NOVA

MUDE A SUA
PERSPETIVA DE NEGÓCIO

NOVA DAILY
O FURGÃO QUE IRÁ MUDAR
A SUA PERSPETIVA DE NEGÓCIO
A Daily está, mais uma vez, à frente do seu segmento, antecipando as suas
necessidades a fim de assegurar um futuro sustentável para o seu negócio. A Daily
foi submetida a uma evolução revolucionária que irá mudar a sua perspetiva de
negócio para sempre.
A Daily foi pensada para ajudá-lo a trabalhar a sustentabilidade e a rentabilidade do
seu negócio.
Num mundo em constante mudança, onde a automação desempenha um papel cada
vez mais importante, a Daily dá passos largos rumo à condução autónoma e em
sistemas de segurança avançados.
A Daily coloca a tecnologia ao serviço do condutor: quando passa a maior parte do
seu dia ao volante, vai necessitar que as condições de vida a bordo e a experiência
de condução sejam inigualáveis. Ao longo dos seus 40 anos de história, a Daily está
em melhoria contínua, no sentido de proporcionar sempre um ambiente de primeira
classe. Fiel à sua herança, eleva a sua experiência de vida e condução para os níveis
mais altos da indústria.
A Daily abraça a conectividade para desbloquear um novo mundo de serviços
altamente personalizados, adaptados para corresponder à sua utilização do veículo
e às suas necessidades. É a única solução de transporte completo, feito à medida do
seu negócio.
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SUSTENTABILIDADE
E RENTABILIDADE
Até 10% de redução no consumo de combustível.
Até 10% de redução em custos de manutenção.
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CONDUZA O SEU NEGÓCIO
COM POTÊNCIA E EFICIÊNCIA
O foco da Daily constitui mais um passo importante rumo ao transporte com zero emissões, conjuntamente com a eficiência de
combustível. Deste modo irá beneficiar de resultados e desempenhos superiores para completar a sua missão com eficácia.
Melhorias no design e intervalos de mudança de óleo mais alargados reduzirão os seus custos de manutenção, e irá aumentar a sua
rentabilidade.

MELHOR DESEMPENHO EM TODAS AS MISSÕES
Fiel à sua herança, a Daily é o único veículo no seu segmento a oferecer dois motores otimizados para o melhor desempenho em todas
as missões: o motor F1A de 2,3 litros, agora disponível em homologação light e heavy-duty, com potência nominal variando de 116 CV
a 156 CV, e o motor F1C de 3,0 litros heavy-duty, disponibilizado em 3 potências nominais diferentes com maior desempenho variando
de 160** CV a 210 CV. O motor de 3,0 litros também está disponível em versão Gás Natural Comprimido, o que resulta num veículo
limpo e extremamente silencioso. Sempre na vanguarda da indústria, a Daily mais uma vez assume a liderança como o primeiro veículo
do seu segmento a introduzir um motor que cumpre as normas de emissões Euro 6D/ Temp (WLTP & RDE) e Euro VID.

Motor diesel F1A de 2,3 litros com SCR

Motor diesel F1C de 3,0 litros com SCR

Motor F1C de 3,0 litros a Gás Natural Comprimido

Motor F1A de 2,3 litros
Euro 6D
Light Duty
DESIGNAÇÃO
COMERCIAL
POTÊNCIA (CV)
BINÁRIO (Nm)
TURBO
CAIXA DE
VELOCIDADES

120
116 (86 kW)
320

140

Motor F1C de 3,0 litros
Euro VID
Heavy Duty

160

140

160

Euro VID
Heavy Duty
GNC ***

Euro VID
Heavy Duty
160

180

210

136 (101 kW) 156 (116 kW) 136 (101 kW) 156 (116 kW) 160** (119 kW) 180 (134 kW) 210 (156 kW)
350

380*

350

380*

NP
136 NP (101 kW)

380

430

470

350

e-VGT

VGT

VGT

e-VGT

WG

HI-MATIC / MANUAL

MANUAL

HI-MATIC /
MANUAL

HI-MATIC

HI-MATIC / MANUAL

*
350 Nm com Transmissão Manual    ** Apenas Versão Chassis Cabina    *** Gás Natural Comprimido
e-VGT: Turbocompressor de Geometria Variável Controlado Eletronicamente;    VGT: Turbocompressor de Geometria Variável;    WG: WasteGate

ATÉ 10% DE POUPANÇA DE COMBUSTÍVEL COM AS CARACTERÍSTICAS DE ALTA EFICIÊNCIA DA DAILY
Os motores da Daily destacam-se pela sua eficiência de combustível, conseguida através duma combinação de novas funcionalidades
como o sistema Start & Stop, agora disponível em todos os modelos com o motor de 2,3 litros, o Turbocompressor de Geometria
Variável Controlado Eletronicamente, que é mais reativo e eficaz, os exclusivos pneus Super Eco Low Rolling Classe A, concebidos
especificamente para a Daily, e o novo alternador de 220 A (12 V).
ATÉ 10% DE POUPANÇA EM CUSTOS DE MANUTENÇÃO
Constantes inovações e intervalos de mudança de óleo mais alargados proporcionam uma economia significativa de até 10% nos
custos de manutenção em missões urbanas. Além disso, o cárter de maior capacidade, desenhado para missões de longa distância,
aumenta os intervalos de manutenção dos 50.000 km para os 60.000 km.
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PRAZER DE CONDUÇÃO ABSOLUTO
A caixa automática de 8 velocidades HI-MATIC exclusiva da Daily está
disponível em toda a gama, oferecendo todas as vantagens de conforto,
segurança, economia de combustível e desempenho.
Também pode desfrutar de todas estas vantagens, juntamente com a
sustentabilidade e baixo custo total de propriedade da tecnologia Natural
Power da IVECO.
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ASSISTÊNCIA À
CONDUÇÃO E SEGURANÇA
Até 38% de redução de acidentes no contexto urbano
com os Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor.*

*
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Fonte: Comissão Económica das Nações Unidas
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DESFRUTE DE UMA CONDUÇÃO SEGURA
E MAIS AUTÓNOMA
A Daily apresenta mudanças significativas no caminho para a condução autónoma e segurança com a introdução dum conjunto
completo de Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor. Estas avançadas tecnologias encontram-se ao seu dispor : permitemlhe um maior foco na sua atividade, que requer um grau crescente de multitarefa, com toda a segurança. Reduzem o risco de
acidentes em autoestradas e em ruas movimentadas da cidade, ajudam-no nas situações mais complicadas e reduzem o stress
no trânsito intenso, o que beneficia a qualidade de vida a bordo e os resultados finais do seu negócio.
MITIGUE AS COLISÕES COM O AEBS E O CITY BRAKE PRO
O Sistema Avançado de Travagem de Emergência (AEBS) deteta uma
potencial colisão à frente e trava autonomamente, ajudando a garantir a
sua segurança. Previne colisões a velocidades abaixo dos 50 km/h e mitiga
drasticamente os danos a velocidades mais altas. Em tráfego intenso, o
City Brake PRO também irá ajudá-lo a evitar colisões a velocidades tão
baixas como 5 km/h. Ambos os sistemas dispõem de três configurações,
que podem ser selecionadas pelo condutor no menu principal. Gestores de
frotas têm a possibilidade de definir e bloquear as configurações da função.

REDUZA O STRESS EM SITUAÇÕES DE TRÁFEGO INTENSO
Em congestionamentos de hora de ponta, pode ativar o Queue Assist tocando
num botão, definir a distância de segurança que pretende manter e a Daily irá
parar quando o carro à frente parar. Quando o carro avançar, um ligeiro toque
no acelerador irá voltar a colocar a sua Daily em movimento. O stress em hora
de ponta passará a pertencer ao passado!

CRUISE CONTROL COM SEGURANÇA NA AUTOESTRADA
Pode ser difícil manter-se alerta durante longas viagens em autoestradas; o
Cruise Control Adaptativo ajuda-o a manter-se em segurança. Define a
velocidade e a distância mínima para o veículo da frente. Se o veículo à frente
ficar mais lento, o sistema reage e reduz autonomamente a sua velocidade para
manter a distância de segurança até o outro veículo se afastar ou acelerar.

MANTENHA-SE SEMPRE NA SUA FAIXA DE RODAGEM
A Daily também o ajuda a manter-se na sua faixa de rodagem com o sistema
Assistência Proativa de Manutenção em Faixa de Rodagem, que o
guia suavemente de volta para o centro da faixa, ao deslocar-se para
fora da mesma. Pode definir a distância que pretende manter da marcação
da faixa de rodagem e a intensidade do toque no sistema de condução.

ESTÁVEL COM VENTOS LATERAIS
Ventos fortes ao passar sobre uma ponte ou ao ultrapassar camiões pesados
não constituem um desafio com a Assistência a Ventos Laterais da Daily,
que estabiliza o veículo durante rajadas laterais fortes. Os sensores ativam os
travões do lado do veículo atingido pelo vento, garantindo a estabilidade do
mesmo e a sua segurança.

CONDUZA COM SEGURANÇA EM PERCURSOS COM ELEVADOS
DECLIVES
Conduzir um furgão carregado em descidas íngremes e longas pode ser
intimidador, mas com a Daily não vai pensar duas vezes sobre isso. É o único
furgão no mercado com Controlo em Descidas (HDC) na Tração Traseira,
que mantém uma velocidade estável ao operar autonomamente os travões,
ajudando-o a conduzir ladeira abaixo lentamente e em segurança.

MAIOR TRAÇÃO
Superfícies escorregadias como lama, areia ou neve não constituem um
desafio para a Daily: o Traction Plus é ativado premindo um botão e irá
assegurar uma tração firme em todas as condições, ajudando-o em situações
difíceis. Está disponível nos modelos de Tração Traseira – uma estreia na
indústria para este tipo de veículo.
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EXPERIÊNCIA A BORDO
E EM CONDUÇÃO
Redução no esforço de condução em 70% graças à nova
Direção Assistida Elétrica e ao Modo City.
Luzes LED melhoram a visibilidade e a perceção
de obstáculos em 15%.
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TECNOLOGIA AO SEU DISPOR
A Daily usa a mais alta tecnologia para proporcionar uma experiência de condução superior e uma ergonomia perfeita.
A vida a bordo é mais fácil, mais confortável e mais produtiva do que nunca.

INTERAÇÃO FÁCIL E CLARA
O novo painel de instrumentos com ecrã a cores de alta
resolução fornece uma interface intuitiva, muito fácil de usar, que
torna extremamente fácil a interação com a sua Daily e o acesso,
em tempo real, a todas as principais configurações e informações
de que necessita para tirar o melhor partido do seu veículo.
SEGURANÇA E EFICIÊNCIA COM A MONITORIZAÇÃO
DA PRESSÃO DOS PNEUS EM TEMPO REAL
O Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus apresenta,
em tempo real, a pressão de cada pneu no painel de instrumentos,
para que conduza sempre a sua Daily com a pressão correta dos
pneus. Isto resulta não apenas numa condução mais segura, como
também o ajuda a reduzir o seu consumo de combustível. A Daily é
o primeiro furgão a oferecer esta característica para modelos de
rodado simples e duplo.

HI-CONNECT: O NOVO SISTEMA INFOTAINMENT
A Daily possui um sistema infotainment fácil de usar com
um ecrã de 7 polegadas, rádio DAB, Driving Style Evaluation
(Avaliação do Estilo de Condução), reconhecimento por voz,
sistema de navegação TomTom® para ligeiros e pesados e ecrã de
marcha atrás.
Pode facilmente trazer a sua vida digital a bordo com Apple
CarPlay e Android Auto™, que lhe permitirá emparelhar o seu
dispositivo e usar as suas apps com total segurança enquanto
conduz.
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SUAVE, FACILMENTE MANOBRÁVEL
A nova Direção Assistida Elétrica é muito precisa e reativa
aos movimentos do condutor, reduzindo o esforço em manobras
e proporcionando uma experiência de condução suave. Também
amor tece a vibração do volante, compensa desequilíbrios e
desvio das rodas, resultando numa sensação de grande
estabilidade e controlo.
Também pode ativar a característica exclusica Modo City
pressionando um botão para reduzir até 70% o esforço necessário
para conduzir e desfrutar de um prazer de condução absoluto
mesmo nas movimentadas ruas do centro da cidade.

LED DE ALTA VISIBILIDADE
As novas luzes Full LED melhoram significativamente a visibilidade
e a perceção de obstáculos em 15% graças a um feixe mais definido
que ilumina mais longe. Ao mesmo tempo que faz uma forte
afirmação de design também poupará no custo total de
propriedade, visto que as luzes LED têm uma vida útil
extremamente longa. Sem distrações e esforço.

CONFORTO E ERGONOMIA DE CONDUÇÃO
SUPERIORES
Todo o sistema de direção da Daily foi redesenhado para lhe
proporcionar uma experiência de vida a bordo semelhante ao
dum automóvel ligeiro. Pode fazer tanto regulações axiais
como angulares no volante e definir a posição de condução
perfeita para melhor conforto e ergonomia. O volante em pele
multifuncional de menores dimensões coloca uma ampla gama de
comandos na ponta dos seus dedos e deixa mais espaço para as
pernas, aumentando o seu conforto geral.

CONFORTO DE ESTACIONAMENTO E EFICIÊNCIA
O novo Travão de Estacionamento Elétrico engata
automaticamente quando o veículo está estacionado e desengata
quando estiver pronto para iniciar a marcha. Em missões urbanas
com várias paragens, como é o caso dos serviços de entrega de
encomendas, não precisa de perder tempo a engatar e desengatar
o travão. Isto reduzirá não apenas a fadiga do braço e o
desconfor to causado por movimentos repetitivos, como também
melhorará a sua produtividade. Pode economizar até 5 horas
por mês, uma vantagem definitiva para a sua rentabilidade.
A eliminação da alavanca do travão de mão permitiu liber tar
espaço na cabina para que possa passar mais confortavelmente
dum lado para o outro.
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CONECTIVIDADES E
SERVIÇOS MELHORADOS
Mais tempo de atividade com serviços proativos.
Eficiência otimizada com monitorização do estado do veículo
e Driving Style Evaluation (Avaliação do Estilo de Condução).
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ENTRE NO MUNDO CONECTADO
DE SERVIÇOS DA DAILY
Na Daily, a conectividade é muito mais do que usar o seu dispositivo móvel a bordo. É um simplificador duma gama completa
de serviços que nos permite apoiar o seu negócio de forma mais proativa e eficaz, minimizando as imobilizações e maximizando
a sua produtividade.
TEMPO DE ATIVIDADE MELHORADA
A conectividade da Daily irá aumentar o tempo que passa na estrada ao colocar o veículo em contacto direto com a Sala de
Controlo da IVECO, onde uma equipa dedicada de especialistas da IVECO recebe dados em tempo real diretamente da sua Daily
e os monitoriza constantemente. Podem realizar diagnósticos remotamente e atualizar o software do seu veículo sem períodos de
inatividade. Podem identificar problemas antes de ocorrerem e ações preventivas – nalguns casos até podem resolvê-los
remotamente, mantendo o seu veículo em operação sem imobilizações.
A informação precisa em tempo real sobre a utilização da sua Daily
também nos permite planear de maneira mais eficiente intervenções
de manutenção e serviço, a fim de otimizar o número de visitas à
sua oficina IVECO. Graças a esta abordagem de paragem única
(“one-stop”), a sua Daily irá passar mais tempo na estrada, para
benefício dos seus negócios.
Para além disso, todos os dados da sua Daily oferecem-nos uma
imagem precisa e completa da utilização do veículo. Isto permitenos desenvolver ofertas de serviço e de financiamento sob medida
que levam em consideração as flutuações nas operações, suscetíveis
de ocorrer em qualquer negócio.

OTIMIZE A EFICIÊNCIA DA SUA DAILY
A conectividade permite gerenciar o seu veículo em tempo real via portal ou
app MYDAILY, acessível por computador ou dispositivo móvel respetivamente.
Pode monitorizar o seu veículo constantemente, analisar o desempenho,
consumo de combustível e o estilo de condução do motorista, planeamento
das intervenções de manutenção para maximizar a eficiência da sua frota.
Além disso, a Daily envia regularmente Smart Report com informações de
consumo de combustível, sugestões de melhoria do estilo de condução,
prevenção do veículo e economia de combustível.
SOLUÇÕES PARA GESTÃO DE FROTA
A Daily fornece uma solução completa para gestão de frotas que irá permitir
reduzir custos graças à melhoria em termos de rastreamento, utilização de
frota, comportamento do motorista, diagnósticos e relatórios de quilometros
em tempo real.
Se já possuir um sistema de gestão de frota, a conectividade da nova
Daily fornecerá todos os dados necessários por meio da interface da API
da Web, o que garante a fluidez máxima de interação entre os veículos e os
seus sistemas.
DAILY BUSINESS UP™:
O SEU GUIA E ASSISTENTE DE NEGÓCIOS
DAILY BUSINESS UP™ é a maneira mais fácil de manter conectado o seu
negócio. Depois de instalar o aplicativo DAILY BUSINESS UP no seu
dispositivo e tê-lo associado ao rádio DAB, pode tirar proveito dos seus
recursos para aumentar a produtividade e a eficiência.
DAILY BUSINESS UP™ tem uma dupla função: auxiliar em viagem, usando
recursos como o sistema Avaliação do Estilo de Condução, e também do
ponto de vista comercial, organizando a manutenção da sua frota e
monitorizando o seu desempenho no portal MYDAILY.
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A DAILY REALIZA O TRABALHO COM ESTILO
A Daily sempre foi popular devido ao seu aspeto – mas com a Nova Daily, o design e a função andam sempre lado a lado.
Foi desenhada com o máximo detalhe e cada elemento tem o seu propósito. Com a sua Nova Daily, poderá tratar dos seus
negócios e completar cada missão de forma eficiente e rentável!

PAINEL DE INSTRUMENTOS ELEGANTE E FUNCIONAL
O painel de instrumentos elegante com as suas linhas fluidas e o novo
ecrã a cores de alta resolução e multifuncional HI-CONNECT
posicionado ao centro coloca ao seu alcance toda a informação
e todos os comandos de que precisa.
HI-CONNECT
O novo sistema de infotainment HI-CONNECT com ecrã de 7
polegadas permite-lhe emparelhar facilmente o seu dispositivo com
o Apple CarPlay e Android Auto™ e trazer a sua vida digital a bordo.
LED DE ALTA VISIBILIDADE
As novas luzes Full LED fazem uma for te afirmação de design ao
mesmo tempo que melhoram significativamente a visibilidade,
graças a um feixe mais nítido que ilumina mais longe. Também
poupará no custo total de propriedade, visto que as luzes LED têm
uma vida útil extremamente longa.
DESIGN ECONÓMICO: PARA-CHOQUES DE 3 PEÇAS
Os para-choques são facilmente danificados durante missões urbanas
e em tráfego intenso, e o custo da sua reparação pode acumular-se.
O design modular de 3 peças significa que não terá de substituir
sempre todo o para-choques: em 90% dos casos, apenas a seção
danificada é substituída, resultando em custos de reparação
significativamente menores.
NOVA GRELHA FRONTAL
A nova grelha frontal mais larga aumenta a ventilação ao mesmo
tempo que protege o motor e o radiador. O novo processo de
estampagem a quente torna-a resistente e extremamente durável.
MAIS CARGA ÚTIL COM ESTILO
As novas jantes de liga não têm apenas boa aparência: são tão leves
que ajudarão a aumentar a carga útil em 10 kg nos modelos de
rodado simples.
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DÊ FORÇA À SUA MISSÃO

UM SEM FIM DE OPORTUNIDADES

MOTORES DE PRIMEIRA QUALIDADE PARA SOLTAR O SEU TALENTO

UM FURGÃO DAILY PARA AMBIÇÕES SEM LIMITES

DÊ O SEU MELHOR
Pode confiar na Daily para fornecer toda a potência, tração, capacidade de carga e rapidez de resposta de que necessita para
completar a sua missão com eficiência – tudo isto com uma excelente economia de combustível e um baixo custo total
de propriedade.

SATISFAÇA AS SUAS AMBIÇÕES
A Daily é o veículo mais versátil do seu segmento. A sua gama extensa de modelos e opções de chassi abrem todo um mundo de
possibilidades: qualquer que seja a sua missão – seja entregas urbanas com várias paragens, como é o caso dos serviços de entrega
de encomendas e de correio, ou missões de transporte mais pesadas, como, p. ex., o transporte de mobiliário – pode encontrar e
personalizar a Daily de forma a ajustar-se perfeitamente aos seus requisitos operacionais e comerciais.

ESCOLHA O SEU DESEMPENHO
A vasta gama de motores, com uma potência máxima que varia entre os 116 CV e os 210 CV, significa que pode escolher
o desempenho que melhor se ajusta à sua missão. A Daily oferece dois motores: o F1A de 2,3 litros, que está agora disponível em
homologação light e heavy-duty, e o F1C de 3,0 litros heavy-duty. Se procura o prazer de condução absoluto, a transmissão
HI-MATIC exclusiva no segmento está disponível em toda a gama, e se precisar de um veículo particularmente silencioso para
missões urbanas, a Daily HI-MATIC Natural Power a Gás Natural Comprimido, é a solução para si.

O FURGÃO PERFEITO PARA A SUA MISSÃO
A Daily oferece a gama mais ampla do setor – é o único furgão que oscila entre as 3,3 toneladas e as 7,0 toneladas de peso bruto
do veículo, com volumes de carga dos 7,3 m3 até um máximo de 19,6 m3. A versatilidade única da Daily significa que, qualquer que
seja a sua missão, encontrará o furgão perfeito que satisfaz as ambições que tem para o seu negócio.

F1A CURVAS DE BINÁRIO
500
450

F1C CURVAS DE BINÁRIO
F1C e-VGT 210

F1A e-VGT 140

450

F1C VGT 180

350
300
250

150

2000

2500

3000

3500

100

4000

500

1000

REGIME DO MOTOR (rpm)

e-VGT: Turbocompressor de Geometria Variável Controlado Eletronicamente;
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1500

2000

2500

3000

REGIME DO MOTOR (rpm)

VGT: Turbocompressor de Geometria Variável;

FURGÃO VIDRADO

3,3 - 7 t

3,3 - 5,2 t

4,5 - 6,5 t

TEJADILHO BAIXO (H1)

TEJADILHO MÉDIO (H2)

TEJADILHO ALTO (H3)

7,3 - 9 m3

10,8 - 17,5 m3

13,4 - 19,6 m3

PESO BRUTO
DO VEÍCULO

250
200

1500

FURGÃO SEMI VIDRADO

300

150

1000

F1C WG 140 GNC

350

200

500

FURGÃO

F1C VGT 160

400
BINÁRIO (Nm)

BINÁRIO (Nm)

F1A e-VGT 160

500

F1A e-VGT 120

400

100

PERSONALIZAÇÃO EXTREMA
A Daily está desenhada e construída de forma a oferecer múltiplas soluções de chassi, facilitando a sua personalização para as suas
necessidades específicas. É perfeito para adaptações altamente especializadas e exigentes, como veículos de resgate emergência.

WG: WasteGate;

GNC: Gás Natural Comprimido

3500

4000

VOLUME DE CARGA
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CRIADA PARA SER ROBUSTA

CONSTRUÍDA PARA DURAR

UM FURGÃO INCOMPARÁVEL

CONCEBIDA PARA FORNECER VALOR PERMANENTE

Com a Daily, as missões mais exigentes serão rapidamente concluídas e com menos percursos: poupará tempo e dinheiro –
e reduzirá as emissões de gases de escape.

Pode sempre confiar na Daily quando precisar da sua força e potência. Transportará as cargas mais pesadas e fornecerá o seu
desempenho de alto nível dia após dia, durante mais tempo do que qualquer outro furgão no mercado.

Maior carga útil com a suspensão dianteira de elevado desempenho, a qual aumenta a carga máxima permitida. Pode contar com
uma capacidade de carga máxima sobre o eixo dianteiro de até 1900 kg nos modelos de 3,5 toneladas equipados com a suspensão
QUAD-LEAF mais leve e forte, ou ainda mais alta, chegando aos 2700 kg, se optar por um modelo de rodado duplo com
a suspensão QUAD-TOR.

Conte com o melhor desempenho duradouro no seu segmento, graças ao sistema de transmissão da Daily. A transmissão
avançada assegura que o motor de alta eficiência funciona sempre à velocidade ideal, resultando no melhor desempenho ao longo
de toda a sua vida útil.
Acrescente valor ao seu negócio com a Daily, que transportará com fiabilidade as suas cargas pesadas, beneficiando dos seus
resultados graças à sua excelente eficiência de combustível e ao baixo custo total de propriedade, até ao final da sua longa vida útil.
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DAILY HI-MATIC:
PRAZER DE CONDUÇÃO ABSOLUTO
Escolha entre uma vastíssima gama de motores disponíveis. A Daily
HI-MATIC oferece uma gama extensa de motores, com duas cilindradas de
2,3 litros e 3,0 litros, e potências que vão dos 116 CV aos 210 CV, providenciando
uma solução para todas as missões.
Prazer de condução sustentável movido a Gás Natural. O prazer de
condução absoluto HI-MATIC está disponível em toda a gama Daily Natural
Power, oferecendo todas as vantagens em desempenho, eficiência e confor to
da Daily HI-MATIC juntamente com a sustentabilidade e o baixo custo total
de propriedade da tecnologia Natural Power da IVECO.
Tire vantagem da excecional economia de combustível da Daily
HI-MATIC, com a escolha de Modos ECO e Power e a caraterística da
funcionalidade Start & Stop, de série no motor de 2,3 litros. A estratégia de
mudança autoadaptativa da transmissão assegura que a velocidade correta é
engrenada suavemente em menos de 200 milissegundos. A ampla diversidade
de relações significa que o motor funciona sempre na velocidade ideal.

Conduza de forma confortável com a primeira caixa automática de 8 velocidades. Conduza de forma segura enquanto o seu foco
recai no trânsito e nas condições de condução com a alavanca das mudanças multifuncional e ergonómica, e desfrute do prazer de
condução absoluto.
Desfrute da lendária durabilidade e fiabilidade da Daily com uma solução que protege o motor e o sistema de transmissão,
reduzindo os requisitos de manutenção.
Dê força ao seu negócio com o melhor desempenho do seu segmento. No topo da gama, a Daily HI-MATIC com o motor
F1C de 3,0 litros e os potentes 210 CV com um binário de 470 Nm. O seu desempenho, o melhor da sua classe, juntamente com
o peso bruto recorde de 7,2 toneladas, faz da Daily HI-MATIC a melhor solução para as missões mais exigentes.
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DAILY BLUE POWER:
CAMPEÃO DA SUSTENTABILIDADE
DESFRUTE DE ENTREGAS URBANAS SEM RESTRIÇÕES
A Daily Blue Power fornece a resposta aos seus requisitos de transpor te ecológico. É o veículo perfeito para missões urbanas
e suburbanas, oferecendo uma opção de tecnologias sustentáveis que lhe dão acesso a centros urbanos sem que se tenha de
preocupar com as restrições dos regulamentos ambientais.

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER:
SUSTENTABILIDADE E PRAZER
DE CONDUÇÃO ABSOLUTO
CONFORTO E SEGURANÇA HI-MATIC
Conduza de forma segura e confortável com a Daily HI-MATIC Natural Power, o primeiro veículo
movido a Gás Natural do seu segmento com uma caixa automática de 8 velocidades.
DESEMPENHO INCOMPARÁVEL
Pode contar com o desempenho potente e reativo do motor GNC de 3,0 litros, igual ao seu
equivalente a diesel. Com 136 CV e o melhor binário do seu segmento de 350 Nm, estará preparado
para enfrentar todas as missões.
EXCELENTE ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL
A transmissão HI-MATIC e o motor Natural Power alargam as fronteiras da economia de
combustível. Se considerarmos o baixo preço do Gás Natural nas estações de GNC em muitos
países, economizará 35% em comparação com o diesel.
EMISSÕES DE CO2 PRÓXIMAS DE ZERO
A transmissão HI-MATIC, juntamente com o motor Natural Power, reduz as emissões de CO2 em
até 5% em comparação com a versão a diesel e em condições de condução reais num contexto
urbano; com biometano, até 95% – muito próximo das zero emissões.

DAILY ELECTRIC:
VEÍCULO COMERCIAL LIGEIRO COM ZERO EMISSÕES
AUTONOMIA DE 200 km
Graças à configuração flexível das baterias combinada com caraterísticas de eficiência, incluindo o
modo EcoPower, e estratégias de travagem regenerativa, consegue-se uma autonomia excecional de
até 200 km em condições urbanas reais.

POTÊNCIA
NATURAL POWER

136 CV

ELECTRIC

80 kW

HI-MATIC

FURGÃO
Rodado simples
35S

-

MODALIDADE DE CARREGAMENTO RÁPIDO DE 2 HORAS
Carregar a sua Daily Electric demora apenas 2 horas na modalidade de Carregamento Rápido
em pontos de carregamento públicos e privados, e pode fazê-lo onde quer que se encontre
com as Modalidades de Carregamento Flexível patenteadas com uma entrada e um conector
exclusivos para veículo elétrico.

-

MINIBUS

Rodado duplo
35C

40C
45C

50C

65C

70C

50C
Disponível

50C
50C
– Não disponível

ZERO EMISSÕES
A Daily Electric é um veículo único que oferece tração com zero emissões e a gama mais vasta
na indústria.
ENTREGAS DIURNAS E NOTURNAS SEM RESTRIÇÕES
Desfrute de todo o potencial da Daily Electric em cidades com as mais rigorosas limitações de
tráfego e ruído, graças às suas zero emissões e ao seu funcionamento silencioso.
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A DAILY NUM RESUMO
CONDUZA O SEU NEGÓCIO COM POTÊNCIA E EFICIÊNCIA

DÊ FORÇA ÀS SUAS MISSÕES

-- Escolha o motor certo para a sua missão a partir da gama vasta de grupos de potência com cilindrada
de 2,3 litros e 3,0 litros
-- Poupe até 10% em combustível com as características da Daily melhoradoras da eficiência: novo
turbocompressor de geometria variável controlado eletronicamente, novo alternador, sistema Start & Stop
e pneus Super Eco.
-- Poupe até 10% em custos de manutenção em missões urbanas graças a constantes inovações
e aos intervalos de mudança de óleo mais espaçados.
-- Desfrute de um desempenho equivalente ao de um motor diesel com o funcionamento limpo
e silencioso da Daily Natural Power.

-- Escolha o desempenho de que necessita para o seu negócio a par tir da gama alargada com dois motores:
o F1A de 2,3 litros disponível em homologação light e heavy-duty, e o F1C de 3,0 litros em homologação
heavy-duty.
-- Tire proveito da vasta gama de níveis de potência, dos 116 CV aos 210 CV, e de um binário dos 320 Nm aos
470 Nm.
-- Escolha a Daily HI-MATIC Natural Power se precisar dum veículo super silencioso e de baixas emissões
para missões urbanas.

DESFRUTE DE UMA CONDUÇÃO SEGURA E MAIS AUTÓNOMA
-- Evite colisões com AEBS e City Brake PRO, em autoestradas e no tráfego do centro da cidade.
-- Ative o Queue Assist em congestionamentos durante a hora de ponta e a Daily irá imobilizar-se automaticamente
e voltar a arrancar seguindo a fila.
-- Circule com segurança a velocidade controlada na autoestrada, encarregando-se o Cruise Control Adaptativo
de manter a sua distância de segurança do veículo à frente. Além disso, a Assistência Proativa de Manutenção em
Faixa de Rodagem ajuda-o a manter-se na sua faixa de rodagem.
-- Conduza com segurança e de forma controlada em percursos com elevados declives com a ajuda do
Controlo em Descidas.
-- Tenha a aderência certa em superfícies escorregadias com Traction Plus.
-- Estabilize o seu Daily contra rajadas de vento com a Assistência a Ventos Laterais.

30

UM SEM FIM DE OPORTUNIDADES
-- Qualquer que seja a sua missão, encontrará a Daily perfeita para o seu negócio, com a gama mais vasta
da indústria: um peso bruto do veículo entre as 3,3 e as 7.2 toneladas, e volumes de carga dos 7,3 aos 19,6 m3.
-- Personalize a sua Daily a partir das soluções infindáveis de volumes de carga disponíveis.
-- Selecione a versão que satisfaz os seus requisitos de transporte: furgão, furgão semi vidrado e furgão vidrado

ENTRE NO MUNDO CONECTADO DE SERVIÇOS DA DAILY

CRIADA PARA SER ROBUSTA

-- Abrace a conectividade da Daily e mantenha o seu veículo a circular com a nossa abordagem proativa
à manutenção.
-- Tire proveito da equipa dedicada de peritos IVECO que pode realizar diagnósticos e assistência remotamente.
-- Otimize o seu desempenho e a eficiência de combustível com o MYDAILY, o seu Portal Web, agora também
no seu dispositivo móvel.
-- Faça a gestão da sua frota em tempo real com a oferta abrangente das Soluções de Gestão de Frotas.
-- Ligue-se de forma fácil à sua Daily através da DAILY BUSINESS UP™ e melhore a sua produtividade
e eficiência.

-- Carregue a sua Daily até à sua capacidade máxima e conclua mais rapidamente e com menos percursos
os trabalhos mais exigentes – dia após dia, ano após ano.
- - Conte com uma elevada capacidade de carga máxima sobre o eixo dianteiro de 2700 kg no modelo
de 7,2 toneladas com a suspensão QUAD-TOR.

TECNOLOGIA AO SEU DISPOR

CONSTRUÍDA PARA DURAR

-- Experiencie a manobrabilidade suave e fácil da Daily, graças à nova Direção Assistida Eléctrica.
-- Ative o Modo City em situações urbanas para reduzir ainda mais o esforço de condução em até 70%.
-- Faça a gestão de todas as informações e principais configurações que precisa através do novo painel de
instrumentos com ecrã a cores de alta resolução fácil de usar.
-- Conduza em segurança e economize combustível com o Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus.
-- Estacione facilmente com o novo Travão de Estacionamento Elétrico automático.
-- Desfrute da sua vida digital e do infotainment no ecrã de 7 polegadas do HI-CONNECT.

-- Confie na Daily para fornecer toda a força e potência de que necessita para transportar as cargas úteis mais
pesadas, mantendo o seu desempenho de alto nível dia após dia, ao longo da sua longa vida útil.
-- Conte com a longa vida útil do sistema de transmissão, assegurada pela transmissão avançada e pelo motor fiável
que funciona sempre à velocidade ideal.
-- Acrescente valor ao seu negócio com a Daily, que transportará cargas úteis grandes, beneficiando a sua
rentabilidade graças à sua eficiência de combustível e ao baixo custo total de propriedade.
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MINIBUS: VIAJE EM GRANDE ESTILO
O Minibus Daily combina todas as vantagens mais recentes da Daily, desde a conectividade avançada e as características de
condução assistida até à caixa automática HI-MATIC exclusiva do segmento, com os custos de propriedade otimizados,
a fiabilidade e a versatilidade que caraterizam esta família de veículos.
POTENTE E SUSTENTÁVEL
O Minibus Daily é mais potente e amigo do ambiente graças ao
novo motor de 210 CV, disponibilizando uma seleção de três
tipos de motor: Diesel, Natural Power e Elétrico.
O CONFORTO ELEGANTE
DE UMA VIAGEM NA DAILY
Graças ao estilo inovador do exterior e aos novos interiores, os
passageiros viajam num ambiente elegante desfrutando do
confor to luxuoso.

VERSATILIDADE ILIMITADA
A gama vasta do Minibus Daily, que pode transpor tar até
22 passageiros, significa que existe um modelo para todas as
missões de transporte de pessoas:
- Turismo, permitindo viajar com conforto e estilo;
- Intercidades com uma lotação líder no segmento;
- Autocarros pendulares para serviços de aeroporto e hotel;
- Autocarros escolares concebidos especificamente para o
transporte de estudantes.

4X4: EXCELENTE DESEMPENHO
EM TODO O TIPO DE TERRENOS
PRONTO PARA TODAS AS MISSÕES
A Daily 4x4 oferece uma gama completa de veículos fora de estrada e todo-o-terreno com versões de 5,5 e 7,0 toneladas com
volumes de carga espaçosos dos 9 aos 18 m3 para a versão fora de estrada de rodado simples e dos 16 aos 18 m3 para a versão
todo-o-terreno de rodado duplo.
DESEMPENHO INCOMPARÁVEL
O motor de 3,0 litros e 180 CV levá-lo-á onde quer que seja o seu destino, mesmo o mais difícil de alcançar. Pode desfrutar em
todos os terrenos do prazer de condução absoluto da caixa automática de 8 velocidades HI-MATIC.
LEVA-O PARA TODO O LADO
Versões todo-o-terreno de rodado duplo e versões fora de estrada de rodado simples com um peso bruto do veículo que chega
às 7,0 toneladas.
SEGURANÇA EM TODO O LADO
Graças a todas as características de segurança, como os travões de disco integrais com ABS (Sistema Antibloqueio de Travagem) e
ESP (Controlo Eletrónico de Estabilidade) especialmente desenvolvidos para a Daily 4x4, estará perfeitamente em segurança
mesmo nos locais mais sinuosos.

O PRAZER DE CONDUÇÃO ABSOLUTO
Graças às suas duplas relações baixas, a Daily 4x4 está
disponível com 12 velocidades para a frente com a transmissão
manual e com 16 velocidades para a frente com a transmissão
HI-MATIC. Ganha-se capacidade de subida ilimitada ao mesmo
tempo que se mantém o máximo conforto. Pode engrenar
facilmente a relação baixa ativando o botão ergonómico no
painel de instrumentos.
Relação para caixa manual e automática
--Relação Normal 1:0,9
--Relação Baixa 1:2,15
BLOQUEIOS DO DIFERENCIAL
A Daily 4x4 garante uma tração perfeita em todas as situações
com 3 diferenciais de bloqueio nos eixos dianteiro e traseiro,
e um central na caixa de transferência. Os diferenciais podem
ser bloqueados e desbloqueados através dos interruptores
ergonómicos no painel de instrumentos.
BLUE POWER
MODELOS
COMPRIMENTO (mm)
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm)
MOTOR
NÚMERO DE PASSAGEIROS
CAIXA DE VELOCIDADES
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DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm)

Start

Line

Tourys

Natural Power

Electric

5963 / 7128 / 7498

5963 / 7128 / 7498

7538

7168 / 7538

7168

3520L / 4100 / 4100L

3520L / 4100 / 4100L

4100L

4100

4100

180 CV - 210 CV
Diesel

136 CV
GNC

motor elétrico de 80 kW +
armazenamento de energia
de 56/84 kWh

150 CV - 180 CV - 210 CV 150 CV - 180 CV - 210 CV
Diesel
Diesel
até 22

até 22

até 22

até 22

até 19

MANUAL / HI-MATIC

MANUAL / HI-MATIC

MANUAL / HI-MATIC

MANUAL / HI-MATIC

-

3595
3595L
4175

H1 (1545 mm)

H2 (1900 mm)

H3 (2100 mm)

9 m3

10,8 m3

-

5,5 t / 7 t - Rodado Simples

5,5 t / 7 t - Rodado Simples

-

-

12 m3

13,4 m3

-

5,5 t / 7 t - Rodado Simples

5,5 t / 7 t - Rodado Simples

-

16 m

18 m3

-

5,5 t / 7 t - Rodado Simples / Duplo

5,5 t / 7 t - Rodado Simples / Duplo

3
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PACKS OPCIONAIS
CONFIGURE A SUA DAILY
Crie o modelo exato de que precisa para o seu negócio escolhendo os packs que satisfazem os seus requisitos específicos a partir das
três categorias: Equipamento, Funcional e Missão. Na categoria Equipamento pode escolher entre o bem equipado pack Business até
ao pack topo de gama Business Exclusive para a Daily HI-MATIC. Personalize a sua Daily com o pack Winter ou Hi-Drive na categoria
Funcional e o pack Delivery ou Delivery+ que melhor se adapta à sua missão.

EQUIPAMENTO
DESCRIÇÃO DA OPÇÃO

MANUAL
BUSINESS

BUSINESS
PREMIUM

Painel de instrumentos com ecrã a cores de alta resolução

HI-MATIC
BUSINESS +

BUSINESS
EXCLUSIVE

Standard

Standard

Rádio DAB digital
Tomada de carga USB
Ar condicionado manual
Compressor do ar condicionado 170 cm3
Espelhos elétricos aquecidos
Banco do condutor com suspensão e apoio lombar ajustável
Cruise Control
Faróis dianteiros Full LED
Rádio DAB digital com BUSINESS UP™
Suporte para tablet e tomada de carga USB
Ar condicionado controlado automaticamente
Banco duplo com mesa
Apoios de cabeça em espuma
Volante revestido a pele
Faróis de nevoeiro

FUNCIONAL
DESCRIÇÃO DA OPÇÃO

MANUAL
WINTER

HI-DRIVE

HI-MATIC
WINTER

HI-DRIVE

Standard

Standard

Espelhos elétricos aquecidos
Banco do condutor com suspensão aquecido e apoio lombar ajustável
Bancos dianteiros aquecidos
Para-brisas aquecido
Tubo blow-by aquecido
Traction plus e Hill Descent
Painel de instrumentos com ecrã a cores de alta resolução
Adaptive Cruise Control (Cruise Control Adaptativo)
(Cruise Control Adaptativo) e Queue Assist
Alerta de saída da faixa de rodagem e Assistência Proativa de Manutenção em Faixa de Rodagem
AEBS e City Brake PRO
Sistema ESP e vento lateral
Travão de estacionamento elétrico
Controlo automático dos máximos
Controlo automático dos limpa-vidros e faróis dianteiros
Sistema de monitorização da pressão dos pneus

MISSÃO
DESCRIÇÃO DA OPÇÃO

MANUAL / HI-MATIC
DELIVERY

DELIVERY +

Portas traseiras a 270°
Terceira luz de stop e projetor
Roda sobresselente
Sem kit de enchimento
Suporte da roda sobresselente no compartimento de carga
Box Conectividade
Luzes LED do compartimento de carga
Compartimentos nas prateleiras superiores
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OPCIONAIS
ADAPTE A SUA DAILY ÀS NECESSIDADES DA SUA MISSÃO

HI-CONNECT

BOX CONECTIVIDADE

Traga a sua vida digital a bordo com o Apple
CarPlay e Android Auto™ e desfrute das suas
apps no sistema Infotainement fácil de usar
com ecrã de 7 polegadas, rádio DAB, sistema de
navegação e muito mais.

Mantenha a sua Daily a circular com diagnóstico
remoto, manutenção proativa e planeamento
ideal de serviços. Aceda, através do portal online e
da app MYDAILY, a um mundo de novos serviços
como planos de manutenção personalizados e
gestão dos dados do veículo.

COMPARTIMENTO ABERTO
COM CARREGADOR INDUTIVO

SUPORTE PARA TABLET

Desfrute de todas as funcionalidades do rádio
DAB e ligue o seu smar tphone ou tablet
ao veículo para tirar o máximo da DAILY
BUSINESS UP™.

TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO
ELÉTRICO

AEBS E CITY BRAKE PRO

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
E QUEUE ASSIST

ASSISTÊNCIA PROATIVA DE MANUTENÇÃO EM FAIXA DE RODAGEM

O sistema ACC mantém a velocidade de
cruzeiro e uma distância constante ao veículo
que está à frente. No tráfego urbano, o Queue
Assist elimina o stress dos inúmeros arranques/
paragens.

O Assistente Proativo de Manutenção em
Faixa de Rodagem ajuda o condutor a manter o
veículo na faixa de rodagem, aplicando um toque
à direção quando, involuntariamente, o veículo se
desvia para fora. A distância da faixa e a intensidade do toque podem ser definidas no menu.

SUSPENSÃO PNEUMÁTICA TRASEIRA

FARÓIS DIANTEIROS FULL LED

Se a sua missão exigir uma atividade intensa
de carga e descarga, irá certamente apreciar
a suspensão pneumática traseira, que baixa e
sobe rapidamente a plataforma de carga, para
que não tenha de perder tempo.

O feixe mais definido das luzes LED permite
iluminar distâncias maiores, melhorando a sua
visibilidade e a perceção de obstáculos em 15%.
Também poupará na manutenção, visto que
as luzes LED têm uma vida útil extremamente
longa.

SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO
DA PRESSÃO DOS PNEUS

RETARDER ELETROMAGNÉTICO
TELMA®

JANTE DE LIGA LEVE

ECOSWITCH PRO

As jantes de liga leve, a combinação perfeita de
função e estilo, são tão leves que aumentam a
carga útil em 10 kg.
Disponíveis apenas para as versões de rodado
simples.

O sistema inteligente EcoSwitch PRO sabe
quando agir sem intervenção do condutor,
diminuindo o consumo de combustível e
reduzindo ainda mais as emissões geradas pela
sua Daily.

REVESTIMENTO DO COMPARTIMENTO
DE CARGA E PAVIMENTO LAMINADO
FENÓLICO

REVESTIMENTO DO PISO EM MADEIRA

O Sistema Avançado de Travagem de
Emergência deteta uma potencial colisão à
frente e trava autonomamente para prevenir
ou mitigar um impacto. Em tráfego urbano
intenso, o City Brake PRO irá ajudá-lo a evitar
colisões de baixa velocidade.

Certifique-se de que a bateria do seu dispositivo
móvel está sempre totalmente carregada:
coloque-o no carregador indutivo útil, junto à
sua documentação, no compartimento para
objetos integrado no painel de instrumentos.

O útil suporte para tablet no painel de
instrumentos permite-lhe manter dispositivos
móveis de diversos tamanhos em segurança.
Pode também ser usado como uma prática
prancheta para manter a sua documentação
organizada.

AR CONDICIONADO COM CONTROLO
MANUAL OU AUTOMÁTICO

AQUECEDOR
INDEPENDENTE WEBASTO

Mantenha uma temperatura agradável na
cabina com o sistema de ar condicionado
da Daily. Escolha entre o eficiente controlo
manual e o controlo automático do ar
condicionado, que otimiza a utilização do
compressor, reduzindo o consumo de energia.

Com o aquecedor independente Webasto,
os arranques a frio fazem parte do passado:
programe o temporizador para preaquecer o
motor e a cabina, e entre no seu furgão Daily,
com uma temperatura agradável, quando estiver
pronto para arrancar.

BANCOS COM SUSPENSÃO

APOIO DE CABEÇA
DE QUALIDADE PREMIUM

BANCO DOS PASSAGEIROS
COM MESA EXTRAÍVEL

LUZES LED DO COMPARTIMENTO
DE CARGA

Conduza de forma segura e confortável com o
novo apoio de cabeça em espuma de elevada
qualidade.

Use o seu portátil e trate da burocracia na
prática mesa extraível.

As três novas luzes LED do compartimento de
carga, posicionadas dos lados direito e esquerdo
e por cima das portas traseiras, asseguram
melhor iluminação e reduzem o consumo de
energia.

Os bancos com suspensão, também
disponíveis com aquecimento, oferecem um
confor to adicional para o condutor e os
passageiros.
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RÁDIO DAB
+ DAILY BUSINESS UP™

O novo travão de estacionamento elétrico
aciona automaticamente quando o veículo está
estacionado e desengata quando estiver pronto
para iniciar a marcha. Livre-se da alavanca do
travão de mão, liberte espaço e desloque-se
facilmente dum lado da cabina para o outro.

VOLANTE EM PELE
Desfrute da luxuosa sensação de aderência
do volante em pele nos seus longos dias de
trabalho, estando todos os comandos na ponta
dos seus dedos. Sem distrações e esforço.

O
retarder
eletromagnético
Telma®
LVRS600 proporciona um binário de travagem
de 350 Nm, sendo totalmente compatível
com o sistema ESP. Também disponível na
família Daily HI-MATIC, fornece até 80%
das necessidades de travagem do veículo.

Os revestimentos laterais e do piso com uma
estrutura interna em forma de favo de mel
são extremamente resistentes à humidade, aos
agentes químicos e aos riscos, fornecendo a
melhor proteção ao veículo.

O TPMS monitoriza a pressão de cada pneu em
tempo real de modo a que se encontrem sempre
no nível ideal, melhorando a sua segurança e a
eficiência de combustível. Disponível tanto em
modelos de rodado simples como de rodado
duplo - uma estreia na indústria.

O piso em madeira foi concebido especificamente
para a Daily e proporciona uma excelente
proteção, mesmo nos casos em que a carga está
concentrada nos bordos.
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SOLUÇÕES DAILY B-LINK

ELEMENTS

A Daily eleva a conectividade a um nível completamente novo e abre a porta a um novo mundo de serviços à medida que o
ajudarão a tirar o melhor partido do seu veículo, maximizar o tempo na estrada, gerir a sua frota com a máxima eficácia, poupar
nos custos de combustível e manutenção e desfrutar os benefícios de planos de financiamento e manutenção altamente
personalizados.

ESCOLHA OS SERVIÇOS QUE SE ADEQUAM NA PERFEIÇÃO
AO SEU NEGÓCIO

A box Conectividade coloca o veículo em contacto direto com a equipa de especialistas da IVECO, que recebe dados de todos os
veículos conectados e os monitoriza constantemente.
PRINCIPAIS SERVIÇOS:
Diagnóstico remoto
Diagnóstico realizado remotamente sem a necessidade de o
veículo parar na oficina.

Smart Report MYDAILY
Envio regular de relatórios automáticos sobre o desempenho
e o consumo de combustível do seu veículo.

Atualização remota (OTA – Over The Air)
Assistência e atualização do software do veículo realizadas
remotamente sem a necessidade de parar na oficina.

Gestão de frotas IVECO da Verizon Connect
--Fleet Essential
Sistema de Gestão de Frotas com funcionalidades padrão:
posição, definição de marcos virtuais (“geofencing”),
relatórios de combustível, estado do veículo, indicadores
de desempenho

Serviço proativo
Serviço proativo realizado remotamente por especialistas na
Sala de Controlo da IVECO, baseado nos parâmetros de estado
do veículo.
Portal online e app MYDAILY
Por tal online para monitorizar o estado do veículo e o
compor tamento do motorista; também disponível na app.
Marcação para manutenção
Marcação para manutenção através do portal online MYDAILY.

--Fleet Enhanced
Gestão Profissional de Frotas incluindo horas
dos motoristas, sistema de diagnóstico remoto
do tacógrafo, serviços online
--Fleet Enhanced e Workforce
Gestão Avançada de Frotas incluindo gestão do fluxo
de trabalho
Ligação (API Web)
A interface API Web fornecer-lhe-á todos os dados do veículo,
independentemente do sistema de Gestão de Frotas que utiliza.

A Daily oferece uma gama vasta de serviços que pode ser adaptada com precisão aos seus requisitos de forma a manter o seu
veículo a funcionar na melhor forma e o seu negócio com bons resultados.
A Daily introduz um nível completamente novo de personalização através da
conectividade. Os dados do veículo que fornece em tempo real, permitem-nos
oferecer-lhe planos de manutenção personalizados baseados na utilização real
da sua Daily, perfeitamente adaptados ao seu negócio.
Em alternativa, o nosso serviço Elements oferece a flexibilidade extrema que lhe
permite escolher a combinação de serviços de Manutenção Planeada e Garantia
Alargada para o seu negócio, e enriquecer ainda mais o seu pacote com os elementos
de Cobertura Adicional.

MANUTENÇÃO
- Manutenção
- Lubrificação
- Mudanças de óleo e de fluidos,
de acordo com o manual de
manutenção e reparação

CADEIA
CINEMÁTICA

EXTRA CADEIA
CINEMÁTICA

-

- Componentes ainda não
abrangidos pelo pacote
“Cadeia Cinemática”
ex., Sistema Elétrico

Motor
Injeção de combustível
Caixa de velocidades
Reparações do veio de
transmissão e eixos

DESGASTE
-

Embraiagem
Pastilhas de travão
Discos de travão
Tambores de travão
Calços para travões de tambor

Através das Soluções Daily B-link pode tirar todas as vantagens da conectividade, quer seja um motorista/proprietário ou um Gestor de
Frotas, e melhorar o tempo de atividade, eficiência e otimização da frota.
Os principais “elementos” que compõem a oferta (Manutenção, Cadeia Cinemática, Extra Cadeia Cinemática, Desgaste) podem ser
combinados para se criar o contrato perfeitamente adaptado ao seu negócio. A tabela seguinte reúne todas as combinações possíveis:

PACKS

SERVIÇOS

SMART

- Diagnóstico remoto
- Atualização remota (OTA – Over The Air)
- Serviço proativo

- Portal online e app MYDAILY
- Marcação de operações de manutenção MYDAILY
- Smart Report MYDAILY

Serviços incluídos com box
Conectividade a bordo

FLEET

- Fleet Essential da Verizon Connect
- Fleet Enhanced da Verizon Connect

- Fleet Enhanced e Workflow da Verizon Connect
- Ligação (API Web)

Serviços mediante pagamento de
taxa periódica

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO PLANEADA
MANUTENÇÃO

CADEIA
CINEMÁTICA

EXTRA
CADEIA
CINEMÁTICA

EXTENSÃO DE GARANTIA
DESGASTE

CADEIA
CINEMÁTICA

EXTRA
CADEIA
CINEMÁTICA

ELEMENTS:
INCLUSÕES/ EXCLUSÕES
Ofertas específicas das Soluções Daily
B-Link serão incluídas nos contratos 3XL
e 2XL.
Relativamente a elementos incluídos/excluídos,
consulte os documentos contratuais relevantes
para o seu mercado
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GAMA

CORES
ESCOLHA A PINTURA DA SUA DAILY

ESCOLHA A DAILY CERTO PARA SATISFAZER AS SUAS NECESSIDADES
EMPRESARIAIS
A Daily furgão oferece a mais vasta gama de modelos do setor, com 8000 versões de fábrica à escolha.
Combinam as diferentes distâncias entre eixos, níveis de potência, volumes, alturas internas do compartimento de carga e capacidades
de carga para cobrirem um amplo leque de missões.

Pode optar entre centenas de tintas sólidas e metalizadas para ir ao encontro das cores da sua empresa, dos outros veículos da sua frota
ou simplesmente do seu gosto pessoal. As tintas aqui apresentadas são apenas algumas das muitas cores disponíveis para personalizar
a sua Daily.
TINTAS METALIZADAS

VOLUMES DE CARGA
A ampla oferta de distâncias entre eixos, alturas do teto e saliências traseiras resulta numa vasta gama de volumes de carga.
Na realidade, a Daily é o único furgão que disponibiliza volumes de carga dos 7,3 m3 aos exclusivos 19,6 m3.

G
A

B

DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS
(mm)
3000
3520

4100

C

D

5080

2610

1800

7,3 m3

F

LARGURA

H3 (2100 mm)

9m

10,8 m

MÍN.

MÁX.

3,3

3,5

5600

3130

1800

3,3

5,2

3540

1800

12 m3

13,4 m3

3,3

5,2

7170

4680

1800

16 m

18 m

3,5

7

7540

5125

1800

17,5 m3

19,6 m3

3,5

7

3

3

3

52490 - AZUL INSTINCT

52434 - VERDE ECO

50124 - VERMELHO METALIZADO

52205 - CINZENTO BRILHANTE

50116 - CINZENTO PLATINA

50127 - CINZENTO ULM

52358 - CINZENTO STONE

52360 - ALL BLACK (PRETO)

50051 - AZUL CLARO

50120 - AZUL PEGASO

52507 - BRANCO ICE

50105 - BRANCO POLAR

52170 - AMARELO SUN

52028 - LARANJA ADVENTURE

50126 - VERMELHO MARANELLO

50162 - CINZENTO
PROFESSIONAL

52062 - BACK TO BLACK (PRETO)

PESO BRUTO DO
VEÍCULO (toneladas)

6000

3

TINTAS SÓLIDAS

PORTAS TRASEIRAS

DIMENSÕES DA PORTA LATERAL
DESLIZANTE (mm)
ALTURA

H2 (1900 mm)

VEÍCULO
COMPRIMENTO DO
LARGURA DO
COMPRIMENTO COMPARTIMENTO COMPARTIMENTO
(mm)
DE CARGA (mm)
DE CARGA (mm)

PORTA LATERAL

E

H1 (1545 mm)

ALTURA / VOLUME DE CARGA

52481 - AZUL BOREAL

H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm)
1440

1800

distância entre eixos 3000

1100

distância entre eixos 3520 / 4100L

1200

ALTURA ÚTIL
DO VÃO DA PORTA
ALTURA
LARGURA

H

I

J

H1 (mm)

H2 (mm)

H3 (mm)

1450

1800

2000

1530

E

G
F
D

H

I

J

C
A
B

Escolha as dimensões da porta traseira de acordo com a sua missão.
Pode usufruir de uma altura útil máxima do vão de 2 metros para carregar a sua Daily.
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ACESSÓRIOS

SERVIÇOS IVECO

MELHORE A SUA EXPERIÊNCIA DAILY
Os acessórios ajudam-no a personalizar o seu posto de trabalho e a sentir-se à vontade em qualquer situação. Melhore a tecnologia, o
conforto, a segurança e a eficiência da sua Daily com a gama completa de acessórios da IVECO especificamente concebidos.

1 - Novo Sistema Multimédia baseado em Android

2 - Suporte Qi para smartphone

3 - Sistema antirroubo

A IVECO CAPITAL é a marca de serviços financeiros da IVECO e oferece
um leque completo de serviços financeiros, de leasing, aluguer e auxiliares para
veículos comerciais – garantia alargada, serviços de manutenção e reparação, e
vários tipos de seguros podem ser incluídos no pacote.
Todos os pacotes financeiros podem ser adaptados às necessidades do cliente
e aplicam-se a todos os tipos de veículos - novos ou usados, bem como
convertidos.

4 - Defletores

5 - Câmara traseira Wi-Fi

A IVECO CAPITAL oferece aos clientes aconselhamento profissional na seleção do
produto financeiro mais adequado às necessidades financeiras e fiscais do seu
negócio.

6 - Nova barra proteção de pára choques

Para mais informações, contacte o seu concessionário IVECO.

7 - Barras de tejadilho e revestimento do compartimento de carga

ASSISTÊNCIA NON-STOP IVECO está apenas à distância de uma
chamada, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mantendo a sua Daily e o seu
negócio sempre a funcionar.

8 - Coberturas dos bancos e tapetes

A IVECO NON-STOP é a aplicação para smartphone original da IVECO,
que poderá usar para comunicar com a IVECO em caso de avaria do seu
veículo. Basta introduzir os dados do seu veículo (VIN e matrícula) e, premindo
simplesmente um botão, poderá enviar um pedido de assistência ao centro de
apoio ao cliente IVECO. Trataremos do seu pedido imediatamente,
contactaremos a oficina mais próxima e acompanharemos a reparação do
veículo. A aplicação permite-lhe receber atualizações acerca do progresso da
assistência do seu veículo.

UM REFORÇO TECNOLÓGICO
Complete o seu posto de trabalho móvel com a tecnologia mais
atual. O novo Sistema Multimédia baseado em Android é
fornecido com um sistema de navegação GPS e rádio DAB+
integrados, câmara traseira e comandos no volante como
opcionais, oferecendo uma solução completa de navegação,
multimédia e de segurança em marcha atrás. O suporte para
smartphone ajusta-se perfeitamente ao painel de instrumentos
da Daily e, graças à tecnologia Qi, pode recarregar o seu
smartphone sem utilizar fios. (1 / 2)
MAXIMIZE A SUA EFICIÊNCIA
Escolha de entre uma ampla gama de acessórios para melhorar
a eficiência e rentabilidade do seu veículo. Os defletores,
projetados para os vidros laterais da Daily, contribuem para
reduzir a resistência aerodinâmica e a turbulência, sem afetar a
visibilidade.
O Sistema Antirroubo assegura um tempo de reabastecimento
rápido e protege o seu combustível. (3 / 4)

Poderá também encontrar a linha completa de
acessórios no Catálogo de Acessórios e
no catálogo online, através do seguinte link:
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php
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CONDUZA COM SEGURANÇA
Os acessórios feitos à medida melhoram a sua segurança
durante a condução: o novo puxador, que possui certificação
europeia, garante segurança na par te dianteira do veículo
e aumenta a proteção ativa e passiva do veículo e dos peões.
A Câmara traseira Wi-Fi proporciona-lhe visibilidade para a
área por trás do veículo. Com a App dedicada, terá tudo sob
controlo no seu smar tphone. (5 / 6)
ADEQUADO À SUA MISSÃO
Dê a melhor proteção ao espaço de carga da sua Daily com
revestimentos e pavimentos personalizados e resistentes a riscos,
à humidade e a agentes químicos. Escolha de entre uma vasta
gama de bagageiras em alumínio leve, à prova de corrosão, fáceis
de instalar. Acrescente à bagageira um suporte para tubos, o
suporte de faróis e a plataforma de piso, garantindo a melhor
versatilidade. Complete o aspeto do interior do seu veículo
escolhendo os tapetes e as coberturas dos bancos mais
adequados à sua atividade. (7 / 8)

Descubra a oferta completa
através da nossa aplicação
grátis “IVECO Accessories”.

Faça o download gratuito na App Store
para obter acesso exclusivo a imagens,
informações e conteúdos de vídeo.

IVECO FAN SHOP
Tem à sua disposição uma variedade de roupas de trabalho e de lazer IVECO,
artigos de papelaria e gadgets no seu concessionário ou na loja online da IVECO,
em www.ivecofanshop.com.

As PEÇAS ORIGINAIS IVECO representam a melhor garantia para a sua
Daily funcionar de forma fiável durante a sua longa vida útil ao seu serviço – e
com eficiência de custos. A vasta oferta vai desde peças novas e refabricadas a
kits de manutenção e soluções de telemática. A IVECO opera uma rede de
7 armazéns de peças e usa tecnologias avançadas para garantir entregas
24 horas por dia, 7 dias por semana em toda a Europa.

A IVECO é uma marca da CNH Industrial N.V., líder global no setor de bens de capital, e, através dos seus vários negócios, projeta, produz e vende equipamento
agrícola e de construção, camiões, veículos comerciais, autocarros e veículos especiais, para além de um amplo portfólio de aplicações do grupo motopropulsor.
Distribui também peças originais de elevado desempenho para todas as Marcas Comerciais da CNH Industrial.
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AS INFORMAÇÕES E IMAGENS INCLUÍDAS NO PRESENTE CATÁLOGO SÃO FORNECIDAS MERAMENTE COMO ORIENTAÇÃO. A IVECO RESERVA-SE O DIREITO
DE EFETUAR QUAISQUER ALTERAÇÕES, POR QUAISQUER MOTIVOS COMERCIAIS OU DE FABRICO, EM QUALQUER ALTURA E SEM AVISO PRÉVIO
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