АКЦИЯ
IVECO DAILY 70C15H V
Ван

*Снимката има илюстративна цел. Показаният модел може да се различава от описания по-долу.

ТИП:

70C15H V - B70V

КОЛЕСНА ФОРМУЛА:

4X2

МЕЖДУОСОВО РАЗСТОЯНИЕ:

мм

4100

ВЕРСИЯ / ВИСОЧИНА

мм

Ван / H3 – 2100мм (18m3)

СКОРОСТНА КУТИЯ:

6-степенна ръчна скоростна кутия

МОЩНОСТ НА ДВИГАТЕЛЯ:

к.с.

F1c(2998cm3) EURO VI – 150к.с
(110kW)

ОБЩО ТЕГЛО, технически:

кг

7000

ПОЛЕЗЕН ТОВАР шаси, ок.:

кг

3977

СОБСТВЕНО ТЕГЛО, ок.:

кг

3023

ЦВЯТ

50105 – бяло ic194

ГУМИ

225/75R16

ПРЕДНО ОКАЧВАНЕ

Мех.торсионна щанга (quad-tor)

ЗАДНО ОКАЧВАНЕ

Механично задно окачване

ЦЕНА АВТОМОБИЛ-33 509.00 EUR
 Доставка: На склад - София
 Условия на плащане: Допълнително уточнени
 Гаранция: 24 месеца (спрямо общите условия на Iveco)

АКЦИЯТА ВАЖИ ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Стандартно и допълнително оборудване:
• Двигател – Дизелов – 2998 см3
– четири цилиндров
– 16 клапана
– два разпределителни вала
– директно впръскване, турбо компресор, междинно охлаждане
– Common Rail инжекцион
– мощност – 150 к.с. ( 110 kW)
• ESP 9 - Електронна стабилизираща програма
–
ABS - Антиблокираща система на спирачките
–
EBD-Електронна система за разпределение на спирачното усилие
–
ASR-Система предпазваща от приплъзване
–
MSR-Контролира оборотите на двигателя и ги забавя при отпускане на газта
–
Hill Holder-Задържа спирачките, за да подпомогне потеглянето при наклон
–
LAC-Отчита разпределението на товара по дължина
–
TSM-Отчита наличието на ремарке и адаптира контролната стратегия на ESP системата според това
–
HRB-Увеличава спирачната сила при аварийно спиране
–
HFC-Отчита и компенсира недостатъчното спирачно усилие
–
RMI&ROM-Контролира завъртането на превозното средство при аварийно завиване
• 110 Ah акумулатор
• Дневни светини
• Електронен тахограф
• Система за следене лентата за движение
• Звуков сигнал задна
• Ел. Настройване на огледала с подгряване
• Късо рамо за огледало в нов модел
• Атермично зелено тонирано предно стъкло
• Дръжки за влизане в кабината за водача и пътника
• Дистанционно централно заключване
• Облицовка на задния панел на кабината
• Акустичен комплект за комфорт
• 24l DEF резервоар отстрани на рамата
• Подгревател за горивен филтър
• Резервоар с неправилна форма 100l
• Резервно колело
• Държач за резервното колело в товарното пространство
• Клинове срещу самопотегляне
• Мек калъф на волана
• Централно разположена ръчна паркинг спирачка
• DPF
• 150A Алтернатор
• 4.556 предавателно число заден мост
• Обороти двигател 3500
• Интилигентно зареждане на акумулатора
• Скоростна кутия 2840.6 o.d.
• Трети стоп горе отзад
• Стоманен под
• Задна стена без прозорец
• Странична плъзгаща се врата
• Седалка за водач с 3 настройки
• Двойна фиксирана пътническа седалка
• Текстилни седалки с PVC кант
• Натоварване 2500 – 5350
• Електрически прозорци
• 90км/ч ограничител на скоростта
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

270-градусови задни врати
Фарове за мъгла
Круиз контрол
Бутони за управление, разположени върху волана
Дигитално блутут радио (DAB)
Климатик с ръчно управление
Компресор климатична система 170cc
Отворено отделение със стойка за телефон + USB конектор (зареждане)
Заден полуелиптичен листов ресор
Вътрешна облицовка на товарното отделение

