общо тегло от 7,0 тона, прави Daily HI-MATIC най-доброто решение за най-взискателните транспортни задачи.

Изберете от богатата гама двигатели. Daily HI-MATIC предлага обширна 
гама от двигатели – с два работни обема от 2,3 литра и 3,0 литра и мощност 
в диапазона от 116 до 210 кс, осигуряващи решение за всяка транспортна 
задача.

Удоволствие от шофирането с устойчива технология, използваща 
природен газ. Абсолютното удоволствие от шофирането на HI-MATIC е 
достъпно в цялата гама Daily Natural Power, комбинираща всички предимства, 
ефективност и комфорт на Daily HI-MATIC с устойчивостта и ниската цена 
за притежание на технологията Natural Power на IVECO.

Възползвайте се от изключителната горивна ефективност на  
Daily HI-MATIC с набор от режими ECO и Power и функцията “Старт 
и стоп”, включена в стандартното оборудване на 2,3-литровия двигател. 
Адаптивната стратегия за смяна на предавките на трансмисията осигурява 
гладко включване на правилната предавка за по-малко от 200 милисекунди. 
Благодарение на широкия обхват от предавки двигателят винаги работи с 
оптимални обороти.
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DAILY BLUE POWER:  
ПЪРВЕНЕЦ ПО УСТОЙЧИВОСТ
РАДВАЙТЕ СЕ НА НЕОГРАНИЧЕНИ ДОСТАВКИ В ГРАДСКИ ЗОНИ
Daily Blue Power дава отговор на вашите изисквания за зелен транспорт. Той е идеалното средство за градски и 
крайградски превози, предлагайки избор от устойчиви технологии, които ви дават достъп до градските центрове и ви 
освобождават от ограниченията на екологичните разпоредби.

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER: УСТОЙЧИВОСТ 
И АБСОЛЮТНО УДОВОЛСТВИЕ ОТ ШОФИРАНЕТО

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТ С HI-MATIC
Шофирайте комфортно и безопасно с Daily HI-MATIC Natural Power – първият автомобил 
на природен газ в този клас с 8-степенна автоматична скоростна кутия.

НЕНАДМИНАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
3,0-литровият CNG двигател ви осигурява мощност и пъргавина, които не отстъпват на 
дизеловия му еквивалент. Със 136 кс и най-добрият в класа въртящ момент от 350 Nm можете 
да се справите с всички транспортни задачи.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ
Трансмисията HI-MATIC и двигателят Natural Power позволяват внушителна икономия на 
гориво. Предвид по-ниската цена на CNG в повечето държави ще пестите до 35% в 
сравнение с дизеловото гориво.

ПОЧТИ НУЛЕВИ ЕМИСИИ НА CO2

HI-MATIC в съчетание с двигателя Natural Power намалява емисиите на CO2 с до 5% в сравнение 
с дизеловите модели в реални условия на шофиране в градска среда. Използването на биометан 
намалява тези емисии с до 95%, като ги прави почти нулеви.

DAILY ELECTRIC: ЛЕКОТОВАРЕН  
АВТОМОБИЛ С НУЛЕВИ ЕМИСИИ

200 км АВТОНОМЕН ПРОБЕГ
Гъвкавата конфигурация от батерии в съчетание с функциите за ефективност, включително 
режим EcoPower и стратегии за регенеративно спиране, осигуряват изключително голям 
автономен пробег до 200 км в реални градски условия.

РЕЖИМ ЗА БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ ДО 2 ЧАСА
Зареждането на Daily Electric се извършва за едва 2 часа в режим на бързо зареждане в 
обществени и частни зарядни станции и можете да го правите навсякъде благодарение на 
патентованите гъвкави режими на зареждане и уникалния конектор за зареждане на 
електрическия автомобил.

НУЛЕВИ ЕМИСИИ
Daily Electric е уникален автомобил, който предлага нулеви емисии и най-широката гама 
варианти в сектора.

ДЕНОНОЩНИ ДОСТАВКИ
Възползвайте се от пълния потенциал на Daily Electric в градовете с най-строги ограничения 
за движение и шум благодарение на нулевите емисии и безшумната работа.

МОЩНОСТ HI-MATIC
ВАН

МИНИБУСЕдинични 
колела Двойни колела

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

ELECTRIC 80 kW – – 45C 50C 50C

 Предлага се     – Не се предлага
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DAILY С ЕДИН ПОГЛЕД

ВЛОЖЕТЕ СИЛА И ЕФЕКТИВНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕСА
 - Изберете правилния двигател за вашата дейност от богатата гама 2,3-литрови и 3,0-литрови варианти
 - Пестете до 10% гориво с функциите за подобряване на ефективността на Daily: нов електронно управляем 
турбокомпресор с променлива геометрия, нов алтернатор, система “Старт и стоп” и гуми Super Eco

 - Пестете до 10% от разходите за поддръжка при градски транспортни задачи благодарение на технологичните 
нововъведения и удължените интервали за смяна на маслото

 - Радвайте се на производителност, еквивалентна на тази от дизелов двигател, с чистата и тиха работа на Daily 
Natural Power

СИЛА ЗА ВАШАТА ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА
 - Осигурете на вашия бизнес необходимата мощност, избирайки от богата гама с два двигателя: 2,3-литровия F1A, 
който се предлага в хомологация за леки транспортни задачи и за тежки транспортни задачи, и 3,0-литровия F1C

 - Възползвайте се от широката гама мощности – от 116 кс до 210 кс и въртящ момент от 320 Nm до 470 Nm
 - Изберете Daily HI-MATIC Natural Power, ако имате нужда от тих автомобил с ниски емисии за изпълнение на 
градски транспортни задачи

НАСЛАДЕТЕ СЕ НА БЕЗОПАСНО ШОФИРАНЕ БЕЗ НАПРЕЖЕНИЕ
 - Предотвратете произшествия чрез системите AEBS и City Brake PRO по пътищата и по оживените градски артерии
 - Активирайте функцията за подпомагане при движение в колона (Queue Assist) при задръствания в пиковите часове и 
Daily автоматично ще спира и тръгва, следвайки колоната от автомобили

 - Пътувайте безопасно по шосетата, докато функцията за адаптивен круиз контрол поддържа безопасна дистанция до 
автомобила отпред, а системата за предотвратяване на неволно напускане на пътната лента се грижи да се движите 
в рамките на своята лента 

 - Шофирайте безопасно и стабилно при спускане по стръмни склонове с помощта на система за контрол при 
спускане по наклон (Hill Descent Control)

 - Системата за подобряване на сцеплението (Traction Plus) осигурява добро сцепление на автомобила върху хлъзгави 
повърхности

 - Системата за подпомагане при страничен вятър (Crosswind Assist) стабилизира вашия Daily срещу пориви на вятъра

НЕОГРАНИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
 - Каквато и да е вашата транспортна дейност, ще намерите идеалния Daily за вашия бизнес, избирайки  
от най-широката гама в сектора: от 3,3 до 7,0 тона общо тегло и товарни обеми от 7,3 до 19,6 м3

 - Персонализирайте вашия Daily, възползвайки се от широката гама решения за специализирани каросерии
 - Изберете версията, която отговаря на вашите транспортни изисквания: фургон, полуостъклен ван и остъклен ван

СВЪРЗАНОСТ – ОТКРИЙТЕ НОВИЯ СВЯТ ОТ УСЛУГИ НА DAILY
 - Възползвайте се от свързаността на Daily и поддържайте автомобила си в отлично състояние  
чрез нашия проактивен подход към поддръжката

 - Възползвайте се изцяло от специализирания екип от експерти на IVECO, които извършват  
дистанционна диагностика и помощ

 - Оптимизирайте производителността и горивната ефективност чрез MYDAILY – вашият уебпортал,  
достъпен вече и чрез мобилен телефон

 - Управлявайте автопарка си в реално време чрез предлаганите цялостни решения за управление  
на автомобилния парк

 - Поддържайте лесно връзка с вашия Daily чрез системата DAILY BUSINESS UP™  
и подобрете производителността и ефективността си

СЪЗДАДЕН ЗДРАВ
 - Товарете своя Daily до максималния му капацитет и изпълнявайте и най-трудните задачи по-бързо и с по-малко 
курсове всеки ден, година след година

 - Можете да разчитате на максимална товароносимост до 2700 кг на предния мост при 7-тонните модели, 
оборудвани с окачване QUAD-TOR.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ВАШИТЕ УСЛУГИ
 - Възползвайте се от лесното управление и високата маневреност на Daily с новия електрически  
сервоусилвател на волана

 - Активирайте градския режим в градски условия, за да намалите допълнително усилието за въртене  
на волана с до 70%

 - Управлявайте цялата необходима информация и важни настройки чрез новия удобен  
за използване цветен приборен дисплей с висока резолюция

 - Шофирайте безопасно и пестете гориво чрез системата за следене на налягането в гумите
 - Паркирайте лесно с новата автоматична електрическа паркинг спирачка
 - Използвайте своите смартустройства и приложения зад волана чрез 7-инчовия екран  
на инфотейнмънт системата HI-CONNECT

СЪЗДАДЕН ЗА ИЗДРЪЖЛИВОСТ
 - Daily осигурява мощността и здравината, от която се нуждаете, за да превозвате и най-тежките товари, запазвайки 
върхова производителност всеки ден през дългия си експлоатационен живот

 - Разчитайте на дългия живот на силовото предаване, осигурен от усъвършенстваната трансмисия и надеждния 
двигател, който винаги поддържа оптимални обороти

 - Добавете стойност към бизнеса си с Daily, който с големия си полезен товар, с горивната си ефективност  
и ниската обща цена за притежание ще повиши вашата рентабилност
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УСТОЙЧИВО МОЩЕН
Минибусът Daily е по-мощен и екологичен с новия двигател 
с мощност 210 кс и се предлага с три вида двигатели: дизелов, 
Natural Power и електрически.

СТИЛНО И КОМФОРТНО ПЪТУВАНЕ С DAILY
Благодарение на иновативния екстериор и новите интериори 
пътниците се радват на стил и луксозен комфорт.

НЕОГРАНИЧЕНА УНИВЕРСАЛНОСТ
Богатата гама варианти на минибуса Daily, който може да 
превозва до 22 пътници, означава, че съществува модел за 
всяка транспортна задача:
- Превоз на туристи за пътуване в комфорт и стил 
- Междуградски превози с най-голям в класа капацитет 

за пътници
- Маршрутни превози за летищни и хотелски услуги 
- Училищни автобуси, специално предназначени  

за превозване на ученици

МИНИБУС: ПЪТУВАЙТЕ СЪС СТИЛ
Минибусът Daily съчетава всички най-нови предимства на Daily – от модерната свързаност и функциите за 
подпомагане на шофирането до изключителната в класа HI-MATIC автоматична скоростна кутия – с оптимизираните 
общи разходи за притежание и надеждността и универсалността, които са характерни за този автомобил.

BLUE POWER

МОДЕЛИ Start Line Tourys Natural Power Електрически

ДЪЛЖИНА (мм) 5963 / 7128 / 7498 5963 / 7128 / 7498 7538 7168 / 7538 7168

МЕЖДУОСИЕ (ММ) 3520L / 4100 / 4100L 3520L / 4100 / 4100L 4100L 4100 4100

ДВИГАТEЛ 150 кс  - 180 кс  - 210 кс  
дизел

150 кс  - 180 кс  - 210 кс  
дизел

180 кс  - 210 кс   
дизел

136 кс   
CNG

Електрически двигател  
с мощност 80 kW  

+ батерии 56/84 kWh

КАПАЦИТЕТ ЗА  
ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ до 22 до 22 до 22 до 22 до 19

СКОРОСТНА КУТИЯ РЪЧНА / HI-MATIC РЪЧНА / HI-MATIC РЪЧНА / HI-MATIC РЪЧНА / HI-MATIC –

МЕЖДУОСИЕ (мм) H1 (1545 мм) H2 (1900 мм) H3 (2100 мм)

3595
9 м3 10,8 м3 –

5,5 т / 7 т - Единични колела 5,5 т / 7 т - Единични колела –

3595L
– 12 м3 13,4 м3

– 5,5 т / 7 т - Единични колела 5,5 т / 7 т - Единични колела

4175
– 16 м3 18 м3

– 5,5 т / 7 т - Единични / двойни колела 5,5 т / 7 т - Единични / двойни колела

АБСОЛЮТНО УДОВОЛСТВИЕ  
ОТ ШОФИРАНЕТО
Благодарение на предавките с двойно по-ниско 
предавателно число, Daily 4x4 се предлага с 12 предни 
скорости с ръчна трансмисия и 16 предни скорости с 
трансмисия HI-MATIC. По този начин се осигуряват 
неограничени способности за изкачване, като 
същевременно се поддържа максимален комфорт на 
шофиране. Двойно по-ниското предавателно число се 
включва лесно чрез ергономичния бутон, разположен на 
приборното табло.

Предавателно число за ръчна и автоматична 
скоростна кутия
 - Rapporto normale 1:0.9 
 - Rapporto ridotto 1:2.15

БЛОКИРАНЕ НА ДИФЕРЕНЦИАЛА
Daily 4x4 осигурява отлично сцепление във всяка ситуация 
чрез 3 диференциала с блокаж на предния и задния мост и 
един на раздатъчната кутия. Диференциалите могат да се 
блокират и отблокират чрез ергономични превключватели 
на таблото.

4X4: ТРАНСПОРТИРАНЕ  
ПО ВСЯКАКЪВ ТЕРЕН
ГОТОВ ЗА ВСЯКА ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА
Daily 4x4 се предлага в пълна гама офроуд и версии за всякакъв терен с тегло 5,5 и 7,0 тона, с товарни пространства с обем 
от 9 до 18 м3 за офроуд версията с единични колела и от 16 до 18 м3 за версията за всякакъв терен с двойни колела.

НЕНАДМИНАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
3,0-литровият двигател с мощност 180 кс ще ви отведе до желаната дестинация, колкото и да е труден маршрутът. Можете 
да се насладите на абсолютното удоволствие от шофирането върху всякакъв терен с 8-степенната автоматична трансмисия 
HI-MATIC.

ЩЕ ВИ ОТВЕДЕ НАВСЯКЪДЕ
Версиите за всякакъв терен с двойни колела и офроуд версиите с единични колела се предлагат с общо тегло до 7,0 тона.

БЕЗОПАСНОСТ НАВСЯКЪДЕ
С всички функции за безопасност, като например дискови спирачки на всички колела, ABS (антиблокираща система) и ESP 
(електронна програма за стабилност), специално разработени за Daily 4x4, ще се движите напълно безопасно дори и по 
най-изолираните маршрути.
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ПАКЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
КОНФИГУРИРАЙТЕ СВОЯ DAILY
Конфигурирайте точния модел, от който се нуждае вашият бизнес, като изберете пакетите, които съответстват на вашите 
специфични изисквания, от всяка от трите категории: оборудване, функционалност и транспортна задача. В категорията 
“Оборудване” можете да избирате от добре балансирания пакет Business до луксозния Business Exclusive за Daily HI-MATIC. 
Персонализирайте своя Daily с пакет Winter или Hi-Drive в категория “Функционалност” и Delivery или Delivery+, който най-
добре отговаря на вашата транспортна дейност.

ОБОРУДВАНЕ
РЪЧНА HI-MATIC

ОПИСАНИЕ НА ОПЦИИТЕ BUSINESS BUSINESS  
PREMIUM BUSINESS + BUSINESS 

EXCLUSIVE

Цветен приборен дисплей с висока резолюция Стандартно Стандартно
Цифрово DAB радио
USB конектор за зареждане
Климатик с ръчно управление
Климатик с компресор 170 cc
Отопляеми електрически огледала
Шофьорска седалка с окачване и лумбално регулиране
Круиз контрол
LED фарове
Цифрово DAB радио с BUSINESS UP™
Държач за таблет и USB конектор за зареждане
Климатик с автоматично управление
Двойна седалка с маса
Подглавници от гумиран текстил
Кожен калъф на волана
Фарове за мъгла

ФУНКЦИОНАЛНОСТ
РЪЧНА HI-MATIC

ОПИСАНИЕ НА ОПЦИИТЕ WINTER HI-DRIVE WINTER HI-DRIVE 

Отопляеми електрически огледала
Отопляема шофьорска седалка с окачване и лумбално регулиране
Отопляеми предни седалки
Подгряване на предното стъкло
Подгреваема тръба за картерни газове
Подобряване на сцеплението и контрол при спускане по наклон
Цветен приборен дисплей с висока резолюция Стандартно Стандартно
Адаптивен круиз контрол 
Адаптивен круиз контрол и подпомагане при движение в колона
Следене лентата за движение и предотвратяване неволно напускане на пътната лента
AEBS и CITY BRAKE PRO
ESP и подпомагане при страничен вятър
Електрическа паркинг спирачка
Автоматично управление на дългите светлини 
Автоматично управление на чистачките и фаровете
Система за следене на налягането в гумите

ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА ВАН
РЪЧНА / HI-MATIC 

ОПИСАНИЕ НА ОПЦИИТЕ DELIVERY DELIVERY +

270° задни врати
Трети стоп и насочена лампа
Резервно колело 
Без комплект за помпане на гуми 
Държач за резервно колело в товарното пространство
Комуникационен модул
LED осветление в товарното отделение
Отделение с горни рафтове
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КОЖЕН ВОЛАН

Наслаждавайте се на луксозното усещане от 
допира до кожения волан в дългите работни дни и 
на удобно разположените функции за управление. 
Без разсейване, без напрежение.

ДЪРЖАЧ ЗА ТАБЛЕТ

Полезният държач за таблет на арматурното 
табло може да закрепва стабилно мобилни 
устройства с всякакви размери. Той може да се 
използва и като практична щипка за документи.

HI-CONNECT

Използвайте приложенията от своите 
смартустройства на борда чрез Apple CarPlay 
и Android Auto™ с помощта на лесната за 
използване инфотейнмънт система със 7-инчов 
екран, DAB радио, навигационна система и много 
други.

КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ

Поддържайте на своя Daily в отлична форма 
чрез дистанционна диагностика, проактивна 
поддръжка и оптимално планиране на 
обслужването. Възползвайте се от широк набор 
от нови услуги, като например персонализирани 
планове за поддръжка и управление на данните 
от автомобила, чрез уебпортала и приложението 
MYDAILY.

DAB РАДИО + DAILY BUSINESS UP™

Наслаждавайте се на всички функции на DAB 
радиото и свържете своя смартфон или 
таблет към автомобила, за да се възползвате 
от възможностите на приложението DAILY 
BUSINESS UP™.

ПЪТНИЧЕСКА СЕДАЛКА  
С ОТВАРЯЕМА МАСА

Използвайте лаптопа си и подготвяйте 
документите си на практичната отваряема маса.

ОТВОРЕНО ОТДЕЛЕНИЕ  
С ИНДУКЦИОННО ЗАРЯДНО 
УСТРОЙСТВО

Поддържайте батерията на мобилното си 
устройство винаги пълна: поставете го върху 
удобното индуктивно зарядно устройство във 
вграденото в арматурното табло отделение за 
документи.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПАРКИНГ СПИРАЧКА

Новата електрическа паркинг спирачка се включва 
автоматично след паркиране и се освобождава, 
когато сте готови да потеглите. Отървете се от 
лоста на ръчната спирачка, освободете място и се 
движете лесно из кабината.

НЕЗАВИСИМО  
ОТОПЛЕНИЕ WEBASTO

Потеглянето в студена кабина и със студен 
двигател е нещо от миналото с независимото 
отопление Webasto: настройте таймера за 
предварително подгряване на двигателя и 
кабината и влезте във вашия приятно затоплен ван 
Daily, когато сте готови да потеглите.

КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА С РЪЧНО  
ИЛИ АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Поддържайте приятна температура в кабината 
чрез климатичната система на Daily. Използвайте 
ефективното ръчно управление на климатичната 
система или изберете автоматично управление, 
което оптимизира работата на компресора, 
намалявайки потреблението на енергия.

СЕДАЛКИ С ОКАЧВАНЕ

Седалките с окачване, които са налични също и с 
отопление, предлагат допълнителен комфорт за 
водача и пътниците.

ПРЕМИУМ ПОДГЛАВНИЦИ

Управлявайте безопасно и комфортно с новите 
премиум подглавници от гумиран текстил.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
КОНФИГУРИРАЙТЕ СВОЯ DAILY СПОРЕД ЖЕЛАНИЯТА СИ

АДАПТИВЕН КРУИЗ КОНТРОЛ  
И ПОДПОМАГАНЕ ПРИ ДВИЖЕНИЕ  
В КОЛОНА

Системата за адаптивен круиз контрол поддържа 
скоростта на движение и дистанцията спрямо 
автомобила отпред. В градския трафик функцията 
за подпомагане при движение в колона (Queue 
Assist) ви спестява напрежението от постоянното 
спиране и тръгване.

АЛУМИНИЕВИ ЛЕТИ ДЖАНТИ

Алуминиевите джанти – перфектна 
комбинация от функционалност и стил – 
увеличават максималния полезен товар с  
10 кг. Предлагат се само за версии с единични 
колела.

AEBS И CITY BRAKE PRO

Усъвършенстваната система за аварийно спиране 
разпознава опасността от предстоящ сблъсък и 
автономно активира спирачната система, за да 
предотврати или намали въздействието на удара. 
В натоварения градски трафик City Brake PRO 
ви помага да предотвратите сблъсъци при ниски 
скорости.

LED ФАРОВЕ

LED фаровете имат много по-ярък лъч, който 
осветява на по-големи разстояния, подобрявайки 
видимостта и разпознаването на препятствия  
с 15%. Ще спестите разходи, тъй като LED 
фаровете имат изключително дълъг живот.

LED ОСВЕТЛЕНИЕ  
В ТОВАРНОТО ОТДЕЛЕНИЕ

Трите нови LED лампи в товарното отделение, 
разположени на десния и левия панел и над 
задните врати, осигуряват по-добро осветление и 
намаляват консумацията на енергия.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НЕВОЛНО 
НАПУСКАНЕ НА ПЪТНАТА ЛЕНТА

Системата за предотвратяване неволно напускане 
на пътната лента  помага на водача да задържи 
автомобила в пътната лента, като прилага 
въздействие върху кормилната система, ако 
автомобилът се отклони от лентата.Дистанцията 
до осовата линия и силата на въздействие върху 
волана се настройват чрез менюто.

ECOSWITCH PRO

Интелигентната система EcoSwitch PRO знае 
кога да се задейства без намесата на водача, като 
намали разхода на гориво и допълнително намали 
вредните емисии, генерирани от вашия Daily.

СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ  
НА НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ

Системата за следене на налягането в гумите 
следи налягането във всяка гума в реално време, 
така че то винаги да бъде с оптимална стойност, 
подобрявайки вашата безопасност и горивна 
ефективност. За първи път в сектора тази функция 
се предлага както за моделите с единични, така и 
за тези с двойни колела.

ДЪРВЕНА ОБЛИЦОВКА НА ПОДА

Дървеният под е специално проектиран за Daily и 
осигурява отлична защита, дори когато товарът е 
концентриран върху ръбовете.

ОБЛИЦОВКА ОТ САНДВИЧ  
ПАНЕЛИ НА СТЕНИТЕ И ПОДА  
В ТОВАРНОТО ОТДЕЛЕНИЕ

Стените и подът в товарното отделение 
са облицовани със сандвич панели, които са 
изключително устойчиви на влага, химически 
агенти и надраскване, като осигуряват възможно 
най-добрата защита на автомобила.

ЗАДНО ВЪЗДУШНО ОКАЧВАНЕ

Ако вашата транспортна дейност включва често 
товарене и разтоварване, ще оцените задното 
въздушно окачване, което бързо снижава и повдига 
товарната платформа, за да не губите време.

TELMA®  
ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН РЕТАРДЕР

Електромагнитният ретардер Telma® LVRS600 
осигурява спирачен момент от 350 Nm и е 
напълно съвместим с ESP системата. Наличен също 
и за фамилията Daily HI-MATIC, той осигурява до 
80% от спирачните нужди на автомобила.
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- Поддръжка
- Смазване
- Смяна на маслото и 

течностите според наръчника 
за поддръжка и ремонт

- Двигател
- Впръскване на горивото
- Скоростна кутия 
- Ремонт на карданен  

вал и мостове

- Компоненти, които не  
са включени в пакета  
Drive Line, като напр. 
електрическа система

- Съединител
- Спирачни накладки
- Спирачни дискове
- Спирачни барабани
- Накладки за барабанни 

спирачки

- Компоненти, които не 

РЕШЕНИЯ DAILY B-LINK
Daily издига свързаността на по-високо ниво като средство за разгръщане на цяла гама нови персонализирани услуги, които 
ще ви помогнат да извлечете най-доброто от автомобила си, да увеличите времето си на пътя, да управлявате най-ефективно 
своя автомобилен парк, да пестите от гориво и разходи за поддръжка и да се възползвате от персонализирани планове за 
финансиране и поддръжка.
Комуникационният модул поддържа автомобила в пряк контакт с екипа от експерти на IVECO, които получават данни от 
всички свързани автомобили и постоянно ги следят.

ОСНОВНИТЕ УСЛУГИ:
Дистанционна диагностика
Диагностиката се извършва дистанционно, без да е 
необходимо автомобилът да влиза в сервиз.
Безжична услуга (OTA)
Дистанционна помощ и актуализиране на софтуера на 
автомобила, без да е необходимо посещение в сервиз.
Проактивно обслужване 
Проактивното обслужване, извършвано дистанционно от 
специалистите в контролната зала на IVECO, въз основа на 
параметри на автомобила, получавани в реално време.
MYDAILY уебпортал и приложение
Уебпортал за наблюдение на състоянието на автомобила 
и поведението на водача, достъпен и чрез мобилно 
приложение.
Поръчка на услуги
Резервация на посещение в сервиз чрез уебпортала 
MYDAILY.

MYDAILY интелигентен доклад
Периодично изпращане на автоматичен доклад за 
работата на вашия автомобил и разхода на гориво.
Управление на автопарк IVECO от VERIZON Connect
 - Fleet Essential 
Система за управление на автопарка със стандартни 
функции: геопозициониране, геозониране, доклад за 
разхода на гориво, експлоатационно състояние на 
автомобила, карти за оценка на водача
 - Fleet Enhanced 
Професионално управление на автопарка, включващо 
работни часове на водача, дистанционно изтегляне на 
данните от тахографа, система за диагностика, 
уебуслуги
 - Fleet Enhanced & Workforce 
Разширено управление на автопарка, включващо 
управление на работния процес

Интеграция (уеб API)
Уеб-API интерфейсът ще ви предостави всички данни от 
автомобилите, независимо от системата за управление на 
автопарка, която използвате.

С решения Daily B-link можете да се възползвате пълноценно от свързаността на автомобилите, независимо дали сте собственик-
водач, или управител на автопарк, и да подобрите полезното време за работа, ефективността и оптимизацията на автопарка.

ПАКЕТИ УСЛУГИ

SMART
- Дистанционна диагностика
- Безжична услуга (OTA)
- Проактивното обслужване

- MYDAILY уебпортал и приложение
- MYDAILY поръчка на услуги
- MYDAILY интелигентен доклад

Услугите са част от пакета  
на комуникационния модул

FLEET - Fleet Essential от Verizon Connect
- Fleet Enhanced от Verizon Connect

- Fleet Enhanced and Workflow от Verizon Connect
- Интеграция (уеб-API) Услуги срещу абонаментна такса

Можете да комбинирате основните “елементи” от нашето предложение (Maintenance, Drive Line, Extra Drive Line, Wear), за да 
изготвите договор, който напълно отговаря на вашата дейност. Таблицата по-долу обобщава всички възможни комбинации:

Daily въвежда изцяло ново ниво на персонализиране чрез свързаност. Данните, 
получавани от автомобила в реално време, ни позволяват да ви предложим 
персонализирани планове за поддръжка въз основа на реалното използване 
на вашия Daily – идеално съответствие с особеностите на вашия бизнес.
От друга страна нашата гама от сервизни пакети Elements предлага 
изключителна гъвкавост, която ви позволява да изберете комбинацията от 
услуги за планова поддръжка и удължена гаранция за вашия бизнес и да 
разширите вашия пакет с “елементи” за допълнително покритие.

MANUTENZIONE DRIVE LINE
EXTRA  
DRIVE LINE WEAR

ELEMENTS
ИЗБЕРЕТЕ УСЛУГИТЕ, КОИТО ИДЕАЛНО ОТГОВАРЯТ  
НА ВАШИЯ БИЗНЕС
Daily предлага широка гама от услуги, които могат да бъдат персонализирани според вашите конкретни изисквания, за да 
поддържате автомобила във върхова форма и бизнесът ви да генерира добри финансови резултати. 

ДОГОВОРИ ЗА ПЛАНИРАНА ПОДДРЪЖКА УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ

ЕЛЕМЕНТИ: ВКЛЮЧЕНИ / 
ИЗКЛЮЧЕНИ

 Конкретно предложение за решения 
Daily B-Link ще бъде включено в 
договорите 3XL и 2XL.

За включени/изключени елементи, моля вижте 
договорните документи за своя пазар.

MAINTENANCE DRIVE LINE EXTRA  
DRIVE LINE WEAR DRIVE LINE EXTRA  

DRIVE LINE



40 41

A
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C

F

G

D
H I J

E

ПРОДУКТОВА ГАМА
ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩИЯ DAILY ЗА СВОИТЕ БИЗНЕС НУЖДИ
Ванът Daily предлага най-широката гама модели в сектора, обхващаща до 8000 фабрични версии. Те комбинират различни 
междуосия, мощности, обеми на двигателя, вътрешни височини на товарното отделение и товарни обеми, за да 
удовлетворят изискванията на широк спектър от транспортни задачи.

ТОВАРЕН ОБЕМ
Широкият диапазон от междуосия, височини на тавана и задни надвеси осигурява богат избор от обеми на товарното 
пространство. Всъщност Daily е единственият ван, който предлага обеми на товарното пространство от 7,3 м3 до  
уникалните 19,6 м3.

A

МЕЖДУОСИЕ
(мм)

B

ДЪЛЖИНА НА 
АВТОМОБИЛА

(мм)

C

ДЪЛЖИНА НА 
ТОВАРНОТО 
ОТДЕЛЕНИЕ  

(мм)

D

ШИРИНА НА 
ТОВАРНОТО 
ОТДЕЛЕНИЕ  

(мм)

G   ВИСОЧИНА / ТОВАРЕН ОБЕМ ОБЩО ТЕГЛО НА 
АВТОМОБИЛА 

(тона)H1 (1545 мм) H2 (1900 мм) H3 (2100 мм)

МИН. МАКС.

3000 5080 2610 1800 7,3 м3 3,3 3,5

3520
5600 3130 1800 9 м3 10,8 м3 3,3 5,2

6000 3540 1800 12 м3 13,4 м3 3,3 5,2

4100
7170 4680 1800 16 м3 18 м3 3,5 7

7540 5125 1800 17,5 м3 19,6 м3 3,5 7

Изберете размерите на задната врата според транспортната си дейност.
Можете да изберете максимална използваема височина на отвора до 2 метра, за да товарите удобно своя Daily.

ЗАДНИ ВРАТИСТРАНИЧНА ВРАТА

ИЗПОЛЗВАЕМА ВИСОЧИНА  
НА ВРАТАТА

H  
H1 (мм)

 I  
H2 (мм)

J  
H3 (мм)

ВИСОЧИНА 1450 1800 2000

ШИРИНА 1530

РАЗМЕРИ НА ПЛЪЗГАЩАТА  
СЕ СТРАНИЧНА ВРАТА (мм) H1 (мм) H2 (мм) H3 (мм)

E   ВИСОЧИНА 1440 1800

F   ШИРИНА
междуосие  3000 1100

междуосие  3520 / 4100L 1200

МЕТАЛИК БОИ

52434 - ЕКО ЗЕЛЕНО52481 - СЕВЕРНО СИНЬО

50127 - СИВО УЛМ

50124 - ЧЕРВЕНО МЕТАЛИК 52205 - СИЯЙНО СИВО

52358 - КАМЕННО СИВО

52490 - ИНСТИНКТИВНО 
СИНЬО

50116 - ПЛАТИНЕНО СИВО

52360 - ИЗЦЯЛО ЧЕРНО

ЦВЕТОВЕ
ИЗБЕРЕТЕ ЦВЕТА НА СВОЯ DAILY
Можете да избирате измежду стотици цветови варианти (неметалик и металик), съответстващи на фирмените ви цветове, на 
другите автомобили във вашия автопарк или просто на вашия вкус. Боите, показани тук, са само няколко от многото предлагани 
цветове за персонализиране на вашия Daily.

НЕМЕТАЛИК БОИ

50051 - СВЕТЛО СИНЬО

50126 - ПРОФЕСИОНАЛНО 
СИВО

50120 - ПЕГАСО СИНЬО

50162 - ПРИКЛЮЧЕНСКО 
ОРАНЖЕВО

52170 - ЧЕРВЕНО МАРАНЕЛО50105 - ПОЛЯРНО БЯЛО 52028 - СЛЪНЧЕВО ЖЪЛТО

52062 - ВРЪЩАНЕ КЪМ 
ЧЕРНОТО

52507 - ЛЕДЕНО БЯЛО 
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АКСЕСОАРИ
ПОДОБРЕТЕ СВОЯ DAILY
Аксесоарите ви помагат да персонализирате работното си място и да се чувствате комфортно във всяка ситуация. Подобрете 
технологиите, комфорта, безопасността и ефективността на вашия Daily чрез пълната гама от специално проектирани 
аксесоари на IVECO.

ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙСТВИЕ 
Оборудвайте мобилното си работно място с най-
съвременните функции и технологии. Новата мултимедийна 
система, базирана на Android, е с вградена GPS навигационна 
система, а вградените DAB+ радио, камера за обратно 
виждане и контроли върху волана се предлагат като опции за 
осигуряване на цялостно управление на мултимедийната 
система и безопасно движение на заден ход. Държачът за 
смартфон пасва перфектно на приборното табло, а чрез 
технологията Qi можете да зареждате смартфона си 
безжично.  (1 / 2)

ПОВИШЕТЕ ЕФЕКТИВНОСТТА СИ
Изберете от богата гама аксесоари, за да повишите 
ефективността и рентабилността на вашия автомобил. 
Обтекателите, предназначени за страничните прозорци на 
Daily, допринасят за намаляване на аеродинамичното 
съпротивление и турбуленцията, без да пречат на 
видимостта. Системата против кражба осигурява бързо 
зареждане и защита на горивото. (3 / 4)

Можете да разгледате пълната гама аксесоари  
в каталога за аксесоари, както и в онлайн  
каталога на адрес:

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

Изтеглете го безплатно от App Store, за да 
получите изключителен достъп до допълнителни 
изображения, информация и видео съдържание.

Запознайте се с пълната 
гама аксесоари чрез 
безплатното приложение 
IVECO Accessories.

УСЛУГИ IVECO

ДЕНОНОЩНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ПОМОЩ НА IVECO ви очаква  
24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за да гарантирате непрекъснатия 
ритъм на вашия бизнес с едно телефонно обаждане.
IVECO NON-STOP е оригиналното приложение за смартфони на IVECO, 
чрез което можете да комуникирате с IVECO, ако автомобилът ви се 
повреди. Просто въвеждате данните за вашия автомобил (номер на 
шасито и регистрационен номер) и с натискането на бутон изпращате 
заявка за помощ до центъра за обслужване на клиенти на Iveco. Веднага ще 
се погрижим за вашата заявка, като задействаме най-близкия сервиз, след 
което ще проследим ремонта на автомобила. Чрез приложението можете 
да получавате съобщения за напредъка по ремонта на вашия автомобил.

IVECO е марка на CNH Industrial N.V., световен лидер в сектора на инвестиционните стоки, който чрез своите разнообразни търговски 
предприятия проектира, произвежда и продава селскостопанска и строителна техника, камиони, товарни автомобили, автобуси и специални 
автомобили, в допълнение към широко портфолио от приложения за силови агрегати и задвижване. Компанията също така доставя 
висококачествени оригинални части за всички търговски марки на CNH Industrial.

IVECO CAPITAL е търговската марка на IVECO за финансови услуги, 
предлагаща пълна гама от финансови, лизингови, наемни и спомагателни 
услуги за товарни автомобили – удължена гаранция, услуги по поддръжка и 
ремонт и различни видове застраховки могат да бъдат включени в пакета.
Всички финансови пакети са съобразени с нуждите на клиента и се отнасят 
за нови, използвани и преоборудвани автомобили.
IVECO CAPITAL предоставя на клиентите професионални консултации 
при избор на финансов продукт, който най-добре да съответства на 
финансовите и фискалните изисквания на техния бизнес.
За повече информация се свържете с вашия дилър на IVECO.

ФЕН МАГАЗИН IVECO
Можете да избирате от гама работни и спортни дрехи, канцеларски материали 
и сувенири от IVECO в дилърските представителства или в онлайн магазина на 
IVECO: www.ivecofanshop.com. 

ОРИГИНАЛНИТЕ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ IVECO  ще поддържат 
експлоатационната готовност и рентабилност на вашия Daily в продължение 
на дълги години. Широката гама резервни части обхваща нови и фабрично 
възстановени части, сервизни комплекти, телематични решения и много 
други. IVECO поддържа мрежа от 7 депа за резервни части и използва 
модерни технологии, за да гарантира денонощна доставка на части в цяла 
Европа.

1 - Нова мултимедийна система, базирана на Android

4 - Обтекатели 5 -  Wi-Fi камера за обратно виждане

2 - Държач за смартфон

6 - Нов ролбар

8 - Калъфи за седалки и стелки7 - Багажник за покрив & облицовка на товарното пространство

3 - Система против кражба

БЕЗОПАСНО ШОФИРАНЕ
Персонализираните аксесоари ще подобрят вашата 
безопасност по време на шофиране: новият булбар с 
европейски сертификат осигурява безопасност на предната 
част на автомобила и повишава активната и пасивна защита 
на автомобила и пешеходците. Wi-Fi камерата за обратно 
виждане ви осигурява видимост в зоната зад автомобила. 
Чрез специализираното приложение ще държите всичко под 
контрол от своя смартфон. (5 / 6)

ОБОРУДВАН  ЗА ВАШАТА  
ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ
Осигурете на товарното пространство на своя Daily най-
добрата защита със специалните тапицерии и настилки, 
устойчиви на надраскване, влага и химикали. Изберете измежду 
широка гама багажници за покрив, изработени от лек 
корозоустойчив алуминий, които са лесни за монтаж. Добавете 
към багажника на покрива държач за тръби, държач за сигнална 
лампа и платформа за максимална универсалност на вашия 
автомобил. Оборудвайте автомобила си с най-подходящите 
за вашата дейност стелки и калъфи за седалки. (7 / 8)



IVECO-DANUBETRUCK ДИЛЪРИ ЗА ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ НА ЦЯЛАТА ГАМА НА IVECO:
БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД – НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН: 0700/ 15333;
АДРЕС ГР. СОФИЯ: Ж.К. ЛЮЛИН, УЛ. „ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ” 757 (ЗАД ЛЮЛИН-2), 1360 СОФИЯ;
ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ: +359 2 8100 217, +359 2 8100 219; СЕРВИЗ: +359 2 8100 230; РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ: +359 2 8100 250;
АДРЕС ГР. ВАРНА: БУЛ. „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК” 262, 9009 ВАРНА; ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ: +359 52 501 575;
СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ: +359 52 505 036
БУРГАС ТРАК СЕРВИЗ ООД – УЛ. „ОДРИН” 124, 8001 БУРГАС; ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ: +359 56 900 652;
СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ: +359 56 900 661
ЕВРО СТАРС ООД – ЦЕНТРАЛА: +359 82 813 312; БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” 310, 7009 РУСЕ;
ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ: +359 82 813 335, SALES@EUROSTARS.BG; СЕРВИЗ: +359 82 813 328, SERVICE@EUROSTARS.BG
ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ ООД – БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” 125, 4027 ПЛОВДИВ – ИВЕКО ЦЕНТЪР;
ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ: +359 32 900 899; СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ: +359 32 900 890
АЙ ТРЪКС ЕАД – УЛ. „ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ” 454, КАЗИЧЕНЕ, 1532 СОФИЯ; ОФИС: +359 2 9767 195; ФАКС: +359 2 9767 196;
OFFICE@ITRUCKS.BG

ОТОРИЗИРАНИ СЕРВИЗИ:
БАЛГЕРИЪН ТРАК СЪРВИС ООД – ЦЕНТРАЛЕН ОФИС, АДРЕС СЕРВИЗ СЛИВНИЦА: УЛ. „ХАН КРУМ” 1А, 2200 СЛИВНИЦА;
ТЕЛ.: +359 727 44 123; ФАКС: +359 727 42 460; АДРЕС СЕРВИЗ СОФИЯ ИЗТОК: УЛ. „НЕДЕЛЧО БОНЧЕВ” 10, 1528 СОФИЯ;
ТЕЛ.: +359 892 68 27 27; РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ: БУЛ. „СЛИВНИЦА” 618, 1000 СОФИЯ; ТЕЛ.: +359 2 925 25 73
АСОРТ, 95 ЕООД – БУЛ. „НИКОЛА ПЕТКОВ” 20, 6009 ГР. СТАРА ЗАГОРА; СЕРВИЗ: +359 42 65 00 20; ФАКС: +359 42 65 00 10;
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ: +359 884 135 584, +359 878 229 241
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