
lveco Daily 60C16H3.0 

Kategorie a určení vozidla 

Daily MY2019. Víceúčelový podvozek pro silniční dopravu s leg.celk.hmotností 6 t.Rám z 
přímých "C" podélníků s příčníky kruhového průřezu. Kotoučové brzdy na obou 
nápraváchHnaná zadní náprava, jednoduchý převod. Vpředu torzní tyče, vzadu vícelistové 
pružiny. 

Motor: F1 C 160hp 3.0 L EuVI 

FPT-lveco F 1 CGL411 A. Přeplňovaný vznětový řadový 
čtyřválec. Vysokotlaké přímé vstřikování Common Rail, 
Z.rozvod DOHC 16V. 2,998 cm3. Přeplňování s bypasem.
Úprava emisí EGR a katalyzátor DOC-DPF-SCR-CUC. Blow
by. El.ovládané chlazení. Teleservis. Max. výkon 11 O kW/3000-
3500 ot/min. 350 Nm/1400 ot/min. Prodloužený sevisní interval.
Euro6D 



Převodovka a spojka: Mar:1Uální 6 OD 
Plně mechanicky synchronizovaná řazená 6ti stupňová 
dvouhřídelová převodovka s řazením bowdeny.Suchá 
jednokotoučová spojka s talířovou pružinou a automatickým 
vymezováním vůle a hydraulickým ovládáním.Převodové 
poměry: 5,74-3,15-2,04-1,37-1-0,79 / R4,84 

Kabina, řízení: 
engine power - torque - RPM 

Víceúčelová kapotová kabina pro distribuční účely. Řazení na palubní desce.Sedadlo řidiče 
vícenásobně nastavite'lné, integrované opěrky hlavy, bezp.pásy. 

Rám vozidla žebřinový, ocelové tvářené podélníky s 
montovanými příčkami, podélníky s profilem 
Nápravy a pérování: 

Přední náprava 5819 QuadTor 

174x66x4 

Řídící nepoháněná náprava, kola nezávisle zavěšena na dvojici příčných ramen, pérování 
torzními tyčemi, stabilizátor, tlumiče. 

Zadní náprava(y): 450511 
Hnací tuhá náprava s bezúdržbovým uložením dvojmontáže kol v hmotnostně 
optimalizovaném tělese. Jednoduchý hypoidní převod. Zavěšení listovými pružinami, tlumiče, 
stabilizátor. 

Brzdy: 
Hydraulicky s posilovačem ovládané provozní brzdy kotoučové na všech nápravách s 
vnitřním chlazením a plovoucími třmeny 

Elektricky ovládané hydraulické ventily kol. Zahrnuje funkce ABS, 
se systémem regulace ASR, Hill holder, brzdový asistent HBA, adaptaci na polohu zátěže 

LAC, ESP s řízením stability soupravy a příčné stability vozidla. 
Parkovací brzda působící mechanicky na bubnovou parkovací brzdu zadních kol 

Elektrická soustava: 12V, baterie s el. odpojovačem v levém schůdku, systém multiplex s 
CAN, autodiagnostické funkce napojené na telematiku. 

Daily 60C16H3.0 Barva kabiny: Červená IC313 Rozvor: 3750 mm 
Detaily výbavy pro trh (VCB+VM bez individ. upgradu): 
Převod nápravy 4.30 

Omezovač rychlosti 90 Km/h 

Alternátor 150 A (12V) 

Zadní okna kabiny 

Dvojitý trojúhelníkový závěs s torzní tyčí 

Přední stabilizátor 

Zadní stabilizátor 

Elektrické stahováni oken 

Palubní počítač s barevným TFT displejem 

Dva parkovací klíny v držácích Izolace zadní steny v kabině řidiče 

Vyhřívaný Blow-By Zásuvky pro nástavbáře 30A & S0A 

Dvousedadlo spolujezdců, 3-bodové pásy T.zatížení náprav 2300-4650 kg

Digitální tachograf DTCO 4.0 

LDWS 

ESP v.9 (ABS,ASR,MSR, HBA,HiH,LAC,TSM,HRB,HFC) 

AEBS 

Sloupek řízení nastavitelný ve 2 osách 



Konektor pro nástavbáře 20 & 12 PIN 
Determálnf zabarvená čelní sklo 
Dálkově ov.centr.zamykání s imobil_izérem 
Držák náhr.kola pod rámem vzadu 
Denní světla s optimální životností žárovek 

Vyhřlvání palivového filtru 
Náhradní kolo 
Bez ochranného štítu chladiče 
Výfuková trubka uprostřed dozadu 

Výbava na přání zákazníka: 
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Airbag řidiče 

Volant s multifunkčními tlačítky 

Přední zástěrky pro podvozek 

Dálkově ovládaná vyhřívaná vnější zrcátka 
Akustická signalizace zpátečky vzadu 

I _Descrlption ... ___ 

Automatická klimatizace 

Kompresor_klimatízace 

1 Tempomat ___________ . 

Pevný zadní nárazník 
Palivová nádrž 70 I, tvarovaná 

\(yti_říyc111� i,.�r:l_a.d_l<:!_řícJJ_č�_ � <?_d_p�_':!?-.�_n_Él -� ��-�erni a loketní opě:r�<,>',I, � st na,staveni 

QAI? I FM rMJ9.. U:ff IIJ.? f?l�P3-L

Palivová nádrž 120L 

Plnicí hrdlopaliva na _nádrži . 
Bez zadního okna 
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Záruka : Std. záruka FULL na celé vozidlo 24 měsíců bez omezení počtu najetých k ilometrů. 


