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New Daily.  
Jezděte chytře.
Daily opět udělala ve svém vývoji velký krok kupředu, nová adaptivní 
a  inteligentní řešení, která posouvají spolupráci na novou úroveň, budou 
vaším skutečným společníkem v úspěšném podnikání.

Daily i nadále dělá pokroky v oblasti konektivity a neustále rozšiřuje nabídku 
vysoce personalizovaných služeb přesně přizpůsobených tak, aby vyhovovaly 
způsobu vašeho využívání vozidla i vašim požadavkům.
Věrna svému dědictví využívá technologii k  neustálému přizpůsobování se 
vám a podmínkám vaší mise a zvyšuje váš životní a řidičský zážitek na nejvyšší 
úroveň v tomto odvětví.

Díky IVECO Accessories může být vaše práce a  jízda ještě více vzrušujícím 
a  jedinečným zážitkem, a  to díky kompletní řadě výrobků navržených pro 
vaše vozidlo. Integrujte své mobilní zařízení s   nejmodernější technologií  
díky novému Wi-Fi Apple a Android Car play System. Aktivní a  pasivní 
doplňkové bezpečnostní systémy vám pomohou lépe chránit vaše vozidlo 
Daily: Na míru šitý Presence Detection System (systém detekce přítomnosti) 
vám umožňuje vnímat, zda je v slepém úhlu přítomna překážka. Zcela nový a  
revoluční systém stěračů a  zadních LED světel zvýší bezpečnost a ziskovost  
při každodenní činnosti.

Doplňte si externí a interní vybavení vašeho vozidla výběrem ze široké nabídky 
nosičů zavazadel a  nejvhodnějších rohoží a nových potahů sedadel pro  
vaši činnost.



Všestrannost.
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Přizpůsobení vašim jízdním nárokům.
Střešní nosič.
K dispozici je široký sortiment střešních nosičů, které jsou vhodné pro všechny typy konfigurací i všechny rozvory kol. Nosiče se vyznačují lehkou hliníkovou 
konstrukcí, která je naprosto korozivzdorná, snadno se opravuje v případě poškození a je bezúdržbová. Jednoduše se upevní na stávající upevňovací body a není 
nutné vrtat žádné otvory do karoserie. Ukotvení na střeše rozkládá zatížení rovnoměrným a bezpečným způsobem. K dispozici jsou dvě verze: standardní a dlouhá, 
aby byly uspokojeny všechny potřeby.

Číslo dílu Popis

1

500050810 Standardní střešní nosič (2 600 x 1 700 mm), rozvor 3000.

500050811 Dlouhý střešní nosič (3 000 x 1 700 mm), rozvor 3000.

500050812 Standardní střešní nosič (2 600 x 1 700 mm), rozvor 3520, H1.

500050813 Dlouhý střešní nosič (3 200 x 1 700 mm), rozvor 3520, H1.

500050814 Standardní střešní nosič (2 800 x 1 500 mm), rozvor 3520, H2.

500050815 Dlouhý střešní nosič (3 200 x 1 500 mm), rozvor 3520, H2.

500050816 Standardní střešní nosič (2 800 x 1 500 mm), rozvor 3520L, H2.

500050817 Dlouhý střešní nosič (3 500 x 1 500 mm), rozvor 3520L, H2.

500050818 Standardní střešní nosič (2 800 x 1 500 mm), rozvor 4100, H2.

500050819 Dlouhý střešní nosič (4 500 x 1 500 mm), rozvor 4100, H2.

500050820 Standardní střešní nosič (3 200 x 1 500 mm), rozvor 4100L, H2.

500050821 Dlouhý střešní nosič (4 500 x 1 500 mm), rozvor 4100L, H2.
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Číslo dílu Popis

1
500050822 Držák trubek 3 metry.

500050823 Držák trubek 4 metry.

2
500050824 Žebřík výška H1.

500050825 Žebřík výška H2.

3

500050826 Podlahová plošina 2600.

500050827 Podlahová plošina 2800.

500050828 Podlahová plošina 3000.

500050829 Podlahová plošina 3200.

500050830 Podlahová plošina 3500.

4 500050831 Držák Majáku. 

9

Přizpůsobení vašim jízdním nárokům.

1  Držák trubek. 

2  Žebřík.

3  Podlahová plošina.

4  Držák majáku.
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Číslo dílu Popis

1

500050832 Sada střešních příčníků 1700 H1.

500050833 Sada střešních příčníků 1500 H2.

500050834 Dodatečný příčník H1 1700.

500050835 Dodatečný příčník H2 1500.

Střešní příčníky.
Hliníkové příčníky, které jsou spolehlivé a snadno se instalují.

Přizpůsobení vašim jízdním nárokům.
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Obložení zavazadlového prostoru.
Obložení zavazadlového prostoru bylo speciálně vyvinuto pro řadu Daily. Kryty podlahy lze snadno vyjmout, a přesto při použití pevně drží na svých místech. 
Panely poskytují vozidlu nejlepší možnou ochranu, protože jsou výjimečně odolné vůči vlhkosti, chemickým prostředkům i škrábancům. Kryty podlahy se vyrábějí 
z 12 mm silného fenolického laminátu a boční panely jsou vyrobeny z 4 mm silného polypropylenu s vnitřní voštinovou strukturou.

Číslo dílu Popis

1

500050836 Sada krytů podlahy pro rozvor 3000, jednoduchá montáž kol.

500050837 Sada krytů podlahy pro rozvor 3520, jednoduchá montáž kol.

500050838 Sada krytů podlahy pro rozvor 3520L, jednoduchá montáž kol.

500050839 Sada krytů podlahy pro rozvor 4100, jednoduchá montáž kol.

500050840 Sada krytů podlahy pro rozvor 4100L, jednoduchá montáž kol.

500051000 Sada krytů podlahy pro rozvor 3520, dvojitá montáž kol.

500051001 Sada krytů podlahy pro rozvor 3520L, dvojitá montáž kol.

500051002 Sada krytů podlahy pro rozvor 4100, dvojitá montáž kol.

500051003 Sada krytů podlahy pro rozvor 4100L, dvojitá montáž kol.

500050841 Sada panelů pro rozvor 3000, H1.

500050842 Sada panelů pro rozvor 3520, H1.

500050843 Sada panelů pro rozvor 3520, H2, H3.

500050844 Sada panelů pro rozvor 3520L, H2, H3.

500050845 Sada panelů pro rozvor 4100, H2, H3.

500050846 Sada panelů pro rozvor 4100L, H2, H3.

Přizpůsobení vašim jízdním nárokům.



Ziskovost.
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Maximální efektivnost.
Systém proudění vzduchu.
Originální systém proudění vzduchu sestává ze široké řady spojlerů a speciální aerodynamické soupravy navržené pro pevný spojler Sport Line. Střešní spoilery představují 
vynikající řešení aerodynamiky, které snižuje spotřebu paliva. Dodávají se v pevné a nastavitelné verzi. Konstrukce je pevná a zároveň lehká díky použití  
konstrukční tkaniny a vnitřních žeber spojených pryskyřicí. Zálisky jsou navrženy tak, aby zajišťovaly vynikající mechanickou pevnost díky konstrukčním rámům 
z korozivzdorných materiálů a instalace byla rychlá a jednoduchá. Aerodynamická souprava byla testována v aerodynamickém tunelu i v běžném silničním provozu,  
aby zajistila vyšší úsporu paliva.

Číslo dílu Popis

1
500050771 Pevný střešní spoiler Sport Line*.

500051757 Aerodynamická souprava – kompatibilní s pevným střešním spoilerem Sport Line*.

2 500050772 Nastavitelný střešní spoiler Sport Line*.

3 500050770 Nastavitelný střešní spoiler Standard Line.

4 500051130 Pevný spoiler řady Business s boxy.

* Standardní barva: bílá.
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* Není určeno k montáži, pokud je vozidlo vybaveno následujícím VOLITELNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍ: 14522 ACC (Adaptive Cruise Control, adaptivní tempomat),  
72803 ACC+Queue Assist, 2912 LDWS (Lane Departure Warning System, systém výstrahy při opuštění jízdního pruhu), 72805 LDWS + Proactive Lane Keeping Assist  
(aktivní systém udržení v jízdním pruhu), 72806 AEBS (Advanced Emergency Braking System, pokročilý systém nouzového brzdění) + CITY BRAKE, 72841 Automatické  
řízení stěračů a světlometů, 72839 AHBC (Automatic High Beam Control, automatický systém řízení dálkových světel). 

Číslo dílu Popis

1 500051520 Sluneční Clona*.

2
500051649 Stěrač Clean Vision.

500051658 Sada Clean Vision.

3 500051521 Deflektory.

4 500051656 Sada LED pásků interiérového osvětlení.

1  Sluneční clona. Sluneční clona omezuje vliv slunečních paprsků a v zimě pomáhá 
předcházet tvorbě ledu na čelním okně a za horka udržuje v kabině nižší teplotu.
- Materiál: Plexisklo
- Tloušťka: 6 mm

2  Stěrač Clean Vision. Distribuce kapaliny do ostřikovačů na čelní sklo po celé délce 
stěrače přes jeho konstrukci.

3  Deflektory. Deflektory vyrobené z metakrylátu snižují aerodynamický odpor  
a turbulence, aniž by ovlivňovaly viditelnost. 

4  Sada LED pásků interiérového osvětlení. Tyto LED pásky jsou ideální pro osvětlení 
obvykle slabě osvětleného nákladového prostoru, a to jednoduchým připojením k původnímu 
stropnímu světlu. Jsou také ideální pro aplikace v obytných vozech a/nebo karavanech.

Maximální efektivnost.
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Vždy bezpečně.

Číslo dílu Popis

1 500050848 Ochranný oblouk.

2

500051659 Sada pro rozvor 3000.

500051670 Sada pro rozvor 3520.

500051671 Sada pro rozvor 4100.

3

500051892 Sada pro rozvor 3000 vozidlo s AdBlue.

500051893 Sada pro rozvor 3520 vozidlo s AdBlue.

500051894 Sada pro rozvor 4100 vozidlo s AdBlue.

500050855 Dodatečná sada pro převis – 3520L.

500050856 Dodatečná sada pro převis – 4100.

500050857 Dodatečná sada pro převis – 4100L.

4

500051470 Světelná rampa.

500050665 Přídavné světlo FULL LED 565 lm, průměr 5", černý kryt/chromovaný kroužek.

500050661 Přídavné světlo FULL LED 700 lm, průměr 7", černý kryt/chromovaný kroužek.

1  Ochranný oblouk. Nový ochranný oblouk s certifikátem EU poskytuje
ochranu přední části a zvyšuje aktivní i pasivní ochranu vozidla i chodců.

2  Boční osvětlené lišty. Boční lišty s LED osvětlením (hliník opatřený  
protiskluzovými gumami).

3  Boční ochranné tyče. Boční ochranné tyče vyrobené z nerezové oceli brání 
poškození boků vozidla a podvozku. Dveře lze otevřít i po nárazu z boku.

4  Světelná rampa. Světelná rampa vybavená přídavnými světly byla vyvinuta  
pro zvýšení bezpečnosti vozidla a umožňuje dokonalý výhled na silnici  
na velkou vzdálenost.
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Číslo dílu Popis

1 500051655 Mřížka na zadní světla.

2

500051654 Podložka nutná pro první montáž.

500051673 Pravý LED světlomet.

500051674 Levý LED světlomet.

3 500051472 Safelock.

4 2994944 Jednopístový Diablock®.

1  Mřížka na zadní světla. Zadní mřížka chrání světlo před kameny a náhodnými nárazy, 
aniž by byla ovlivněna viditelnost a bezpečnost.

2  Zadní LED světla. Zadní LED světla výrazně zlepšují viditelnost a bezpečnost vašeho 
vozidla za všech podmínek, přičemž vyžadují mnohem méně energie než standardní světla.

3  Safelock. Pro zvýšení bezpečnosti ložného prostoru nabízí IVECO 
Accessories inovativní a odlehčený systém zamykání:
- Mimořádně bezpečný systém díky zámkové vložce s ochranou proti odvrtání  

a vyháčkování
- Rychlá a snadná montáž
- Nenarušitelný díky kulatému tvaru, který nedává žádnou možnost zachycení  
 nebo využití páky

4  Jednopístový Diablock. DIABLOCK® je systém zajištění dveří pomocí 
elektromagnetického akčního členu pro ochranu ložného prostoru.

Vždy bezpečně.
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Číslo dílu Popis

2
500051030 Systém proti odcizení paliva.

2993927 Uzávěr palivové nádrže s klíčem.

3 500050777 Lékárnička a sada pro případ nouze. 

4 500050745 Eolo - Protipožární ochrana.

1  Tažné zařízení. Tažná zařízení IVECO jsou stejná jako tažná zařízení používaná v OEM 
aplikacích. Jsou typově testována a schválena podle stejných bezpečnostních standardů.  
V této řadě nabízíme kulová, automatická a kombinovaná tažná zařízení. Požádejte 
prodejce o pomoc při výběru správného tažného zařízení podle typu, verze, rozvoru  
a VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ.

2  Uzávěry palivové nádrže a systém proti odcizení paliva. Systémy proti odcizení 
paliva byly testovány firmou IVECO i pro vozidla New Daily a poskytují následující výhody:
- Brání odcizení paliva
- Rychlé tankování až 120 l/min
- Snadná a rychlá instalace

3  Lékárnička a sada pro případ nouze.
Obsah soupravy:
- Černá látková taška s potiskem IVECO
- Reflexní vesta
- Výstražný trojúhelník
- Svítilna s 19 bílými LED s vysokou jasností a s protiskluzovou rukojetí  

a 3 přiloženými bateriemi
- Lékárnička certifikovaná podle DIN 13164
- Sada žárovek a pojistek.

4  Protipožární ochrana. Ruční hasicí sprej. Kompaktní aerosolový hasicí sprej se 
snadným použitím. Napájený z baterie, vybavený LED, která signalizuje stav nabití.
- Rozměry: průměr 3 cm, délka 34 cm
- Celková hmotnost: 250 g
- Požární třída: A, B, C
- Elektrická aktivace
- 1,5 V alkalická baterie
- Mezinárodní patent

Vždy bezpečně.
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Číslo dílu Popis

1 500051515 Vodafone Automotive Volumetric Alarm.

2
500050780 Systém pro opravu a huštění pneumatik.

500051881 Náhradní láhev pro č. dílu 500050780.

3

500050200 Skříňka z matné nerezové oceli (5000505215 konzoly/držáky).

500050577 Skříňka z termoplastu 400 × 350 × 400 mm (500050581 konzoly/držáky, 500050590 Písty).

500050210 Odkládací skříňka na zadní stěnu kabiny, nerezová s bílým lakem 500 × 1 200 × 1 870 mm.

1  Vodafone Automotive Volumetric Alarm.  
Systém chrání motorový prostor, kabinu i úložný prostor.
Obecné charakteristiky:
- Centrální zamykání
- Zabudované prostorové ultrazvukové snímače
- GSM alarm se zablokováním motoru
- Odeslání SMS zpráv až na 10 čísel v případě poplachu
- Varovný hovor na mobilní telefon
- Obvodová ochrana
- Ochrana zablokováním zapalování
- Směrová světla bliknou při aktivaci/deaktivaci alarmu
- Akumulátorová bezdrátová siréna

2  Systém pro opravu a huštění pneumatik.
Kompletní sada zahrnuje následující díly:
- 15 ampérový kompresor schopný rychle nahustit pneumatiky na vysoký tlak
- 8 metrové elektrické kabely s čelisťovými konektory pro přímé připojení  

na póly akumulátoru
- 620 ml láhev s těsnicím prostředkem, který dokáže opravit díry v bezdušových 

pneumatikách způsobené předměty o průměru až 8 mm
Tato speciální konfigurace sady nevyžaduje odšroubování ventilku.

3  Boxy na nářadí.
Dokonalá výbava pro jakýkoli typ vozidla díky široké škále dostupného příslušenství  
a možnosti úpravy podle požadavků zákazníka.

Vždy bezpečně.
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Číslo dílu Popis

1

500051645 Radar pro pokrytí slepého úhlu, instalační a kabelová sada pro Daily CAB, dlouhá verze (zahrnutý držák pro montáž).

500051646 Radar pro pokrytí slepého úhlu, instalační a kabelová sada pro Daily CAB, krátká verze (zahrnutý držák pro montáž).

500051647 Radar pro pokrytí slepého úhlu, instalační a kabelová sada pro Daily VAN, krátká verze.

500051648 Radar pro pokrytí slepého úhlu, instalační a kabelová sada pro Daily VAN, dlouhá verze.

2

500051505 TPMS pro lehká nákladní vozidla.

500051506 TPMS kompatibilní s A/V vstupem.

500051507 Souprava 2 přídavných snímačů na ventilek.

1  Radarový Systém Detekce Slepého Úhlu. Systém detekce slepého úhlu (BSD) 
varuje řidiče zvukovým a vizuálním varováním, pokud se v sousedních jízdních pruzích 
nacházejí vozidla, která řidič nemusí vidět. Výstrahy umožňují řidičům postupovat  
opatrně, pokud plánují změnu jízdního pruhu.
Technické vlastnosti
- Technologie mikrovlnného radaru 79 GHz
- Bez nutnosti vrtání otvorů
- Senzory jsou umístěny uvnitř plastového nárazníku pomocí 3M nálepek
- S detekcí rychlosti
- Široký detekční úhel 120°
- Indikátor může být spuštěn, když je vozidlo v zóně slepého úhlu

2  Systém monitorování tlaku v pneumatikách. 
Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) neustále kontroluje teplotu a tlak 
pneumatik. 

K dispozici jsou dvě různé verze:

TPMS pro lehká nákladní vozidla
Sada obsahuje:
- 4 snímače na ventilek
- 4 prachotěsné kryty
- 1 displej: (D)42 × (Š)88 × (V)14 mm
Technické vlastnosti:
- Rozsah tlaku: 0–5,2 bar / 0–75 PSI
- Vizuální a zvuková výstraha
- Automatický test systému  

při každém zapnutí
- Inteligentní klidový režim pro  

úsporu energie

TPMS kompatibilní s A/V vstupem*

Sada obsahuje:
- 4 snímače na ventilek
- 4 prachotěsné kryty
- 1 jednotku EDC
Technické vlastnosti:
- Rozsah tlaku: 0–4,5 bar / 0–65 PSI
- Tlačítko pro zapnutí/vypnutí systému  

na A/V monitoru jedním stisknutím
- Vizuální a zvuková výstraha
- Automatický test systému  

při každém zapnutí

* Tento systém TPMS je kompatibilní s multimediálním systémem (číslo dílu 500051523, číslo dílu 500051524, číslo dílu 
500051525, PN 500051638, PN 500051639, PN 500051640)

Vždy bezpečně.
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Budoucnost na palubě vozidla.
Profesionální Bezpečnostní Systémy. 
Vysoce kvalitní parkovací bezpečnostní systémy zajišťují větší přehled při manévrování s vozidlem. Každý výrobek je navržen tak, aby poskytoval maximální spolehlivost  
při standardním i náročném použití. K dispozici jsou tři sady s barevnými TFT LCD displeji a buďto se dvěma, nebo s jednou voděodolnou kamerou.

Číslo dílu Popis

1 500052042 Sada zadní kamery.

2 500052047 Sada zadní kamery.

3
500049942 Systém NIS Daily CAB.

500049943 Systém NIS Daily VAN (sada pro integraci zadního brzdového světla Daily).

3  Kamera pro systém Daily CAB/VAN. Sada kamery plug & play pro zobrazení RVC 
v systému OEM IVECO NIS Daily.

1  Kompletní sada pro výhled dozadu. SADA obsahuje veškeré příslušenství potřebné 
pro instalaci, včetně videokabelu o délce 15 m. 
 

Technická specifikace:

2  Kompletní sada pro výhled dozadu. SADA obsahuje veškeré příslušenství potřebné 
pro instalaci zadní kamery, včetně videokabelu o délce 20 m a držáku s oboustranně lepicí 
plochou pro instalaci monitoru na palubní desku.

Technická specifikace:

Zadní kamera
- Jas 0,5 lux
- Snímač CMD 1/4"
- Systém NTSC
- Normální a zrcadlový obraz
- Rozlišení 280 000 pixelů
- Snímková frekvence 25 fps
- Pozorovací úhel 140°
- Vodotěsnost IP67
- Videokabel o délce 6 m
- Rozměry 2 x 2,5 cm
- 12 V

Infračervená zadní kamera
- Manuální/automatická aktivace
- Jas 0,5 lux
- Snímač CDM 1/4" 
- Systém NTSC
- Zrcadlový/normální obraz
- Rozlišení 960 x 576 pixelů
- Snímková frekvence 25 fps
- Pozorovací úhel 130°
- Vodotěsnost IP67
- Rozměry 1,4 x 1,4 cm
- Videokabel o délce 6 m
- 12 V

Ultratenký 7" monitor
- 7" TFT/LCD monitor
- Rozlišení 480 x 232 pixelů
- Systém PAL/NTSC – formát 16 : 9, 4 : 3 
- Dotykové klávesy
- Otáčení obrazu 90°/180°/270°/360°
- Pozorovací úhel 60° horizontálně / 60° vertikálně
- Nastavení barev/kontrastu/jasu
- 1 audio vstup
- 2 video vstupy
- Infračervený vysílač pro sluchátka IR DUAL
- Dálkové ovládání
- Napájení 12 V 
- Rozměry: 17,8 x 11,8 x 2 cm
- Automatická aktivace zadní kamery

Ultratenký 7" monitor
- 7" TFT/LCD monitor
- Rozlišení 1 080 x 480 pixelů
- Systém PAL/NTSC – formát 16 : 9 
- Dotykové klávesy
- Otáčení obrazu 90°/180°/270°/360°
- Nastavitelný úhel/sklon pomocí držáku
- Nastavení barev/kontrastu/jasu
- 1 audio vstup
- 2 video vstupy
- Infračervený vysílač pro sluchátka IR DUAL
- Napájení 12 V 
- Automatická aktivace zadní kamery
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1  7" přenosná navigace IVECO Evropa.
7" dotyková obrazovka s vysokým rozlišením (800 × 480 pixelů), kompletní mapa Evropy 
TomTom™, zahrnuje Rusko a Turecko.
- Velikost 188 × 114 × 12 mm
- 2D/3D zobrazení
- Informace o rychlosti a upozornění na měření rychlosti Autovelox
- Reálné zobrazení dopravního značení a asistenční systém pro udržování v jízdním pruhu
- Přizpůsobení loga IVECO při spuštění
- Databáze bodů zájmu prodejci EU IVECO
- Automatický audio-/videovstup pro zadní kameru.

1  7" přenosná navigace IVECO pro nákladní vozidla, Mapa Celé EU.
- 7" dotykový displej s vysokým rozlišením
- Rozměry: 188 × 114 × 12 mm
- Mapy TomTom Evropě pro 43 zemí, včetně Ruska a Turecka
- Technologie Bluetooth® Handsfree podporující současnou navigaci a telefonování
- Přizpůsobení loga IVECO při spuštění
- Databáze bodů zájmu – prodejci EU IVECO
- Automatický audio/video vstup pro zadní kameru
- Audio výstup
- Integrovaný systém osvětlení eco-traffic
- Speciální software pro nákladní vozy: Po zadání hodnot, jako jsou hmotnost vozidla a  

typ přepravovaného materiálu, software vypočítá nejlepší možnou trasu s přihlédnutím 
k šířce vozovek, výšce tunelů a hmotnostním omezením mostů pro těžká vozidla.

Balení v obou případech zahrnuje: autonabíječku, systém pro montáž na okno,  
mini USB kabel, 2.5 audio/videokabel jack pro vstup zadní kamery, návod,  
devítiznakový displej s nastavitelným jasem, odnímatelnou upínací destičku.

2  Audiosystém IVECO DAB + Rádio.
- Snímatelný čelní panel s LCD displejem
- Přední slot na SD kartu a USB vstup
- Bluetooth®

- Přehrávač CD/MP3/WMA
- 4 kanály × 40 W max.

3  Digitální Autorádio IVECO. 
- Snímatelný čelní panel a matricový LCD displej s bílým podsvícením a integrovaným 

audiostreamováním a spojením Bluetooth®

- Elektronická ochrana proti otřesům
- DSP ekvalizér se zvukovými efekty (klasika–rock–pop–plochý)
- Uložení 18 stanic v pásmu FM a 12 stanic v pásmu AM
- FM-AM-RDS-PLL EON radiopřijímač
- 1 slot na SD kartu, max. 8 GB
- 1 přední USB port, max. 8 GB

4  Blaupunkt Toronto 440 BT.
- Kompatibilní CD přehrávač s podporou CD-DA, CD-R, CD-RW
- 2 přední USB porty, slot na SD kartu a vstup Aux
- Integrované audiostreamování a přístup k adresáři v paměti telefonu přes Bluetooth®

- Autorádio FM/AM World Tuner RDS, možnost uložení až 25 stanic
- Přehrávač formátů WMA a MP3 s funkcí ID3-Tag (zobrazuje soubory a složky)
- Kompatibilita se zařízeními iPod a iPhone a systémem Android
- Výkon 4 × 50 W

Číslo dílu Popis

1
500051516 7" přenosná navigace IVECO Evropa.

500049944 7" přenosná navigace IVECO pro nákladní vozidla, mapa celé EU.

2
500050803 Audiosystém IVECO DAB + Rádio.

500051529 Audiosystém IVECO DAB + Radio + ovládání na volantu.

3 500050806 IVECO Digital Radio.

4 500051866 Blaupunkt Toronto 440 BT.
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1  Zadní Wi-Fi Kamera. Speciální kamera k pozorování prostoru za vozidlem  
při couvání pomocí chytrého telefonu nebo tabletu se systémem Android/iOS  
jako monitor v aplikaci „IVECO Cam“.
Obecné charakteristiky:
- Automaticky ukládaná videa
- Možnost prohlížet uložená videa ze zadní kamery DvR
- Při použití Wi-Fi kamery zůstávají všechny 3G funkce aktivní
- Časovač udržuje připojení Wi-Fi kamery aktivní po dobu 60 minut  

po vypnutí vozidla

Parkovací senzory. Pro zvýšení bezpečnosti IVECO Accessories navrhuje přední a zadní 
parkovací senzory pro snadné manévrování a parkování. Zabraňují nárazům, které mohou 
způsobit nechtěné poškození vozidla. K dispozici jsou dvě verze.

2  Základní sada zadních parkovacích senzorů s bzučákem 12 V
- Montážní otvor: 19 mm
- Hloubka senzorů: 15 mm
Sada obsahuje:
- 4 přední senzory s možností přelakování
- reproduktor pro čtyřstupňovou zvukovou signalizaci
- kabel s konektory pro snadnou montáž
- vrták na otvor v zadním nárazníku

3  Parkovací senzory pro zapuštěnou montáž 12/24 V
- Montážní otvor: 18–22 mm
- Nastavitelná hloubka senzorů: 17 mm
Sada obsahuje:
- 4 senzory
- 4 šikmé adaptéry 12°
- 4 ploché adaptéry
- 4 kryty senzorů
- 4 kabely senzorů
- 4 kusy oboustranně lepicí pásky
- řídicí jednotku, rozměry: 98 × 72 × 25 mm
- kabel senzoru: 4,5 + 4,5 m
- vrták na otvor v zadním nárazníku

Číslo dílu Popis

1
500051579 Zadní Wi-Fi kamera pro dodávkové vozy – k objednání samostatně, č. dílu 5801557593 (třetí „záložní“ doraz se zadní kamerou).

500051580 Zadní Wi-Fi kamera pro podvozky s kabinou.

2 5802234765 Základní sada zadních parkovacích senzorů. 

3

500051501 Přední parkovací senzory pro zapuštěnou montáž.

500051502 Zadní parkovací senzory pro zapuštěnou montáž.

500051504 LED displej s kabelem 10,5 m.
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Nepřetržité připojení.
Bezdrátový Apple CarPlay - Bezdrátové Android Auto. Bezdrátový Apple CarPlay / 
bezdrátové Android Auto vám umožní připojit váš iPhone nebo smartphone se systémem 
Android k vozidlu, aniž byste potřebovali kabel USB.  
Bezdrátový Apple CarPlay / bezdrátové Android Auto jsou dvě standardní funkce, díky 
nimž může iPhone nebo smartphone Android komunikovat s vaším vozidlem. K tomu 
potřebujete kompatibilní smartphone nebo iPhone 5 nebo novější, iOS 7.1 nebo novější a 
vozidlo, které tento systém podporuje.
Bezdrátový Apple CarPlay / bezdrátové Android Auto jsou nejbezpečnějším způsobem,  
jak využívat výhod funkcí vašeho smartphonu při řízení. 
Co přesně dělá? Na displeji vašeho vozidla zobrazuje všechny nejužitečnější funkce 
smartphonu. K dispozici jsou mapy, které jsou velmi užitečné, pokud vozidlo není vybaveno 
navigací, což je klasická funkce telefonu, to znamená, že ke svým kontaktům máte snadný 
přístup a můžete volat bez použití rukou. Můžete také číst a odesílat zprávy, je kompatibilní 
s Apple Music a Spotify i s aplikacemi třetích stran. Včetně Sigic, WhatsApp, Tidal, Audible 
a mnoha dalších.
Bezdrátový Apple CarPlay a bezdrátové Android Auto lze ovládat třemi různými způsoby: 
- používáním Siri/Google Voice pro hlasové příkazy;
- poklepáním na dotykovou obrazovku;
- pomocí jakýchkoli ovladačů nebo knoflíků používaných k ovládání informačního  
 a zábavního systému vozidla.

Hlavní charakteristiky:
- Rádio s POKROČILÝM AM/FM TUNEREM
- Audiosystém DAB Radio + s DAB+ DAILY 2021 rescan antény
- 9" WVGA TFT LCD DIGITÁLNÍ monitor
- Kapacitní displej s vysokým jasem a rozlišením (1 024 × 600 pixelů)
- Antireflexní dotyková obrazovka
- Dynamické grafické rozhraní přizpůsobené pro IVECO
- Vyskakovací okno při zapnutí s logem IVECO
- ON-LINE navigace
- Integrované Bluetooth® verze 4.2
- Integrované Wi-Fi
- Resetování ovládacích prvků na volantu DAILY 2021
- Vstupní kamera zpátečky
- RCA kabel se čtyřmi porty
- 1 výstup na subwoofer
- Funkce DUAL ZONE A/V (dvojzónové A/V)
Multimediální přehrávač:
- Videoformáty MP4/WMV/AVI/MKV 
- Audioformáty MP3/WMA/WAV/AAC 
- Obrázky JPG/JPEG/BMP/PNG

Číslo dílu Popis

1

500051638 Bezdrátový CarPlay / bezdrátové Android Auto.

500051639 Bezdrátový CarPlay + sada kamery pro Daily CAB.

500051640 Bezdrátový CarPlay + sada kamery pro Daily VAN.
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1  Multimediální Systém Full Vision založený na Systému Android. Multimediální 
systém „FULL VISION“ je dodáván včetně navigačního systému a zadní kamery a nabízí  
tak kompletní multimediální a navigační řešení, včetně bezpečného couvání.
Hlavní charakteristiky:
- Kapacitní displej HD 8" IPS – matný
- Osmijádrový procesor
- Android 10.0
- Přednahrané aplikace: Aplikace Alexa / Hudba / Video / Aux in / A2DP / Zadní Wi-Fi 

kamera Daily (IVECO Up IVECO-business APP), YouTube, Netflix, GoogleMap, Easy 
Connection pro chytré telefony s operačním systémem Android a iOS

- Příprava pro iPhone
- 2 USB pro audio video soubory
- Bluetooth® 4.1
- Hard disk 16 GB
- DVR
- Wi-Fi
- Body zájmu IVECO a Camper
- Rádio s dvojitým RDS tunerem a tuner
- Integrovaný DAB + tuner
- Kryt je součástí
- Kabely pro nastavení mikrofonu a antény
- Ovládání na volantu (500051526)/VOLITELNÁ VÝBAVA: 78319.

2  Sada zadní kamery pro Daily CAB a VAN. Sada zadní kamery Plug & Play  
pro bezdrátový CarPlay / MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM FULL VISION ZALOŽENÝ  
NA SYSTÉMU ANDROID.

Číslo dílu Popis

1

500051523 Multimediální systém založený na Systému Android.

500051528 Sada full vision pro Daily VAN včetně zadní kamery.

500051527 Sada full vision pro Daily CAB včetně zadní kamery.

2
500051524 Sada profesionální kamery pro Daily CAB.

500051525 Sada profesionální kamery pro Daily VAN.

Nepřetržité připojení.
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Číslo dílu Popis

1 500051756 Qi Kolébka pro chytrý telefon.

2
500051508 Systém android s navigací do přístrojové desky.

500051512 Zadní kamera pro systém Android do přístrojové desky.

3 500051469 GPS lokátor Mario.

1  Kolébka pro chytrý telefon. Kolébka pro chytrý telefon s integrovanou technologií 
Qi pro rychlé nabíjení v porovnání s klasickou 5V nabíječkou.  
Obecné charakteristiky:
- Speciální držák na přístrojovou desku
- Souprava pro nabíjení s „plug & play“ připojením s konektorem TYCO
- Měnič napětí z 12 V na 5 V
- Provozní teplota −25 až +85 °C.
- Max. spotřeba při rychlém nabíjení: 16 mAh při 12 V
- Certifikace elektromagnetické shody Qi
- Certifikace TUV a Red-CE.

2  Systém Android s navigací do přístrojové desky. Pomocný systém pro inteligentní 
řízení je produkt, který zahrnuje více funkcí:
- 8" digitální obrazovka s kapacitním dotykovým displejem s vysokým rozlišením 
- Navigační systém GPS se třemi různými způsoby navigace: navigace podle map,  

v reálném čase, nebo obojí 
- Upozornění na rychlostní radary
- DVR s kamerou s vysokým rozlišením pro záznam případné nehody
- Přehrávání záznamu jízdy
- BT telefon / BT hudba
- Navigace s kompletními mapami Evropy.

3  GPS lokátor Mario. GPS lokátor Mario je satelitní systém ochrany příští generace. 
Umožňuje lokalizovat vozidlo prostřednictvím aplikace a zobrazit polohu přímo na displeji 
telefonu nebo obrazovce počítače.
Specifikace:
- Lokalizace přes internet: umožňuje kontrolovat zvolené trasy, možnost hlásit ujeté 

kilometry, spotřebované palivo, překročené rychlostní limity a kontrolovat časy 
přestávek a jízdy

- Satelitní alarm: v případě odcizení vozidla bude odeslána zpráva s geografickým 
umístěním.

Nepřetržité připojení.
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Příjemnější 
cestování.
1  Řada Customizer. Přizpůsobení je možné pouze pro minimální objednávku  
25 sad. Střední část opěradla a sedadla jsou k dispozici v různých barvách a prošitích 
(viz níže), stejně jako vyšívané logo na opěrce hlavy. Odstín textilie

Odstín švů

MAXIMÁLNĚ POHODLNÉ SEZENÍ  
Paměťová pěna v sedáku a opěradle a dokonce 
i v opěrce hlavy zajišťují maximální komfort.

Číslo dílu Popis

1

500051708 SEDADLO ŘIDIČE standardní.

500052000 SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro ovladač nastavení opěradla.

500052001 SEDADLO SPOLUJEZDCE, jednoduché, efektivní.

500052002 Dvojsedadlo standardní se středními bezpečnostními pásy.

500052003 Dvojsedadlo se středními bezpečnostními pásy a popelníkem.

500052004 Opěrka hlavy.
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Číslo dílu Popis

1

500051682 SEDADLO ŘIDIČE standardní.

500051683 SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro ovladač nastavení opěradla.

500051684 SEDADLO SPOLUJEZDCE, jednoduché, efektivní.

500051685 Dvojsedadlo standardní se středními bezpečnostními pásy.

500051686 Dvojsedadlo se středními bezpečnostními pásy a popelníkem.

500051687 4 SEDADLA SPOLUJEZDCŮ.

500051688 Opěrka hlavy.

Číslo dílu Popis

2

500051675 SEDADLO ŘIDIČE standardní.

500051676 SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro ovladač nastavení opěradla.

500051677 SEDADLO SPOLUJEZDCE, jednoduché, efektivní.

500051678 Dvojsedadlo standardní se středními bezpečnostními pásy.

500051679 Dvojsedadlo se středními bezpečnostními pásy a popelníkem.

500051680 4 SEDADLA SPOLUJEZDCŮ.

500051681 Opěrka hlavy.

Číslo dílu Popis

3

500051689 SEDADLO ŘIDIČE standardní.

500051690 SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro ovladač nastavení opěradla.

500051691 SEDADLO SPOLUJEZDCE, jednoduché, efektivní.

500051692 Dvojsedadlo standardní se středními bezpečnostními pásy.

500051693 Dvojsedadlo se středními bezpečnostními pásy a popelníkem.

500051694 Opěrka hlavy.
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4

5

Číslo dílu Popis

5

500051702 SEDADLO ŘIDIČE standardní.

500051703 SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro ovladač nastavení opěradla.

500051704 SEDADLO SPOLUJEZDCE, jednoduché, efektivní.

500051705 Dvojsedadlo standardní se středními bezpečnostními pásy.

500051706 Dvojsedadlo se středními bezpečnostními pásy a popelníkem.

500051707 Opěrka hlavy.

Číslo dílu Popis

4

500051695 SEDADLO ŘIDIČE standardní.

500051696 SEDADLO ŘIDIČE s otvorem pro loketní opěrku a otvorem pro ovladač nastavení opěradla.

500051697 SEDADLO SPOLUJEZDCE, jednoduché, efektivní.

500051698 Dvojsedadlo standardní se středními bezpečnostními pásy.

500051699 Dvojsedadlo se středními bezpečnostními pásy a popelníkem.

500051701 Opěrka hlavy.

1  Řada Essential. Střední část z umělé kůže Nabuk.
Boční část vyrobena z Tecnoprenu. Kontrastní výšivka a švy.

2  Řada Worker. Střední část vyrobená z umělé kůže zpomalující hoření.  
Boční část vyrobená z hořčíkové tkaniny. Kontrastní výšivka a švy.

3  Řada Mirror. Střední a boční strana vyrobená z recyklované textilie.  
Kontrastní výšivka a švy.

4  Řada Amaee. Centrální elektricky svařovaný panel z recyklované textilie.  
Kontrastní prošívání s elektricky svařeným logem.

5  Řada Ecofriendly. Střední část vyrobená z tkaniny z recyklovaných rybářských sítí.
Boční část vyrobená z ekologické umělé kůže (plastifikátory na bázi přírodního semenného 
oleje – textilní výrobky z přírodních vláken – žádné těžké kovy ve stabilizátorech nebo 
pigmentech). Kontrastní výšivka a švy.
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Číslo dílu Popis

1

500036284 Premium Red.

500036285 Premium Blue.

500050698 Premium Silver.

500051499 Premium Black.

2 500025827 Pryžové koberečky.

3 500050618 Úklidová sada. 

4 500051759 Tuningová sada.

5
500050920 Klimatizace pro dodávkové vozy nebo podvozky s kabinou 2,3 cc.

500050921 Klimatizace pro dodávkové vozy nebo podvozky s kabinou 3,0 cc.

1  Látkové koberečky. Vyrobené tak, aby ladily se sortimentem potahů sedadel, jsou 
označeny vyšívaným logem a barevnými okraji. Dvojitý systém upevnění zaručuje jejich 
nehybnost v určené pozici, aby nedocházelo k nebezpečným situacím.

2  Pryžové koberečky. Pro ochranu interiéru kabiny. Odolné vůči kyselinám, 
omyvatelné, tvarově stálé. Se zvednutými okraji, které zachytávají nečistoty.

3  Úklidová sada. Bio čisticí prostředky pro úklid vašeho vozidla.  
Profesionální řada, speciální složení.
Sada 4 výrobků:
- Prostředek Shining Glass 250 ml na čištění oken
- Prostředek Perfect Interior 250 ml na čištění přístrojové desky,  

volantu a koberečků
- Prostředek Clean Air 250 ml pro osvěžení vzduchu
- Prostředek Shining Body 250 ml na ochranu karoserie.

4  Tuningová sada z nerezové oceli. Pro individuální přizpůsobení Nové Daily za 
pomoci cenných detailů, které zvýrazní její charakter a styl.
Sada obsahuje:
- Ozdobné lišty na zrcátka: sada 2 kusů
- Kryty klik dveří: sada 4 kusů.

5  Klimatizace. Používání klimatizace se už dnes neomezuje pouze na letní období,  
ale je užitečné i v zimě, kdy zkracuje čas pro odmlžení čelního okna vozidla a zaručí 
dokonalou viditelnost.

Příjemnější cestování.



Informace a obrázky v tomto katalogu jsou pouze orientační.  
IVECO si vyhrazuje právo kdykoli provést z obchodních nebo konstrukčních důvodů změny bez předchozího upozornění.
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