Z NATURY MOCNY

DAILY 70C17

Euro 5+

PODWOZIE Z KABIN¥
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Kabina pojedyncza

Rozstaw osi
D³ugoœæ pojazdu
Zwis przedni
Zwis tylny
Szerokoœæ pojazdu
Od osi przedniej do tylnej œciany kabiny
Od osi przedniej do przedniej œciany zabudowy
Wysokoœæ kabiny (bez ³adunku)
Rozstaw kó³ osi przedniej
Rozstaw kó³ osi tylnej
Przeœwit (pod osi¹ tyln¹ bez ³adunku)

Q Przeœwit pod przednim zderzakiem
L Wysokoœæ na koñcu ramy bez obci¹¿enia
Œrednica skrêtu pomiêdzy krawê¿nikami
Œrednica skrêtu pomiêdzy œcianami
Przestrzeñ pod zabudowê
Standardowa d³ugoœæ zabudowy*
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Maksymalna szerokoœæ zabudowy

2550

MASY (kg)

Dopuszczalna masa ca³kowita
Dopuszczalna masa zespo³u pojazdów
Dopuszczalne obci¹¿enie osi przedniej
Dopuszczalne obci¹¿enie osi tylnej
Masa w³asna
Obci¹¿enie osi przedniej od tej masy
Obci¹¿enie osi tylnej od tej masy
Noœnoœæ ramy

7000
10500
2500
5350
2362
1498
864
4638

2379

2404

2418

2446

1508
871
4621

1530
874
4596

1537
881
4582

1546
900
4554

* - D³ugoœci zabudowy dobieraæ tak aby nie by³y przekroczone dopuszczalne naciski na osie przy równomiernym rozk³adzie ³adunku!
Masy pojazdu podane s¹ wraz z kierowc¹ i p³ynami eksploatacyjnymi.

KARTA TECHNICZNA

PODANE WARTOŒCI MAJ¥ JEDYNIE CHARAKTER ORIENTACYJNY
Powy¿sze wartoœci odnosz¹ siê do wyposa¿enia standardowego i mog¹ odbiegaæ od stanu faktycznego.
Iveco zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w dowolnym czasie i w dowolnym zakresie

Z NATURY MOCNY

DAILY 70C17

Euro 5+

PODWOZIE Z KABIN¥

NOWY
F1CFL411F

Diesel 4-ro cylindrowy, rzêdowy, 16-to zaworowy, DOHC z elektronicznym wtryskiem
bezpoœrednim typu "Common Rail". EDC, turbosprê¿arka o zmiennej geometrii VGT i
z dodatkowym ch³odzeniem powietrza do³adowuj¹cego "Intercooler"; ch³odzony ciecz¹.
Wentylator w³¹czany elektromagnetycznie, uk³ad recylkulacji spalin EGR; pu³apka cz¹stek
sta³ych jako standard. Spe³nia wymogi Normy Czystoœci Spalin EURO 5+

Nm

SILNIK

KM

F1CE5+ 170 hp
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Dane techniczne
Pojemnoœæ ca³kowita
Œrednica i skok t³oka
Moc maksymalna (CEE)
Maksymalny moment obrotowy (CEE)
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2998 cm3
95,8 x 104 mm
170 KM(125 kW) /3500 obr/min
430 Nm/1500 obr/min
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Skrzynia biegów - Manualna 6-cio biegowa, typ 2840.OD

kW

Prze³o¿enia: 1°-5,375:1, 2°-3,154:1, 3°-2,041:1, 4°-1,365:1, 5°-1:1, 6°-0,791:1, R - 4,838:1

moment obrotowy 180Nm przy 1500obr/min silnika , prze³o¿enie przystawki 1:1,04
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T³umik gazów spalinowych
Umieszczony wzd³u¿ pod³u¿nic ramy z rur¹ wydechow¹ centralnie pod ram¹
pojazdu.

Przystawka odbioru mocy: przystosowanie do monta¿u z flansz¹, maks. przenoszony
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SPRZÊG£O

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

KABINA

Kabina z wysuniêt¹ komor¹ silnika i wejœciem za osi¹,
Jednotarczowe, suche, wspomagane
Akumulator seryjny:
12V -110Ah
3 miejsca: kierowcy +2 pasa¿erów. Mocowana do
hydraulicznie, ok³adzina bezazbestowa.
Alternator seryjny: 14V -150A (2100W)
podwozia za pomoc¹ elastycznych ³¹czników.
Œrednica zewnêtrzna: 11" (279 mm).
Oœwietlenie:
Zabezpieczenie antykorozyjne nadwozia procesem
Zintegrowane halogenowe reflektory mijania i
kataforezy i cynkowaniem. Materia³ chroni¹cy przed
drogowe, œwiat³a przeciwmgielne umieszczone
uszkodzeniami dolnej czêœci nadwozia, nadkoli, komory
TYLNY MOST
w zderzaku (opcja)
silnikowej. Przednie b³otniki przykrêcane do nadwozia.
Pojedyncze prze³o¿enie std. 4,30.
Boczny pas ochronny z tworzywa sztucznego. Szyby
Opcja: 4,556 lub 5,13
UK£AD HAMULCOWY
atermiczne i przyciemniane. Przednia szyba panoramiczna,
laminowana, klejona. Przednie drzwi kabiny z szybami
Hamulce tarczowe obu osi. Przednie tarcze
RAMA POJAZDU
opuszczanymi elektrycznie. Fotel kierowcy regulowany
wentylowane
Pod³u¿nice ze stalowych profili "C" po³¹czone
w 3 p³aszczyznach, przednia ³awka dla pasa¿erów
Wymiary tarcz
Przód
Ty³
rurowymi poprzecznicami Wymiary pod³u¿nic:
dwumiejscowa, sta³a. Fotele pokryte materia³em z
Œrednica/gruboœæ [mm]
301/30 306/28
szerokoœæ: 70mm, wysokoœæ 174mm,
3 punktowymi pasami bezpieczeñstwa (dla fotela
Opis uk³adu
gruboœæ 5 mm
srodkowego z pasami dwupunktowymi) z
Dwuobwodowy uk³ad krzy¿owy z zaciskami
ZAWIESZENIE
p³ywaj¹cymi i wspomaganiem podciœnieniowym. pirotechnicznymi napinaczami i zag³ówkami.
Przednie
Elektr. wskaŸnik zu¿ycia ok³adzin ciernych. Jako Regulowana w pionie kolumna kierownicy.
Niezale¿ne przednie zawieszenie z
standard: ESP 9 zawieraj¹ce min. ABS, ASR, LAC Poduszka powietrzna kierowcy. Zewnêtrzne lusterka
szerokok¹tne z zespolonym kierunkowskazem
regulowanym dr¹¿kiem skrêtnym
(wszystkie funkcje wspomagaj¹ce prowadzenie
elektrycznie podgrzewane i sterowane. 4 g³oœniki z
umocowanym do pod³u¿nicy ramy pojazdu
pojazdu), Hill Holder
anten¹ radiow¹. Gniazdo po³¹czeniowe przyrz¹dów
zintegrowany z teleskopowym amortyzatorem
Hamulec postojowy
diagnostycznych (E.A.SY.). Zamek centralny
dwustronnego dzia³ania.
Realizowany przez wewnêtrzny ham. bêbnowy
WskaŸniki i urz¹dzenia na tablicy rozdzielczej
Tylne
tylnej osi.
- prêdkoœciomierz i obrotomierz
Sztywna belka tylnej osi, paraboliczne tylne
- komputer pok³adowy
WENTYLACJA I OGRZEWANIE
zawieszenie wielopiórowe. Hydrauliczne,
- licznik kilometrów zintegrowany z wyœwietlaczem
teleskopowe amortyzatory dwustronnego
Wymuszony nawiew powietrza z mo¿liwoœci¹
- zegarek zintegrowany z wyœwietlaczem
dzia³ania.
ustawienia 5 kierunków i 4 prêdkoœci. P³ynna
regulacja temperatury oraz obiegu wewnêtrznego. - 3 otwory DIN
UK£AD KIEROWNICZY
- schowki na desce rozdzielczej oraz uchwyty na puszki
Nagrzewnica po³¹czona z uk³adem ch³odzenia
Czteroramienne ko³o kierownicy o œrednicy
silnika.W opcji niezale¿ne ogrzewanie postojowe - kieszenie na butelki w drzwiach
390mm po lewej stronie, wspomaganie, blokada oraz klimatyzacja automatyczna z filtrem
ko³a kierownicy.
przeciwpy³kowym.

KO£A I OGUMIENIE
Podwójne na tylnej osi: 225/751 R16, obrêcze
6J16. Pe³nowymiarowe ko³o zapasowe

INNE WYPOSA¯ENIE

WYCIERACZKI PRZEDNIEJ SZYBY
Dwa ramiona wycieraczek z dwoma prêdkoœciami
i prac¹ przerywan¹. Dysze spryskiwaczy
zintegrowane z ramionami wycieraczek.

Profilowany zbiornik paliwa z zamykanym na
klucz wlewem paliwa. Standard 100 litrów
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Powy¿sze wartoœci odnosz¹ siê do wyposa¿enia standardowego i mog¹ odbiegaæ od stanu faktycznego.
Iveco zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w dowolnym czasie i w dowolnym zakresie.

