Daily Blue Power:
η νέα βιώσιμη σειρά για διανομές χωρίς
περιορισμούς σε αστικές περιοχές.
Η νέα οικογένεια Daily Blue Power παρουσιάζει το τέλειο όχημα για αστικές
και προαστιακές αποστολές. Μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα κέντρα των
πόλεων όλο το εικοσιτετράωρο, απελευθερώνοντας τους μεταφορείς από
τους περιορισμούς των περιβαλλοντικών κανονισμών με τον νικηφόρο
συνδυασμό τεχνολογίας, τις χαμηλές εκπομπές ρύπων και τις μειωμένες
περιβαλλοντικές
επιπτώσεις,
την
υψηλή
απόδοση
και
την
αποτελεσματικότητα. Η νέα σειρά Daily Blue Power είναι προετοιμασμένη για
το μέλλον και προσφέρει ελευθερία επιλογής μεταξύ τριών τεχνολογιών.

Daily Hi-Matic Natural Power: το πρώτο όχημα Συμπιεσμένου Φυσικού
Αερίου με αυτόματο κιβώτιο 8 ταχυτήτων στη βιομηχανία LCV – ο τέλειος
συνδυασμός καυσίμου χαμηλών εκπομπών και εύκολης οδήγησης στις
αστικές περιοχές.
Daily Euro 6 RDE Ready: το πρώτο όχημα LCV που συμμορφώνεται με
τους κανονισμούς για τις εκπομπές ρύπων πραγματικής οδικής κυκλοφορίας
για το 2020, όπως επαληθεύει ο Ολλανδικός Οργανισμός Εφαρμοσμένης
Επιστημονικής Έρευνας (ΤΝΟ). Μια μοναδική προσφορά στην αγορά.
Daily Electric: το όχημα με μηδενικές εκπομπές που επιτρέπει την
κυκλοφορία και διανομή στις πόλεις με τους αυστηρότερους περιορισμούς
κυκλοφορίας.
Suzzara, 2 Οκτωβρίου 2017-10-10
H Iveco παρουσίασε σήμερα τη νέα οικογένεια Daily Blue Power, τον αειφόρο
επιχειρηματικό εταίρο των αστικών μεταφορέων που ανοίγει το δρόμο για την
Διανομή Χωρίς Περιορισμούς, απελευθερώνοντάς τους από το εμπόδιο της
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αύξησης των περιορισμών πρόσβασης στις πόλεις. Η νέα σειρά λαμβάνει
υπόψιν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και παρέχει μια λύση που βασίζεται σε
μια τεχνολογία βιώσιμη από τη φύση της.
Οι βιώσιμες μεταφορές αποτελούν σήμερα μια πραγματικότητα με το
Daily Blue Power.
Η προσφορά προϊόντος Daily Blue Power είναι μοναδική στην Αγορά.
Προσφέρει πραγματική ελευθερία επιλογής μεταξύ τριών διαφορετικών
τεχνολογιών για να ταιριάζει με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της αποστολής
και της επιχείρησής τους.
Ο Pierre Lahutte, Πρόεδρος της Iveco, εξηγεί: «Μπροστά στην τρέχουσα
πίεση για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την αύξηση των
περιορισμών πρόσβασης στις πόλεις, η βιωσιμότητα αποτελεί ένα σημαντικό
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις μεταφορών. Η βιωσιμότητα
ήταν πάντα μια βασική αξία για την IVECO και είδαμε εδώ και πολύ καιρό ότι
η πορεία προς τη βιώσιμη αστική μεταφορά πραγματοποιείται μέσω της
προηγμένης τεχνολογίας Diesel καθώς και μέσω των εναλλακτικών οχημάτων
όπως το ηλεκτρικό όχημα και το όχημα με φυσικό αέριο. Ειδικότερα, γι’ αυτό
έχουμε πρωτοστατήσει σε εναλλακτικούς τρόπους κίνησης για πάνω από 20
χρόνια και επενδύσαμε σε προηγμένες τεχνολογίες για δραστική μείωση των
εκπομπών στους κινητήρες Diesel. Το Daily Blue Power αποτελεί την κορυφή
όλων των εργασιών που έχουμε κάνει στον τομέα αυτό, προσφέροντας στους
πελάτες μας μια μοναδική επιλογή που τους παρέχει ένα ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα για την ανάπτυξη της αειφόρου επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας σε αστικές περιοχές χωρίς περιορισμούς».
DAILY Hi-Matic Natural Power: η καλύτερη λύση για τις αστικές
μεταφορές γίνεται ακόμα καλύτερη
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To Daily Hi-Matic Natural Power είναι το πρώτο LCV που χρησιμοποιεί
συμπιεσμένο φυσικό αέριο και διαθέτει αυτόματο κιβώτιο 8 ταχυτήτων στον
τομέα του. Αριστοποιεί την ήδη βέλτιστη λύση για τις αστικές μεταφορές
προσφέροντας τον τέλειο συνδυασμό: τη βιωσιμότητα της τεχνολογίας
φυσικού αερίου της IVECO, Natural Power, και την απόλυτη στην κλάση του
οδηγική απόλαυση χάρη στην αποκλειστική χρήση του κιβωτίου μετάδοσης
κίνησης Hi-Matic. Αυτό το όχημα προσφέρει τη στιβαρότητα, τις επιδόσεις και
την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει τη σειρά Daily, καθώς και μεγαλύτερη άνεση
και οικονομία καυσίμου, με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές ρύπων και CO2.
To Daily Hi-Matic Natural Power βασίζεται στην εκτεταμένη εμπειρία της
IVECO με πάνω από 20 χρόνια πρωτοποριακής εργασίας στην τεχνολογία
φυσικού αερίου. Διαθέτει τον 3-λιτρο κινητήρα F1C που παράγει 136 hp για να
προσφέρει τη μεγαλύτερη στην κατηγορία του ροπή των 350 Nm. Αυτός ο
κινητήρας βιομηχανικής παραγωγής είναι πολύ πιο ανθεκτικός και εγγυάται
περισσότερη ροπή και οδηγική ικανότητα από τους συνηθισμένους κινητήρες
που προέρχονται από τον κλάδο του επιβατικού αυτοκινήτου CNG,
παρέχοντας μια απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της ισχύος Daily Hi-Matic Natural Power είναι
εξίσου αξιοσημείωτες: ο κινητήρας πληροί τα πρότυπα Euro 6 / D με 76%
λιγότερα σωματίδια, 12% χαμηλότερες εκπομπές NOx από αυτές του
κινητήρα Diesel Euro VI 3.0 λίτρων της IVECO, που βρίσκονται ήδη σε
χαμηλά επίπεδα. Σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και σε αστικό
περιβάλλον, οι εκπομπές CO2 του κινητήρα CNG είναι κατά 3% χαμηλότερες
από αυτές της αντίστοιχης έκδοσης Diesel. Η εφαρμογή της μετάδοσης
κίνησης Hi-Matic στο CNG βελτιώνει περαιτέρω την απόδοση, επεκτείνοντας
τη διαφορά στο 5%. Αν χρησιμοποιείται βιο-μεθάνιο για τη λειτουργία του
κινητήρα CNG, οι εκπομπές CO2 μπορεί να είναι πολύ κοντά στο μηδέν, με
μείωση κατά 95%. Το Daily Hi-Matic Natural Power προσφέρει επίσης
εξαιρετική οικονομία καυσίμου, με πρόσθετη εξοικονόμηση 2,5%, σε
πραγματικό αστικό κύκλο, σε σύγκριση με την έκδοση CNG με χειροκίνητο
κιβώτιο. Η χαμηλότερη τιμή του καυσίμου CNG σε σύγκριση με το Diesel
μεταφράζεται σε πολύ ανταγωνιστικό κόστος ανά χιλιόμετρο και εάν ληφθούν
υπόψη όλοι οι παράγοντες όπως η τιμή του καυσίμου, η απόδοση του
κινητήρα και η θερμογόνος ικανότητα, το φυσικό αέριο μπορεί να αποφέρει
εξοικονόμηση κόστους άνω του 35%. Αυτό το καθιστά μια οικονομικά βιώσιμη
λύση για τους μεταφορείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν συνεχή και σκληρό
ανταγωνισμό. Το Daily Hi-Matic Natural Power είναι επίσης εξαιρετικά ήσυχο,
σε σύγκριση με το ισοδύναμο όχημα Diesel, καθιστώντας τo ιδανικό για
νυχτερινές παραδόσεις σε αστικές περιοχές. Το Daily Hi-Matic Natural Power
περιλαμβάνει επίσης την αποκλειστική εφαρμογή BUSINESS UP, η οποία
ανάγει τη συνδεσιμότητα επί του οχήματος σε ένα πραγματικό επαγγελματικό
εργαλείο δουλειάς, παρέχοντας στον πελάτη Βοηθό Οδηγού και Βοηθό
Βοηθού. Με την απόλυτη απόλαυση της οδήγησης, την οικονομία καυσίμου,
τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, την αθόρυβη χρήση, το χαμηλό TCO και την
υψηλή συνδεσιμότητα, αυτό το μοναδικό όχημα προσφέρει τον τέλειο
συνδυασμό χαμηλών εκπομπών καυσίμου και οδηγικής ικανότητας για
αστικές περιοχές, γεγονός που το καθιστά ιδανικό LCV μεταφοράς για
βιώσιμες επιχειρήσεις.
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Daily Euro 6 RDE Ready: Βιώσιμη απόδοση σε όλες τις συνθήκες
οδήγησης σε αστικό περιβάλλον

Το πιο εξελιγμένο LCV με κινητήρα Diesel στην αγορά, είναι το πρώτο που θα
δοκιμαστεί και θα επαληθευτεί για τις πραγματικές εκπομπές ρύπων - έτοιμο
για το RDE – προλαβαίνοντας κατά 3 έτη τους δύσκολους περιβαλλοντικούς
στόχους εφαρμοζόμενους από το 2020. Τροφοδοτείται από έναν σωστά
διαστασιολογημένο κινητήρα, τον F1A 2,3 λίτρων της IVECO, ο οποίος
επανασχεδιάστηκε πλήρως το 2016: με μεγαλύτερο κυβισμό από τους άλλους
κατασκευαστές, προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και φυσικά χαμηλές
πραγματικές εκπομπές NOx. Διαθέτει το προηγμένο σύστημα επιλεκτικής
καταλυτικής μείωσης (SCR) της IVECO, το οποίο επωφελείται από την 25ετή
εμπειρία της μάρκας στην τεχνολογία αυτή.
Το Daily Euro 6 RDE Ready δοκιμάστηκε από ανεξάρτητο οργανισμό, τον
Ολλανδικό Οργανισμό Εφαρμοσμένης Επιστημονικής Έρευνας (TNO),
σύμφωνα με τη νέα επίσημη διαδικασία δοκιμών υπό πραγματικές συνθήκες.
Μετρήθηκε συντελεστής συμμόρφωσης 1,2 σε σχέση με το όριο του 2,1 του
2020, αποδεικνύοντας ότι το όχημα αυτό είναι RDE-Ready σήμερα, 3 έτη πριν
από την έναρξη ισχύος των νέων περιβαλλοντικών στόχων. Το Daily Euro 6
RDE Ready είναι επίσης εξαιρετικά αποδοτικό με μειωμένη κατανάλωση στα
καύσιμα, προς όφελος του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (TCO) των
πελατών: με το τυπικό σύστημα Start & Stop και τα οικολογικά ελαστικά
Michelin, καταναλώνει έως και 7% λιγότερα καύσιμα σε σύγκριση με την
τρέχουσα έκδοση που βασίζεται στην πραγματική χρήση των πελατών σε
αστικές διανομές. Ως βασικός προμηθευτής της IVECO, η Michelin σχεδίασε
ειδικά τη νέα σειρά MICHELIN Agilis + για να εξοπλίσει το όχημα. Αυτά τα
τελευταίας γενιάς ελαστικά Agilis +, γνωστά ήδη στους επαγγελματίες χρήστες
για την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία τους, προσφέρουν κορυφαία
απόδοση στην κατηγορία, χαμηλή αντίσταση κύλισης και χαμηλό θόρυβο. Ο
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νέος σχεδιασμός πέλματος και οι ενώσεις καουτσούκ χαμηλής υστέρησης
συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα του οχήματος, ενώ το νέο σχέδιο
πέλματος με τεχνολογία ειδικών ραβδώσεων μειώνει τον θόρυβο.
Daily Electric - Δεν υπάρχουν όρια, ακόμη και σε πόλεις με τους
αυστηρότερους περιορισμούς

Η ηλεκτροκίνηση είναι ήδη μια πραγματικότητα με την IVECO: έχοντας
εισέλθει στην αγορά το 2009 και έχοντας υποστεί συνεχείς αναβαθμίσεις και
βελτιώσεις τα τελευταία 8 χρόνια, το Daily Electric έχει κερδίσει πιστούς
οπαδούς με κορυφαία απόδοση στην κατηγορία, αποδεδειγμένη ευελιξία και
πλήρη βιωσιμότητα που επεκτείνεται με τις 100% ανακυκλώσιμες μπαταρίες.
Το Daily Electric είναι ένα μοναδικό όχημα που επιτρέπει την κυκλοφορία
ακόμη και στις πόλεις με τους αυστηρότερους κυκλοφοριακούς περιορισμούς.
Διαθέτει εκτεταμένη αυτονομία έως 200 km σε πραγματικές αστικές συνθήκες
και η απόδοση της μπαταρίας είναι βελτιστοποιημένη για κίνηση σε όλες τις
καιρικές συνθήκες. Η τεχνολογία της μπαταρίας επιτρέπει μεγάλο ωφέλιμο
φορτίο και σε ταχεία φόρτιση οι μπαταρίες χρειάζονται μόνο 2 ώρες για να
επαναφορτιστούν. Η λειτουργία οδήγησης Eco-Power και οι στρατηγικές
αναζωογονητικής πέδησης ενισχύουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητά της.
Το Daily Blue Electric προσφέρει την ευρύτερη γκάμα στον κλάδο με Μικτό
Φορτίο έως 5 τόνους, έτσι ώστε να υπάρχει ένα μοντέλο για κάθε αποστολή.
Νέες πρωτοπόρες συνδεδεμένες υπηρεσίες καθιστούν το Daily Electric
ιδανικό επιχειρηματικό εταίρο. Μια νέα εφαρμογή επιτήρησης μέσω
διαδικτύου επιτρέπει στους διαχειριστές στόλων να παρακολουθούν τα
οχήματα του στόλου τους σε πραγματικό χρόνο, ελέγχοντας δεδομένα όπως
η τοποθεσία, η φόρτιση της μπαταρίας, οι ώρες λειτουργίας του κινητήρα, η
κίνηση σε χιλιόμετρα, το ιστορικό δεδομένων του οχήματος. Οι πληροφορίες
σε πραγματικό χρόνο παρακολουθούνται επίσης από την ομάδα
εμπειρογνωμόνων της IVECO με σκοπό την αποτροπή βλαβών του οχήματος
και τον προγραμματισμό των εργασιών συντήρησης. Η IVECO σχεδιάζει
επίσης να προσφέρει λύσεις χρηματοδότησης και συμβόλαια συντήρησης και
επισκευής που περιλαμβάνουν τις μπαταρίες, προκειμένου να καταστεί το
Daily Electric ακόμη πιο προσαρμοσμένο στις ταμειακές ροές και τους
οικονομικούς κύκλους των πελατών.
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Η Οικογένεια Daily Blue Power είναι ο βιώσιμος επιχειρηματικός εταίρος που
ανοίγει το δρόμο για τη ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ στις αστικές και
προαστιακές αποστολές, παρέχοντας στους χρήστες ένα σαφές
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις βιώσιμες μεταφορές

