NOWY

KATALOG AKCESORIÓW

You can also find the complete offering of
accessories line on the online catalogue at the link:
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Discover the full accessories offering
with the free app “Iveco Accessories”.

Download it for free from the App Store
to get exclusive access to extra images
and information.

NOWY
Dzięki cechom Nowego Daily, które pozwolą mu skutecznie realizować Twoje potrzeby biznesowe
oraz za sprawą wielu nowych funkcji uzupełniających jego rekordową moc, wszechstronność i osiągi,
zyskasz nowe, profesjonalne wsparcie w prowadzonej działalności.
Nowe technologie usprawniają obsługę i eksploatację pojazdu, zapewniając w efekcie niższy, całkowity
koszt jego posiadania. Nowe silniki Euro 6, charakteryzujące się niższym poziomem emisji
zanieczyszczeń i znacznie oszczędniejszym zużyciem paliwa, gwarantują niezwykle przyjazny dla
środowiska i efektywny transport. Nowe elementy wyposażenia podwyższającego komfort,
pozwalają docenić wyjątkową przyjemność płynącą z prowadzenia samochodu oraz dają optymalne
możliwości podłączenia wszelkich urządzeń mobilnych w pojeździe.
Dzięki IVECO Accessories, praca i jazda samochodem mogą stać się doświadczeniem jeszcze
bardziej ekscytującym i wyjątkowym dzięki pełnej gamie produktów dostosowanych do Twoich
oczekiwań. W zależności od Twoich preferencji oraz charakteru prowadzonej działalności, możesz
zwiększyć wszechstronność pojazdu o wiele opcji albo podwyższyć poziom jego opłacalności dzięki
zestawom wpływającym na aerodynamikę pojazu obniżając zużycie paliwa. Dodatkowe, czynne i
bierne systemy bezpieczeństwa pomagają skuteczniej chronić Twoje IVECO Daily, natomiast
zaawansowane technologicznie akcesoria umożliwiają korzystanie z wyjątkowo nowoczesnych
rozwiązań w kabinie. Rozbudowane już i tak opcje łączności można wzbogacić o kolejne urządzenia,
począwszy od lokalizatora GPS najnowszej generacji, aż po pełny system multimedialny. Wreszcie, co
równie istotne, w Nowym Daily użytkownik może dostosować poziom komfortu do swoich
indywidualnych potrzeb, dokonując wyboru z kompletnej gamy akcesoriów, które sprawią, że
przebywanie w kabinie stanie się prawdziwą przyjemnością.
Posłuchaj intuicji. Odkryj radość, jaką daje praca.
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Wszechstronność

BAGAŻNIK
Bagażnik, który zawiera szeroką gamę akcesoriów, jest idealnie dostosowany do każdej konfiguracji i rozstawu osi. Składa się z lekkiej
konstrukcji aluminiowej, odpornej na korozję, łatwej do naprawy w przypadku uszkodzenia i nie wymagającej konserwacji. Instalowany w
prosty sposób w oryginalnych punktach mocowania, bez konieczności wiercenia otworów w nadwoziu. Dopracowany system mocowania
do dachu zapewnia równomierne i bezpieczne rozłożenie obciążenia. Dzięki dwóm wersjom, standardowej i długiej, może spełnić wszystkie
Twoje wymagania.

NUMER CZĘŚCI
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OPIS

500050810

Bagażnik standardowy (2600 x 1700 mm) rozstaw osi 3000

500050811

Bagażnik długi (3000 x 1700 mm) rozstaw osi 3000

500050812

Bagażnik standardowy (2600 x 1700 mm) rozstaw osi 3520, H1

500050813

Bagażnik długi (3200 x 1700 mm) rozstaw osi 3520, H1

500050814

Bagażnik standardowy (2800 x 1500 mm) rozstaw osi 3520, H2

500050815

Bagażnik długi (3200 x 1500 mm) rozstaw osi 3520, H2

500050816

Bagażnik standardowy (2800 x 1500 mm) rozstaw osi 3520L, H2

500050817

Bagażnik długi (3500 x 1500 mm) rozstaw osi 3520L, H2

500050818

Bagażnik standardowy (2800 x 1500 mm) rozstaw osi 4100, H2

500050819

Bagażnik długi (4500 x 1500 mm) rozstaw osi 4100, H2

500050820

Bagażnik standardowy (3200 x 1500 mm) rozstaw osi 4100L, H2

500050821

Bagażnik długi (4500 x 1500 mm) rozstaw osi 4100L, H2

Dostosowany do Twoich zadań

PRZELOTKA DO PRZEWODÓW

NUMER CZĘŚCI

OPIS

500050822

Przelotka do przewodów/przelotka do rur
3 metry

500050823

Przelotka do przewodów/przelotka do rur
4 metry

DRABINA

NUMER CZĘŚCI

OPIS

500050824

Drabina wysokość H1

500050825

Drabina wysokość H2

PLATFORMA UŻYTKOWA

NUMER CZĘŚCI

OPIS

500050826

Platforma użytkowa 2600

500050827

Platforma użytkowa 2800

500050828

Platforma użytkowa 3000

500050829

Platforma użytkowa 3200

500050830

Platforma użytkowa 3500

UCHWYT DO ŚWIATŁA OSTRZEGAWCZEGO

NUMER CZĘŚCI
500050831

OPIS
Uchwyt do światła ostrzegawczego
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Wszechstronność
RELINGI DACHOWE
Relingi dachowe z aluminium, bezpieczne i szybkie w montażu.

NUMER CZĘŚCI
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OPIS

500050832

Zestaw 3 drążków podtrzymujących 1700 H1

500050833

Zestaw 3 drążków podtrzymujących 1500 H2

500050834

Drążek dodatkowy H1 1700

500050835

Drążek dodatkowy H2 1500

Dostosowany do Twoich zadań

POKRYCIE PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ
Pokrycia przestrzeni ładunkowej zostały zaprojektowane specjalnie do Nowego Daily dzięki temu gwarantują idealne dopasowanie do
wnętrza pojazdu. Dzięki zastosowaniu materiałów wysokiej jakości pokrycie podłogi pozostaje zawsze pewnie zamocowane. Specjalny
zamek umożliwia szybki demontaż w razie konieczności. Płyty zapewniają maksymalną ochronę pojazdu, ponieważ są niezwykle mocne i
odporne na wilgoć, czynniki chemiczne i zarysowania. Podłogi są wykonane ze sklejki o grubości 12 mm pokrytej folią fenolową. Boczne
pokrycia wykonano z polipropylenu o grubości 4 mm, z wewnętrzną strukturą o budowie plastra miodu.

NUMER CZĘŚCI

OPIS

NUMER CZĘŚCI

OPIS

500050836

Zestaw podłogowy rozstaw osi 3000
pojedyncze koło

500050841

Zestaw paneli rozstaw osi 3000, H1

500050837

Zestaw podłogowy rozstaw osi 3520
pojedyncze koło

500050842

Zestaw paneli rozstaw osi 3520, H1

500050838

Zestaw podłogowy rozstaw osi 3520L
pojedyncze koło

500050843

Zestaw paneli rozstaw osi 3520, H2, H3

Zestaw podłogowy rozstaw osi 4100
pojedyncze koło

500050844

Zestaw paneli rozstaw osi 3520L, H2, H3

500050839

Zestaw podłogowy rozstaw osi 4100L
pojedyncze koło

500050845

Zestaw paneli rozstaw osi 4100, H2, H3

500050840

500050846

Zestaw paneli rozstaw osi 4100L, H2, H3

500051000

Zestaw podłogowy rozstaw osi 3520
koło bliźniacze

500051001

Zestaw podłogowy rozstaw osi 3520L
koło bliźniacze

500051002

Zestaw podłogowy rozstaw osi 4100
koło bliźniacze

500051003

Zestaw podłogowy rozstaw osi 4100L
koło bliźniacze
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OPŁACALNOŚĆ
SPOJLERY
Oryginalne spojlery IVECO, stałe lub regulowane - charakteryzują się innowacyjną estetyką i nadzwyczajną aerodynamiką. Ich solidność i
lekkość uzyskano poprzez zastosowanie ożebrowanej struktury oraz wewnętrznych wzmocnień zespolonych przy pomocy żywicy.
Metalowe wstawki zostały poddane procesom kataforezy i cynkowania. Mają one także optymalną wytrzymałość mechaniczną a dzięki
wykorzystaniu ramy z materiałów odpornych na korozję nie ulegają degradacji. Spojlery do Nowego Daily są doskonałym rozwiązaniem
pozwalającym na zmniejszenie zużycia paliwa jednocześnie pozostając rozwiązaniem prostym i szybkim w instalacji.

NUMER CZĘŚCI
500050770

NUMER CZĘŚCI
500051130
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OPIS
Spojler regulowany Linia Standard

OPIS
Stała wersja business z obudowami

NUMER CZĘŚCI

OPIS

500050771

Spojler stały Linia Sport

500050772

Spojler regulowany Linia Sport

Maksymalizacja wydajności

OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA
Osłona przeciwsłoneczna zmniejsza efekt oddziaływania promieni słonecznych i pomaga zapobiegać tworzeniu się lodu na powierzchni
szyby w okresie zimowym.
• Materiał: Plexiglas
• Grubość: 6 mm

NUMER CZĘŚCI
500051520

OPIS
Osłona przeciwsłoneczna

OWIEWKI
Wykonane z metakrylanu, owiewki redukują opór aerodynamiczny
i wstrząsy, nie ograniczając przy tym widoczności.
W skład zestawu wchodzą dwa elementy.
NUMER CZĘŚCI
500051521

OPIS
Owiewki
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BEZPIECZEŃSTWO

Orurowanie chroniące przód
Orurowanie chroniące przód, posiadające certyfikat europejski,
zwiększa ochronę aktywną i pasywną, zarówno pojazdu jak i
pieszych.
NUMER CZĘŚCI
500050850

OPIS
Orurowanie chroniące przód

Boczne listwy ochronne
Boczne listwy ochronne ze stali nierdzewnej chronią przed
uszkodzeniem boków pojazdu i nadwozia. Po uderzeniu bocznym
nadal można otworzyć drzwi.
NUMER CZĘŚCI

OPIS

500050852

Zestaw do rozstawu osi 3000

500050853

Zestaw do rozstawu osi 3520

500050854

Zestaw do rozstawu osi 4100

500050855

Zestaw dodatkowy wspornikowy - 3520L

500050856

Zestaw dodatkowy wspornikowy - 4100

500050857

Zestaw dodatkowy wspornikowy - 4100L

Belka oświetleniowa
Belka oświetleniowa wyposażona w dodatkowe światła została
zaprojektowana tak, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa pojazdu
jednocześnie zapewnieniając kierowcy doskonałą widocznośą drogi
na dłuższym odcinku.
NUMER CZĘŚCI

OPIS

500051470

Belka oświetleniowa

500050661

Dodatkowa lampa FULL LED o mocy 565 lm,
średnicy 5'', z czarnym korpusem/chromowym
pierścieniem

500050665

Dodatkowa lampa FULL LED o mocy 700 lm,
średnicy 7'', z czarnym korpusem/chromowym
pierścieniem

ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
NUMER CZĘŚCI
500051471
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OPIS
Ledowe światła przeciwmgielne

Bezpiezeństwo ponad wszystko

Safelock
Aby zwiększyć bezpieczeństwo całej przestrzeni ładunkowej,
Iveco Accessories oferuje innowacyjny system lekkiej blokady.
• Nadzwyczajna ochrona, dzięki certyfikowanemu siłownikowi z
zabezpieczeniem przed rozwierceniem i otwarciem zamka bez
użycia klucza
• Szybka i łatwa instalacja
• Niezrównana skuteczność, dzięki okrągłej formie pozwalającej
wyeliminować ryzyko wsunięcia ręki lub podważenia
NUMER CZĘŚCI
500051472

OPIS
Safelock

IMMOBILIZER
Podwójna ochrona Nowego Daily: elektroniczna i mechaniczna.
Część elektroniczna odłącza układ rozruchowy, natomiast część
mechaniczna blokuje obwód hydrauliczny sprzęgła, aby przerwać
działanie układu napędowego pojazdu, co sprawi, że energia nie
będzie przenoszona na koła.
NUMER CZĘŚCI
2994167

OPIS
Immobilizer

Jednotłokowa blokada Diablock
DIABLOCK® to system zabezpieczenia drzwi przy pomocy siłownika
elektromagnetycznego, chroniący całą przestrzeń ładunkową.
NUMER CZĘŚCI
2994944

OPIS
Jednotłokowa blokada Diablock®

ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ PALIWA
Testowane przez IVECO do Nowego Daily, zabezpieczenie
przed kradzieżą ma następujące zalety:
• Uniemożliwia kradzież, ograniczając ilość paliwa, jaka może być
pobrana
• Niezniszczalne dzięki wykonaniu go z aluminium w kształcie “kopuły”
o grubości 4,4 cm
• Szybkie uzupełnianie paliwa, z prędkością 120 litrów na minutę
• Łatwy i szybki montaż, dzięki opcji ‘Easy-fit’
Jest najlepszym zabezpieczeniem przed kradzieżą paliwa, co
zostało potwierdzone w niezależnych testach.
NUMER CZĘŚCI
500051030

OPIS
Zabezpieczenie przed kradzieżą paliwa
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BEZPIECZEŃSTWO
ZESTAW RATOWNICZY I PIERWSZEJ POMOCY
Zestaw zawiera:
• Czarną torbę z logo IVECO
• Kamizelkę odblaskową
• Trójkąt ostrzegawczy Euro Mini o zmniejszonych wymiarach
• Latarkę z 19 białymi diodami o wysokiej jasności, z uchwytem
antypoślizgowym, z 3 bateriami w zestawie
• Zestaw pierwszej pomocy, z homologacją DIN13164
• Opakowanie żarówek i bezpieczników
NUMER CZĘŚCI
500050777

OPIS
Zestaw ratowniczy i pierwszej pomocy

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE
RĘCZNY INHIBITOR PŁOMIENI
Inhibitor płomieni w sprayu, prosty w użyciu, o niewielkich
wymiarach. Działa na baterię, a dioda LED sygnalizującą stan jego
naładowania.
• Wymiary: średnica 3 cm; długość 34 cm
• Masa całkowita: 250 g
• Klasy ogniowe: A, B, C
• Aktywacja elektryczna
• Bateria alkaliczna 1,5 V
• Patent międzynarodowy
NUMER CZĘŚCI
500050745

OPIS
Zabezpieczenia przeciwpożarowe

SYSTEM ZABEZPIECZENIA PRZED KRADZIEŻĄ
Z MODUŁEM BLOKADY TELEFONICZNEJ
Zestaw systemu zabezpieczającego przed kradzieżą zawierający
układ zaróno obwodowy jak i pojemnościowy wraz funkcją
powiadomienia SMS i połączenia na Twój telefon komórkowy.
System zabezpiecza: pokrywę komory silnika (gdzie znajduje się
alarm), kabinę i przestrzeń ładunkową.
Charakterystyka ogólna:
• Centralny zamek
• Wbudowane czujniki pojemnościowe ultradźwiękowe
• Komunikator GSM z blokadą silnika
• SMS na 10 numerów telefonicznych w przypadku alarmu
• Połączenie na telefon komórkowy
• Zabezpieczenie obwodowe
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem
• Miganie kierunkowskazów przy włączaniu/wyłączaniu alarmu

SKRZYNKI NARZĘDZIOWE
Dzięki szerokiej ofercie idealnie pasują do różnych typów
pojazdów i wyposażenia.
NUMER CZĘŚCI
500050200

NUMER CZĘŚCI
500050210

NUMER CZĘŚCI
500050577
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OPIS
Skrzynka inox matowa 500x350x400 mm

OPIS
Skrzynka z termoplastiku 400x350x400 mm

OPIS
Tylna część kabiny ze stali lakierowanej na
biało 500x1200x1870 mm

NUMER CZĘŚCI
500050478

OPIS
System zabezpieczenia przed kradzieżą z
modułem blokady telefonicznej

Bezpiezeństwo ponad wszystko

SYSTEM NAPRAWY I POMPOWANIA KÓŁ
Zestaw składa się z:
• Kompresora 15 A, który w krótkim czasie przywraca wysokie
ciśnienie w oponach
• Przewodów elektrycznych o długości 8 metrów, wyposażonych
w przyłącza zaciskowe do bezpośredniego podłączenia do
biegunów akumulatora
• Butelki o pojemności 620 ml zawierającej płynny środek
uszczelniający, który umożliwia naprawę otworów o średnicy
do 8 mm w oponach bezdętkowych
Specjalna konfiguracja zestawu nie wymaga demontażu zaworu.
NUMER CZĘŚCI
500050780

OPIS
System naprawy i pompowania kół

System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS) stale kontroluje temperaturę oraz poziom ciśnienia w ogumieniu.
Dostępne są dwie różne wersje.

TPMS Light Truck
Zestaw zawiera:
• 6 czujników kapturka zaworu
• 4 osłony przeciwpyłowe
• 1 wyświetlacz: L42*W88*H14 mm
Charakterystyka:
• Zakres ciśnienia: 0-5,2 bar / 0-75 PSI
• Wizualny i dźwiękowy sygnał ostrzegawczy
• Autotest przy każdym włączeniu zasilania
• Inteligentny tryb uśpienia zapewniający oszczędne zużycie
energii

System TPMS kompatybilny z wejściem A/V
This TPMS is compatible with the multimedia system
(PN 500050796, PN 500050800, PN 500050875)
Zestaw zawiera:
• 4 czujniki kapturka zaworu
• 4 osłony przeciwpyłowe
• 1 moduł EDC
Charakterystyka:
• Zakres ciśnienia: 0-4,5 Bar / 0-65 PSI
• Przycisk włączanie/wyłączanie systemu na monitorze A/V
poprzez jedno wciśnięcie
• Wizualny i dźwiękowy sygnał ostrzegawczy
• Autotest przy każdym włączeniu zasilania
NUMER CZĘŚCI

OPIS

500051505

TPMS Light Truck

500051506

System TPMS kompatybilny z wejściem A/V
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NAJNOWSZA TECHNOLOGIA
TUNER DAB PLUS IVECO
•
•
•
•
•

Wyjmowany panel przedni z kolorowym wyświetlaczem LCD
Gniazdo karty SD i przedni port USB
Bluetooth®
Odtwarzanie CD/MP3/WMA
4 kanały x 40 W MAX
NUMER CZĘŚCI
500050803

OPIS
Tuner DAB plus IVECO

CYFROWE RADIO IVECO USB, (SD), Aux-in
• Wyjmowany panel przedni z wyświetlaczem LCD DOT
matrix z białym podświetleniem
• Elektroniczny system antywstrząsowy
• DSP Efekty dźwiękowe: Classic-Rock-Pop-Flat
• Pamięć 18 stacji w paśmie FM i 12 w AM
• Tuner FM-AM-RDS-PLL EON
• 1 gniazdo karty SD max 8 GB
• 1 port USB przedni max 8 GB
NUMER CZĘŚCI
500050806

OPIS
Cyfrowe radio IVECO

RADIO BLAUPUNKT HEIDELBERG 220BT
• Radioodtwarzacz CD/USB/Aux-in, z wbudowanym Bluetooth®
• Wbudowany Bluetooth® z funkcją systemu głośnomówiącego
i audio streaming
• Odtwarzacz CD kompatybilny z nośnikami CD-DA, CD-R,
CD-RW
• Wejście USB, SD i Aux-in przednie
• Odtwarzanie formatów WMA i MP3 z funkcją ID3-Tag
(wyświetlanie pliku i folderu)
• Tuner FM/AM World Tuner RDS
• Zapamiętuje do 25 stacji radiowych
• Moc maksymalna 4x45 W
• Wyświetlacz na 9 znaków, z regulowanym podświetleniem
• Panel przedni wyjmowany
NUMER CZĘŚCI
500050620
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OPIS
Radio Blaupunkt Heidelberg 220BT

Przyszłość na pokładzie

PRZENOŚNY SYSTEM NAWIGACJI TRAVEL PILOT 7” LMU EU
Ekran dotykowy 7” o wysokiej rozdzielczości (800x480 pikseli), kompletna mapa Europy TomTom™, włącznie z Rosją, z bezpłatną
aktualizacją na 2 lata.
• Wymiary 188x114x12 mm
• Tryb wyświetlania 2D/3D
• Układ kontroli prędkości i alarm Autovelox
• Układ wspomagający jazdę w korkach TMC
• Real wiev i asystent pasa ruchu
• 36-miesięczna gwarancja obowiązująca od daty zakupu wobec użytkownika
Zawartość opakowania: ładowarka samochodowa ze zintegrowanym odbiornikiem TMC, uchwyt do mocowania do szyby, kabel mini-USB,
instrukcja obsługi, wyświetlacz 9 znaków z regulowanym podświetleniem, zdejmowany przedni panel.
NUMER CZĘŚCI
500051518

OPIS
Przenośny System Nawigacji Travel Pilot 7”  
LMU EU

PRZENOŚNY SYSTEM NAWIGACJI TRAVEL PILOT 7” TRUCK LMU EU
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości 7”
Wymiary: 188x114x12 mm
Mapy Europy TomTom™ obejmujące 43 kraje, łącznie z Rosją, z bezpłatną, dożywotnią aktualizacją
Bluetooth® Handsfree umożliwiający jednoczesną nawigację i wykonywanie połączeń telefonicznych
Wejście audio/wideo automatycznege np. dla kamery cofania
Wyjście audio
Zintegrowany system eco-traffic
Oprogramowanie przeznaczone specjalnie do samochodów ciężarowych: poprzez określenie takich parametrów, jak masa pojazdu
i rodzaj przewożonego materiału, program wyznacza najlepszą, możliwą trasę, przy uwzględnieniu szerokości dróg, wysokości tuneli
i ograniczeń obciążenia mostów w odniesieniu do pojazdów ciężkich
• 36-miesięczna gwarancja obowiązująca od daty wobec użytkownika końcowego
NUMER CZĘŚCI
500051519

OPIS
Przenośny System Nawigacji Travel Pilot 7”
Truck LMU EU
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NAJNOWSZA TECHNOLOGIA
PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
Systemy cofania zapewniają kierowcy lepszą widoczność podczas wykonywania manewrów, gwarantując większe bezpieczeństwo.
Profesjonalne produkty IVECO wyróżniają się wysoką jakością podzespołów i dbałością o szczegóły. Każdy produkt jest zaprojektowany i
dopracowany tak, by zapewnić maksymalną niezawodność, zarówno w normalnych, jak i w najtrudniejszych warunkach użytkowania.
Dostępne są trzy kompletne rozwiązania. Dostępne z kolorowymi monitorami TFT LCD oraz jedną lub dwiema wodoodpornymi kamerami,
o wysokim stopniu odporności na pył i wodę.

ZESTAW SYSTEMU COFANIA złożony z:
• Profesjonalnej

wbudowanej kamery CM-12, o klasie
wodoodporności IP67, z szerokim kątem widzenia 170°
• Kolorowego monitora TFT LCD 4,3”, w formacie 16:9, 12/24 V
• 9 m przewodu sygnałowego
NUMER CZĘŚCI
500050731

OPIS
Zestaw systemu cofania

ZESTAW SYSTEMU COFANIA złożony z:
• Profesjonalnej wbudowanej kamery CM-12, o klasie
wodoodporności IP67, z szerokim kątem widzenia 170°
• Kolorowego monitora CM-562 TFT LCD 5,6”
• 9 m przewodu sygnałowego
NUMER CZĘŚCI
500050727

OPIS
Zestaw systemu cofania

ZESTAW SYSTEMU COFANIA złożony z:
• Profesjonalnej wbudowanej kamery CM-12, o klasie
wodoodporności IP67, z szerokim kątem widzenia 170°
• Kolorowego monitora CM-562 TFT LCD 5,6”
• Mikrokamery kolorowej CM-45 z pryzmatycznymi soczewkami,
umożliwiającymi podgląd strefy z przodu, z prawej i lewej
strony, pod kątem 30°
• 9 m przewodu sygnałowego
NUMER CZĘŚCI
500050728
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OPIS
Zestaw systemu cofania

Przyszłość na pokładzie

CZUJNIKI PARKOWANIA
Aby zwiększyć bezpieczeństwo, IVECO Accessories oferuje tylne i przednie czujniki parkowania ułatwiające wykonywanie manewrów i
parkowanie. Zapobiegają one uderzeniom, które mogą uszkodzić pojazd. Wyposażenie to jest dostępne w dwóch specyfikacjach.

Podstawowy zestaw tylnych czujników
parkowania z brzęczykiem 12 V
• Otwór montażowy: 19 mm
• Głębokość czujników: 15 mm
Zestaw zawiera:
• 4 czujniki, które można lakierować
• 4-stopniowy system dźwiękowy emitowany przez system
głośników w pojeździe
• Przewód i złącza umożliwiające łatwą instalację
• Drill for rear bumper hole
NUMER CZĘŚCI
500050543

OPIS
Podstawowy zestaw tylnych czujników
parkowania

Czujniki parkowania do montażu w jednej
płaszczyźnie 12/24 V
• Otwór montażowy: 18-22 mm
• Czujniki o regulowanej głębokości: 17 mm
Zestaw zawiera:
• 4 adaptery kątowe
• 4 adaptery płaskie
• 4 czujniki w obudowie
• 4 przedłużenia czujników
• 4 elementy samoprzylepne
• Moduł sterujący, wymiary: 98x72x25 mm
• Przewód czujnika: 2,5 m + 5 m
NUMER CZĘŚCI

OPIS

500051501

Przednie czujniki parkowania do montażu
w jednej płaszczyźnie

500051502

Tylne czujniki parkowania do montażu w
jednej płaszczyźnie

500051503

System tnący do celów montażu

500051504

Wyświetlacz LED

17

ŁĄCZNOŚĆ

SYSTEM MULTIMEDIALNY
System multimedialny “FULL VISION” jest dostępny w kompletnej wersji z układem nawigacji i kamerą cofania zapewniając użytkownikowi
wszystkie potrzebne funkcje multimedialne, nawigacyjne oraz te związane z bezpieczeństwem podczas manewrowania.
Zestaw Full Vision do wersji Van:
• System multimedialny (nr części 500050800)
• Karta SD z nawigacją (nr części 500050801)
• Profesjonalna kamera (nr części 500050793) / OPT: 77865
NUMER CZĘŚCI
500050796

OPIS
Zestaw Full Vision do wersji Van

Główne cechy:
• Monitor HI-SENS z szerokim ekranem dotykowym LCD/TFT 6,2”
o rozdzielczości 800x480
• Dynamiczny interfejs graficzny “przeciągnij i upuść”
• Elementy mechaniczne DVD z funkcją odtwarzania wielu formatów
• Syntezator radiowy PLL z systemem RDS-EON
• Zintegrowany moduł GPS zawierający antenę matrycową
• Bluetooth® zgodny z A2DP i AVRC
• Zewnętrzny mikrofon do zestawu głośnomówiącego
• Dwa tylne gniazda USB z oddzielnym sterowaniem źródłem
• Gniazdo karty SD na oprogramowanie systemu nawigacji
• Sterowanie dźwiękiem urządzeń z iPod – iPhone na ekranie
• Wejście akcesoriów AUDIO/VIDEO
• Dwa dodatkowe gniazda USB w kabinie
• Połączenie Plug and Play pod zasilanie i antenę
• Antena z maskownicą w zestawie
• Oprogramowanie nawigacyjne iGo, wersja TRUCK
• System wprowadzania masy i wymiarów pojazdu do wyznaczenia
optymalnej trasy
• Mapy Europy TomTom™, 43 kraje
• Użyteczne miejsca (POI) sieć IVECO i Camper system
• Pierwsza aktualizacja wliczona w cenę
* Elementy sterowania z koła kierownicy (500050792) / OPT: 78319
Zestaw Full Vision do wersji CAB:
• System multimedialny (nr części 500050800)
• Karta SD z nawigacją (nr części 500050801)
• Profesjonalna kamera (nr części 500051004) / OPT: 77865
NUMER CZĘŚCI
500050875
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OPIS
Zestaw Full Vision do wersji CAB

Zawsze w kontakcie

SMART DRIVING AUXILIARY SYSTEM
Smart Driving Auxiliary System jest układem łączącym w sobie wszystkie funkcje:
• Wydajny ekran dotykowy z monitorem cyfrowym o wysokiej rozdzielczości 8’’  
• System nawigacji GPS z trzema różnymi trybami nawigacji: mapa, nawigacja w czasie rzeczywistym lub tryb łączony  
• Ostrzeganie o foto-radarach
• DVR z kamerą o wysokiej rozdzielczości do wykonania nagrania w przypadku zderzenia
• Odtworzenie trasy przejazdu
• Moduł Bluetooth Telefon/Muzyka
NUMER CZĘŚCI
500051508

OPIS
Smart Driving Auxiliary System

Bezprzewodowy router 3G
Urządzenie mobilne 3G (poprzez kartę SIM) dostosowane do
użytkowania w ruchu.
Właściwości:
• Możliwość jednoczesnego podłączenia do 10 urządzeń
bezprzewodowych
• Wewnętrzna bateria jonowa o pojemności 1800 mAh wystarczająca
na 10 godzin niezależnej pracy, ładowalna przez USB
• Złącze Micro SD na kartę pamięci o pojemności do 32 GB z
funkcją przesyłania plików dźwiękowych i wideo
NUMER CZĘŚCI

LOKALIZATOR GPS MARIO

500050991

OPIS
Bezprzewodowy router 3G

Lokalizator GPS Mario jest satelitarnym systemem ochrony
najnowszej generacji. Umożliwia zlokalizowanie pojazdu, przy
pomocy specjalnej aplikacji, poprzez wyświetlenie jego położenia
bezpośrednio z telefonu lub ekranu komputera.
Parametry:
• Lokalizacja internetowa: umożliwia sprawdzenie tras przejazdu,
określenie liczby przebytych kilometrów, ilości zużytego paliwa,
przypadków przekroczenia ograniczeń prędkości i kontrolę
czasu postoju oraz jazdy
• Alarm SAT: w przypadku kradzieży zostaje wysłany komunikat
z informacją o lokalizacji geograficznej pojazdu
NUMER CZĘŚCI
500051469

OPIS
Lokalizator GPS Mario
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KOMFORT
POKROWCE FOTELI
Nowa linia pokrowców foteli IVECO do Nowego Daily jest zaprojektowana, by spełnić wszystkie wymagania i stworzyć komfortowe środowisko
pracy idealnie dopasowane do upodobań użytkowników.

LINIA BLUE INSTINCT
Oryginalny, niebiesko-czarny, oddychający materiał z mikrofibry,
z logo IVECO.
NUMER CZĘŚCI

OPIS

500051473

FOTEL KIEROWCY standardowy

500051474

FOTEL KIEROWCY z otworem na
podłokietnik i otworem na pokrętło regulacji
lędźwiowej

500051475

KANAPA 2-MIEJSCOWA standardowa

500051476

KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnymi
pasami bezpieczeństwa

500051477

KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnym
pasem bezpieczeństwa i stolikiem

500051478

KANAPA 4-MIEJSCOWA

500051485

Zagłówek

LINIA BLACK ECO
Ekologiczna skóra z logo IVECO.
NUMER CZĘŚCI
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OPIS

500051486

FOTEL KIEROWCY standardowy

500051487

FOTEL KIEROWCY z otworem na
podłokietnik i otworem na pokrętło regulacji
lędźwiowej

500051488

KANAPA 2-MIEJSCOWA standardowa

500051489

KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnymi
pasami bezpieczeństwa

500051490

KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnym
pasem bezpieczeństwa i stolikiem

500051491

KANAPA 4-MIEJSCOWA

500051498

Zagłówek

Większa przyjemność podróżowania

LINIA PREMIUM BLUE
Oryginalny materiał z mikrofibry, oddychający, z logo IVECO i niebieskimi wstawkami.
NUMER CZĘŚCI

OPIS

500050880

FOTEL KIEROWCY standardowy

500050881

FOTEL KIEROWCY z otworem na podłokietnik i otworem na pokrętło
regulacji lędźwiowej

500050882

KANAPA 2-MIEJSCOWA standardowa

500050883

KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnymi pasami bezpieczeństwa

500050884

KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnym pasem bezpieczeństwa i stolikiem

500050885

KANAPA 4-MIEJSCOWA

LINIA PREMIUM RED
Oryginalny materiał z mikrofibry, oddychający, z logo IVECO i czerwonymi wstawkami.
NUMER CZĘŚCI

OPIS

500050886

FOTEL KIEROWCY standardowy

500050887

FOTEL KIEROWCY z otworem na podłokietnik i otworem na pokrętło
regulacji lędźwiowej

500050888

KANAPA 2-MIEJSCOWA standardowa

500050889

KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnymi pasami bezpieczeństwa

500050890

KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnym pasem bezpieczeństwa i stolikiem

500050891

KANAPA 4-MIEJSCOWA

LINIA PREMIUM SILVER
Tkanina Techno Silk z logo IVECO.
NUMER CZĘŚCI

OPIS

500050892

FOTEL KIEROWCY standardowy

500050893

FOTEL KIEROWCY z otworem na podłokietnik i otworem na pokrętło
regulacji lędźwiowej

500050894

KANAPA 2-MIEJSCOWA standardowa

500050895

KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnymi pasami bezpieczeństwa

500050896

KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnym pasem bezpieczeństwa i stolikiem

500050897

KANAPA 4-MIEJSCOWA

LINIA CONSTRUCTION
Specjalna linia przeznaczona do ciężkich zadań. Materiał ze skóry ekologicznej, w kolorach
czarnym i szarym, bardzo wytrzymały i łatwy w czyszczeniu.
NUMER CZĘŚCI

OPIS

500050898

FOTEL KIEROWCY standardowy

500050899

FOTEL KIEROWCY z otworem na podłokietnik i otworem na pokrętło
regulacji lędźwiowej

500050900

KANAPA 2-MIEJSCOWA standardowa

500050901

KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnymi pasami bezpieczeństwa

500050902

KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnym pasem bezpieczeństwa i stolikiem

500050903

KANAPA 4-MIEJSCOWA

LINIA TRANSPORTER
Specjalna linia dla tych, którzy zajmują się transportem drogowym. Materiał z mikrofibry w kolorze piaskowym,
bardzo wytrzymały i przepuszczający powietrze, ze wstawkami ze skóry ekologicznej i wyszytym logo IVECO.
NUMER CZĘŚCI

OPIS

500050904

FOTEL KIEROWCY standardowy

500050905

FOTEL KIEROWCY z otworem na podłokietnik i otworem na pokrętło
regulacji lędźwiowej

500050906

KANAPA 2-MIEJSCOWA standardowa

500050907

KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnymi pasami bezpieczeństwa

500050908

KANAPA 2-MIEJSCOWA z centralnym pasem bezpieczeństwa i stolikiem

500050909

KANAPA 4-MIEJSCOWA
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KOMFORT
DYWANIKI WELUROWE
Zaprojektowane jako uzupełnienie linii pokrowców foteli, z
wyszytym logo i barwnymi lamówkami. Posiadają dwa systemy
mocowania, które gwarantują idealną przyczepność, by uniknąć
niebezpiecznych sytuacji.
NUMER CZĘŚCI

OPIS

500036284

Premium Red

500036285

Premium Blue

500050698

Premium Silver

500051499

Premium Black

DYWANIKI GUMOWE
Pozwalają na utrzymanie czystości wewnątrz kabiny i zabezpieczają
oryginalne pokrycie. Odporne na działanie kwasów, nie
odkształcają się i są łatwe do czyszczenia. Podniesiona krawędź,
przytrzymująca zanieczyszczenia wewnątrz dywanika.
NUMER CZĘŚCI
500025827

OPIS
Dywaniki Gumowe

ZESTAW PIELĘGNACYJNY
Detergenty podlegające biodegradacji do pielęgnacji pojazdu.
Linia profesjonalna, formuła technologiczna.
Zestaw 4 produktów:
• Shining glass 250 ml do mycia szyb
• Perfect interior 250 ml do czyszczenia deski rozdzielczej,
kierownicy, wykładzin
• Cleaning air 250 ml do odświeżania powietrza
• Shining body 250 ml do ochrony karoserii
NUMER CZĘŚCI
500050618
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OPIS
Zestaw Pielęgnacyjny

Większa przyjemność podróżowania

EKSPRES DO KAWY LAVAZZA
Aromat doskonałej kawy Lavazza w zasięgu ręki: aby odkryć
pełnię smaku w każdej podróży. Tylko 8 cm średnicy, nagrzewanie
w zaledwie 2 minuty. Możliwość przygotowania jednorazowo
jednej filiżanki kawy. Po każdym przygotowaniu trzeba uzupełnić
wodę.
NUMER CZĘŚCI

OPIS

500050319

Ekspres do Kawy Lavazza

500050804

Dock+ Wiązka

ZESTAW TUNINGOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ
Umożliwia wzbogacenie Nowego Daily o szlachetne detale, które podkreślą jego charakter i styl.
Zestaw Zawiera:
• Obramowanie przednich świateł: Zestaw 4 elementów
• Nakładka na lusterko: Zestaw 2 elementów
• Osłony klamek drzwi: zestaw 4 elementów

NUMER CZĘŚCI
500051509

OPIS
Zestaw Tuningowy

KLIMATYZACJA
Użycie klimatyzacji nie ogranicza się już tylko do letnich miesięcy, funkcja ta jest przydatna również zimą, ponieważ umożliwia szybkie
usunięcie zaparowania szyb, a tym samym zapewnienie doskonałej widoczności.
NUMER CZĘŚCI

OPIS

500050920

Klimatyzacja do wersji Van lub Cab 2.3 cc

500050921

Klimatyzacja do wersji Van lub Cab 3.0 cc
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