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YENİ DAILY

İŞE BAKIŞINIZI DEĞİŞTİRECEK OLAN KAMYONET

Daily, bir kez daha farkını gösterip ihtiyaçlarınızı önceden tahmin ederek işletmenizi 
geleceğe hazırlıyor. Daily, işe bakışınızı sonsuza dek değiştirecek köklü bir evrim 
geçirdi.

Daily, işletmenizi sürdürülebilirlik ilkesine uygun şekilde yürütmenize ve sağlıklı 
sonuçlar elde etmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Otomasyonun 
öneminin gittikçe arttığı ve hızla değişen dünyada Daily, otonom sürüş ve gelişmiş 
güvenlik özellikleri alanlarında büyük bir ilerleme sunuyor.

Daily, sürücü odaklı bir araçtır: iş gününün çoğunu direksiyon sallayarak geçiriyorsanız 
araç içindeki yaşam koşullarınızın ve sürüş deneyiminizin rakip tanımamasını 
istersiniz. Daily, 40 yıllık tarihi boyunca birinci sınıf bir ortam sağlamak amacıyla 
sürekli ilerleme katetmiştir. Özüne sadık kalmış ve hem yaşam hem de sürüş 
deneyiminizi sektörde görülen en üst seviyede tutmuştur.

Daily, bağlantı konseptine uyarak araç kullanımınıza ve ihtiyaçlarınıza özel olarak 
kişiselleştirilmiş hizmetlerle dolu yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. İşletmeniz 
için özel geliştirilmiş ve eksiksiz bir ulaşım çözümü arıyorsanız arayışınızı 
sonlandırabilirsiniz.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  
VE KARLILIK
Yakıt tüketiminde %10’a varan tasarruf.  
Bakım maliyetlerinde %10’a varan tasarruf.
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DAILY’NİN YÜKSEK VERİMLİ ÖZELLİKLERİ SAYESİNDE %10’A ULAŞAN YAKIT TASARRUFU
2,3 litrelik motorun bulunduğu tüm modellerde mevcut olan Dur Kalk sistemi, daha hassas ve verimli olan Elektronik Kontrollü Ayarlanabilir 
Geometrili (e-VGT) Türbin, Daily için özel geliştirilen A Sınıfı Süper Ekonomik Az Dönen lastikler, yeni 220 A (12 V) alternatör başta 
olmak üzere çeşitli özellikler sayesinde Daily motorları, yakıt tasarrufu konusunda diğerlerinden farklıdır.

BAKIM MALİYETLERİNDE %10’A VARAN TASARRUF
Sürekli inovasyon çalışmaları ve düşük yağ değişimi sıklığı, kentsel alanlarda bakım maliyetlerinde %10’a varan tasarruf sağlar. Uzun 
mesafeli işler için tasarlanan geniş yağ karteri ise servis sıklığını 50.000 kilometreden 60.000 kilometreye yükseltir.

İŞLETMENİZE GÜÇ  
VE VERİMLİLİK KATIN
Daily’nin verimliliği ön planda tutuyor olması sıfır karbonla ulaştırma ve yakıt tasarrufu alanlarında işletmenizin aldığı sonuçlara ve 
görevinizi verimli bir şekilde tamamlamak için ihtiyaç duyduğunuz birinci sınıf performansa katkıda bulunur. Gerçekleştirilen tasarım 
iyileştirmeleri ve yağ değişimi sıklığının düşük olması da bakım maliyetlerinizi azaltıp karlılığınızı arttırır.
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MUTLAK SÜRÜŞ KEYFİ
Daily’nin özel, 8 vitesli HI-MATIC otomatik şanzımanı tüm modellerde 
mevcuttur ve tüm konfor, güvenlik, yakıt tasarrufu ve performans faydalarını 
ayağınıza getirir.

Daily’nin özel, 8 vitesli HI-MATIC otomatik şanzımanı tüm modellerde 
mevcuttur ve tüm konfor, güvenlik, yakıt tasarrufu ve performans faydalarını 
ayağınıza getirir.

2,3 litrelik F 3,0 litrelik F

Euro 6D
Hafif İş

Euro VID 
Ağır İş

Euro VID
Ağır İş

Euro VID 
Ağır İş 
CNG**

TİCARİ ADI 120 140 160 140 160 160 180 210 NP

GÜÇ (BEYGIR GÜCÜ) 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)

TORK (NM) 320 350 380* 350 380 380 430 470 350

TURBO e-VGT VGT VGT e-VGT WG

ŞANZIMAN HI-MATIC / MANÜEL MANÜEL HI-MATIC /
MANÜEL HI-MATIC HI-MATIC / MANÜEL

*350 Nm with Manual Transmission  **Compressed Natural Gas 
e-VGT: Electronic Variable Geometry Turbocharger; VGT: Variable Geometry Turbocharger; WG: WasteGate 

TÜM İŞLERDE AZAMİ PERFORMANS
Özüne sadık kalan Daily, segmentinde tüm işlerde azami performans için optimize edilmiş iki motor seçeneği sunan tek araçtır: nominal 
116-156 beygir gücü aralığıyla hem hafif hem de ağır işe uygun 2,3 litrelik F1A motor modeli ve 160** ila 210 beygir gücüne kadar 
arttırılmış performans sağlayan 3 farklı nominal güç değeri seçeneğiyle sunulan 3,0 litrelik ağır iş F1C motor modeli. 3,0 litrelik motorun 
temiz ve son derece sessiz çalışma sağlayan bir Sıkıştırılmış Doğal Gazlı modeli (CNG) de mevcuttur. Sektörün öncüleri arasındaki 
konumunu asla elden bırakmayan Daily, yine bir ilke imza atarak segmentinde Euro 6D / Temp (WLTP & RDE) ve Euro VID emisyon 
standartlarına uygun motor seçeneği bulunan ilk araçtır.

Sıkıştırılmış Doğal Gazlı 3,0 litrelik F1C motorSCR’li 3,0 litrelik F1C dizel motorSCR’li 2,3 litrelik F1A dizel motor
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DESTEKLİ 
SÜRÜŞ VE GÜVENLİK
İleri Sürücü Desteği Sistemleri sayesinde kentsel alanlarda  
yaşanan kazalarda %38’e kadar azalma.* 

*Kaynak: Birleşmiş Milletler Ekonomi Komisyonu
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GÜVENLİ VE STRESSİZ SÜRÜŞÜN KEYFİNİ YAŞAYIN
Eksiksiz İleri Sürücü Desteği Sistemleri sayesinde Daily, otonom sürüş ve güvenlik alanlarında önemli ilerlemeler katediyor. Bu ileri 
teknolojiler daima hizmetinizde: bu teknolojiler sayesinde dikkatinizi aynı anda birden fazla işle ilgilenme ihtiyacının arttığı işinizden 
ayırmanız gerekmez ve güvenliğinizden de taviz vermezsiniz. Otoyol ve trafiğin yoğun olduğu şehir sokaklarında kaza riskini azaltırlar, 
içinden çıkılması zor durumlarda eliniz ayağınız olurlar ve yoğun trafiğin stresini alıp götürürler; bu sayede kabindeki yaşantınızın ve 
işletmenizin kalitesinde artış görürsünüz.
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ŞERİDİNİZDEN ASLA ŞAŞMAYIN
Proaktif Şeritte Kalma Desteği özelliği sayesinde Daily şeridinizden 
uzaklaşmaya başladığınızda sizi hafifçe geri döndürerek şeridinizde kalmanıza 
yardımcı olur. Şerit çizgileri ile aranızda bırakmak istediğiniz mesafeyi ve 
direksiyona uygulanan torku direksiyon sisteminden ayarlayabilirsiniz.

YANDAN ESEN RÜZGARA DAYANIKLI
Daily’nin aracınızı yandan esen kuvvetli rüzgarlara karşı dengeleyen Yandan 
Esen Rüzgar Desteği sayesinde köprülerden geçerken ya da ağır tırları 
sollarken vuran kuvvetli rüzgarlar artık bir sorun olmaktan çıkıyor. Sensörler 
aracın rüzgar vuran tarafındaki frenleri etkinleştirerek hem aracın dengesini 
hem de sizin güvenliğinizi korur. Bu özellik sektörde ilk defa gövdeli şasi kabin 
modelinde de mevcuttur.

DİK EĞİMLERDEN İNİŞTE GÜVENLE SÜRÜN
Yüklü bir araçla uzun ve dik bir eğimden inmek bunaltıcı bir hal alabilir; ancak 
Daily sayesinde bu sorun artık aklınıza dahi gelmeyecek. Aracımız piyasada 
frenleri otomatik olarak devreye sokarak hızınızı sabit tutup yokuşlardan 
yavaşça ve güvenle inmenizi sağlayan Arkadan Çekiş üzerine Yokuştan İniş 
Kontrolü (HDC) özelliği bulunan tek araçtır.

YOLA HÜKMEDİN
Çamur, kum ya da kar gibi kaygan yüzeyler Daily ile boy ölçüşemez: bir düğme 
ile etkinleştirebileceğiniz Traction Plus özelliği, her türlü yol koşulunda iyi 
bir yol tutuş sağlayıp zorlu durumlarda arkanızı kollar. Üstelik bu özellik, 
sektörümüzde bu araç tipinde bir ilk olarak Arkadan Çekişle kullanılabiliyor.

AEBS VE CITY BRAKE PRO SAYESİNDE ARTIK KAZALARA SON
İleri Acil Durumda Frenleme Sistemi (AEBS), olası çarpışmaları önceden 
tespit edip frenleri otomatik olarak devreye alarak güvende kalmanızı sağlar. 
50 km/s altı hızlardaki kazaları önler ve daha yüksek hızlardaki hasarları büyük 
ölçüde hafifletir. City Brake PRO ise hızın 5 km/s kadar düşük seviyelere indiği 
ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda çarpışmaların önüne geçer. Her iki sistemin 
de sürücünün direksiyon menüsünden seçebileceği üç ayarı mevcuttur. 
Filo Yöneticileri uygun görmeleri durumunda bu işlevin ayarlarını belirleyip 
kilitleyebilirler.

TRAFİK SIKIŞIKLIKLARINDA STRESE ELVEDA
Trafiğin yoğun olduğu saatlerde tek bir hareketinizle Trafik Kuyruk Yardımı 
özelliğini etkinleştirip önünüzdeki araçla aranızda tutmak istediğiniz mesafeyi 
belirlediğinizde önünüzdeki aracın durması halinde Daily de duracaktır. 
Önünüzdeki araç harekete başladığında ise gaz pedalına hafifçe dokunarak 
Daily’nizi harekete geçirebilirsiniz. Yoğun trafik stresi artık bir masal gibi gelecek!

OTOYOLLARDA GÜVENLİ SÜRÜŞ
Otoyolda uzun süre boyunca direksiyon sallarken dikkati elden bırakmamak 
zor bir iş halini alabilir; Ayarlanabilir Hız Sabitleyici güvende kalmanıza 
yardımcı olur. Seyir hızınızı ve önünüzdeki araçla aranızda bırakmak istediğiniz 
asgari mesafeyi ayarlamanız yeter. Önünüzdeki araç yavaşladığında sistem bunu 
tespit edip hızınızı aranızdaki mesafeyi diğer araç uzaklaşana ya da hızlanana 
kadar koruyacak şekilde otomatik olarak düşürür.
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KABİNDE YAŞAM 
VE SÜRÜŞ DENEYİMİ
Yeni Hidrolik Direksiyon ve Şehir Modu sayesinde  
direksiyonun gerektirdiği eforda %70 düşüş.

LED lambalar sayesinde görüş ve engelleri algılama  
kabiliyetinde %15 artış.
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TEKNOLOJİ SİZİN İÇİN VAR
Daily, son teknolojiden faydalanarak üstün bir sürüş deneyimi ve mükemmel bir çalışma ortamı sağlar. 
Kabindeki yaşam artık hiç olmadığı kadar kolay, konforlu ve verimli.

ÜSTÜN SÜRÜŞ KONFORU VE ERGONOMİ 
Daily’nin direksiyon sistemi binek araçlarla aynı kabinde yaşam 
deneyimini sunabilmek için baştan tasarlanmıştır. Direksiyon 
simidinde hem eksenel hem de açısal düzenlemeler 
gerçekleştirip daha iyi konfor ve ergonomi sağlayacak olan 
mükemmel sürüş pozisyonunu ayarlayabilirsiniz. Daha küçük olan 
ve deri malzemeden üretilen çok işlevli direksiyon simidi, çeşitli 
kontrol noktalarını elinizin altına getirerek bacak bölgesinde daha 
fazla alan bırakır ve genel konforunuzu daha da iyileştirir.

PÜRÜZSÜZ VE EFOR GEREKTİRMEYEN MANEVRA 
KABİLİYETİ
Oldukça hassas olan ve sürücü komutlarını anında yerine getiren 
yeni Hidrolik Direksiyon sistemi, direksiyonun gerektirdiği 
eforu azaltır ve pürüzsüz bir sürüş deneyimi sağlar. Titreşimi 
sönümleyip kayma ve tekerlek dengesizliklerini giderdiği için harika 
bir stabilite ve kontrol hissi verir.

Direksiyonun gerektirdiği eforu %70 oranında azaltan eşsiz City 
Mode özelliğini etkinleştirip yoğun şehir sokaklarında dahi üstün 
sürüş keyfi yaşayabilirsiniz.
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HI-CONNECT: YENİ BİLGİ EĞLENCE SİSTEMİ
Daily, 7 inç ekran, DAB radyo, Sürüş Stili Değerlendirmesi, ses 
tanıma, TomTom® otomobil ve tır navigasyon sistemi ve arka 
kamera ekranı özellikleri bulunan kullanıcı dostu bir bilgi 
eğlence sistemi ile donatılmıştır.

Ekran paylaşımı ve uygulamalarınızı sürüş halindeyken güvenle 
kullanma olanağı sunan Apple CarPlay ve Android Auto™ 
sayesinde dijital hayatınızı kabinde de kolayca devam ettirebilirsiniz.

GÜÇLÜ LED’LER 
Yeni tam LED lambalar, daha ulaşan kuvvetli ışıkları sayesinde 
görüş ve engelleri algılama kabiliyetini %15 geliştirir. LED’ler, tasarım 
açısından kendinden emin bir adım olmanın yanı sıra son derece uzun 
ömre sahip oldukları için Toplam Sahip Olma Maliyetinizde de 
tasarruf etmenizi sağlar. Dikkat dağınıklığına ve zorlanmaya son.

PARK ETME KONFORU VE VERİMLİLİĞİ 
Yeni Elektrikli Park Freni, araç park halindeyken otomatik 
olarak devreye girer ve harekete hazır olduğunuzda otomatik 
olarak devreden çıkar.  Parsel teslimatı gibi sürekli dur kalk yapılan 
işlerde frenle uğraşarak vakit kaybetmeniz gerekmez. Böylece bir 
yandan kol yorgunluğu ile aynı hareketi tekrarlamanın rahatsızlığı 
azalırken diğer yandan da verimliliğiniz artar. Ayda neredeyse 5 
saate ulaşan vakit tasarrufu elde edebilirsiniz; bunun karlılığınıza 
fayda sağlayacağı ise aşikar. El freni kolunun kaldırılması kabindeki 
boş alanı arttırarak kabinde konforlu ve kolay şekilde hareket 
etmenizi mümkün kılar.

KOLAY VE ANLAŞILIR ETKİLEŞİM
Yeni yüksek çözünürlüklü, renkli gösterge paneli, Daily’niz 
ile etkileşimi ve aracınızdan en iyi şekilde faydalanmak için ihtiyaç 
duyduğunuz tuş ayarları ile bilgilere anında erişimi son derece 
kolaylaştıran kullanıcı dostu ve anlaşılır bir arayüz sunar. 

GERÇEK ZAMANLI LASTİK BASINCI TAKİBİ 
İLE GÜVENLİK VE VERİM
Lastik Basıncı Takip Sistemi, lastik basınçlarını gösterge panelinde 
gerçek zamanlı olarak görüntülediği için Daily’nizin daima en uygun 
lastik basıncına sahip olduğundan emin olabilirsiniz. Bu sayede hem 
daha güvenli bir sürüş hem de yakıt tasarrufu elde edersiniz. Daily, 
sınıfında bu özelliği hem tek hem de çift tekerli modellerde sunan ilk 
araçtır.
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FONKSİYONEL TASARIM
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DAILY İŞİNİ BİLİR
Daily hep iyi görünümüyle bilinmiştir; Yeni Daily’de ise tasarım ve işlevsellik başa baş değerlerdir. En ince ayrıntısına kadar titizlikle 
tasarlanmış  olan aracın her unsurunun bir amacı vardır. Yeni Daily’niz sayesinde işletmenize odaklanabilir ve işlerinizi hem verimli hem 
de karlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

ŞIK VE İŞLEVLİ KONSOL 
Akıcı hatlara sahip konsol, yeni yüksek çözünürlüklü renkli gösterge paneli ve ortaya konumlandırılmış HI-CONNECT çok işlevli ekran, 
ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri ve kontrolü elinizin altına getirir.

HI-CONNECT
7 inç ekranlı yeni HI-CONNECT bilgi eğlence sistemi Apple CarPlay ve Android Auto™ ile cihazınızı bağlamanıza ve dijital hayatınızı kabinde de 
sürdürmenize olanak tanır.

GÜÇLÜ LED’LER
Yeni tam LED lambalar, iddialı bir tasarım ayrıntısı olmakla birlikte daha uzağa erişen ışıkları sayesinde de görüş kabiliyetini iyileştirir. 
LED’ler, son derece uzun ömre sahip oldukları için Toplam Sahip Olma Maliyetinizde de tasarruf etmenizi sağlar.

TASARRUF ODAKLI TASARIM: 3 PARÇA TAMPON
Kentlerde ve yoğun trafikte kullanılan araçların tamponları sık sık hasar görür; tamponların tamir maliyeti zamanla ciddi seviyelere ulaşabilir. 
3 parçalı modüler tasarımın tercih edilmiş olması tamponun tamamını değiştirmenize asla ihtiyaç olmayacağı anlamına gelir:       
kazaların %90’ında yalnızca hasarlı kısım değiştirilir ve bu sayede tamir harcamaları üzerinden büyük tasarruflar elde edilir.

PANJUR
Yeni ve daha geniş ön ızgara, havalandırmayı arttırırken motor ile radyatörü de korur. Yeni sıcak damgalama işlemi ile sağlam ve son derece 
uzun ömürlü bir yapı elde edilmektedir.

YÜK KAPASİTESİNDE ŞIK ARTIŞ
Yeni alaşım jantların tek iyi yanı görünüşleri değil: o kadar hafifler ki tek tekerli modellerde yük kapasitesinde 10 kg artış sağlıyorlar.
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DAB RADYO SİSTEMİ 
İLE BAĞLANTI 
KURUP 
SÜRÜŞÜNÜZÜ 
DEĞERLENDİRİN

DAILY BUSINESS UP™: SÜRÜCÜ VE İŞLETME 
ASİSTANINIZ
DAILY BUSINESS UP™ işletmenizin bağlı kalması için uygulayabileceğiniz 
basit bir yöntemdir. DAILY BUSINESS UP™’yi cihazınıza indirip DAB 
radyo ile eşleştirdikten sonra üretkenliğinizi ve veriminizi iyileştirmenize 
destek olacak özelliklerin keyfini sürebilirsiniz.

DAILY BUSINESS UP™, Sürüş Stili Değerlendirmesi gibi özellikleriyle 
sürücü asistanınızdır ve MYDAILY portalı üzerinden filo yönetimi 
organizasyonu ve performans takibi özellikleri ile de işletme asistanınızdır.
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PERFORMANSINIZI SEÇİN 
Motor gücünün 116 beygir gücü ile 210 beygir gücü aralığında olduğu geniş motor yelpazesi, işinize en uygun performansı seçebileceğiniz 
anlamına geliyor. Daily’de iki motor seçeneği sunuyoruz: artık hem hafif hem de ağır iş araçlarında kullanılan 2,3 litrelik F1A ve ağır iş 
araçlarında kullanılan 3,0 litrelik F1C. Aradığınız şey mutlak sürüş keyfi ise de sınıfında tek olan HI-MATIC şanzıman tüm modellerle 
uyumludur; kentsel bölgeler için son derece sessiz bir araca ihtiyaç duyuyorsanız da aradığınız çözüm Sıkıştırılmış Doğal Gazlı Daily 
HI-MATIC Natural Power’dir.

İŞİNİZE GÜÇ VERİN
YETENEKLERİNİZİ TEST EDEBİLECEĞİNİZ BİRİNCİ SINIF MOTORLAR 

PERFORMANSTAN ÖDÜN VERMEYİN
Daily’nin elinizdeki işi tamamlamak için ihtiyaç duyduğunuz güç, çekiş, yük taşıma kapasitesi ve seriliği sağlayacağından emin 
olabilirsiniz; hem de tüm bu faydalara harika yakıt tasarrufu ve düşük toplam sahip olma maliyeti ile kavuşursunuz.
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e-VGT: Elektronik Ayarlanabilir Geometrili Turboşarj; VGT: Ayarlanabilir Geometrili Turboşarj; WG: WasteGate; CNG: Sıkıştırılmış Doğal Gaz
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  F1C VGT 160  

  F1C WG 140 CNG 
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İŞİNİZ İÇİN EN UYGUN ARAÇ
Daily, sektördeki en geniş seçenek yelpazesini sunan araçtır - sınıfında azami yüklü ağırlığı 3,3 tondan tamı tamına 7,2 tona kadar 
çıkabilen, dingil aralığı 3000 ila 5100 mm arasında değişen ve gövde uzunluğu 6190 mm’ye çıkartılabilen tek araçtır. Bu özelliği de 
kentsel bölgelerde teslimat işinden inşaat sektöründe ağır taşımacılık işlerine kadar çeşitli alanlarda birçok fırsatın kapısını aralıyor.   
Daily’nin benzersiz çok yönlülüğü sayesinde hangi alanda faaliyet gösteriyor olursanız olun işletmeniz için belirlediğiniz hedeflere 
ulaşmanızı sağlayacak aracı bulabilirsiniz.

ÖZELLEŞTİRMENİN SINIRLARINI ZORLAYIN
Daily, neredeyse sonsuz gövde opsiyonu sunacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir; bu sebeple aracınızı ihtiyaçlarınıza göre 
özelleştirmeniz son derece kolaydır. Arama kurtarma aracı ya da ambulans gibi çalışma alanına özgün ve zorlayıcı uyarlamalar için en 
uygun araçtır.

SINIRSIZ FIRSATLAR
GÖZÜ YÜKSEKLERDE OLAN BİR DAILY 

HEDEFLERİNİZE ULAŞIN
Daily, sınıfındaki en çok yönlü araçtır. Geniş model yelpazesi ve gövde opsiyonları birçok fırsatın kapısını aralıyor: ister kentsel 

bölgelerde kargo ya da kurye hizmeti gibi dur kalkların çok olduğu bir işiniz olsun ister inşaat ya da mobilya taşımacılığı gibi daha 

ağır bir taşımacılık işiniz olsun operasyonunuzun ve işletmenizin ihtiyaçlarına uygun Daily’yi bulabilir ve özelleştirebilirsiniz.

BRÜT ARAÇ AĞIRLIĞI

ŞASİ KABİN 3.3 - 7.2 t

ÇİFT KABİN 3.3 - 7 t

YARI 
TAMAMLANMIŞ 
ŞASİ

3.5 - 7.2 t

KULLANIMA HAZIR FABRİKA ÇIKIŞLI GÖVDELER
IVECO, ekipmanları dahil kullanıma hazır araçlardan oluşan eksiksiz bir seri sunar. İnşaat ya da mal teslimatı sektörlerinde çalışıyor olsanız da günlük 

işlerinizi destekleyeceğine güvenebileceğiniz bir araç. Hiçbir işinizde kaliteden yana endişeniz olmayacağı için dikkatinizi işletmenize çevirebilirsiniz.

YOLA HAZIR ÇÖZÜM
Bayiliğe gittiğinizde yola hazır bir çözüm (araç + gövde) bulmanızı 
mümkün kılan entegre ve çok yönlü bir teklif.

EK DEĞER
Gövde tasarımı, mühendislik ve üretim süreçleri IVECO’nun yüksek  
kalite ve dayanıklılık standartlarına uygundur. Aracın sağlamlığı ve  
güvenliği, elde ettiğiniz kaliteyi azami seviyeye çıkartır.

PİYASAYA ULAŞTIRMA SÜRESİ AVANTAJI
Üretim ve lojistik akışları piyasaya ulaştırma süresini azaltıp gövdeli 
bir araçla sağlanabilecek en iyi teslimat süresini elde edecek şekilde 
optimize edilmiştir.

EKSİKSİZ DESTEK
IVECO’nun Avrupa çapında yaygın servis ağı, tüm IVECO Daily 
model araçlardaki ekipmanlar için eksiksiz destek sağlar.

SABİT PLATFORM

DİNGİL ARALIĞI (MM) ŞASİ KABİN ÇİFT KABİN

3000 3.3 t - 5.2 t –

3450 3.3 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 –

ÜÇ YÖNE HAREKETLİ ALÜMİNYUM DAMPER KASA

DİNGİL ARALIĞI (mm) ŞASİ KABİN ÇİFT KABİN

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

*F1A motor bu AYA için yalnızca LD olarak mevcuttur.
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İzin verilen azami yükü arttıran yüksek performanslı ön süspansiyon sayesinde daha büyük yükler taşıyın. Daha hafif ve 
kuvvetli QUAD-LEAF ile donatılan 3,5 tonluk modellerde ön aksın 1900 kg seviyesine ulaşan azami yük kapasitesine güvenebilirsiniz; 
bu kapasiteyi QUAD-TOR süspansiyonla donatılan çift tekerli modeli seçerek 2700 kg seviyesine dahi çıkartabilirsiniz.

DOĞUŞTAN ÇETİN CEVİZ
KİMSE ONUNLA BOY ÖLÇÜŞEMEZ
Daily’niz sayesinde en zorlayıcı işleri hem daha hızlı hem de daha az git gel yaparak tamamlayabileceksiniz: bir yandan vakit ve paradan 
tasarruf ederken diğer taraftan da karbon izinizi azaltabileceksiniz.
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Daily’nin güç aktarma organlarıyla ömür boyu sınıfının en iyisi performansı kaçırmayın. Gelişmiş şanzıman, yüksek verimli motorun 
daima en uygun hızda çalışmasını sağlayıp uzun ömürlü performansın harika olmasını sağlar.

Ömrünün son günlerine dek ağır yüklerinizi güvenle taşıyıp harika yakıt tasarrufu ve düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti 
faydalarıyla işletmenize fayda sağlayacak olan Daily ile işletmenize değer katın.

DAYANIKLI YAPI
UZUN VADEDE DEĞER YARATACAK ŞEKİLDE TASARLANDI
Daily’nin gücü kuvveti sizi asla yarı yolda bırakmaz. Gece gündüz demeden en ağır yükleri taşıyan, birinci sınıf performans sağlayan ve 
piyasadaki diğer tüm araçları gerisinde bırakan bir aracınız olur.
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DAILY HI-MATIC: 
MUTLAK SÜRÜŞ KEYFİ

Piyasanın ilk 8 vitesli şanzımanı sayesinde yolda konforunuzdan taviz vermeyin. Ergonomik ve çok işlevli vites kolu sayesinde 
dikkatinizi trafik ve sürüş koşullarından ayırmayarak güvenle sürün ve sürüş keyfinin en uç noktasını tadın.

Motorla güç aktarma organlarını koruyarak bakım ihtiyacını azaltan çözüm sayesinde Daily’nin efsanevi dayanıklılığının ve 
güvenilirliğinin keyfini sürün.

İşletmenize sınıfının en iyisi performansla güç verin. 210 beygir gücü ve 470 Nm tork değerlerine sahip 3,0 litrelik F1C motorla 
donatılmış Daily HI-MATIC, model yelpazesinin en tepesindedir. Sınıfının en iyisi olarak tanımlayabileceğimiz bu performans ve 7,0 
tonluk rekor azami yüklü ağırlık, Daily HI-MATIC’in çoğu zorlu iş için en uygun çözüm olduğu anlamına geliyor.
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Geniş motor yelpazesinden ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçin. Daily HI-
MATIC, 2,3 litre ve 3,0 litre olmak üzere iki motor hacmi ve 116 ila 210 arasında 
beygir gücü seçeneği bulunan geniş motor yelpazesi ile her işe uygun bir çözüm 
sağlar.

Gücünü Doğal Gazdan alan sürdürülebilir sürüş keyfi. HI-MATIC mutlak 
sürüş keyfi Daily Natural Power modellerinin tümünde mevcuttur. Bu modeller, 
Daily HI-MATIC’in tüm performans, verim ve konfor faydaları IVECO’nun Natural 
Power teknolojisinin sürdürülebilirlik ve düşük Toplam Sahil Olma Maliyeti faydaları 
ile birleştirir.

ECO ve Power Mode seçenekleri ve 2,3 litrelik motorda standart özellik olarak 
bulunan Dur Kalk sayesinde Daily HI-MATIC’in üstün yakıt tasarrufundan 
faydalanın. Şanzımanın kendi kendine ayarlanan vites geçiş stratejisi doğru vitese 
200 milisaniyeden daha kısa sürede geçişini sağlar. Geniş dişli oranı aralığı ise 
motorun daima en uygun viteste çalışmasını sağlar.
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DAILY BLUE POWER: 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ŞAMPİYONU
KENTLERDE SINIRSIZ TESLİMATIN KEYFİNİ YAŞAYIN 
Yeşil taşımacılık ihtiyacınızın cevabı Daily Blue Power’da. Kentsel bölgeler ile banliyöler için biçilmiş kaftan olan bu araç,  
şehir merkezlerine çevre düzenlemelerinden engellenmeyen serbest erişim hakkı sağlar.

GÜÇ HI-MATIC
CAB

Tek tekerli Çift tekerli

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

ELEKTRİK 80 kW – – 45C 50C

 Mevcut     – Mevcut değil
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DAILY HI-MATIC NATURAL POWER:  
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MUTLAK SÜRÜŞ KEYFİ

HI-MATIC KONFOR VE GÜVENLİK
Sınıfındaki 8 vitesli otomatik şanzımanlı ilk Doğal Gazlı araç olan Daily HI-MATIC Natural Power ile 
konforlu ve güvenli sürüşe merhaba deyin.

RAKİP TANIMAYAN PERFORMANS
Dizel modelinden eksiği olmayan 3,0 litrelik CNG motorunun güçlü ve hassas performansına daima 
güvenebilirsiniz. 136 beygir gücü ve sınıfının en iyisi 350 Nm tork ile her türlü işin üstesinden gelebilirsiniz.

SIRA DIŞI YAKIT TASARRUFU
HI-MATIC şanzıman ve Natural Power motor, yakıt tasarrufunda sınırları zorluyor. CNG’nin çoğu 
ülkedeki fiyatının daha düşük olduğunu da hesaba katarsak dizele kıyasla %35’e varan bir tasarruf 
elde edeceksiniz.

SIFIRA YAKIN CO2 EMİSYONU
HI-MATIC ve Natural Power motor ikilisi CO2 emisyonunu kentsel bölgelerde gerçek sürüş koşulları 
söz konusu olduğunda dizele kıyasla %5’e kadar azaltır; biyometanla bu oran %95’i bulur - başka bir 
deyişle neredeyse sıfır emisyon.

DAILY ELEKTRİK: 
SIFIR EMİSYONLU HAFİF TİCARİ ARAÇ

200 KM OTONOMİ
Esnek akü konfigürasyonu ve EcoPower modu ile rejeneratif frenleme stratejileri gibi verimlilik özellikleri 
gerçek kentsel bölge koşullarında 200 km gibi şaşırtıcı bir menzil sağlıyor.

2 SAATTE HIZLI ŞARJ MODU
Daily Elektrik’inizi şarj etmek herkese açık ve özel şarj noktalarını kullanarak Hızlı Şarj modunda 
yalnızca 2 saatlik bir iştir; üstelik patentli Esnek Şarj Modları ve eşsiz elektrikli araç girişi ve 
konektörü sayesinde şarj işlemini her yerde gerçekleştirebilirsiniz.

SIFIR EMİSYON
Daily Elektrik, sıfır emisyonlu çekiş ve sektördeki en geniş model yelpazesini sunan benzersiz bir 
araçtır.

GECE GÜNDÜZ AYRIMI OLMADAN SINIRSIZ TESLİMAT
Trafik ve gürültü kısıtlamalarının en sert olduğu şehirlerde sıfır emisyon ve sessiz çalışma özelliğine 
sahip olan Daily Elektrik’ten en iyi şekilde faydalanın.
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TEK BAKIŞTA DAILY

İŞLETMENİZE GÜÇ VE VERİM KATIN
 - 2,3 litreden 3,0 litreye uzanan geniş geniş motor hacmi yelpazesinden işlerinize en uygun olan 

 motoru seçin.
 - Daily’nin yeni elektronik kontrollü ayarlanabilir geometrili türbin (e-VGT), yeni alternatör, Dur Kalk sistemi ve 

 Super Eco Lastikler gibi verimlilik arttıran özellikleri sayesinde yakıt %10’a kadar tasarruf edin: 
 - Ardı arkası kesilmeyen inovasyonlar ve daha düşük yağ değişimi sıklığı sayesinde kentsel bölgelerdeki 
 - uygulamaların bakım maliyetlerinden %10’a kadar tasarruf elde edin.
 - Bir dizel motora eşdeğer performans ile Daily Natural Power’in temiz ve sessiz çalışmasının keyfini çıkartın.

GÜVENLİ VE STRESSİZ SÜRÜŞÜN KEYFİNİ YAŞAYIN
 - Otoyollarda ve trafiğin yoğun olduğu şehir merkezlerinde AEBS ve City Brake PRO sayesinde kazalardan kaçının.
 - Trafik sıkıştığında Trafik Kuyruk Yardımı’nı devreye soktuğunuzda Daily otomatik olarak durup öndeki araçlarla 
birlikte harekete başlar.

 - Önünüzdeki araçla aranızda korumak istediğiniz mesafeyi Ayarlanabilir Hız Sabitleyiciye bırakıp şeritte kalma 
konusunda Proaktif Şeritte Kalma Desteği sisteminden destek alarak aracınızı otoyollarda güvenle sürün.

 - Yokuştan İniş Kontrolü sayesinde dik yokuşlardan güvenli ve sağlam bir şekilde inin.
 - Traction Plus sayesinde kaygan yüzeylerde yol tutuşundan taviz vermeyin.
 - Yandan Esen Rüzgar Desteği sayesinde Daily’nizi rüzgara karşı koruyun.

DAILY’NİN BAĞLI HİZMETLER DÜNYASINA ADIMINIZI ATIN
 - Daily’nin bağlantı özelliğini benimseyin ve proaktif bakım yaklaşımımız sayesinde aracınızı faal tutun.
 - Uzaktan sorun tanılama ve destek çalışmaları yürüten IVECO uzmanlarından oluşan özel ekibimizden  en iyi 
şekilde faydalanın.

 - Artık mobil cihazlarınızdan da ulaşabileceğiniz MYDAILY İnternet Portalınızı kullanarak performansınızı ve yakıt 
verimliliğinizi en üst seviyeye taşıyın.

 - Kapsamlı Filo Yönetimi Çözümleri teklifimizle filonuzu gerçek zamanlı olarak yönetin DAILY BUSINESS UP™ 
sayesinde Daily’nize bağlanarak üretkenliğinizi ve verimliliğinizi geliştirin.

TEKNOLOJİ SİZİN İÇİN VAR
 - Yeni Hidrolik Direksiyon sistemi ile Daily’nin efor gerektirmeyen pürüzsüz manevra kabiliyetini deneyim edinin.
 - Kentsel bölgelerde City Mode’yi etkinleştirerek direksiyonun gerektirdiği eforu %70’ye kadar azaltın.
 - İhtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri ve temel ayarları yeni, kullanıcı dostu, yüksek çözünürlüklü ve renkli gösterge 
paneli ile yönetin.

 - Lastik Basıncı Takip Sistemi sayesinde aracınızı güvenle sürüp yakıttan tasarruf edin.
 - Yeni otomatik Elektrikli Park Freni sayesinde hiç zorlanmadan park edin.
 - HI-CONNECT’in 7 inç ekranı ile dijital yaşamınızın ve bilgi eğlence sistemlerinin keyfini sürün.
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İŞİNİZE GÜÇ VERİN
 - İki motorla geniş bir yelpazeden işletmeniz için ihtiyaç duyduğunuz performansı seçin; hafif ve ağır iş 
seçenekleri bulunan 2,3 litrelik F1A ve ağır işe uygun 3,0 litrelik F1C.

 - 116 ila 210 bg ve 320 ila 470 Nm tork gibi geniş nominal güç aralıklarından faydalanın.
 - Kentsel bölgelerdeki çalışmalarınız için çok sessiz ve düşük emisyonlu bir araca ihtiyaç duyuyorsanız da Daily 
HI-MATIC Natural Power’i tercih edin.

SINIRSIZ FIRSATLAR
 - Ne işle uğraşıyor olursanız olun ihtiyaçlarınızı karşılayan Daily’yi seçin. 3,3 ila 7,2 ton aralığında Azami Yüklü Ağırlığı, 
3000’den 5100 mm’ye ulaşan dingil aralığı ve 6190 mm’ye ulaşan gövde uzunlukları ile sınıfındaki en çok yönlü araçtır.

 - Daily’nizi kapsamlı gövde çözümleri yelpazesinden seçiminizi yaparak çeşitli işler için özelleştirin.
 - İşletmenizin gerekliliklerini karşılayan modeli seçin: şasi kabin, çift kabin ve yarı tamamlanmış şasi.
 - Yüksek mukavemetli çelikten yapılma C kesiti çerçevesi sayesinde dayanıklılık ve şekil verme kolaylığında rakip 
tanımayan Daily şasisinin getirilerinden en iyi şekilde faydalanın.

DOĞUŞTAN ÇETİN CEVİZ
 - Daily’nizi azami kapasitesine kadar yükleyip en zorlu işleri hem daha hızlı hem de daha az git gel yaparak 
tamamlayın; - dur durak bilmeden günler yıllar boyunca çalışın.

 - QUAD-TOR süspansiyon il 7,2 tonluk modelde 2700 kg seviyesine ulaşan ön aks azami yük kapasitesine 
güvenin.

DAYANIKLI YAPI
 - Daily’nizin her işi etkili bir şekilde tamamlayacağına güvenebileceğinizi bilmenin rahatlığıyla Daily’nizi daima azami 
kapasitesine kadar yükleyin.

 - Tırlardaki gibi 5 mm kalınlığa ulaşan sert çelik şasi yan elemanları bulunan tek hafif ticari aracın kuvvetinden faydalanın.
 - 4900 kg seviyesindeki yük kapasitesi sayesinde işi daha hızlı ve daha az git gel yaparak tamamlayın.
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HER İŞLETMEYE UYGUN BİR DAILY
DAILY KAMYONET. YOLCU TAŞIMACILIĞI İÇİN KAPSAMLI MODEL YELPAZESİ
Daily serisi, çeşitli gövde geliştirmeleri ve çok yönlülüğü, kapsamlı bir çözüm yelpazesi ve 4,5 ila 7,2 ton yük kapasitesi aralığı sunar. Bu 
araç, montaj sadeliği ve son derece dayanıklı tır kökenli şasisi, ağır işe uygun ve dayanıklı şanzımanı ve HI-MATIC 8 vitesli otomatik 
şanzımanı sayesinde bir Minibüs inşa etmek için en uygun tabandır. Dizel ve CNG modellerdeki 3,0 litrelik motor ayrıca üstün 
güvenilirlik sağlar. Karoser yapımcılarına yönelik Daily şasi teklifine kabin, yarım tamamlanmış şasi, yalın yarım tamamlanmış şasi ve 
azami yüklü ağırlığının 7,2 ton seviyesine ulaştığı kesme modeller dahildir.

DAILY MOTORHOME. 
TATİLE BAKIŞ AÇINIZI DEĞİŞTİRİN
Daily HI-MATIC ve Daily 4x4 ile IVECO motorhome ailesi 
kompakt versiyonlardan daha lüks modellere kadar güvenlik ve 
konfordan asla taviz vermeyen daha kapsamlı bir motorhome serisi 
sunabilmektedir. Sürmesi kolay, konforlu ve akıl almaz ölçüde hafif 
olan Daily HI-MATIC, motorhome’niz için en uygun 
çözümdür. Sınıfında tek olan HI-MATIC 8 vitesli otomatik 
şanzıman, mutlak sürüş keyfi verecek şekilde tasarlanmıştır: Bir 
taraftan hem konforlu bir sürüş hem de birinci sınıf performans ve 
son derece düşük yakıt tüketimi elde ederken diğer taraftan gelişmiş 
güvenliğin tadını çıkartabilirsiniz. Arazi ve yol modelleri bulunan Daily 
4x4 evinizi her yere götürür. 16 vitesi sayesinde benzersiz 
tırmanma kabiliyetini güvence altına alır. Bu sayede aracınız her türlü 
zorluğun üstesinden gelirken siz de aracınızın keyfini her zeminde 
sürebilirsiniz.

DAILY 72.
KİMSE ONUNLA BOY ÖLÇÜŞEMEZ
Daha da fazlasını istiyorsanız Daily 72 tam size göre. 7,2 tona 
ulaşan azami yüklü ağırlığı, 5100 mm’ye ulaşan uzun dingil 
aralığı ve piyasada benzeri olmayan 4900 kilogramlık yük 
kapasitesini düşününce - kimse onunla boy ölçüşemez. 
Dayanıklılık amacıyla geliştirilmiştir; dayanıklı yük taşıma 
şasisi ve yüksek performanslı süspansiyonları ile bir tır 
gibi inşa edilmiş tek hafif ticari araçtır.
Gövde tedariki teklifi sayesinde çeşitli işlere uygun şekilde 
özelleştirilebilir; bir kurtarma kamyonuna ya da zırhlı bir araca 
bile dönüştürülebilir. 3,0 litrelik F1C dizel motoru ile 
donatılmıştır ve Natural Power modeli seçeneği de mevcuttur; 
bu seçenek düşük emisyon bölgelerinin bulunduğu kentsel 
alanlardaki işleriniz için faydalı olacaktır. Sürücüler de Daily 
kabininin üstün konforunun tadını çıkartacaktır. Çok yönlülüğü 
ile bilinen Daily 72 kategorisindeki en güçlü araçtır ve en 
büyük yükü taşır; her yıl yatırımınızdan en iyi dönüşü 
sağlayacak olan benzersiz bir araçtır.
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DİNGİL ARALIĞI (mm) ŞASİ KABİN ÇİFT KABİN YARIM TAMAMLANMIŞ ŞASİ

3080 3.5 / 5.5 t – –

3480 3.5 / 5.5 t / 7 t 3.5 / 5.5 t / 7 t 3.5 / 5.5 t / 7 t

3780 5.5 t / 7 t 5.5 t / 7 t 5.5 t / 7 t

4175 5.5 t / 7 t 5.5 t / 7 t 5.5 t / 7 t

4X4: HER ZEMİNDE ÇALIŞIR
HER İŞE HAZIRDIR
Daily 4x4, 3,5 ila 7,0 ton ve 3080 mm ila 4175 mm dingil aralığı bandında olan arazi ve yol araçlarının yer aldığı ve en ücra noktalardaki 
ihtiyaçlarınızı dahi karşılayabilen eksiksiz bir seridir.

RAKİP TANIMAYAN PERFORMANS
3,0 litrelik 180 bg, yolunuz ne kadar zorlu olursa olsun sizi gideceğiniz yere götürür. HI-MATIC 8 vitesli otomatik şanzımanın mutlak sürüş 
keyfini her türlü zeminde yaşayabilirsiniz.

HER YERDE SİZİNLE
Azami Yüklü Ağırlığı 7,0 ton seviyesine ulaşan her yola uygun çift tekerlekli modeller ve araziye uygun tek tekerli modeller.

ÇOK YÖNLÜLÜKTE SINIR YOK
7,0 ton AYA, 4300 kg seviyesine kadar yük kapasitesi ve 5 metreye kadar gövde uzunluğu seçeneği ile benzersiz Daily 4x4’ün 
maksimum özelleştirme kabiliyetinden faydalanın.

MUTLAK SÜRÜŞ KEYFİ
İki kat düşük oranları sayesinde Daily 4x4, manüel şanzımanla 
sunulduğunda 12 ileri, HI-MATIC şanzımanla sunulduğunda da 
16 ileri vitese sahiptir. Konforunuzdan taviz vermeden sınırsız 
yokuş tırmanma kabiliyeti edinin. Konsoldaki ergonomik 
düğmeyi etkinleştirerek düşük hız oranını kolayla devreye 
alabilirsiniz.

Manüel ve Otomatik şanzıman oranı
 -  Normal Oran 1:0,9
 -  Düşük Oran 1:2,15

DİFERANSİYEL KİLİTLER
Daily 4x4, ön ve arka akslarındaki 3 kilit diferansiyeli ve 
şanzımandaki merkezi kilit diferansiyeli sayesinde her durumunda 
mükemmel çekiş sağlar. Diferansiyeller konsoldaki ergonomik 
anahtarlarla kilitlenip açılabilir.
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USB GİRİŞİ
Cep telefonu veya tabletinizi USB girişi 
üzerinden şarj edebilirsiniz.

DERİ DİREKSİYON SİMİDİ
Deri direksiyon simidinin lüks hissini uzun 
iş günlerinde hissedin ve tüm kontrollerin 
elinizin altında olmasının keyfini sürün.

Dikkat dağınıklığına ve zorlanmaya son.

TABLET TUTUCU
Konsoldaki pratik tablet tutucu hangi boyutta 
olursa olsun tüm mobil cihazları güvenle 
tutabilir. Evraklarınızı tutturabileceğiniz bir 
pano olarak da kullanılabilir.

HI-CONNECT
Apple CarPlay ve Android Auto™ ile 
dijital yaşamınızı kabinde de devam ettirip 
uygulamalarınızı 7 inç ekran, DAB radyo, 
navigasyon sistemi ve daha pek çok özelliği 
bulunan kullanıcı dostu bilgi eğlence sisteminde 
kullanın.

DAB RADYO 
+ DAILY BUSINESS UP™
Tüm DAB radyo işlevlerinden faydalanıp akıllı 
telefonunuzu ya da tabletinizi araca bağlayarak 
DAILY BUSINESS UP™’den en iyi şekilde 
faydalanın.

YOLCU BANKI VE AÇILIR MASA
Pratik açılır masada dizüstü bilgisayarınızı 
kullanabilir ya da evrak işlerinizi halledebilirsiniz.

KABLOSUZ ŞARJ ÜNİTELİ 
AÇIK KOMPARTIMAN
Mobil cihazınızın pili daima dolu olsun: 
telefonunuzu konsola entegre edilmiş saklama 
kompartımanındaki evraklarınızın yanındaki 
endüktif şarj ünitesinin üstüne yerleştirin.

ELEKTRİKLİ PARK FRENİ
Yeni Elektrikli Park Freni, araç park halindeyken 
otomatik olarak devreye girer ve harekete hazır 
olduğunuzda otomatik olarak devreden çıkar.
El freni kolundan kurtulun, alanınızı genişletin ve 
kabinde kolayca hareket edin.

KABİN İÇİ İLAVE ISITICI
Kabin içi ilave ısıtıcı sayesinde motor soğukken 
marşa basmak artık tarih oluyor: zamanlayıcıyı 
ayarlayıp motorla kabini önceden ısıtın ve 
yola çıkmaya hazır olduğunuzda sıcak Daily 
vanınızda yerinizi alın.

MANÜEL VEYA OTOMATİK KLİMA
Daily’nin klima sistemi sayesinde kabindeki 
sıcaklık seviyesini konforlu bir seviyede tutun. 
Etkili manüel kontrol ya da kompresör 
kullanımını optimize ederek enerji tüketimini 
azaltan otomatik iklim kontrolü arasından 
size uygun olanı seçin.

ASILI KOLTUKLAR
Isıtma seçeneği de bulunan asılı koltuklar 
hem sürücünün hem de yolcuların 
konforunu arttırır.

ÜST KALİTE BAŞLIK
Yeni üst kalite tekstil köpük başlık sayesinde 
güven ve konfordan taviz vermeyin.

OPSİYONLAR
DAILY’NİZİ İŞLERİNİZE GÖRE ÖZELLEŞTİRİN
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EKSTRA UZUN DİKİZ AYNALARI
Dikiz aynalarının ekstra uzun olması büyük 
gövdeye sahip uzun araçlarda görüş kabiliyetini 
azami seviyeye çıkartır.

ARA ŞANZIMAN (PTO)
Transfer kutusundaki PTO ve 4 bağlantı çeşidi 
sayesinde basit damper yatağından kar küreğine 
ya da bir platforma kadar çeşitli uygulamalar 
monte edebilirsiniz.

KUVVETLENDİRİLMİŞ ARKA 
SÜSPANSİYON
Parabolik, parabolik kuvvetlendirilmiş ve yarı 
eliptik yay seçeneklerinin dahil olduğu geniş 
kuvvetlendirilmiş arka süspansiyon yelpazesi 
aracınızın kuvvetine en zorlu işlerde dahi 
kuvvet katar.

UYURLANABİLİR HIZ SABİTLEYİCİ 
VE TRAFİK KUYRUK YARDIMI
UHS sistemi, seyir hızını belirli bir seviyede 
tutarak önünüzdeki araçla aranızdaki 
mesafeyi korur. Trafik Kuyruk Yardımı, şehir 
trafiğindeki sürekli dur kalkların stresini 
ortadan kaldırır.

ALAŞIM JANT
İşlev ile şıklığın mükemmel birleşimi olan 
alaşım jantlar, o kadar hafiftir ki taşıma 
kapasitesini 10 kg arttırır.
Yalnızca tek tekerli modellerde mevcuttur.

AEBS VE CITY BRAKE PRO
İleri Acil Durumda Frenleme Sistemi, 
olası çarpışmaları önceden tespit edip 
frenleri otomatik olarak harekete geçirerek 
çarpışmaları önler ya da hafifletir. City Brake 
PRO yoğun şehir trafiğinde düşük hızda 
çarpışmalardan kaçınmanıza yardımcı olur.

TAM LED FARLAR
LED lambaların kuvvetli ışığı daha uzaklara 
ulaşarak görüş alanınızı ve engelleri algılama 
kabiliyetinizi %15 iyileştirir.
LED lambalar son derece uzun ömre 
sahip oldukları için bakımdan da tasarruf 
edeceksiniz.

PROAKTİF ŞERİTTE KALMA DESTEĞİ
Proaktif Şeritte Kalma Desteği, araç sürücü 
istemeden dışa kaydığında direksiyonu 
sarsarak sürücünün aracı şeritte tutmasına 
yardımcı olur. Şeritten uzaklık ile tork 
menüden ayarlanabilir.

ECOSWITCH PRO
Akıllı EcoSwitch PRO sistemi, ne zaman 
devreye girmesi gerektiğini sürücünün 
müdahalesi gerekmeden bilir, yakıt 
tüketimini azaltır ve Daily’nizin emisyon 
seviyesini daha da düşürür.

LASTİK BASINCI TAKİP SİSTEMİ
TPMS, tüm lastiklerin basıncını basıncın 
daima en uygun seviyede seyrettiğinden 
emin olmak için takip ederek hem 
güvenliğinizi hem de yakıt tasarrufunuzu 
iyileştirir. Bu özellik sektörde ilk defa 
hem tek hem de çift tekerli modellerde 
sunulmaktadır.

ARKA HAVALI SÜSPANSİYON
İşiniz gereği çok miktarda yük yükleyip 
indiriyorsanız yükleme yatağını seri 
bir şekilde alçaltıp kaldırarak vakit 
kaybetmemenizi sağlayan arka havalı 
süspansiyonu çok seveceksiniz.

TELMA® 
ELEKTROMANYETİK YAVAŞLATICI
Telma® LVRS600 elektromanyetik 
yavaşlatıcı 350 Nm frenleme torku ve ESP 
sistemiyle tam uyumluluk sağlar. Daily HI-
MATIC ailesinde de mevcut olan sistem araç 
frenleme ihtiyacının %80’e kadarını sağlar.
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EKİPMAN
MANUAL HI-MATIC

OPSİYON BUSINESS BUSINESS +

TFT göstergeler Standard

USB şarj

Manuel klima

Süpansiyonlu 3 açılı sürücü koltuğu

Full led farlar

FONKSİYONEL
MANUAL / HI-MATIC

OPSİYON HI-DRIVE 

Yokuş iniş , çekiş destek sistemi

UHS (Uyarlanabilir hız sabitleyici)

Elektrikli el freni

AHBC (Otomatik uzun far kontrol sistemi)

TPMS (Lastik basıncı takip sistemi)

GÖREVSEL
MANUAL MANUAL / HI-MATIC

OPSİYON GÜÇ İNŞAAT

Solenoid PTO

Karter koruma

Ön diferansiyel kilidi

Scattolini aluminyum açık kasa*

Ekipman kutusu

Yan güvenlik bağlantıları

Kabin arkası koruma

Çamurluklar

OPSİYON PAKETLERİ
DAILY’NİZİ KONFİGÜRE EDİN
Ekipman, İşlev ve İş kategorilerinden gereksinimlerinize uygun paketleri seçerek işletmeniz için ihtiyaç duyduğunuz modeli kendiniz yaratın. 
Ekipman kategorisinde adını hak eden Business paketinden Daily HI-MATIC için en üst seçenek olan Business Exclusive paketine kadar 
seçiminizi yapabilirsiniz. Daily’nizi İşlev kategorisindeki Winter veya Hi-Drive paketi ve Delivery veya Delivery+ paketlerinden işinize en 
uygun olanı ile özelleştirin.

*Aynı zamanda 3 yöne hareketli hidrolik alüminyum damper
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Daily, bağlantı sayesinde özelleştirmeyi yepyeni bir seviyeye taşıyor. Sağladığı gerçek 
zamanlı araç verileri Daily’nizi kullanış şeklinize göre butik ve işletmeniz için mükemmel 
bakım planları sunmamızı mümkün kılıyor.

Elements serimiz de işletmeniz için Planlı Bakım ve Ek Garanti hizmetleri seçmenizi 
mümkün kılan üstün bir esneklik sağlayıp paketinizi Ek Kapsam unsurlarıyla daha da 
zenginleştirir.

ELEMENTS
İŞLETMENİZ İÇİN EN UYGUN HİZMETLERİ SEÇİN
Daily, aracınızın en iyi biçimde çalışmaya devam etmesi ve işletmenizin istediğiniz sonuçları vermesi için ihtiyaç duyduklarınız göz 
önünde bulundurularak özelleştirilebilen geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.

Teklife dahil olan ana “unsurlar” (Bakım, Güç aktarma organları, Ekstra güç aktarma organları, Aşınma) işletmenize en uygun anlaşmanın 
sağlanması için birbirleriyle birleştirilebilirler. Aşağıdaki tablo tüm olası birleşimleri özetlemektedir:

-Bakım
-Yağlama
-Bakım ve tamir el kitabına
 göre yağ ve sıvı değişimleri

-Motor
-Yakıt enjeksiyonu
-Şanzıman
-Tahrik mili ve aks tamiri

-Güç aktarma organları 
 unsuruna dahil olmayan 
 bileşenler örneğin Elektrik  
 Sistemi

-Debriyaj
-Fren balataları
-Fren diskleri
-Fren kampanaları
-Kampanalı frenler için balata

BAKIM
GÜÇ AKTARMA  
ORGANLARI

EKSTRA GÜÇ 
AKTARMA  
ORGANLARI AŞINMA

-Güç aktarma organları 

PLANLI BAKIM ANLAŞMALARI EK GARANTİ

BAKIM GÜCÜ AKTARMA
ORGANLARI

EKSTRA GÜÇ
AKTARMA 

ORGANLARI
AŞINMA GÜÇ AKTARMA

ORGANLARI

EKSTRA GÜÇ 
AKTARMA 

ORGANLARI
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MODELLER
İŞLETMENİZİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN DOĞRU DAILY’Yİ SEÇİN
Sayısı 8000’e ulaşan çeşidi ile Daily sektördeki en geniş model yelpazesini sunan araçtır. Bu modeller çeşitli işlere hitap etmek için 
farklı dingil aralıklarına ve nominal güç değerlerine sahiptir. Daily, doğuş amacı taşımacılık profesyonellerine hizmet amacıyla 
geliştirilmiştir ve yıllardır mantığa dayalı iş sezgilerine sadık kalmıştır; sektörün gelişiminin ve genişleyen model yelpazesinin bir adım 
önünde yer alarak çeşitliliği giderek artan gereksinimleri karşılamıştır.

DİNGİL
ARALIĞI

(mm)

AZAMİ GÖVDE UZUNLUKLARI (MM) AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIK (T)

TEK TEKERLEKLİ ÇİFT TEKERLEKLİ ŞASİ KABİN ÇİFT KABİN

ASGARİ AZAMİ ASGARİ AZAMİ ASGARİ AZAMİ ASGARİ AZAMİ

3000 2510 3000 2830 3316 3.3 5.2

3450 3395 3886 3395 3886 3.3 7 3.3 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

ŞASİ KABİN TEK TEKERLEKLİ
4495 mm’ye ulaşan gövde uzunluğu, 3,5 
tona ulaşan azami yüklü ağırlık ve 1600 
kg’ye ulaşan yük kapasitesi ile şasi kabin 
tek tekerlekli, kuvvet, konfor ve harika 
karoser yapımı esnekliği sunar.

ŞASİ KABİN ÇİFT TEKERLEKLİ
Şasi kabin çift tekerlekli, 6190 mm’ye 
ulaşan gövde uzunluğu, 7,2 tona ulaşan 
azami yüklü ağırlık  ve 4900 kg’ye ulaşan 
yük kapasitesi seçenekleri sunar. Rakip 
tanımayan dayanıklılığı ve çok yönlülüğü ile 
dikkat çeker.

ÇİFT KABİN
Kendinden emin Çift Kabin, sürücü ve 6 
yolcuyu konfor içinde taşıyabilir.

DİNGİL ARALIĞI
3000 mm ila 5100 mm

AZAMİ GÖVDE UZUNLUKLARI
2510 mm ila 6190 mm

AZAMİ YÜKLÜ AĞIRLIK 
3,3 ton ila 7,2 ton
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RENKLER
DAILY’NİZİN RENGİNİ SEÇİN
Yüzlerce mat ve metalik rernk arasından şirketinizin logosuna, filonuzdaki diğer araçlara ya da şahsi zevkinize uygun olanı seçebilirsiniz.  
Burada gösterdiğimiz renkler Daily’nizi kişiselleştirmek için kullanabileceğiniz sayısız renkten sadece birkaçıdır.

METALİK RENKLER

52434 - EKO YEŞİL52481 - BOREAL MAVİSİ

50127 - ULM GRİSİ

50124 - METALİK KIRMIZI 52205 - PARLAK GRİ

52358 - TAŞ GRİSİ

52490 - İÇGÜDÜ MAVİSİ

50116 - PLATİN GRİSİ

52360 - TAMAMEN SİYAH

MAT RENKLER

50051 - AÇIK MAVİ

50126 - MARANELLO KIRMIZISI

50120 - PEGASO MAVİSİ

50162 - PROFESYONEL GRİ

52170 - GÜNEŞ SARISI50105 - KUTUP BEYAZI 52028 - MACERACI TURUNCU

52062 - SİYAHA DÖNÜŞ

52507 - BUZ BEYAZ
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AKSESUARLAR
DAILY DENEYİMİNİZİ ZENGİNLEŞTİRİN
Aksesuarlar çalışma alanınızı kişiselleştirmenizi ve kendinizi her az rahat hissetmenizi kolaylaştırır. Daily’nizin teknoloji, konfor, güvenlik 
veverimliliğini IVECO’nun özel tasarım aksesuarları ile zenginleştirin. 

TEKNOLOJİ DESTEĞİ
Mobil çalışma istasyonunuzu son teknoloji ile donatın. Yeni 
Android tabanlı Multimedya Sistemi entegre GPS Navigasyon 
sistemi ve entegre DAB+ radyo ile donatılmıştır; eksiksiz bir 
multimedya kullanımı ve geri vites güvenliği çözümü sağlamak için 
de direksiyon simidi kontrolleri opsiyonu mevcuttur. Akıllı telefon 
tutucu Daily’nin konsoluna mükemmel şekilde oturur ve Qi 
teknolojisini kullanarak akıllı telefonunuzu kablosuz şarj edebilirsiniz. 
(1 / 2)

VERİMİNİZİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIYIN
Geniş aksesuar yelpazesinden faydalanarak aracınızın verimliliğini 
ve karlılığını arttırın. Sport Line Rüzgarlığımız için özel olarak 
geliştirilmiş yeni aerodinamik kit harika yakıt tasarrufu sağlayıp 
emisyonu azaltır. Yan pencereleri tutan deflektörler, görüş alanını 
etkilemeden aerodinamik direncin ve türbülansın azaltılmasına 
katkıda bulunur. (4 /7)

GÜVENLE SÜRÜN
Butik aksesuarlar sürüş güvenliğinizi arttırır: Avrupa sertifikası 
bulunan yeni pushbar aracın ön kısmında güvenliği sağlar ve hem 
aracın hem de yayaların aktif ve pasif korunmasını arttırır. Wi-Fi Arka 
kamera, aracın arka kısmını görebilmenizi sağlar.

Özel uygulaması sayesinde her şeyi akıllı telefonunuzdan kontrol 
edebileceksiniz. (5 / 6)

İŞİNİZE UYGUN
Aracınıza tüm iş yerleri için uygun aletleri verin. Ek ışık ve çalışma 
lambalarıyla donatılmış olan ışık çubuğu, tüm çalışma koşulları ve 
ortamlardaki güvenliği arttırarak uzun mesafeden dahi mükemmel 
görüş kabiliyeti sağlar. Faaliyetinize en uygun paspas ve koltuk kılıflarını 
seçip aracınızı tamamlayın. (3 / 8)

1 - Yeni Android-tabanlı Multimedya Sistemi

4 - Deflektörler 5 -  Wi-Fi Arka kamera

2 - Qi Akıllı Telefon Tutucu

6 - Yeni PushBar

8 - Koltuk kılıfı ve Paspas7 - Aerodinamik Kit ve Rüzgarlık

Sunulan aksesuarların tümünü Aksesuar Kataloğunda 
ve aşağıdaki bağlantıdaki çevrim içi katalogda 
bulabilirsiniz:

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

Ekstra görüntü, bilgi ve video içeriğine özel 
erişim için uygulamayı App Store’den 
ücretsiz indirebilirsiniz.

Sunulan aksesuarların 
tümünü ücretsiz “IVECO 
Accessories” uygulamasında 
bulabilirsiniz.

3 - Işık bağlama çubuğu ve 
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IVECO HİZMETLERİ

IVECO ORİJİNAL PARÇALAR, Daily’nizi uzun yıllar boyunca güvenle ve 
uygun maliyet karşılığında çalışır durumda tutar. Bu geniş teklif, yeni ve yeniden 
üretilmiş parçalardan servis kitlerine ve telematik çözümlerine kadar pek çok 
unsuru kapsar. 

IVECO, Avrupa çapında 7/24 teslimat sağlayabilmek için 7 Parça deposundan 
oluşan bir ağa sahiptir ve ileri teknolojilerden faydalanır.

Daily’nizi ve işletmenizi faal tutmak için IVECO ASSISTANCE NON-STOP’a 
telefonla ve 7/24 ulaşabilirsiniz.

IVECO NON-STOP, aracınızın arızalanması durumunda IVECO ile irtibat 
kurmak için kullanabileceğiniz resmi IVECO akıllı telefon uygulamasıdır. Aracınızın 
bilgilerini (VIN ve plaka numarası) girip bir düğmeye basarak destek talebinizi 
IVECO Müşteri Merkezine iletebilirsiniz. Talebinizi derhal işleme alır, en yakın 
tamirhaneyi harekete geçirir ve aracın tamirini takip ederiz. Uygulamayı 
kullanarak aracınızın destek işlemlerinin ilerlemesi hakkında da bilgi alabilirsiniz.

IVECO, çeşitli iştirakleri aracılığıyla geniş güç aktarma uygulamaları portföyüne ek olarak tarım ve inşaat ekipmanları, tır, ticari araç, otobüs ve özel araç
tasarım, üretim ve satışını gerçekleştiren ve sermaye malları sektöründe bir dünya lideri olan CNH Industrial N.V.’nin bir markasıdır. Tüm CNH Industrial 
Commercial Markaları için yüksek performanslı orijinal parça dağıtımını da üstlenmiştir.

IVECO SEVENLER MAĞAZASI
Bayinizden ya da www.ivecofanshop.com adresindeki IVECO internet mağazasından 
IVECO iş kıyafetleri, günlük kıyafetler, kırtasiye ve küçük aletler satın alabilirsiniz.

ALO IVECO

Assistan Non-Stop

444 50 04

YANI DAILY ŞASİ.indd   39 27.12.2019   17:17



YA
YI

N
  L

19
20

90
3M

A
ST

ER
_T

R 
- 

12
/1

9
BU

 K
AT

A
LO

G
D

A
Kİ

 B
İL

G
İ V

E 
RE

Sİ
M

LE
R 

SA
D

EC
E 

Bİ
R 

RE
H

BE
R 

N
İT

EL
İĞ

İN
D

ED
İR

. I
V

EC
O

 T
İC

A
Rİ

 V
E 

Ü
RE

Tİ
M

 S
EB

EP
LE

Rİ
 İL

E 
H

ER
H

A
N

G
İ B

İR
 Z

A
M

A
N

D
A

 B
İL

G
İ V

ER
M

ED
EN

 D
EĞ

İŞ
İK

Lİ
K 

YA
PM

A
 H

A
KK

IN
I S

A
KL

I T
U

TA
R

.

YANI DAILY ŞASİ.indd   40 27.12.2019   17:19


