Iveco predstavuje novú Daily Electric

Pri príležitosti 19. ročníka veľtrhu Ecomondo venovanému zelenej ekonomike spoločnosť
Iveco uvádza na európsky trh exkluzívne vozidlo s nulovými emisiami.

Rimini, 4. novembra 2015

Po jednoznačnom úspechu nové Daily, víťaza prestížneho ocenenia Medzinárodné
dodávkové vozidlo 2015, predstavuje Iveco svetovú novinku: novú Daily Electric. Vozidlo
bolo odhalené na veľtrhu Ecomondo zasvätenému zelenej a cirkulárnej ekonomike, ktorý
prebiehal v dňoch od 3. do. 6 novembra v Rimini Fiera.
Nové Iveco Daily Electric je plne elektrické vozidlo s nulovými emisiami. Zaručuje
maximálnu udržateľnosť, vyznačuje sa vynikajúcou spoľahlivosťou a je ideálne na výjazdy
do mesta, napríklad na priamy rozvoz alebo prepravu cestujúcich. V porovnaní s
predchádzajúcim modelom ponúka toto vozidlo celý rad nových funkcií. Spotreba energie je
nižšia vďaka vysoko účinnému, ľahkému elektrickému príslušenstvu a životnosť batérie bola
predĺžená až o 20 %. Nová Daily Electric sa môže pochváliť aj užitočným zaťažením vyšším
približne o 100 kg. Výkon batérie je optimalizovaný pre všetky poveternostné a teplotné
podmienky a batérie sú 100 % recyklovateľné.
Flexibilné režimy dobíjania vozidla patentované spoločnosťou Iveco umožňujú dobíjať Daily
z verejnej i súkromnej infraštruktúry – dobíjanie z rýchlonabíjacej stanice trvá v priemere len
dve hodiny.
Nová Daily Electric ponúka najvyššiu účinnosť vo svojej triede a predĺžený dojazd
dosahujúci až 280 km podľa homologovaného cyklu NEDC* (Nový európsky jazdný cyklus)
v konfigurácii s troma batériami.
Vozidlo umožňuje vodičovi vybrať si medzi dvoma režimami jazdy: Eco a Power. V režime
Eco je krútiaci moment motora upravený na minimalizáciu spotreby energie bez
obmedzenia maximálnej rýchlosti vozidla. V režime Power má vodič k dispozícii celý výkon
hnacieho elektromotora.
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Iveco je značka spoločnosti CNH Industrial N.V., svetového lídra na trhu kapitálového
tovaru, ktorá je kótovaná na americkej burze New York Stock Exchange (NYSE: CNHI)
a na MercatoTelematicoAzionario talianskej burzy „Borsa Italiana“ (MI: CNHI).
Spoločnosť Iveco sa zaoberá navrhovaním, výrobou a predajom nákladných vozidiel.
Do jej portfólia patria ľahké, stredne ťažké a ťažké komerčné vozidlá, ale aj terénne
modely či špeciálne vozidlá určené napríklad na terénne misie.
Do širokej ponuky spoločnosti Iveco patrí okrem iného dodávkové vozidlo Daily, ktoré
spadá do hmotnostnej kategórie 3 – 7 ton, Eurocargo v kategórii 6 – 16 ton, Trakker
(vozidlo určené na terénne misie) a Stralis – obe vozidlá viac ako 16 ton. Okrem toho
sa pod značkou Iveco Astra vyrábajú terénne vozidlá, nákladné vozidlá s pevným alebo
kĺbovým rámom a takisto špeciálne vozidlá na rôzne účely.
Spoločnosť Iveco zamestnáva na celom svete takmer 21 000 ľudí. Riadi výrobné
závody v 7 krajinách v Európe, Ázii, Afrike, Oceánii a Latinskej Amerike, v ktorých sa
vyrábajú vozidlá vybavené najmodernejšími technológiami. 4 200 predajných miest a
servisných stredísk vo viac ako 160 krajinách zaručuje technickú podporu bez ohľadu
na to, kde sa vozidlo spoločnosti Iveco používa.
Viac informácií o spoločnosti Iveco nájdete na: www.iveco.com
Viac informácií o spoločnosti CNH Industrial nájdete na: www.cnhindustrial.com

V prípade záujmu o ďalšie informácie, prosím, kontaktujte:

Klára Rylichová, manažerka marketingu Iveco pro ČR a SR
Telefon: 739 585 024
E-mail: klara.rylichova@external.cnhind.com
Informace o společnosti Iveco naleznete na: www.iveco.cz
Informace o společnosti CNH Industrial na: www.cnhindustrial.com

2

