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ŚWIAT PROFESJONALNEGO TRANSPORTU  
MA NOWEGO SUPERBOHATERA.

Nowy Daily ekologiczny, niezawodny i z mocnym silnikiem 

jest wszechstronnym pojazdem, który spełnia potrzeby 

każdego kierowcy zawodowego. Nowy Daily to pierwszy 

w swojej klasie pojazd oferujący przestrzeń ładunkową 

do 17,2 m³ oraz dopuszczalną masę całkowitą do 7 ton, 

ustanawiając rekordowy wynik w segmencie lekkich 

pojazdów użytkowych. Te robiące wrażenie parametry 

osiągnięto dzięki podwoziu wywodzącemu się od  

samochodów ciężarowych, które zawsze dawało Daily 

niezrównaną wytrzymałość, wszechstronność i trwałość. 

Nowy Daily łączy niezawodność napędu na tylne koła 

z elastycznością pełnej gamy nadwozi (furgon, skrzynia 

ładunkowa, kabina i minibus). Zaprojektowany, aby 

pracować w każdych warunkach eksploatacji pod każdą 

szerokością geograficzną, nowy Daily może zostać 

dopasowany do potrzeb każdego typu działalności dzięki 

szerokiej gamie silników, rozstawów osi, przestrzeni 

ładunkowej, ładowności oraz przełożeń przekładni 

głównej.

Ponieważ nowy Daily z natury pracuje ciężko, jest 

idealnym pojazdem, który pozwoli firmie na dalszy 

rozwój. Do wyboru jest 9 różnych silników, przekładnie 

5- lub 6-biegowe lub zautomatyzowane skrzynie biegów 

AGile™. Silniki spełniają normę czystości spalin Euro5 

lub EEV (Enhanced Environmentally-friendly Vehicle) w 

przypadku silników 3.0 litrowych Heavy Duty. 

Nowy Daily furgon jest również dostępny w wersji z pół 

przeszkloną kabiną. 

Gama silników spełniających normę czystości spalin Euro5 

wykonana została zgodnie z najnowszymi technologiami, 

aby zapewnić większą moc i moment obrotowy przy 

zmniejszonej emisji spalin i zużyciu paliwa. 

Trzy nowe silniki są na szczycie całej gamy: 

• silnik o mocy 205 KM, 3-litrowy z technologią 

dwufazowego doładowania, najmocniejszy 

czterocylindrowy silnik Diesla na rynku 

• silnik Diesla o mocy 146 KM, 2,3-litrowy z turbiną 

o zmiennej geometrii oraz rewolucyjnym układem 

wtrysku paliwa Multijet II, jeden z najbardziej 

oszczędnych i ekologicznych silników o tej mocy na 

rynku, współpracujący ze specjalną 6-biegową skrzynią 

biegów, funkcją Start&Stop oraz wskaźnikiem biegu z 

sugestią optymalnego wyboru.

• silnik Diesla o mocy 146 KM, 3.0 litrowy z turbiną o 

zmiennej geometrii, momencie obrotowym 370 Nm, 

zgodny z normą EEV. 

Prawdziwy atut lekkiego pojazdu użytkowego jakim jest 

nowy Daily to nie tylko mocny silnik ale także wyposażenie, 

które ułatwia pracę kierowcy. Pod tym względem nowy 

Daily jest doskonały – nie tracąc nic ze swojej legendarnej 

mocy. 

Elegancki nowy przód zawiera szereg zmian. Nowe 

reflektory posiadają wbudowany układ DRL (światła do 

jazdy dziennej) oraz światła przeciwmgłowe (w opcji) z 

układem doświetlania zakrętów. 

Nowy grill kryje nową chłodnicę, nowy układ sterowania 

przepływem powietrza i nowy układ chłodzenia specjalnie 

opracowany dla nowych, mocniejszych silników. Nowy 

przód pojazdu  podkreśla cechy pojazdu i nadaje mu 

nowoczesny wygląd, który emanuje mocą i osobowością 

Nowego Daily od pierwszego spojrzenia. Sprzedaż ponad 

dwóch milionów pojazdów potwierdza pozycję Nowego 

Daily w transporcie profesjonalnym w Europie, Azji, 

Ameryce Łacińskiej, Afryce oraz na Bliskim Wschodzie.

SUPERBOHATER W BRANŻY TRANSPORTU
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Wnętrze nowego Daily jest bardziej komfortowe i posiada 

nowe funkcje regulacji foteli (możliwość regulacji wzdłuż 

osi symetrii oraz kąta nachylenia fotela) oraz regulacji 

kierownicy (osiowa możliwość regulacji w zakresie 45 mm). 

Ergonomiczne fotele i wygodnie rozmieszczone układy 

sterowania minimalizują zmęczenie kierowcy i ułatwiają 

koncentrację w czasie jazdy. Jakość pracy w kabinie nowego 

Daily jest również wyższa dzięki zwróceniu drobiazgowej 

uwagi na jej wygłuszenie.

Wsiadanie i wysiadanie z kabiny jest szybkie i łatwe dzięki  

szeroko otwierającym się drzwiom i antypoślizgowym 

stopniom. Dźwignia zmiany biegów jest łatwiejsza w 

obsłudze i nie stanowi przeszkody, gdy kierowca lub pasażer 

chce przemieścić się z jednej strony kabiny na drugą. W 

kabinie znajdują się cztery kieszenie formatu DIN, które 

pozwalają kierowcy zawsze mieć pod ręką wszystkie

urządzenia niezbędne do pracy. Ponadto pod

dwumiejscowym siedzeniem dla pasażerów może 

opcjonalnie znajdować się schowek o pojemności około 6 

litrów.  Pozostałe elementy wyposażenia kabiny to chowany 

stolik zamontowany w oparciu fotela, który można w

prosty sposób rozłożyć, schowek na netbooka oraz

podkładka do pisania, którą przypina się klipsem do

kierownicy. Nowy Daily sprawuje się i prowadzi 

jak samochód osobowy. Geometria przedniego 

zawieszenia została zaprojektowania z myślą o zmniejszeniu 

promienia skrętu i wyjątkowej zwrotności w ciasnych 

miejscach (minimalna średnica zawracania wynosi zaledwie 

11,5 metra). W przypadku gwałtownego skrętu, nowy furgon 

Daily reaguje bezpiecznie i dynamicznie, nawet przy pełnym 

załadunku, dzięki systemowi ESP najnowszej generacji.

Nabywca nowego Daily ma do wyboru pełną gamę 

rozwiązań z zakresu informacji i rozrywki oraz telematyki. 

System Blue & Me™, zainstalowany w ponad 1,500,000 

pojazdów, jest obecnie najpopularniejszym systemem 

pokładowym dostarczającym informacji i rozrywki na 

świecie. System opracowany wspólnie z firmą Microsoft® 

pozwala dzwonić, odbierać wiadomości tekstowe, zarządzać 

książką telefoniczną w telefonie komórkowym przy pomocy 

łącza Bluetooth® oraz odtwarzać muzykę zapisaną w plikach 

MP3 przy użyciu odtwarzacza Mediaplayer oraz portu USB.

DOSKONAŁY TRANSPORT ZACZYNA SIĘ TUTAJ.

WNĘTRZE POJAZDU 
WYGODNY
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SIŁA NIE DO ZATRZYMANIA W PRACY.

MOCNY

Nowy Daily dysponuje największą i najbardziej 

innowacyjną gamą silników w segmencie lekkich 

pojazdów użytkowych.

Nowoczesne technologie jak Multijet II, Start&Stop oraz 

wskaźnik biegu z sugestią optymalnego wyboru sprawiają, 

że Nowy Daily jest bezkonkurencyjny pod względem mocy 

silników, momentu obrotowego, wydajności oraz niskiej 

emisji spalin. 

Silniki o pojemności 2,3 i 3 litrów charakteryzują się wyjątkową 

elastycznością (maksymalny moment obrotowy dostępny jest 

już przy niskich obrotach i pozostaje niezmienny w szerokim 

zakresie obrotów silnika). Osiągi silnika są doskonałe w 

każdych warunkach. Duża niezawodność i łatwa obsługa 

oznaczają krótsze czasy przestojów oraz niższe koszty 

eksploatacyjne.

Cała gama silników spełnia normy spalin Euro5 lub EEV i 

charakteryzuje się trzema ważnymi nowościami:

• Nowy, wysokowydajny silnik powstał z myślą o 

zmniejszeniu zużycia paliwa i emisji spalin. Silnik ma 

pojemności 2,3 litra, turbinę o zmiennej geometrii 

oraz układ wtrysku paliwa Multijet II, moc 146 KM 

oraz momentem obrotowym 350 Nm, współpracuje ze 

specjalną 6-biegową skrzynią biegów, posiada funkcje 

Start&Stop oraz wskaźnik zmiany biegów. Powyższe 

funkcje są również dostępne w wersjach o mocy 

106 KM oraz 126 KM silnika o pojemności 2,3 litra.

• Najmocniejszy, czterocylindrowy silnik Diesla na rynku, 

o mocy 205 KM i pojemności 3,0 litrów z technologią 

dwufazowego doładowania, momentem obrotowym 

470 Nm; jest to pierwszy silnik tego rodzaju, którego 

moc przekroczyła wartość 200 KM dzięki zastosowaniu 

dwóch turbosprężarek: pierwsza zapewnia szybkie 

doładowanie przy niskich obrotach silnika oraz druga, 

która włącza się, aby zapewnić maksymalną moc.

• Nowy 3.0 litrowy silnik Diesla o mocy 146 

KM z turbiną o zmiennej geometrii, momencie 

obrotowym 370 Nm, dołączył do silnika 3.0 litrowego 

o mocy 170 KM z podwójną turbosprężarką oraz 

3.0 litrowego silnika Natural Power o mocy 136 KM 

dopełniając ofertę silników zgodnych z normą EEV.

Silnik 2,3 litra o mocy 126 KM ma teraz wyższy 

moment obrotowy i osiąga 320 Nm. Ogółem Nowy 

Daily oferuje 9 silników o mocach od 106 KM do 205 

KM i rekordowym momencie obrotowym 470 Nm.

NOWE SILNIKI ZGODNE
Z NORMĄ CZYSTOŚCI

SPALIN EURO5  

3.0 Common Rail 146KM 3.0 Common Rail 170KM 3.0 Common Rail 205KM

2.3 Multijet II 126KM2.3 Multijet II 106KM 2.3 Multijet II 146KM
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Wszystkie silniki Diesla w nowym Daily są wyposażone w standardzie w filtr cząstek stałych (DPF). 

Technologia Multijet w typoszeregu silników o pojemności 2,3 litra w Nowym Daily stanowi ostatnie osiągnięcia w systemie 

common rail, który zrewolucjonizował świat silników dieslowskich. Najnowsza technologia wtrysku paliwa umożliwia wykonanie 

kilku wtrysków na cykl, osiągając w ten sposób bardziej regularne i lepiej kontrolowane podawanie paliwa do cylindrów. 

W efekcie spalanie jest bardziej wydajne, praca silnika cichsza, zużycie paliwa oraz emisja spalin niższa.

Silnik Natural Power na gaz ziemny zajmuje czołowe miejsce wśród silników spalających gaz ziemny i osiąga moc 136 KM oraz 

moment obrotowy 350 Nm, charakteryzując się jednocześnie jednym z najniższych poziomów spalania i emisji w swojej klasie. 

Silnik Natural Power na gaz ziemny może być również zasilany benzyną w trybie rezerwowym. 

EKOLOGICZNY

EEV

 

   WG 106 270
 2.3 Multijet II Euro 5 WG 126 320
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 3.0 Natural Power EEV  WG 136 350 
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Wszystkie silniki w Nowym Daily zostały specjalnie 

zaprojektowane w celu zoptymalizowania 

zużycia paliwa i emisji spalin. 

Gama skrzyni biegów powiększyła się o dwa nowe modele: 

lekka, sprawna 6-biegowa skrzynia biegów zaprojektowana w 

celu optymalizacji wykorzystania silników o pojemności 2,3 

litra, oraz mocna 6-biegowa skrzynia biegów zaprojektowana 

z myślą o pełnym wykorzystaniu nowego silnika o mocy 205 

KM, i momencie obrotowym 470 Nm.

Idealna do jazdy po mieście, 6-biegowa zautomatyzowana 

skrzynia biegów AGile™ łączy komfort jazdy z klasyczną 

automatyczną skrzynią biegów z wydajnością skrzyni 

manualnej. AGile™ wybiera właściwy bieg dostosowany do 

trasy i ładunku – zmniejsza zmęczenie kierowcy, optymalizuje 

zużycie paliwa i zmniejsza zużycie podzespołów (elektroniczny 

układ sterowania zapobiega nadmiernej prędkości obrotowej 

silnika). Skrzynia biegów AGileTM może pracować w trybie 

automatycznym albo sekwencyjnym.

Zawieszenie Nowego Daily gwarantuje maksymalny komfort 

i aktywne bezpieczeństwo:

• Przednie zawieszenie niezależne z teleskopowymi 

amortyzatorami i poprzecznym resorem piórowym lub 

z drążkiem skrętnym i stabilizatorem;

• Z tyłu do wyboru różne układy zawieszenia: 

paraboliczne, półeliptyczne i pneumatyczne.

Zawieszenie pneumatyczne zapewnia lepsze tłumienie 

wstrząsów i utrzymuje pojazd idealnie w poziomie niezależnie 

od rozkładu ładunku.

Załadunek jest również prostszy dzięki możliwości obniżenia 

zawieszenia tylnego. Dlatego też zawieszenie pneumatyczne 

jest optymalnym rozwiązaniem dla każdego, kto przewozi 

ładunki wrażliwe na wstrząsy i drgania.

Nowatorskie rozwiązania w nowym Daily powodują, 

że jego prowadzenie jest wyjątkowo bezpieczne. Nowe 

reflektory posiadają wbudowany układ DRL (światła do jazdy 

dziennej), światła przeciwmgłowe (w opcji) oraz obejmują 

układ doświetlania drogi na zakrętach dzięki czemu droga 

jest zawsze oświetlona w tym kierunku w którym skręca 

kierowca. Nowy Daily jest również oferowany z układem 

ESP9, wyposażonym w aktywne czujniki i nowe 

funkcje zapewniające maksymalne bezpieczeństwo na drodze.

ZAPROJEKTOWANY,  ABY
ODNIEŚĆ SUKCES.

Wzmocnione półeliptyczne zawieszenie tylne 

Wzmocnione zawieszenie przednie z drążkiem 
skrętnym 

BEZPIECZNY

5- lub 6-biegowa manualna skrzynia biegów

Wskaźnik biegu

Światła przeciwmgłowe

Tylne zawieszenie pneumatyczne 

  

        

                                                                  

  

                                                                               

 

 

 

Anti-lock Braking System
Zapobiega zablokowaniu poszczególnych kół podczas hamowania

Electronic Brake force Distribution
Rozdziela siłę hamowania pomiędzy osią przednią i tylną

Anti-Slip Regulator
Zapobiega poślizgowi kół napędowych podczas ruszania na śliskiej nawierzchni

Motor Schleppmomenten Regelung
Reguluje moment hamujący silnika. Zapobiega zablokowaniu kół napędowych 
w skutek hamowania silnikiem, w wypadku nagłego puszczenia pedału gazu lub 
nieodpowiedniej redukcji biegu

Electronic Stability Program
Przyhamowuje poszczególne koła oraz redukuje obroty silnika w celu 
zapobieżenia poślizgowi i zachowania stabilnego toru jazdy 

Hydraulic Brake Assist
Zwiększa ciśnienie w układzie hamulcowym przy gwałtownym hamowaniu

Assisted Uphill Departure
Zachowuje przez chwilę zaciśnięte hamulce po zdjęciu nogi z pedału hamulca 
zapobiegając stoczeniu się pojazdu i umożliwiając płynne ruszanie pod górę

Load Adaptive Control
Rozpoznaje rozmieszczenie ładunku względem poszczególnych osi

Trailer Sway Mitigation
Wykrywa obecność przyczepy i dostosowuje odpowiednio strategie
działania ESP

Hydraulic Rear Wheel Boost
Zwiększa ciśnienie w układzie hamulcowym tylnej osi przy gwałtownym hamowaniu

Hydraulic Fading Compensation
Wykrywa spadek siły hamowania i wyrównuje ją

Roll Movement Intervention & Roll Over Mitigation
Zapobiega przewróceniu się pojazdu podczas awaryjnych manewrów

FUNKCJE ESP9

N
O

W
O
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ABS

EBD

ASR

LAC

MSR

ESP

TSM

HRB

HFC

HBA

Hill Holder

RMI&ROM



TWÓJ NOWY DAILY JEST SZYTY NA MIARĘ. SPRAWDZA SIĘ 
DOSKONALE PRZY KAŻDYM ZADANIU PRZEWOZOWYM.
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NOWY FURGON DAILY: 
     ŁADUJ DALEJ.

Połączenie wysokiej zdolności przewozowej z maksymalną 

wydajnością, solidny lecz zwrotny, dysponujący silnikiem 

o dużej mocy lecz oszczędny - nowy furgon Daily stanowi 

rozwiązanie wszystkich problemów przewozowych. 

W opcji obydwa skrzydła tylnych drzwi mogą się 

otworzyć o kąt 270 stopni, a przesuwne drzwi mogą być 

jest dostępna w wersji z oknem lub bez i została specjalnie 

wyprofilowana w taki sposób, aby pozwolić siedzeniom dalej 

się odchylić dla większego komfortu. Ścianka działowa jest 

zgodna z najsurowszymi europejskimi normami w zakresie 

bezpieczeństwa i zapewnia maksymalną ochronę przed 

przesuwającym się ładunkiem w razie zderzenia na drodze. 

NOWY FURGON DAILY

zamontowane po lewej, prawej albo po obydwu stronach. 

Wysokość wnętrza do 2.10 m pozwala nawet najwyższym 

osobom swobodnie poruszać się w ładowni. Dzięki 

zawieszeniu pneumatycznemu tył pojazdu można również 

opuścić, aby ułatwić operacje załadowania i rozładowania. 

Nowa ścianka działowa pomiędzy kabiną kierowcy a ładownią 

9 silników dostępnych w mocach od 106 KM do 205 KM. 

5- lub 6-biegowa manualna skrzynia biegów lub AGile™ 

zautomatyzowana skrzynia biegów (plus szeroka gama 

przełożeń przekładni głównej, aby zoptymalizować 

zużycie paliwa i osiągi) 

Do wyboru 4 warianty DMC, 3 wewnętrzne wysokości, 

3 rozstawy osi i 4 długości pojazdu – co daje razem 8 

wariantów przestrzeni ładunkowej (od 7,3 do 17.2 m3) 

oraz maksymalna nośność ponad 4 tony (największa w 

tej klasie pojazdów).

Wybór układów zawieszenia osi tylnej: paraboliczne, 

półeliptyczne i pneumatyczne. 

Opcjonalne pakiety dla konkretnych warunków 

eksploatacji.

Nowy furgon Daily jest również dostępny w wersjach z 

kołami pojedynczymi lub bliźniaczymi zamontowanymi na 

tylnej osi do przewozu ładunków o dużej masie. Nowy Daily 

z częściowo przeszkloną kabiną może przewozić do 6 osób. 

Nowy Daily furgon zapewnia najszerszą gamę 

konfiguracji dostępną na rynku.

Jeśli chcesz stworzyć nowego Daily na miarę wybierz 

konfigurację spośród:



17-18

H

D

G

F

I

A

B

C E

NOWY FURGON DAILY

  

        

 

 Wymiary  przestrzeni ładunkowej (mm) H1 H2 H3

 A = Wysokość ładowni 1545 1900 2100

 B = Szerokość ładowni  1800

  Wymiary tylnych drzwi (mm) H1 H2 H3

 F = Wysokość 1430 1780 1990

 G = Szerokość  1540

  Wymiary bocznych drzwi przesuwnych (mm) H1 H2 H3

 H = Wyskość 1415 1780 1780

 D = Rozstaw osi  3000  3300 / 3950

 I = Szerokość  1100  1250

  C = Odl. pomiędzy nadkolami  1320  1030

  D = Rozstaw osi 3000  3300  3950

  E = Długość wewnętrzna 2600/3000 3520  4540

KOŁA 
POJEDYNCZE

KOŁA 
BLIŹNIACZE

  

 
 

ROZSTAW 
OSI 

(mm)

DŁUGOŚĆ 
WEWNĘTRZNA  

(mm) VAN VAN VANPÓŁ PRZESZKLONY PÓŁ PRZESZKLONY

WYSOKOŚĆ WEWNĘTRZNA

H1- 1545 mm H1- 1545 mm H2 - 1900 mm H2 - 1900 mm H3 - 2100 mm
VAN/PÓŁ

 PRZESZKLONY

 
 

3000

3300 3520/2006

3000/2100

2600/1700

3950 4540/3600

7,3 m3 4,7 m3 9,0 m3 5,8 m3

10,2 m3 7,1 m3

12 m3 8,7 m3

15,6 m3 12,3 m3 17,2 m3

13,2 m3

8,3 m3 5,7 m3

Ładowność: od 1355 do 2915 kg
DMC: od 3500 do 5200 kg

Ładowność: od 1285 do 2845 kg
DMC: od 3500 do 5200 kg

Ładowność: od 1320 do 2890 kg
DMC: od 3500 do 5200 kg

Ładowność: od1250 kg do 2820 kg 
DMC: 3500 kg do 5200 kg

Ładowność: od 1205 do 2765 kg
DMC: od 3500 do 5200 kg

Ładowność: od 1135 do 2695 kg
DMC: 3500 kg do 5200 kg

Ładowność: od 1040 do 2590 kg
DMC: od 3500 do 5200 kg

Ładowność: od 1315 do 2870 kg
DMC: od 3500 do 5200 kg

Ładowność: od 1245 do 2800 kg
DMC: od 3500 do 5200 kg

Ładowność: od 1270 do 2845 kg
DMC: od 3500 do 5200 kg

Ładowność: Od 1200 kg do 2730 kg
DMC: 3500 kg do 5200 kg

Ładowność: od 1080 do 2630 kg
DMC: od 3500 do 5200 kg

Ładowność: od 1010 kg do 2560 kg 
DMC: 3500 kg do 5200 kg

Ładowność: od 1040 do 4140 kg
DMC: od 3500 do 7000 kg
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 NOWY DAILY PODWOZIE Z KABINĄ:
TRUDNE ZADANIA PRZEWOZOWE
 STAJĄ SIĘ ŁATWYMI.
Wytrzymałość prawdziwego samochodu ciężarowego oraz zwinność lekkiego 

pojazdu: Nowe podwozie z kabiną Daily jest niezrównane na placach budów, zwinne w mieście i 

szybkie na szosie. Jako ciężarówka z pojedynczymi lub podwójnymi kołami z tyłu nowy Daily został 

stworzony do ciężkiej pracy (istnieje nawet wersja z kabiną brygadową na 7 osób do realizacji 

zadań np. w branży budowlanej).  Nowy Daily jest idealnym rozwiązaniem pod zabudowę skrzyniową 

z plandeką albo wywrotkę, a także pod zabudowę kontenerem aluminiowym czy chłodnię, a także do 

specjalnych zastosowań takich jak śmieciarki, ambulanse lub samochód turystyczny z częścią mieszkalną. 

Wytrzymałość konstrukcyjną gwarantuje nowemu Daily bardzo trwałe podwozie oparte na ramie, które 

zapewnia doskonałą bazę pod wszelkiego rodzaju zabudowy. Praktycznie zaprojektowane podwozie 

jest uwielbiane przez firmy oferujące zabudowy i montujące specjalistyczny sprzęt, ponieważ jest ono 

całkowicie płaskie. Skrzynia biegów może zostać dostarczona razem z zainstalowaną przystawką odbioru 

mocy, która może dostarczyć  do 180 Nm momentu obrotowego. Złącze dla firm zabudowujących 

zostało opracowane z myślą o integracji układów elektronicznych podwozia z elektroniką 

zabudowy. Wszystkie połączenia są standardowymi połączeniami CAN.

PODWOZIE NOWEGO DAILY Z KABINĄ
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Nowy Daily oferuje najlepsze z dostępnych silników, układów przeniesienia napędu i 

rozwiązań zabudowy dla wszystkich możliwych zastosowań podwozi:

9 silników dostępnych w mocach od 106 KM do 205 KM

5- lub 6-biegowa manualna skrzynia biegów lub AGile™ zautomatyzowana skrzynia biegów (plus szeroka 

gama przełożeń przekładni głównej, aby zoptymalizować zużycie paliwa i osiągi) 

4 wersje DMC, 6 rozstawów osi, o długości nadwozia do 6,190 mm i nośności do 4,7 t (najwyższa wartość 

w swojej klasie)

Wybór układów zawieszenia osi tylnej: paraboliczne, półeliptyczne i pneumatyczne

Opcjonalne pakiety dla konkretnych warunków eksploatacji

3000 Nośność (kg)

 Maksymalna długość zabudowy (mm)

 Dopuszczalna masa całkowita (t)

ROZSTAW OSI (mm)

PODWOZIE Z KABINĄ

KABINA POJEDYNCZA KABINA ZAŁOGOWA

3450 Nośność (kg)

 Maksymalna długość zabudowy (mm)

 Dopuszczalna masa całkowita (t)

3750 Nośność (kg)

 Maksymalna długość zabudowy (mm)

 Dopuszczalna masa całkowita (t)

4100 Nośność (kg)

 Maksymalna długość zabudowy (mm)

 Dopuszczalna masa całkowita (t)

4350 Nośność (kg)

 Maksymalna długość zabudowy (mm)

 Dopuszczalna masa całkowita (t)

4750 Nośność (kg)

 Maksymalna długość zabudowy (mm)

 Dopuszczalna masa całkowita (t)

Od 1615 do 1765

3390

3,5

-

-

-

Od 1595 do 4755

4410

Od 3,5 do 7,0

Od 1390 do 4535

3360

Od 3,5 do 6,7

Od 1585 do 4740

4590

Od 3,5 do 7,0

Od 1380 do 4525

3840

Od 3,5 do 6,7

Od 1540 do 2145

5150

3,5

Od 1335 do 1965

4400

3,5

Od 2530 do 4675

5550

Od 5,0 do 7,0

Od 2315 do 4260

4800

Od 5,0 do 6,7

Od 2505 do 4645

6190

Od 5 do 7,0
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    NOWY DAILY MINIBUS:
NIEZRÓWNANY W PRZEWOZACH PASAŻERSKICH.
Do celów przewozów osobowych Irisbus Iveco łączy 

tradycyjne cechy Nowego Daily (niezawodność, komfort 

i styl jazdy jak w samochodzie osobowym) z szeregiem 

całkowicie nowych funkcji.

Dzięki wszechstronności Nowego Daily było możliwe 

opracowanie 5 wersji minibusa z maksymalną liczbą 28 

przewożonych pasażerów. Począwszy od przewozów 

miejskich (Citis) a skończywszy na transporcie ważnych 

osobistości (Tourys LX), nowy Daily Minibus jest idealnym 

partnerem, dzień po dniu, wszędzie.

Irisbus Iveco, jeden z największych producentów autobusów 

w Europie, wykorzystał swoją bogatą fachową wiedzę i wręcz 

legendarną niezawodność Nowego Daily do opracowania 

szerokiej gamy podwozi i wielu wersji przeszklonego 

nadwozia (ponad 100 możliwych konfiguracji), i wyposażył je 

w mocne, ekologiczne silniki oraz zadbał o bezpieczeństwo 

prowadzenia pojazdu.

Nowy Daily Minibus, technicznie zaawansowany i 

ergonomiczny pojazd z eleganckim przodem, stanowi idealne 

rozwiązanie dla wszystkich zastosowań w przewozach 

osobowych:

•	 Panoramiczne okna przeszklone pojedynczą lub 

podwójną laminowaną szybą dają niepowtarzalną 

widoczność i komfort jak na pojazd tej wielkości.

•	 Niezależnie od rodzaju przewozu, kierowcy 

niewątpliwie docenią ergonomiczność, przestronność i 

komfort kabiny.

•	 Innowacyjny, nowoczesny styl podkreśla wizerunek 

nowego Daily kojarzący się z wyższym segmentem 

rynku.

•	 Dostępna jest szeroka gama konfiguracji, aby zaspokoić 

wszelkie możliwe wymagania klientów. Każda wersja jest 

w standardzie wyposażona w urządzenia dla pasażerów 

niepełnosprawnych.

•	 Nowy układ ESP, elektronicznie sterowany zwalniacz 

hydrauliczny (ang. retarder), poduszka powietrzna dla 

kierowcy oraz konstrukcja R66 to tylko przykładowe 

elementy wyposażenia, które powodują, że nowy Daily 

Minibus jest tak bezpieczny. 

•	 Nowy mocny silnik Diesla z filtrem cząstek stałych (DPF) 

oraz silnik Natural Power na gaz ziemny gwarantują 

ekonomikę jazdy, a także bezpieczeństwo i komfort.

•	 Nasze podwozie do zabudowy oraz furgon w 

przeszklonej wersji to doskonały wybór dla firm 

zajmujących się zabudową pojazdów na potrzeby 

przewozów osobowych.

ASORTYMENT
DAILY MINIBUS

 

 146CV diesel
 170CV diesel

146CV diesel
170CV diesel

 136CV CNG
 146CV diesel
 170CV diesel

 3300 3950 / 4750 4350 / 4750

 5933 6948 / 7348 / 7748 7714 / 8500

 Recreo e WayModele

Długość (mm)

Rozstaw osi (mm)

Silnik

Ilość pasażerów 
(z kierowcą)

Way e TourysRecreo, Citis, Way,
Tourys, Tourys LX

 16 Od 16 do 22 Od 23 do 30
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Nowy Daily można dopasować do każdego zdania przewozowego. Co więcej, łatwo znajdziesz wersję dla 

siebie! Tabela z nowymi wariantami konfiguracji i wersji jest prosta i intuicyjna w użyciu. Wszystkie modele są dostępne 

w trzech wersjach wyposażenia, które mogą być uzupełnione specjalnie opracowanymi pakietami z dodatkowym 

wyposażeniem.

 DOSTOSUJ NOWEGO DAILY DO
SWOICH INDYWIDUALNYCH POTRZEB.

Standardowe wersje Nowego Daily mogą być dopasowane do indywidualnych potrzeb, dzięki pakietom dodatkowego 

wyposażenia opracowanych z myślą o specjalnych zadaniach przewozowych i warunkach eksploatacyjnych. 

GAMA KONFIGURACJI ORAZ PAKIETY DO RÓŻNYCH WERSJI
WSZECHSTRONNY

DLA KAŻDEGO ZADANIA  
 PRZEWOZOWEGO ISTNIEJE NOWY DAILY.

DAILY DAILY PLUS DAILY TOP

DPF • • •

Siedzenie kierowcy regulowane w 3. płaszczyznach • • •

Podwójne siedzenie pasażera (dla wersji ≥ 3,5t.) • • •

Elektrycznie sterowane szyby • • •

Instalacja radiowa • • •

Złącze dla firm zabudowujących (dla podwozi) • • •

Regulowana kolumna kierownicy • • •

Wspomaganie kierownicy • • •

Przyciemnione szyby • • •

Regulowane reflektory • • •

Siedzenie pasażera z wyciąganym stolikiem • • •

Podgrzewane elektryczne lusterka • • •

Tempomat • •

Centralny zamek z pilotem • •

Instalacja do nawigacji satelitarnej Tom Tom • •

Półka w kabinie • •

Klimatyzacja z automatyczną kontrolą temperatury •

Sprężyście zwieszony fotel kierowcy •

Schowek pod siedzeniem pasażera •

Światła przeciwmgłowe z doświetlaniem zakrętów •
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 CHASSIS
CAB

SEMI-GLAZEDVAN CREW
CAB

 IBMOC

Driver + passenger air bags  
Driver air bag   

o
o o o o
 • o o o

o o o o o    

Jet headlamp washers  o o o o o    

Acoustic signal for reversing o o o o o
Parking sensor o o o – –

Anti-theft system  o o o o o
Heated, electrically adjustable rear view mirrors  o o o o o
Rear camera with spotlight and in-cab screen o o o –

–

 –

Mechanical differential lock  o –

–

 o o o
Expansion module  o o o o
Ball tow hook o o o o o
Automatic tow hook  – – – o o
Wooden floor (load compartment)  o – –  – –

Rear door with heated tinted windows o • • – –

Sliding door on both sides  o – – – –

Full opening rear doors  o o o – –

Gearbox with power take-off  o – o o o
Engine oil sump guard o – o o o
100-litre fuel tank o –

–

–

 o o o
Reinforced suspension  o o o o o
Digital tachograph (standard on vehicles above 3.5 tonnes) o  o o o
 AGile™ automated gearbox o o o o o

    
   

   
Independent heater  o o o o o

 Blue&MeTM (Radio CD + MP3 with controls on the steering wheel + Bluetooth®) o  o o o
Blue&Me FleetTM (Radio CD + MP3 with steering-wheel controls  + Bluetooth®) o 

o
o o o 

    Radio CD + MP3 o o o o o 

STANDARD =        • NOT AVAILABLE =        –OPTIONAL =          o

Air suspension o  o o o•
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Driver + passenger air bag + window bags  
ESP o • o o o
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 CHASSIS
CAB

SEMI-GLAZEDVAN CREW
CAB

 IBMOC

Driver + passenger air bags  
Driver air bag   

o
o o o o
 • o o o

o o o o o    

Jet headlamp washers  o o o o o    

Acoustic signal for reversing o o o o o
Parking sensor o o o – –

Anti-theft system  o o o o o
Heated, electrically adjustable rear view mirrors  o o o o o
Rear camera with spotlight and in-cab screen o o o –

–

 –

Mechanical differential lock  o –

–

 o o o
Expansion module  o o o o
Ball tow hook o o o o o
Automatic tow hook  – – – o o
Wooden floor (load compartment)  o – –  – –

Rear door with heated tinted windows o • • – –

Sliding door on both sides  o – – – –

Full opening rear doors  o o o – –

Gearbox with power take-off  o – o o o
Engine oil sump guard o – o o o
100-litre fuel tank o –

–

–

 o o o
Reinforced suspension  o o o o o
Digital tachograph (standard on vehicles above 3.5 tonnes) o  o o o
 AGile™ automated gearbox o o o o o

    
   

   
Independent heater  o o o o o

 Blue&MeTM (Radio CD + MP3 with controls on the steering wheel + Bluetooth®) o  o o o
Blue&Me FleetTM (Radio CD + MP3 with steering-wheel controls  + Bluetooth®) o 

o
o o o 

    Radio CD + MP3 o o o o o 

STANDARD =        • NOT AVAILABLE =        –OPTIONAL =          o

Air suspension o  o o o•
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Driver + passenger air bag + window bags  
ESP o • o o o

OPCJA =STANDARD =

HOLOWANIE

• Złącze elektryczne 13-to pinowe 
DIN

• Alternator 140A (12V)
• Hak holowniczy kulowy D=50kN
• Tachograf cyfrowy

SUPER VAN

• Elementy pakietu SPECIAL VAN
• Kamera cofania wraz z 

oświetleniem oraz trzecie światło 
stop

• Wyłożenie sklejką podłogi w 
części bagażowej  

SPECIAL VAN

• Tylne drzwi otwierane o kąt 270o

• Ścianka działowa z oknem stałym
• Czujnik cofania
• Trzecie światło stop

WYWROTKA

• Blokada tylnego mostu
• Osłona miski olejowej
• Tylne zawieszenie półeliptyczne z 

resorem pomocniczym

WYWROTKA PLUS  

• Elementy pakietu WYWROTKA
• Tylna poprzecznica do holowania 

przyczepy
• Wzmocniona belka przeciw 

najazdowa
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WYJĄTKOWE KOLORY.

KOLORY LAKIERU

52007 Super Niebieski

50105 Biały

50167 Żółty Panama

50158 Wymarzony Błękit

50169 Ciemnoszary

50156 Zieleń Toskańska

50173 Biały Alpejski

50126 Czerwony Maranello

50168 Niebieski Formuła

50162 Szary Mineralny

50177 Zieleń Alzacka

50150 Żółty Księżycowy

50106 Czerwony

50120 Niebieski

50121 Zielony

50181 Żółty Praga

50138 Czerwony Novello

50136 Niebieski Augusta

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy, pasażera oraz kurtyny boczne
ESP
Spryskiwacze reflektorów
Sygnał dźwiękowy cofania
Czujnik cofania
System antykradzieżowy
Elektryczne, podgrzewane lusterka
Kamera cofania z oświetleniem oraz ekranem w kabinie

Mechaniczna blokada dyferencjału
Złącze dla zabudowców
Hak holowniczy kulowy
Hak holowniczy automatyczny
Wyłożenie sklejką podłogi w części bagażowej
Tylne drzwi z podgrzewanymi i przyciemnianymi szybami
Boczne drzwi przesuwne po obu stronach
Tylne drzwi otwierane o kąt 270° 
Przystawka odbioru mocy (od skrzyni biegów)
Osłona miski olejowej
100-litrowy zbiornik paliwa
Wzmocnione zawieszenie
Cyfrowy tachograf (standard dla modeli powyżej 3,5 tony)
Zautomatyzowana skrzynia biegów AGileTM

Niezależne ogrzewanie 
Zawieszenie pneumatyczne

Blue&Me (Radio CD + MP3 ze sterowaneim z kierownicy + Bluetooth®)
Blue&Me Fleet(Radio CD + MP3 ze sterowaneim z kierownicy + Bluetooth®)
Radio CD + MP3

VAN
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29-30DOSTĘPNE W OPCJI  

  PRZYSTOSOWANY DO CIĘŻKIEJ 
PRACY ABY UŁATWIĆ ŻYCIE KIEROWCY.

Automatyczna klimatyzacja  
Każdy kierowca wie, że komfort i wysoka jakość pracy w kabinie są niesłychanie 

ważne aby czas za kierownicą upływał przyjemniej. W Nowym Daily, automatyczna 

klimatyzacja jeszcze bardziej poprawia warunki pracy. Udoskonalony układ recyrkulacji 

powietrza i bardziej wydajne filtry powodują, że kierowca pracuje w jeszcze zdrowszym 

środowisku. Specjalny filtr przeciwpyłkowy wyłapuje alergeny zanim dostaną się do 

kabiny. Automatyczna klimatyzacja podtrzymuje stałą temperaturę w kabinie i zapobiega 

również parowaniu szyb. Tryb manualny umożliwia kierowcy oraz pasażerom wybór 

dowolnego ustawienia klimatyzacji w zależności od ich preferencji. Układ klimatyzacji 

można wyłączyć naciskając po prostu przycisk ECO, a wtedy do kabiny jest pobierane 

tylko powietrze z zewnątrz.

Elektrycznie podgrzewane lusterka  
Elektrycznie regulowane lusterka można podgrzać naciskając po prostu przycisk na desce 

rozdzielczej co zapewnia optymalną widoczność nawet przy ujemnych temperaturach. 

Fotel kierowcy zawieszony sprężyście    
Nowy Daily to komfort dla kierowcy i pasażerów. Oprócz dwóch płaszczyzn regulacji 

fotela (wzdłuż osi symetrii oraz kąta pochylenia oparcia), Nowy Daily oferuje opcjonalnie 

podgrzewane fotele kierowcy i pasażera zawieszone sprężyście z trzema kierunkami 

regulacji (wzdłuż osi symetrii, kąta nachylenia oparcia i siedziska oraz wysokości fotela).

Radio z odtwarzaczem CD i MP3  
Radio posiada system RDS do odbioru różnego rodzaju informacji (łącznie z 

rozpoznawaniem stacji) i pozwala zapamiętać maksymalnie 30 stacji radiowych. Radio 

posiada również odtwarzacz, który obsługuje pliki muzyczne w formacie MP3/WMA. 

Wbudowany wzmacniacz o maksymalnej mocy 4x35 Watt posiada 6 predefiniowanych 

trybów do wyboru. Aby kierowca nie musiał stale regulować głośności w czasie jazdy, 

głośność jest dopasowywana automatycznie do prędkości jazdy.

Siedzenie pasażera z podkładką mocowaną klipsem do 
kierownicy  
Praktyczny chowany stolik jest zamontowany w środkowym oparciu siedzenia pasażera, 

można go więc w prosty sposób rozłożyć zapewniając wygodne miejsce pracy biurowej. 

Oprócz tego na wyposażeniu jest podkładka z klipsem oraz mocowaniem do kierownicy.

Ergonomiczna półka  
Ta wygodna półka służy przechowywaniu dokumentów i przedmiotów osobistych, a 

znajduje się nad głową kierowcy i pasażerów. Dzięki otworom od spodu półki można 

zobaczyć co dokładnie na niej leży.

Nawigacja satelitarna TomTom™ 

Najnowszej generacji nawigacja satelitarna TomTom© “Go Live 1000”, z wysokiej jakości, 

dużym ekranem dotykowym, o przekątnej 4.3", jest doskonale wkomponowana w deskę 

rozdzielczą i zasilana bez użycia zwisających przewodów.Nawigacja satelitarna jest 

wyposażona w funkcje HD Traffic oraz IQ Routes, które pozwalają obliczyć jak najlepiej 

dotrzeć do celu zgodnie z informacjami o ruchu drogowym oraz warunkach na drodze 

otrzymywanymi w czasie rzeczywistym z dyspozytorni, przekazywanymi głosem oraz na 

podstawie prognoz pogody. 



31-32

Webasto 

Każda podróż może się dobrze zacząć dzięki niezależnemu układowi ogrzewania. Układ 

wcześniej podgrzewa zarówno silnik jak i wnętrze kabiny za pośrednictwem układu 

wentylacyjnego. Regulator czasowy na desce rozdzielczej pozwala kierowcy nastawić 

godzinę włączenia układu ogrzewania, więc kierowca już nie musi cierpieć z powodu 

zimna przy wyruszaniu w drogę! Niezależny układ ogrzewania zapewnia przyjemną 

temperaturę w kabinie nawet przy wyłączonym silniku i zapobiega oblodzeniu szyb (moc 

cieplna 5,2 kW).

Pierścienie do mocowania ładunku oraz specjalne 
wykończenia przestrzeni ładunkowej  
Wykończenie sklejką i płytą pilśniową zostało zastosowane, aby chronić podłogę i ściany 

przestrzeni ładunkowej nowego Daily  przed porysowaniem i uszkodzeniem w czasie 

załadunku i rozładunku. Powierzchnia antypoślizgowa oznacza, że można się poruszać w 

przestrzeni ładunkowej całkowicie bezpiecznie. Ponadto ładunek jest bardziej stabilny, 

ponieważ podłoga antypoślizgowa zapobiega ślizganiu się ładunku w czasie jazdy.

Skrzynia biegów AGile™ 

Zautomatyzowana 6-stopniowa (plus bieg wsteczny) skrzynia biegów AGile™ jest dostępna 

we wszystkich modelach. AGile™ wybiera właściwy bieg dostosowany do trasy i ładunku 

– zmniejsza zmęczenie kierowcy, optymalizuje zużycie paliwa i minimalizuje zużycie 

podzespołów. Elektronika uniemożliwia jazdę na zbyt wysokich obrotach, a silnik jest mniej 

obciążony i charakteryzuje się dłuższą trwałością eksploatacyjną.  Skrzynia biegów AGile™ 

analizuje siłę nacisku na pedał przyśpieszenia i dostosowuje się do stylu jazdy danego 

kierowcy. Skrzynia biegów AGileTM może pracować w trybie automatycznym i sekwencyjnym.

Kamera cofania z reflektorem punktowym i monitorem 
w kabinie  
Często mawiamy, że trzeba mieć oczy z tyłu głowy! Ta kamera video umieszczona z tyłu 

pojazdu przesyła obraz do monitora w kabinie, aby ułatwić kierowcy cofanie. Obraz na 

monitorze wyraźnie pokazuje ile jest miejsca z tyłu pojazdu, więc kierowca może pewnie 

wykonywać najtrudniejsze manewry. Monitor, umieszczony w miejscu lusterka wstecznego, 

włącza się automatycznie w momencie wrzucenia biegu wstecznego. Tylne oświetlenie, 

sterowane przyciskiem na tablicy rozdzielczej ułatwia załadunek i rozładunek w nocy.

Czujniki parkowania  
Tylne czujniki parkowania informują kierowcę ile miejsca jest pomiędzy samochodem 

a  przeszkodami z tyłu. Czujniki są uruchamiane po wrzuceniu biegu wstecznego. 

Układ ostrzegania uruchamia brzęczyk jeśli odległość od tyłu pojazdu do przeszkody 

spada poniżej jednego metra. Im bliżej do przeszkody, tym krótsze odstępy między 

poszczególnymi dźwiękami. Brzęczyk zaczyna generować jeden ciągły sygnał gdy pojazd 

osiągnie minimalną bezpieczną odległość (30 cm).

Poduszki powietrzne  
Ważne jest, aby czuć się całkowicie chronionym, ponieważ używasz tego samochodu na 

codzień do pracy zarobkowej. Z tego też powodu oprócz elementów bezpieczeństwa 

biernego nowy Daily może być wyposażony w dwie poduszki powietrzne z przodu i dwie 

kurtyny powietrzne po bokach – jedna po stronie kierowcy, a druga po stronie pasażera. 

Zaawansowany system poduszek powietrznych w Nowym Daily zapewnia najlepszą 

ochronę z możliwych i zapewnia bezpieczeństwo dla wszystkich osób w kabinie. Poduszki 

powietrzne kierowcy i pasażera są montowane w standardzie w wersjach kombi.

Centralny zamek  
Nowy kluczyk zawiera pilota zdalnego sterowania do otwierania i zamykania pojazdu. 

Światła przeciwmgłowe  
Nowe światła przeciwmgłowe zapewniają skuteczne oświetlenie drogi przy nisko ścielącej 

się mgle oraz obejmują układ doświetlania drogi na zakrętach dzięki czemu droga jest 

zawsze oświetlona w tym kierunku w którym porusza się pojazd.

OPCJE
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Tylne drzwi otwierające się na szerokość 270°   
Tylne drzwi otwierające się na szerokość 270° ułatwiają załadunek i rozładunek pojazdu, 

szczególnie tam gdzie jest mało miejsca. Kierowca może nawet zawrócić z tylnymi 

drzwiami w pełni otwartymi, co się szczególnie przydaje w czasie załadunku na rampie. 

Tylne drzwi otwierające się na szerokość 270° są wyposażone w blokadę pozwalającą je 

otworzyć na szerokość 90° i 180° i zablokować. Drzwi można również zablokować w 

pozycji gdy są otwarte na oścież.

Wyciągany schowek pod siedzeniem  
Praktyczny schowek o pojemności około 6 litrów na narzędzia i rzeczy osobiste 

umieszczony został pod dwumiejscowym siedzeniem dla pasażerów. Wyciągany schowek 

otwiera się i zamyka przy pomocy rączki, dlatego też jest idealnym miejscem na ważne 

dokumenty, które wymagają przechowywania w bezpiecznym i zamkniętym miejscu. 

100 litrowy zbiornik paliwa  
Kierowcy zajmujący się przewozami zawodowo wymagają sprawności, wydajności i 

punktualności. Nowy Daily wyposażony jest w większy zbiornik paliwa, który pozwala 

zwiększyć ilość paliwa z 70 do 100 litrów. Większy zasięg pojazdu pozwala oszczędzać 

czas dzięki mniejszej ilości postojów na tankowanie w czasie długich tras i zapracowanych 

dni. Nowy Daily w wersji podwozia z kabiną, o DMC wynoszącym 6,5 lub 7 ton, może być 

wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności 120 litrów.

Blokada mechanizmu różnicowego  
Blokada mechanizmu różnicowego zapewnia lepszą trakcję na podłożach o słabej 

przyczepności, dzięki czemu jazda jest bezpieczniejsza, a komfort wyższy.  

Przełącznik na desce rozdzielczej uruchamia blokadę mechanizmu różnicowego, 

co powoduje, że  koła po obu stronach pojazdu są napędzane jednakowo. Blokada 

mechanizmu różnicowego może być również połączona z układem ESP.

Kulowy hak holowniczy lub automatyczny sprzęg do 
przyczep   
Hak holowniczy kulowy pozwala na ciągnięcie przyczep o masie do 3,5 tony bez potrzeby 

demontażu tylnego stopnia  (w furgonach). Hak holowniczy jest zamocowany do tylnej 

poprzecznicy ramy i jest wyposażony w złącze 13-to pinowe. Ponieważ hak holowniczy 

jest montowany przez producenta to pojazd posiada automatycznie uprawnienia do 

holowania. Solidny hak holowniczy jest wykonany ze stali i posiada zabezpieczenie przed 

rozpięciem.

Skrzynia biegów z przystawką odbioru mocy  
Przystawka odbioru mocy może zostać zamontowana w pojeździe i służy do napędzania 

urządzeń pomocniczych. Przystawka odbioru mocy może dostarczyć do 180 Nm 

momentu obrotowego z silnika. Przystawka jest zainstalowana z boku skrzyni biegów i 

można nią sterować przy pomocy przycisków na desce rozdzielczej.

System Blue&Me™ 

System Blue&MeTM, opracowany z firmą Microsoft®, umożliwia rozmowę przez telefon, odbieranie 

wiadomości tekstowych, zarządzanie książką telefoniczną w telefonie oraz słuchanie muzyki bez 

odrywania wzroku od drogi. System Blue&Me™ jest zintegrowany z RDS oraz odtwarzaczem mediów. 

Wbudowany port USB umożliwia podłączenie pamięci z plikami MP3, a łącze Bluetooth® połączenie 

z telefonem komórkowym. Główny wyświetlacz natychmiast pokazuje polecenia kierowcy wydane 

głosowo lub za pośrednictwem przycisków przy kierownicy. Nowy Daily oferuje opcjonalnie pakiet 

Blue&Me Fleet ™ - najbardziej wydajny i ekonomiczny sposób zarządzania flotami samochodowymi.
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NIEZRÓWNANA POMOC.

Nikt nie zna nowego Daily lepiej od jego konstruktorów. 

Dlatego też tylko Iveco może zapewnić prawdziwie 

kompleksową pomoc serwisową gwarantując, że wszystkie 

czynności zostaną wykonane możliwie jak najszybciej i 

umiejętnie. Regularne i prawidłowe serwisowanie pojazdu 

oznacza, że będziesz mógł jeździć swoim pojazdem 

bezpiecznie, bez wzrostu zużycia paliwa.

SIEĆ SERWISOWA IVECO. Sieć pomocy technicznej 

Iveco jest jedną z największych w Europie. Należy do niej 

ponad 2300 dealerów i stacji serwisowych w których 

pracują doświadczeni mechanicy, posługujący się najbardziej 

zaawansowanymi systemami diagnostycznymi, którzy 

chętnie udzielą pomocy każdemu Klientowi niezależnie od 

tego w jakim kraju się znajdzie. 

Wybór sieci serwisowej Iveco oznacza również, że możesz 

liczyć na oryginalne części zamienne Iveco – są to tak 

naprawdę jedyne części, które dają gwarancję, że Twój 

pojazd będzie mieć najwyższe osiągi zgodnie ze swoimi 

możliwościami.

ASSISTANCE NON-STOP. W przypadku usługi 

Assistance Non Stop Centrum Obsługi Klienta Iveco jest do 

dyspozycji 24 godziny na dobę. W ramach usługi Assistance 

Non Stop zapewniamy pomoc drogową, dostępną przez 

telefon, we wszystkich krajach.

UMOWY SERWISOWE “ELEMENTS” TO 

PEWNOŚĆ DOTARCIA DO CELU.  “Elements” Iveco 

oferuje wysoce specjalistyczną pomoc techniczną. Celem 

Programu Elements jest utrzymanie pojazdu w doskonałym 

stanie przez wiele lat – niezależnie od pory roku i od zadania 

przewozowego. Każda umowa serwisowa “Elements” 

to 100% korzyści i 100% wartości, którą zapewnia Iveco, 

oferując elastyczną pomoc, która może być dopasowana do 

indywidualnych potrzeb danego kierowcy i jego pojazdu.

• PRZEJRZYSTY system płatności, bez żadnych 

niespodzianek  

• BEZPIECZEŃSTWO zagwarantowane zastosowaniem 

ORYGINALNYCH W 100%  części zamiennych 

Iveco

• FACHOWA obsługa przez wysoko wykwalifikowanych i 

wyspecjalizowanych mechaników

• GWARANCJA niezawodności dzięki regularnej obsłudze 

serwisowej, certyfikowanej przez Iveco .

IVECO SHOP. Oprócz ekskluzywnej gamy akcesoriów do 

nowego Daily, Iveco SHOP oferuje również szeroką gamę 

produktów pozwalających dopasować pojazd do indywidualnych 

potrzeb danego kierowcy.
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 TWÓJ PARTNER BIZNESOWY:
       IVECO CAPITAL.

Iveco Capital wspiera zakupy swoich klientów nowych 

i używanych pojazdów na wszystkich głównych 

rynkach europejskich, przy pomocy szerokiej gamy 

usług finansowych. Usługi finansowe Iveco Capital są 

dostosowane do potrzeb finansowych i usługowych 

specjalistów z branży transportowej w różnych krajach. 

Produkty Iveco Capital zostały specjalnie opracowane 

przez ekspertów posiadających dogłębną znajomość 

branży transportowej, aby wesprzeć i pomóc osobom, 

które używają pojazdów Iveco w pracy zarobkowej. 

Produkty finansowe Iveco Capital mogą być zintegrowane 

z szeroką gamą usług ubezpieczeniowych (w tym m.in. 

komunikacyjne OC/AC/NW oraz Straty Finansowej GAP), 

a także usług związanych z serwisem i naprawami pojazdu. 

Powyższe usługi zostały opracowane we współpracy 

z czołowymi firmami w poszczególnych sektorach. 

konieczności angażowania środków własnych na początku 

umowy oraz przedłużoną gwarancję, wyposażenie 

dodatkowe. Możemy rozłożyć Twoje płatności aż do 

84 miesięcy oraz zagwarantować niezmienność stopy 

procentowej i raty kredytu przez cały okres umowy. 

Leasing. Leasing operacyjny to kompletny pakiet 

finansowy, który zapewnia natychmiastowe użycie oraz 

wygodę wymiany pojazdu  na koniec uzgodnionego okresu 

umowy bez ponoszenia ryzyka wartości rezydualnej. 

Leasing operacyjny nie zostawia Klienta z niechcianymi 

zobowiązaniami na koniec okresu obowiązywania umowy 

leasingowej. Ponadto nie ma negatywnego wpływu na 

płynność, ani na linie kredytowe Klienta, bowiem nie ma 

wymogu wykazywania go wśród aktywów w bilansie firmy 

Raty mogą zostać zindywidualizowane w harmonogramie 

Eksperci finansowi Iveco Capital są zawsze pod ręką, aby 

świadczyć porady finansowe zarówno na rzecz dealerów 

jak i klientów. W związku z powyższym formuła 

działalności Iveco Capital jest jedyna w swoim 

rodzaju, a Iveco Capital to świetny partner 

przy zakupie każdego produktu Iveco.

Iveco Capital oferuje szeroki wachlarz 

rozwiązań finansowych, stworzonych z myślą 

zaspokojenia wszystkich możliwych potrzeb 

klientów Iveco.

Kredyt. finansowanie kredytem bankowym  jest idealnym 

rozwiązaniem dla tych, którzy potrzebują pojazdu 

natychmiast i zamierzają go eksploatować przez dłuższy 

czas. Nasze harmonogramy spłaty zakupów ratalnych 

mogą obejmować do 100% ceny zakupu pojazdu bez 

sezonowym, tak aby pasowały do wielkości Twojej 

firmy, Twojej sytuacji finansowej oraz  przewidywanych 

przychodów i obrotów Twojej firmy.

Usługi Iveco Capital są dostępne za 

pośrednictwem wszystkich dealerów Iveco.

Zawsze zapytaj o aktualne promocje finansowe.
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BEZPIECZNY

• Układ ESP9 z aktywnymi czujnikami 

kontrolującymi ruch pojazdu, dopasowanie siły 

hamowania i stabilność przyczepy  

• Światła przeciwmgłowe doświetlające drogę na 

zakrętach

• Do 4 poduszek powietrznych

EKOLOGICZNY

• Homologacja na zgodność z normami emisji spalin Euro5 lub EEV  

• Filtr cząstek stałych (DPF) w silnikach Diesla montowany w standardzie.

• Nowy silnik o mocy 146 KM, pojemności 2,3 litra z turbosprężarką z turbiną  o zmiennej 

geometrii i układem wtrysku paliwa Multijet II

• 6-biegowa skrzynia biegów, Start&Stop oraz wskaźnik zmiany biegów

• Silnik Natural Power, napędzany gazem ziemnym/benzyną

DUŻA MOC

• Solidne i bardzo trwałe podwozie ramowe zaprojektowane tak, aby umożliwić montaż 

wszelkich zabudów i wyposażenia 

• Napęd na tylne koła 

• 9 silników o mocy od 106 KM do 205 KM z rekordowym momentem obrotowym do 470 Nm

• Największa moc w historii dzięki nowemu silnikowi 205 KM, o pojemności 3,0 litrów 

KOMFORTOWY

• Optymalne wyciszenie wnętrza 

• Maksymalny komfort dzięki regulowanej kierownicy 

oraz regulacji fotela wzdłuż osi symetrii oraz kąta 

nachylenia siedziska i oparcia fotela 

• Nowe kolory deski rozdzielczej i zmieniony wygląd 

przyrządów

WSZECHSTRONNY

• Ponad 7000 możliwych konfiguracji

• 3 wersje

• Pakiety z wyposażeniem dodatkowym dla 

specjalnych zadań przewozowych

WSZYSTKIE ATUTY NOWEGO DAILY

IDEALNY DLA SUPERBOHATERA
NOWY




