
 

   

IVECO Daily 35-160 F1C-Max faz história  

com a produção da milésima unidade 

 

Modelo é o primeiro veículo de carga  
Euro VI a atingir a marca no Brasil 

  
Lançado no mercado brasileiro no início de 2022, o IVECO Daily 35-160 F1C-Max atinge a marca 
de 1 mil unidades produzidas no complexo industrial da montadora em Sete Lagoas (MG), sendo 
o primeiro veículo de carga com motorização Euro VI a alcançar esse marco no Brasil. Parte da 
família Daily, a versão 35 é o produto mais vendido da IVECO e tem como DNA a alta tecnologia, 
com foco na redução de emissões de poluentes, segurança, conforto, economia e a consagrada 
estrutura chassi-cabine, que proporciona robustez de caminhão e versatilidade para o modelo.  
 

Bernardo Brandão, diretor de Marketing e Portfólio de Produtos da IVECO para a América 
Latina, afirma que a produção do milésimo IVECO Daily 35-160 F1C-Max demonstra os esforços 
da marca para continuar produzindo e suprir a alta demanda do segmento de transporte no país. 
“Superamos os desafios impostos pela pandemia e trabalhamos constantemente, junto aos 
fornecedores, para buscar soluções e manter o atendimento dos pedidos aos clientes e 
concessionários. A economia não para e também nos mantemos em movimento, em constante 
crescimento, para atender setores-chave, como o agronegócio e o varejo. Estamos cada vez mais 
ampliando a liderança da família Daily nos segmentos em que atua, e a nova versão Euro VI 
consagra esse histórico da linha Daily”, completa Brandão.  
 

O IVECO Daily 35-160 F1C-Max alia potência e redução no consumo de combustível para 
operações que necessitam de um veículo pronto para qualquer desafio, mas que proporcione um 
baixo custo de operação, principalmente com a alta dos combustíveis. O modelo tem chassi de 5 
mm e ganhou capacidade de carga extra de 200 quilos (PBT Técnico), comparado à versão 
anterior, chegando a 4.400 kg. 
 
IVECO 
 
IVECO é uma marca do Iveco Group N.V. (MI: IVG). A IVECO projeta, fabrica e comercializa 
uma ampla gama de veículos comerciais leves, médios e pesados, caminhões off-road e veículos 
para aplicações como missões off-road. A vasta gama de produtos da marca inclui as linhas Daily, 
Tector, Hi-Road e Hi-Way. A IVECO emprega cerca de 21 mil pessoas em todo o mundo. 
Gerencia unidades de produção em sete países na Europa, Ásia, África, Oceania e América Latina, 



 
 

 
   

onde produz veículos com as mais recentes tecnologias avançadas. 4.200 pontos de venda e 
serviços em mais de 160 países garantem suporte técnico onde quer que um veículo IVECO esteja 
em operação. 
 
Para mais informações sobre a IVECO: www.iveco.com.br 
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