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Datorită naturii sale de a se adapta la perspectivele dumneavoastră de afaceri, noul Daily şi-a sporit 
nivelul de putere, versatilitate şi performanţă, dispunând de noi caracteristici care îl recomandă 
pentru a fi nou dumneavoastră asistent competent în domeniul afacerilor.

Axându-se pe Tehnologie şi Conectivitate Noul Daily furnizează o experienţă superioară de 
conducere. Experienţa la bord este acum mai uşoară, mai confortabilă şi mai productivă ca niciodată. 
Eficienţa este un cuvânt cheie, două motoare optimizate pentru performanţă maximă reprezintă 
un pas înainte către transportul cu emisii de carbon zero.
Noi niveluri de confort şi o gamă largă de modele garantează o plăcere absolută de a conduce  
în toate activităţile operaţionale şi comerciale.

Datorită IVECO Accessories, puteţi face ca experienţa dumneavoastră de lucru şi de conducere 
să fie şi mai interesantă şi mai deosebită, printr-o linie completă de produse special concepută 
pentru autovehiculul dumneavoastră. În funcţie de personalitatea şi afacerea, dumneavoastră, puteţi 
alege să îmbunătăţiţi versatilitatea autovehiculului dumneavoastră cu o gamă largă de opţiuni sau 
rentabilitatea acestuia cu soluţii aerodinamice noi, care economisesc combustibil. Sistemele de 
siguranţă suplimentare active şi pasive vă ajută să vă protejaţi mai bine autovehiculul dumneavoastră 
Daily, în timp ce accesoriile de înaltă tehnologie aduc cu siguranţă viitorul la bord. Noul sistem 
multimedia , o nouă generaţie de aplicaţii de localizare prin GPS, şi camera Wi-Fi de mers înapoi 
vor creşte nivelul de conectivitate al autovehiculului dumneavoastră şi, nu în ultimul rând, puteţi 
personaliza confortul noului dumneavoastră model Daily cu o gamă largă de accesorii pentru a 
crea un spaţiu de locuit mai confortabil.

Schimbaţi-vă perspectiva. Bucuraţi-vă de afacerea dumneavoastră.
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	PORTBAGAJ	SUPERIOR	PLATFORMĂ	
Există o gamă largă de opţiuni în ceea ce priveşte suporţii pentru bagaje, în funcţie de tipul de configuraţie şi ampatament. Acestea sunt 
alcătuite dintr-o structură uşoară de aluminiu, complet protejată împotriva coroziunii, uşor de reparat în caz de deteriorare şi care nu 
necesită întreţinere. Se instalează uşor în punctele de fixare existente şi nu necesită perforarea caroseriei. Punctele de fixare de pe capotă 
distribuie încărcătura în mod egal şi sigur. Sunt disponibile două versiuni; standard şi lungă, pentru a satisface toate necesităţile.

PN DESCRIERE

500050810 Portbagaj superior platformă pentru bagaje standard (2600x1700 mm) ampatament 3000

500050811 Portbagaj superior platformă pentru bagaje lungi (3000x1700 mm) ampatament 3000

500050812 Portbagaj superior platformă pentru bagaje standard (2600x1700 mm) ampatament 3520, H1

500050813 Portbagaj superior platformă pentru bagaje lungi (3200x1700 mm) ampatament 3520, H1

500050814 Portbagaj superior platformă pentru bagaje standard (2800x1500 mm) ampatament 3520, H2

500050815 Portbagaj superior platformă pentru bagaje lungi (3200x1500 mm) ampatament 3520, H2

500050816 Portbagaj superior platformă pentru bagaje standard (2800x1500 mm) ampatament 3520L, H2

500050817 Portbagaj superior platformă pentru bagaje lungi (3500x1500 mm) ampatament 3520L, H2

500050818 Portbagaj superior platformă pentru bagaje standard (2800x1500 mm) ampatament 4100, H2

500050819 Portbagaj superior platformă pentru bagaje lungi (4500x1500 mm) ampatament 4100, H2

500050820 Portbagaj superior platformă pentru bagaje standard (3200x1500 mm) ampatament 4100L, H2

500050821 Portbagaj superior platformă pentru bagaje lungi (4500x1500 mm) ampatament 4100L, H2

VERSATILITATE 
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PERFECT PENTRU MISIUNEA DUMNEAVOASTRĂ

	SUPORT	ŢEVI	

PN DESCRIERE

500050822 Suport ţevi/conducte 3 metri

500050823 Suport ţevi/conducte 4 metri

	SCARĂ	

PN DESCRIERE

500050824 Înălţime scară H1

500050825 Înălţime scară H2

 SUPORT GIROFAR 

PN DESCRIERE

500050831 Suport girofar 

 PORTBAGAJ SUPERIOR 

PN DESCRIERE

500050826 Portbagaj superior 2600

500050827 Portbagaj superior 2800

500050828 Portbagaj superior 3000

500050829 Portbagaj superior 3200

500050830 Portbagaj superior 3500
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	ŞINE	PENTRU	ACOPERIŞ	
Şine din aluminiu fiabile şi uşor de instalat.

PN DESCRIERE

500050832 Set şine acoperiş 1700 H1

500050833 Set şine acoperiş 1500 H2

500050834 Bară suplimentară H1 1700

500050835 Bară suplimentară H2 1500

VERSATILITATE 
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	CĂPTUŞEALA	SPAŢIULUI	DE	ÎNCĂRCARE	
Căptuşeala spaţiului de încărcare a fost proiectată special pentru Daily. Podeaua poate fi îndepărtată cu uşurinţă, însă rămâne bine fixată  
în loc. Panourile asigură protecţia optimă a autovehiculului, fiind extrem de rezistente la umiditate, agenţi chimici şi zgârieturi. Podeaua 
este fabricată din material fenolic laminat de 12 mm, iar panourile laterale sunt fabricate din propilenă de 4 mm, având o structură internă 
de tip fagure.

PERFECT PENTRU MISIUNEA DUMNEAVOASTRĂ

PN DESCRIERE

500050836 Roată simplă ampatament 3000 kit podea

500050837 Roată simplă ampatament 3520 kit podea

500050838 Roată simplă ampatament 3520L kit podea

500050839 Roată simplă ampatament 4100 kit podea

500050840 Roată simplă ampatament 4100L kit podea

500051000 Roată dublă ampatament 3520 kit podea

500051001 Roată dublă ampatament 3520L kit podea

500051002 Roată dublă ampatament 4100 kit podea

500051003 Roată dublă ampatament 4100L kit podea

PN DESCRIERE

500050841 Kit pentru panouri ampatament 3000, H1

500050842 Kit pentru panouri ampatament 3520, H1

500050843 Kit pentru panouri ampatament 3520, H2, H3

500050844 Kit pentru panouri ampatament 3520L, H2, H3

500050845 Kit pentru panouri ampatament 4100, H2, H3

500050846 Kit pentru panouri ampatament 4100L, H2, H3



8

RENTABILITATE 

PN DESCRIERE

500050770 Linie Standard spoiler reglabil acoperiş

PN DESCRIERE

500050772 Linie Sport spoiler reglabil acoperiş

PN DESCRIERE

500051130 Versiune Comercială spoiler fix cu casete

PN DESCRIERE

500050771 Linie sport spoiler fix acoperiş*

500051757 Kit aerodinamic - 
compatibil cu linie sport spoiler fix acoperiş*

* Culoare standard: alb

	DEFLECTOR	AER	SUPERIOR	CABINĂ	
Sistemul de deflecţie aer este compus dintr-o gamă largă de spoilere şi un kit aerodinamic conceput special pentru linia de spoilere sport 
fixe. Toate spoilerele de acoperiş garantează o soluţie aerodinamică excelentă pentru reducerea consumului de carburant, fiind furnizate 
atât în versiuni fixe, cât şi reglabile. Au o structură solidă, dar uşoară, datorită utilizării unei ţesături de chingi şi nervuri interioare unite cu 
răşină. Inserţiile sunt tratate pentru a oferi o rezistenţă mecanică excelentă, datorită utilizării cadrelor structurale fabricate din materiale 
rezistente la coroziune, iar instalarea este rapidă şi simplă. Kitul aerodinamic este testat în tunelul aerodinamic şi pe şosea pentru a asigura 
o mai mare economisire a carburantului.
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PENTRU O EFICIENŢĂ MAXIMĂ

PN DESCRIERE

500051520 Parasolar**

 PARASOLAR 
Parasolarul reduce efectul razelor soarelui şi contribuie la prevenirea formării gheţii pe geam în timpul iernii în timp ce menţine răcoarea 
în cabină la temperaturi înalte.
• Material: Plexiglas
• Grosime: 6 mm

PN DESCRIERE

500051521 Deflectoare 

 DEFLECTOARE 
Deflectoarele fabricate din metacrilat reduc rezistenţa 
aerodinamică şi turbulenţele fără a afecta vizibilitatea. 
Kitul este compus din două articole.

** Nu se va monta când sunt instalate următoarele opţionale:   
14522 ACC (Adaptive Cruise Control),  
72803 ACC+Queue Assist, 
2912 LDWS (Lane Departure Warning System), 
72805 LDWS + Proactive Lane Keeping Assist,  
72806 AEBS (Advanced Emergency Braking System) + CITY BRAKE,  
72841 Automatic wipers and headlights,  
72839 AHBC (Automatic High Beam Control)
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SIGURANŢĂ	

	BARE	LATERALE	DE	PROTECŢIE	
Barele laterale de protecţie, fabricate din oţel inoxidabil, previn 
deteriorarea părţii laterale a autovehiculului şi a şasiului. 
Portierele pot fi deschise chiar şi în urma unui impact lateral.

PN DESCRIERE

500050852 Kit pentru ampatament 3000

500050853 Kit pentru ampatament 3520

500050854 Kit pentru ampatament 4100

500050855 Kit suplimentar pentru consolă - 3520L

500050856 Kit suplimentar pentru consolă - 4100

500050857 Kit suplimentar pentru consolă - 4100L

 BULLBAR 
Noul Bullbar, certificat UE, asigură protecţia frontală şi poate 
creşte atât protecţia activă, cât şi cea pasivă a autovehiculului 
şi a pietonilor.

PN DESCRIERE

500050848 Bullbar 

	RAMPĂ	LUMINOASĂ	
Rampa luminoasă stroboscopică dotată cu lumini suplimentare  
a fost concepută pentru a spori gradul de siguranţă a 
autovehiculului, asigurând o vizibilitate perfectă a drumului pe 
distanţe mari.

PN DESCRIERE

500051470 Rampă luminoasă

500050665
Lumină suplimentară cu LED-uri, 565 lm,  
cu diametru de 5”, corp negru / oglindă 
proiector cromată

500050661
Lumină suplimentară cu LED-uri, 700 lm,  
cu diametru de 7", corp negru / oglindă 
proiector cromată
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SIGURANŢĂ ORIUNDE 

 ANTIFURT 
Pentru a creşte siguranţa căptuşelii spaţiului de încărcare, 
IVECO Accessories propune un sistem de blocare inovativ:
• Foarte sigur datorită cilindrului său antigăurire şi antifurt
• Rapid şi uşor de instalat
• Inatacabil, datorită formei rotunde pe care o are fără mânere  
 sau manetă

PN DESCRIERE

500051472 Antifurt

 CÂRLIG DE REMORCARE 
Cârligele de remorcare IVECO sunt aceleaşi ca cele utilizate în 
aplicaţiile OEM. Acestea sunt testate aprobate, respectând 
aceleaşi standarde de siguranţă. Gama include cârlige sferice, 
automate şi mixte. Verificaţi la reprezentanţă care model este 
potrivit pentru autovehiculul dumneavoastră în funcţie de tip, 
versiune, ampatament şi opţionale.

 DIABLOCK CU UN SINGUR PISTON 
DIABLOCK® este o uşă de protecţie cu actuator electromagnetic 
care protejează căptuşeala spaţiului de încărcare.

PN DESCRIERE

2994944 Diablock® cu un singur piston

	BUȘON	REZERVOR	CARBURANT	 
	ŞI	SISTEMUL	ANTIFURT	
Testate de IVECO pentru noul model Daily, sistemele de 
prevenire a furtului de carburant asigură următoarele avantaje:
• Previn furtul de carburant
• Realimentare rapidăde 120 l/min
• Instalare uşoară şi rapidă

PN DESCRIERE

500051030 Sistem de prevenire a furtului de carburant

2993927 Buşon rezervor cu cheie
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	TRUSĂ	DE	PRIM	AJUTOR	ŞI	DE	URGENŢĂ	
Kitul este compus din:
• Borsetă neagră cu imprimare serigrafică a siglei IVECO
• Vestă reflectorizantă
• Triunghi reflectorizant Compact Euro
• Lanternă cu 19 LED-uri cu luminozitate ridicată, cu mâner 
 aderent şi 3 baterii incluse
• Trusă de prim ajutor certificată DIN13164
• Set de becuri şi siguranţe

SIGURANŢĂ	

 PREVENIREA INCENDIILOR 
EXTINCTOR MANUAL DE FLĂCĂRI 
Extinctor de flăcări cu aerosoli, compact şi uşor de utilizat. 
Acţionat cu baterie, prevăzut cu un LED care indică starea  
de încărcare.
• Dimensiuni: diametru de 3 cm lungime de 34 cm
• Greutate totală: 250 g
• Clasă de incendiu: A, B, C
• Comandă electrică
• baterie alcalină 1,5 V
• Patentare internaţională

PN DESCRIERE

500050745 Eolo - Prevenirea incendiilor

 VODAFONE AUTOMOTIVE  
	ALARMĂ	VOLUMETRICĂ	
Sistemul protejează compartimentul motorului, cabina şi 
compartimentul de depozitare
Caracteristici generale:
• Sistem de închidere centralizată
• Senzori volumetrici cu ultrasunete încorporaţi
• Alarmă GSM cu blocarea motorului
• Transmisie SMS cu până la 10 numere în cazul declanşării alarmei
• Alertare prin apelare pe mobil
• Protecţie perimetrală
• Protecţie prin blocarea contactului
• Aprinderea intermitentă a indicatoarelor cu activarea/ 
 dezactivarea alarmei
• Sirenă wireless acţionată autonom

PN DESCRIERE

500051515 Vodafone Automotive alarmă volumetrică 

PN DESCRIERE

500050777 Trusă de prim ajutor şi de urgenţă 

	SISTEM	DE	UMFLARE	ŞI	REPARARE	 
 A PNEURILOR 
Kitul complet este compus din:
• Compresor de 15 Amp care poate umfla rapid pneurile  
 la presiune înaltă
• Cabluri electrice cu o lungime de 8 m dotate cu conectoare  
 pentru o priza directa pe borna bateriei etriere pentru  
 conectarea directă a bornei bateriei
• Sticlă de 620 ml de lichid de etanşare, care poate repara 
 găurile cauzate de obiecte cu un diametru de până la 8 mm la 
 pneurile fără cameră
Configuraţia kitului special nu necesită dezasamblarea supapei.

PN DESCRIERE

500050780 Sistem de umflare şi reparare a pneurilor 

500051881 Sticlă de realimentare pentru cod piesă 
500050780
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SIGURANŢĂ ORIUNDE 

 TRUSE DE SCULE 
Perfectă pentru dotarea oricărui tip de autovehicul datorită 
gamei largi de accesorii şi personalizări disponibile.

CAMION UŞOR TPMS 

Kitul conţine:
• 4 Senzori capac supapă
• 4 Capac antipraf
• 1 Afişaj: L42*l88*H14 mm

Caracteristici:
• Interval de presiune: 0-5,2 Bari / 0-75 PSI
• Avertisment vizual şi acustic
• Funcţie de autotestare la fiecare pornire
• Mod iteligent de hibernare pentru economisirea energiei

	SISTEM	DE	MONITORIZARE	A	PRESIUNII	DIN	PNEURI	
Sistemul de monitorizare a presiunii din pneuri menţine întotdeauna sub control starea temperaturii şi presiunea din pneuri. 
Sunt disponibile două versiuni diferite:

TPMS COMPATIBIL CU INTRAREA A/V 
Acest TPMS este compatibil cu sistemul multimedia  
(cod piesă 500051523, 500051524, 500051525)
Kitul conţine:
• 4 Senzori capac supapă
• 4 Capac antipraf
• 1 unitate EDC

Caracteristici:
• Interval de presiune: 0-4,5 Bari / 0-65 PSI
• Un buton cu apasare pentru pornirea/oprirea sistemului  
 de la monitorul A/V
• Avertisment vizual şi acustic
• Funcţie de autotestare la fiecare pornire

PN DESCRIERE

500051505 Camion uşor TPMS

500051506 TPMS compatibil cu intrarea A/V 

500051507 Kit cu 2 senzori presiune aditionali

PN DESCRIERE

500050200 Carcasă din oţel inoxidabil mat 500x350x400 mm

500050577 Carcasă termoplastică 400x350x400 mm

500050210
Cutie de depozitare pe peretele din spate 
al cabinei din oţel inoxidabil vopsit în alb / 
500x1200x1870 mm
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ÎNALTĂ	TEHNOLOGIE

	BLAUPUNKT	TORONTO	440	BT	
• CD player compatibil cu CD-DA, CD-R, CD-RW
• 2 USB, SD şi intrare Aux-in faţă
• Bluetooth® integrat, streaming audio şi acces la agenda  
 telefonică
• Radio RDS selector universal de posturi FM/AM, memorează  
 până la 25 de posturi radio
• Dispozitiv de redare WMA şi MP3 cu ID3-Tag (prezintă 
  işierele şi folderele)
• Compatibil cu Ipod, Iphone şi Android
• Putere 4 x 50 W

PN DESCRIERE

500051866 Blaupunkt TORONTO 440 BT 

 RADIO DIGITAL IVECO 
• Panou frontal demontabil cu afişaj LCD cu matrice de puncte, 
 cu iluminare de culoare albă şi streaming Bluetooth®/ 
 Audio integrat
• Sistem antişoc electronic
• Egalizator efecte sonore DSP (Classic-Rock-Pop-Flat)
• Capacitate de memorare pentru 18 posturi pe frecvenţe FM  
 şi 12 pe frecvenţe AM
• Radio FM-AM-RDS-PLL EON
• 1 fantă card SD de max. 8 GB
• 1 port USB faţă de max. 8 GB

PN DESCRIERE

500050806 Radio Digital IVECO 

 RADIO DAB „PLUS” IVECO 
• Panou frontal demontabil cu afişaj LCD
• Fantă card SD şi port USB în faţă
• Bluetooth®

• Dispozitiv de redare CD/MP3/WMA
• 4 canale x 40 W MAX

PN DESCRIERE

500050803 Radio DAB „Plus” IVECO 

500051529 Radio DAB „Plus” IVECO 
cu comenzi pe volan
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VIITORUL LA BORD

PN DESCRIERE

500051516 Navigator Portabil Travel Pilot 7" LMU EU

 NAVIGATOR PORTABIL TRAVEL PILOT 7" LMU EU 
Ecran tactil rezoluţie înaltă de 7" (800x480 pixeli), hartă completă a Europei TomTomTM, include Rusia şi Turcia.
• Dimensiune 188x114x12 mm
• Vizualizare 2D/3D
• Alarmă sistem de asistenţă pentru limitarea vitezei şi sistem de măsurare a vitezei Autovelox
• Vizualizare în timp real şi asistenţă pentru menţinerea benzii de rulare
• Garanţie de 24 de luni de la data de achiziţionare de către utilizatorul final
Pachetul conţine: încărcător pentru baterie auto, suport pentru montare pe parbriz, cablu mini-USB, cablu audio-video, jack pentru 
conectare cameră retrovizoare, manual de instrucţiuni, afişaj de 9 caractere cu luminozitate reglabilă, panou frontal demontabil.

PN DESCRIERE

500051519 Navigator Portabil Travel Pilot 7" LMU EU 
camion 

 NAVIGATOR PORTABIL TRAVEL PILOT 7" LMU EU CAMION 
• Ecran tactil de rezoluţie înaltă de 7"
• Dimensiuni: 188x114x12 mm
• Hărţi TomTom pentru Europa pentru 43 de ţări, inclusiv Rusia
• Bluetooth® Handsfree cu apeluri şi navigare simultană
• Intrare automată audio/video pentru camera retrovizoare
• Ieşire audio
• Sistem de lumini eco-trafic integrat
• Software special pentru camion: prin stabilirea unor dimensiuni cum ar fi greutatea autovehiculului şi tipul de material care urmează  
 să fie transportat, acesta va calcula cea mai bună rută posibilă, luând în considerare lăţimea drumurilor, înălţimea tunelurilor şi limitele  
 de greutate a podurilor pentru autovehiculele grele
• Garanţie de 24 de luni de la data de achiziţionare de către utilizatorul final
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ÎNALTĂ	TEHNOLOGIE

	SISTEME	PROFESIONALE	DE	SIGURANŢĂ	
Sistemele de siguranţă pentru mers înapoi de înaltă calitate asigură un câmp vizual mai mare atunci când efectuaţi manevre.  
Fiecare produs este conceput pentru a asigura fiabilitate maximă în timpul utilizării standard şi în condiţii grele. Sunt disponibile trei kituri 
cu monitoare color LCD TFT, furnizate împreună cu una sau două camere rezistente la apă.

Kitul pentru vizibilitate în timpul mersului înapoi 
complet este compus din: 

• Cameră profesională CM-12 încorporată, rezistentă la apă IP67 
 (cod piesă 500050729) cu unghi vizual larg FOV de 170°
• Monitor Color CM-562 TFT LCD 5.6” (cod piesă 500050733)
• Cablu de 9 m

PN DESCRIERE

500050727 Kitul pentru vizibilitate în timpul mersului înapoi

Kitul pentru vizibilitate în timpul mersului înapoi 
complet este compus din: 

• Cameră profesională CM-12 încorporată, rezistentă la apă  
 IP67 cu unghi vizual larg FOV de 170° (cod piesă 500050729)
• Monitor Color CM-562 TFT LCD 5.6” (cod piesă 500050733)
• Micro cameră color CM-45 cu lentile de focalizare pentru a  
 permite vizualizarea benzilor din stânga şi dreapta faţă cu un  
 unghi vizual FOV de 30° (cod piesă 500050716)
• Cablu de 9 m

PN DESCRIERE

500050728 Kitul pentru vizibilitate în timpul mersului înapoi

Kitul pentru vizibilitate în timpul mersului înapoi 
complet este compus din: 

• Cameră profesională CM-12 încorporată, rezistentă la apă 
 IP67, cu unghi vizual larg FOV de 170 °( cod piesă 500050729)
• Monitor color LCD 4,3” TFT, format 16:9, 12/24V  
 (cod piesă 500050732)
• Cablu de 9 m

PN DESCRIERE

500050731 Kitul pentru vizibilitate în timpul mersului înapoi
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VIITORUL LA BORD

	SENZORI	DE	PARCARE	
Pentru a spori siguranţa, IVECO Accessories propune senzori de parcare anteriori şi posteriori pentru manevrare şi parcare uşoară. 
Aceştia împiedică şocurile care pot provoca daune nedorite autovehiculului. Sunt disponibile două game.

KITUL DE BAZĂ SENZORI DE PARCARE SPATE CU 
AVERTIZOR SONOR DE 12 V 

• Orificiu pentru instalare: 19 mm
• Adâncime senzori: 15 mm
Kitul este compus din:
• 4 senzori faţă care pot fi vopsiţi
• Difuzor avertizare sonoră în 4 paşi
• Cablu cu conectori pentru a facilita instalarea
• Burghiu pentru orificiul barei de protecţie din spate

PN DESCRIERE

5802234765 Kitul de bază senzori de parcare spate

SENZORI DE PARCARE PENTRU MONTAREA  
LA NIVEL 12/24V

• Orificiu de instalare: 18-22 mm
• Adâncime reglabilă senzori: 17 mm
Kitul este compus din:
• 4 senzori
• 4 adaptoare înclinate la 12°
• 4 adaptoare plate
• 4 senzori casete
• 4 senzori prelungire
• 4 bioadeziv
• Unitate de comandă, dimensiuni: 98x72x25 mm
• Cablu senzor : 4,5+4,5 m
• Burghiu pentru orificiul barei de protecţie din spate

PN DESCRIERE

500051501 Senzori de parcare faţă pentru montarea la nivel

500051502 Senzori de parcare spate pentru montarea la nivel

500051504 Afişaj LED cu cablu de 10,5 m

	CAMERĂ	WI-FI	SPATE	
Camera mers înapoi conectabilă la tabletă Android /iOS prin 
intermediul aplicaţiei „IVECO Cam” .
Caracteristici generale:
• Clipuri video înregistrate automat
• Posibilitatea de a revizui înregistrările de la camera  
 retrovizoare DvR
• Atunci când este utilizată camera Wi-Fi, toate funcţiile  
 3G rămân active
• Un temporizator menţine activă conexiunea camerei Wi-Fi  
 timp de 60 de minute după ce autovehiculul este oprit

PN DESCRIERE

500051579
Cameră Wi-Fi de mers înapoi pentru furgon -  
se comandă separat cod piesă 5801557593 (al 
treilea stop „de rezervă” cu cameră retrovizoare)

500051580 Cameră Wi-Fi de mers înapoi pentru cabină
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CONECTIVITATE

	SISTEM	MULTIMEDIA	BAZAT	PE	ANDROID	
Sistemul multimedia „FULL VISION” este dotat din fabrică cu sistem de navigaţie şi cameră de mers înapoi, asigurând o soluţie sigură 
şi completă în ceea ce priveşte funcţiile multimedia, de navigaţie şi marşarier.

Kit Full Vision pentru furgon:
• Sistem multimedia (cod piesă 500051523)
• Cameră profesională (cod piesă 500051525)

PN DESCRIERE

500051528
Sistem Multimedia bazat pe Android pentru 
furgon cu software navigare camion iGo, 
har tă Europa TomTom™

PN DESCRIERE

500051527
Sistem Multimedia bazat pe Android pentru 
cabină cu software navigare camion iGo, 
har tă Europa TomTom™

Kit Full Vision pentru cabină: 
• Sistem multimedia (cod piesă 500051523)
• Cameră profesională (cod piesă 500051524)

Caracteristici principale:
• Afişaj capacitiv HD 8" IPS, cu acoperire antireflex
• Procesor Octacor
• Android 8.0
• APLICAŢIE preîncărcată: muzică/clipuri video/Aux in/A2DP/

Wi-Fi/cameră retrovizoare Daily (APLICAŢIE IVECO Up 
IVECO-business), YouTube, Netflix, GoogleMap, Easy 
Connection pentru smartphone-urile cu sisteme de operare 
Android şi iOS

• iPhone ready
• 2 porturi USB pentru fişiere audio şi video
• Bluetooth® 4.1
• Hard disk de 16 GB
• DVR

• Wi-Fi
• Puncte de interes IVECO şi Camper
• Radio cu tuner dublu RDS şi tuner
• DAB + tuner integrate
• Mască inclusă
• Cabluri pentru resetarea microfonului şi antenei
• Sistem de control al volanului (500051526)/OPŢIONAL: 

78319

PN DESCRIERE

500051523 Sistem multimedia bazat pe android 



19

ÎNTOTDEAUNA CONECTAT

	SUPORT	SMARTPHONE	
Suport smartphone cu tehnologie Qi integrată pentru o 
încărcare rapidă comparabilă cu cea a încărcătorului clasic de 5V. 

Caracteristici generale:
• Consolă personalizată planşă de bord
• Kit de alimentare electrică cu cablaj „Plug and Play”  
 (conectare şi redare) cu conector TYCO
• Reductor de tensiune de al 12V la 5V
• Temperatură de lucru –25 +85°.
• Consum max. la încărcare rapidă: 16mAh la 12 V
• Certificare a conformităţii electromagnetice Qi
• Certificare TUV e Red-CE

	APLICAŢIE	DE	LOCALIZARE	PRIN	 
 GPS MARIO 
Aplicaţia de localizare prin GPS Mario este un sistem de protecţie 
prin satelit de ultimă generaţie. Vă permite să localizaţi autovehiculul 
printr-o aplicaţie, afişând poziţia direct de pe ecranul telefonului sau al 
computerului.
Specificaţii:
• Localizare: vă permite să verificaţi rutele parcurse, oferă posibilitatea  
 de a raporta kilometrii parcurşi, carburantul consumat, limitele de  
 viteze depăşite şi de a controla timpii de oprire şi de conducere
• Alarmă SAT: În caz de furt, un mesaj va fi trimis cu amplasarea  
 geografică

PN DESCRIERE

500051469 Aplicaţie de Localizare prin GPS Mario 

PN DESCRIERE

500051756 Qi Suport Smartphone 

	PLANŞĂ	DE	BORD	SISTEM	ANDROID	CU	NAVIGARE	
Sistemul auxiliar Smart Driving este un produs all-in-one:
• Ecran tactil capacitate cu un monitor digital de rezoluţie înaltă de 8" 
• Sistem navigare GPS cu trei moduri diferite de navigare:  
 hartă, navigare în timp real sau amândouă 
• Avertisment radar viteză
• DVR cu cameră de rezoluţie înaltă pentru înregistrare  
 în caz de coliziune
• Redare melodie deplasare
• Telefon BT/Muzică BT
• Navigare hartă completă Europa

PN DESCRIERE

500051508 Planşă de bord sistem android cu navigare 

500051512 Cameră de mers înapoi pentru planşă de 
bord sistem Android
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CONFORT

	HUSE	PENTRU	SCAUNE	
Linia de huse pentru scaune pentru noul IVECO Daily este concepută pentru a satisface toate necesităţile şi pentru a oferi un mediu de 
lucru adaptat pentru nevoile dumneavoastră personale.

LINIE BLUE INSTINCT
Material original din microfibră, negru sau albastru, respirabil, 
personalizat cu sigla IVECO.

PN DESCRIERE

500051473 SCAUNUL ŞOFERULUI standard

500051474
SCAUNUL ŞOFERULUI cu deschiderea cotierei 
şi deschidere pentru accesarea butonului de 
reglare a spătarului

500051475 SCAUN DUBLU standard

500051476 SCAUN DUBLU cu centuri de siguranţă centrale

500051477 SCAUN DUBLU cu centuri de siguranţă 
centrale şi măsuţă

500051478 BANCHETĂ CU 4 LOCURI PENTRU 
PASAGERI

500051485 TETIERĂ

LINIE BLACK ECO 
Material din imitaţie de piele personalizat cu sigla IVECO.

PN DESCRIERE

500051486 SCAUNUL ŞOFERULUI standard

500051487
SCAUNUL ŞOFERULUI cu deschiderea cotierei 
şi deschidere pentru accesarea butonului de 
reglare a spătarului

500051488 SCAUN DUBLU standard

500051489 SCAUN DUBLU cu centuri de siguranţă centrale

500051490 SCAUN DUBLU cu centuri de siguranţă 
centrale şi măsuţă

500051491 BANCHETĂ CU 4 LOCURI PENTRU 
PASAGERI

500051498 TETIERĂ



21

O CĂLĂTORIE MAI PLĂCUTĂ

LINIA PREMIUM BLUE
Material original din microfibră, respirabil, personalizat cu sigla IVECO şi inserţii albastre. 

PN DESCRIERE
500050880 SCAUNUL ŞOFERULUI standard

500050881 SCAUNUL ŞOFERULUI cu deschiderea cotierei şi deschidere pentru accesarea 
butonului de reglare a spătarului

500050882 SCAUN DUBLU standard
500050883 SCAUN DUBLU cu centuri de siguranţă centrale
500050884 SCAUN DUBLU cu centuri de siguranţă centrale şi măsuţă
500050885 BANCHETĂ CU 4 LOCURI PENTRU PASAGERI

LINIA PREMIUM RED 
Material original din microfibră, respirabil, personalizat cu sigla IVECO şi inserţii roşii.

PN DESCRIERE
500050886 SCAUNUL ŞOFERULUI standard

500050887 SCAUNUL ŞOFERULUI cu deschiderea cotierei şi deschidere pentru accesarea 
butonului de reglare a spătarului

500050888 SCAUN DUBLU standard
500050889 SCAUN DUBLU cu centuri de siguranţă centrale
500050890 SCAUN DUBLU cu centuri de siguranţă centrale şi măsuţă
500050891 BANCHETĂ CU 4 LOCURI PENTRU PASAGERI

LINIA PREMIUM SILVER 
Ţesătură Techno Silk (mătase sintetică), personalizată cu sigla IVECO.

PN DESCRIERE
500050892 SCAUNUL ŞOFERULUI standard

500050893 SCAUNUL ŞOFERULUI cu deschiderea cotierei şi deschidere pentru accesarea 
butonului de reglare a spătarului

500050894 SCAUN DUBLU standard
500050895 SCAUN DUBLU cu centuri de siguranţă centrale
500050896 SCAUN DUBLU cu centuri de siguranţă centrale şi măsuţă
500050897 BANCHETĂ CU 4 LOCURI PENTRU PASAGERI

LINIA CONSTRUCTION 
Linie specială pentru cele mai solicitante misiuni. Căptuşeală ce imită pielea, de culoare 
neagră sau gri, rezistentă şi uşor de curăţat.

PN DESCRIERE
500050898 SCAUNUL ŞOFERULUI standard

500050899 SCAUNUL ŞOFERULUI cu deschiderea cotierei şi deschidere pentru accesarea 
butonului de reglare a spătarului

500050900 SCAUN DUBLU standard
500050901 SCAUN DUBLU cu centuri de siguranţă centrale
500050902 SCAUN DUBLU cu centuri de siguranţă centrale şi măsuţă
500050903 BANCHETĂ CU 4 LOCURI PENTRU PASAGERI

LINIA TRANSPORTER 
Linie specială pentru lumea logisticii. Microfibră de culoarea nisipului, dură şi extrem de 
respirabilă, cu inserţii ce imită pielea şi cu sigla IVECO ţesută pe material.

PN DESCRIERE
500050904 SCAUNUL ŞOFERULUI standard

500050905 SCAUNUL ŞOFERULUI cu deschiderea cotierei şi deschidere pentru accesarea 
butonului de reglare a spătarului

500050906 SCAUN DUBLU standard
500050907 SCAUN DUBLU cu centuri de siguranţă centrale
500050908 SCAUN DUBLU cu centuri de siguranţă centrale şi măsuţă
500050909 BANCHETĂ CU 4 LOCURI PENTRU PASAGERI
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COMFORT

	COVORAŞE	DIN	MATERIAL	TEXTIL	
Concepute pentru a se asorta cu gama de huse pentru scaune, 
acestea pot fi personalizate cu o siglă IVECO ţesută pe material 
şi margini colorate. 
Sistemul cu dublă fixare garantează faptul că acestea vor sta în 
loc pentru a evita situaţii potenţial periculoase.

PN DESCRIERE

500036284 Premium red

500036285 Premium blue

500050698 Premium Silver

500051499 Premium Black

	COVORAŞ	DIN	CAUCIUC	
Pentru protejarea interiorului cabinei. Rezistente la acizi, uşor de 
spălat şi rezistente la schimbarea formei. Cu margini curbate 
pentru a împiedica împrăştierea murdăriei.

PN DESCRIERE

500025827 Covoraş din cauciuc 

 KIT DE ÎNGRIJIRE 
Detergenţi biocompatibili pentru curăţarea autovehiculului 
dumneavoastră. 
Linie de produse profesionale, formulă tehnologică.
Kit cu 4 produse:
• Shining Glass 250 ml pentru curăţarea geamurilor
• Perfect Interior 250 ml pentru curăţarea planşei de bord,  
 a volanului şi a covoraşelor
• Clean Air 250 ml pentru purificarea aerului
• Shining body 250 ml pentru protejarea caroseriei

PN DESCRIERE

500050618 Kit de îngrijire 
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O CĂLĂTORIE MAI PLĂCUTĂ

	AER	CONDIŢIONAT	
Utilizarea sistemului de aer condiţionat nu mai este limitată la lunile de vară, acesta este de asemenea util iarna pentru dezaburirea rapidă 
a parbrizului pentru a garanta o vizibilitate perfectă.

PN DESCRIERE

500050920 Aer condiţionat furgon sau cabină 2,3 cc

500050921 Aer condiţionat furgon sau cabină 3,0 cc

	KIT	DE	REGLARE	DIN	OŢEL	INOXIDABIL	
Pentru a personaliza Noul Daily cu detalii deosebite care 
evidenţiază caracteristicile şi stilul său.
Kitul conţine:
• Ornament oglindă: set de două bucăţi
• Capace mâner portieră: set de patru bucăţi

PN DESCRIERE

500051759 Kit de reglare 
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