NOVÝ DAF LF
PURE EXCELLENCE

Měřítko v efektivitě
přepravy

NOVÝ DAF LF PURE EXCELLENCE
V souladu s filozofií DAF Transport Efficiency jsme provedli celou
řadu inovací populárního modelu LF, jejichž výsledkem je
zdokonalení poháněcí soustavy, luxusní nový interiér, fantastický
design exteriéru, přehledná přístrojová deska a lepší výhled pro
řidiče. Nový DAF LF posunuje spolehlivost, životnost,
manévrovatelnost a komfort na zcela novou úroveň a stává se
měřítkem ve své třídě. Díky ještě vyšší užitečné hmotnosti a ještě
lepší efektivitě je nový DAF LF nejlepší volbou mezi rozvážkovými
vozidly jak pro majitele, tak pro řidiče. Zkrátka: Pure Excellence.
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DAF Transport Efficiency

přináší Pure Excellence

DAF LF

DAF TRANSPORT EFFICIENCY

04 | 05

Mezi přednosti modelu LF náleží nejvyšší užitečná hmotnost v celém odvětví,
bezkonkurenční manévrovatelnost, dlouhá životnost a skvělý komfort a vstřícnost vůči
řidiči. Nyní jsme toto rozvážkové vozidlo DAF posunuli ještě o krok dále, abyste mohli
dosahovat ještě vyššího zisku na ujetý kilometr. Výsledkem je nový DAF LF.

Optimalizovaný rozvoz po městě

Vynikající komfort pro řidiče

Se širokou nabídkou rozvorů kol, optimalizovanými motory

Díky skvělému designu interiéru je nový DAF LF

PACCAR PX a převodovkami s vysokou účinností je nový

nejatraktivnějším a nejpohodlnějším vozidlem ve své třídě.

DAF LF k dispozici ve větším počtu variant než kdy předtím.

Provedli jsme inovace, díky nimž je řízení snazší, bezpečnější

Především nové verze LF150 a LF170 s motorem

a příjemnější než kdy dříve. Nové látky použité v interiéru

PACCAR PX-4 a pětistupňovou převodovkou jsou dokonale

a nové funkce sedadel nabízejí řidiči maximální komfort.

optimalizovány pro městský rozvážkový provoz. Díky snížené

A protože řidiči při rozvážkovém provozu neustále nastupují

vlastní hmotnosti mohou tato vozidla přepravovat více

a vystupují, jsou dveře a schůdky navrženy tak, aby byl

nákladu.

nástup a výstup co nejsnadnější.

Maximální dostupnost vozidel

Správa vozového parku

Robustní blok motoru i hlava válců jsou mimořádně odolné.

Inovativní systém správy vozového parku DAF Connect

Jsou konstruovány s ohledem na dlouhou životnost,

vám v reálném čase poskytuje informace o poloze vozidla,

maximální spolehlivost a nízkou hmotnost. Podle typu

spotřebě paliva, počtu ujetých kilometrů, využití vozidla

provozu lze prodloužit servisní intervaly až na

a době nečinnosti. Nabízí komplexní zprávy a pomůže vám

60 000 kilometrů. Motory PACCAR PX jsou navrženy

tak zajistit optimální využití vašeho vozového parku a řidičů.

se zřetelem na snadnou údržbu a maximální výkony

DAF Connect je ideálním prostředkem, jak můžete snížit

při nízkých provozních nákladech.

provozní náklady a zvýšit váš zisk na ujetý kilometr.

Stylový
design
exteriéru
Vynikající design exteriéru dodává novému
DAF LF výrazný a přívětivý vzhled. Vozidlo je
tak skvělou reklamou vaší společnosti.

NOVÝ STŘEŠNÍ SPOILER A BOČNÍ LÍMCE

Nový střešní spoiler a boční límce zlepšují
aerodynamiku vozidla a snižují spotřebu paliva
až o 4 %.

NOVÉ DVEŘE SE SKVĚLÝM VÝHLEDEM

Důležitým prvkem nového DAF LF jsou dveře na
straně spolujezdce s průhledem v dolní části.
Ten zejména v městské dopravě zvyšuje
bezpečnost, neboť díky němu má řidič optimální
výhled a může tak snadno vidět cyklisty a chodce
pohybující se v blízkosti vozidla. Okno na straně
spolujezdce se ovládá elektronicky z místa řidiče
a otevírá se posuvem.

DAF LF

MÍSTO PRO VAŠE LOGO

Nad logem DAF je dostatek prostoru
pro umístění názvu nebo loga vaší
společnosti.

ATRAKTIVNÍ LOGO DAF

Upravené logo DAF má nyní
chromové okraje a atraktivní
hliníkový vzhled, symbolizující
kvalitu vozidla.

MŘÍŽKA CHLADIČE

Stříbrné proužky v masce
dodávají novému DAF LF
přesvědčivý, působivý
a moderní vzhled.

DESIGN
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Měřítko pro

pohodlí řidiče
Řidič, který má k dispozici komfort, je lepší řidič. Proto hraje interiér u nového DAF LF tak důležitou
roli. Od okamžiku, kdy řidič nastoupí do kabiny, si užívá ten nejvyšší standard pohodlí, snadného
ovládání a bezpečnosti.

Dokonalé pracovní prostředí

Nejmodernější bezpečnostní systémy

Palubní deska je atraktivní a zároveň prakticky uspořádaná.

Nový DAF LF je standardně vybaven nejmodernějšími

Všechny ovládací prvky jsou snadno dosažitelné a logicky

systémy komfortu a bezpečnosti. Patří mezi ně plně

seskupené dle funkcí. Bohatě dimenzovaná kapacita

elektronická brzdová soustava a adaptivní tempomat*

systému vytápění a větrání znamená, že v interiéru lze rychle

(ACC), jenž automatickou úpravou rychlosti vozidla udržuje

dosáhnout ideální teploty. To řidič ocení zejména při častém

bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu.

vystupování a nastupování v průběhu dne.

Součástí ACC jsou systémy varování před blížící se kolizí
a pokročilého nouzového brzdění. Tyto systémy automaticky

Ještě lepší informovanost řidiče

varují řidiče v případě rizika střetu a automaticky zpomalují

Moderní a přehledný přístrojový panel má nové fonty a nový

vůz v nebezpečné situaci. Systém varování před opuštěním

styl pro lepší čitelnost. Barevný displej poskytuje více

jízdního pruhu** řidiče upozorní v případě, že by vozidlo

informací a zvyšuje tak řidičův komfort a snadnost ovládání.

v rozporu s řidičovým záměrem vyjelo z aktuálního pruhu.

Nastavení jednotlivých funkcí je přehlednější a umožňuje
rychlejší vyhledání příslušných informací. Asistent hodnocení

Bohatě dimenzovaný úložný prostor

jízdního stylu řidiče nabízí ještě více tipů k ekonomické jízdě.

Nový DAF LF nabízí rozsáhlé úložné prostory: prostornou
uzamykatelnou schránku na motorovém tunelu, postranní
kapsy ve výplních dveří a dva velké úložné prostory nad
čelním sklem. Varianty kabin Extended Day Cab a Sleeper
Cab standardně disponují třemi dalšími uzamykatelnými
úložnými boxy za sedadly; jeden z nich má kapacitu 16 litrů,
další dva pak po 35 litrech.

*	Standardně u všech verzí s celkovou hmotností přesahující 8 tun a zadním vzduchovým odpružením. U ostatních variant jako volitelná výbava.
** Standardně u všech vozidel LF s výjimkou modelů Construction (u nich jako volitelná výbava).

DAF LF

INTERIÉR
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Nové, kvalitní materiály

Široký rozsah nastavení sedadla řidiče

Nový DAF LF nabízí nové, hřejivé a vkusné barvy sedadel, záclonek

Nový DAF LF disponuje mimořádně pohodlným sedadlem řidiče

a matrací (volitelná výbava), které dodávají interiéru skvělý vzhled.

s širokou škálou nastavení: až 180 mm podélně a 120 mm výškově.

Díky tomu se každý řidič může v kabině cítit jako doma.

Výsledkem je dokonalá poloha při jízdě pro řidiče libovolné výšky.
K dispozici je rovněž sedadlo řidiče se vzduchovým odpružením
a volitelně i s vyhříváním.

Ergonomický design
Ke komfortu během jízdy přispívá nastavitelný multifunkční volant.
Je opatřen integrovanými prvky k ovládání tempomatu, motorové brzdy,
rádia a hands-free TruckPhone. Ve snadném dosahu je také ovládání
klimatizace a dvojitý DIN slot pro Truck Navigation Radio (volitelná
výbava).

NOVÝ DAF LF PURE EXCELLENCE

Nové standardy
všestrannosti

Excelentní poháněcí
soustava
V případě rozvážkové dopravy je nejdůležitější nabídka řešení na míru. Proto společnost DAF nabízí
nový LF s unikátní škálou motorů, převodovek a převodových poměrů zadní nápravy, abyste ke své
práci měli vždy k dispozici to nejlepší vozidlo. Ať se rozhodnete jakkoli, vysoká spolehlivost a nízká
spotřeba paliva, vynikající výkony, nízké emise a bezkonkurenční komfort pro řidiče jsou standardem
u každého nového DAF LF.

DAF LF

POHÁNĚCÍ SOUSTAVA
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Výkonné motory

motoru je výsledkem úspora paliva až 6 %. K dispozici

Pro nový DAF LF je připravena celá řada motorů. Patří mezi

je i nová lehká verze s kompaktním čtyřválcem o objemu

ně výkonný čtyřválec o zdvihovém objemu 4,5 litru PACCAR

3,8 litru PACCAR PX-4.

PX-5 a šestiválec o zdvihovém objemu 6,7 litru PACCAR
PX-7. Upravený řídicí software, zdokonalené sání vzduchu

Vyšší komfort pro řidiče

a udržování provozní teploty motoru a výfukového systému

Motory PACCAR PX samozřejmě splňují požadavky

vede ke zvýšení maximálního točivého momentu. Ten je navíc

nejnovějších emisních předpisů. Navíc jejich kompaktní

dostupný již při nižších otáčkách motoru. Nižších otáček při

design s různými komponentami začleněnými do bloku

provozní rychlosti je dosaženo díky novým, rychlejším stálým

motoru a do hlavy válců znamená velmi nízkou hlučnost

převodům zadní nápravy. V kombinaci s dalšími vylepšeními

motorů, a tedy i vyšší komfort pro řidiče.

Tichá verze
Speciální tichá verze je na trhu unikátem, jenž dále rozšiřuje
možnosti rozvozu v městském prostředí. Díky celé řadě
chytrých technologií, mezi něž patří např. speciální software
motoru, je hluk v „tichém režimu“ omezen na pouhých
70 dB(A). Nový DAF LF tak představuje ideální řešení pro
nakládku a vykládku v městských oblastech, kde večer,
v noci či časně ráno platí přísná omezení hladiny hluku.

Převodovky s vysokou účinností
Pro maximální účinnost je nový DAF LF dodáván se
širokou nabídkou manuálních, automatizovaných
a automatických převodovek s 5, 6, 9 a 12 rychlostními
stupni. U nejvýkonnějších, 19tunových verzí nového DAF LF
je nyní k dispozici i automatizovaná převodovka Allison.

Ideální základ

pro každou nástavbu
S nižší pohotovostní hmotností a vyšší užitečnou hmotností patří nový DAF LF ke špičce ve své
třídě, což znamená vyšší zisk pro vaši firmu. Podvozek nového DAF LF je moderní, pevný a lehký,
a přitom bez kompromisů v oblasti robustnosti a pružnosti.

Vyšší komfort

Poháněné nápravy s vysokou účinností

Nový DAF LF nabízí mimořádně komfortní zážitek z jízdy.

Velký výběr typů zadních náprav a stálých převodů umožňuje

Zavěšení předních kol je zdokonaleno, aby bylo dosaženo

navrhnout optimální LF pro každý typ provozu. Nápravy jsou

maximální rovnováhy tlumením, boční stabilitou a tuhostí

konstruovány se zřetelem na maximální účinnost, dlouhou

odpružení. Přední nápravy s nosností od 3,6 do 7,5 tuny

životnost a maximální komfort jízdy: od nejlehčí, 5tunové

nabízejí dostatečnou rezervu, aby nedošlo k jejich přetížení,

nápravy SR 5.10 po 13tunovou zadní nápravu SR1344 pro

což je důležité při nerovnoměrně rozloženém nákladu,

vyšší nosnost 19tunových typů LF. Téměř u všech provedení

například při postupné vykládce během rozvážkového

zadních náprav je k dispozici uzávěrka diferenciálu –

provozu. Za bezkonkurenční manévrovatelnost vděčí vůz

pro maximální trakci a kontrolu nad vozidlem za všech

nejmenšímu poloměru otáčení ve své kategorii.

okolností.

Ještě více prostoru pro náklad

Stvořen pro nástavby

DAF LF má největší nákladový prostor ve své třídě díky široké

Nový DAF LF prošel mnoha inovacemi, které usnadňují práci

nabídce délek podvozku a rozvorů náprav. U nového DAF LF

výrobcům nástaveb. Mezi ně patří program Body Attachment

činí maximální rozvor až 9,60 metru. Je tak možno získat

Module (BAM), umožňující rychlou a snadnou montáž

prostor pro náklad přes 9 metrů, což je v tomto segmentu

skříňových nástaveb, zadních zvedacích čel, sklápěček,

unikát. Delší rozvory rovněž znamenají, že nádrže vozidla

jeřábů a dalších zařízení. Více kombinací rozvorů kol

pojmou až 1 240 litrů paliva, což je v jeho třídě opět

a zadních převisů pak nabízí větší flexibilitu. Podvozek tak

jedinečné. Nový DAF LF tak disponuje dlouhým dojezdem

lze již při výrobě optimálně nakonfigurovat pro nástavby

a umožňuje řidiči zastavit až u čerpací stanice s nejnižšími

všech typů.

cenami.

DAF LF

PODVOZEK
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Služby DAF

Kompletní řešení
vašich potřeb

DAF LF

SLUŽBY
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Pure Excellence v přepravě potřebuje víc než jen dokonalé nákladní vozidlo. Proto společnost
DAF nabízí kompletní řešení dopravy. Profesionální síť autorizovaných dealerů vám pomůže
s výběrem toho správného vozidla, zařídí financování a udrží váš vozový park v dokonalém stavu.
DAF MultiSupport

Profesionální síť dealerů DAF

Smlouva na opravy a údržbu vám poskytuje maximální jistotu

Váš dealer DAF je vaším partnerem a záleží mu na tom, aby

pevných nákladů na kilometr. Sami se rozhodnete pro úroveň

vaše vozidla byla v provozu bez zbytečných prostojů. Dealeři

služeb, které nejlépe vyhovují vašim požadavkům a které

DAF jsou vždy nablízku, jsou perfektně vybaveni a jejich

můžete v případě potřeby rozšířit také na návěsy a nástavby.

zaměstnanci jsou špičkově vyškoleni. Zajistí tak pro vaše

Dealer společnosti DAF se postará o plánování údržby

vozidla rychlé a efektivní opravy s využitím originálních dílů

a administrativu za vás! Vy se tak můžete soustředit na své

PACCAR, DAF a TRP.

podnikání s vědomím, že váš vozový park bude vždy
v dokonalém stavu.

DAF Driver Academy
Řidiči jsou klíčem k dosažení co nejvyšší efektivity. Školení

PACCAR Financial

řidičů DAF jim pomáhá snižovat spotřebu paliva, zvládat lépe

Díky 50letým zkušenostem v přepravním průmyslu rozumí

dopravní situace a zvyšovat bezpečnost provozu. Řidiči,

společnost PACCAR Financial — interní poskytovatel

kteří absolvují naše školení, dosáhnou v krátkém čase až

finančních služeb společnosti DAF — vašemu oboru

10% zlepšení hospodárnosti provozu.

podnikání. Dokonale chápe vaše potřeby a její finanční řešení
na míru zahrnují najen financování vozidel, ale také návěsů,

DAF Connect

přívěsů a nástaveb.

DAF Connect je dokonalý nástroj pro řízení vozového
parku s cílem zajistit optimální využití vozidel a řidičů.

PACCAR Parts

Shromažďuje informace v reálném čase a zobrazuje je

Kromě originálních dílů DAF a dílů motoru PACCAR dodává

on-line v přehledném grafickém a tabulkovém výstupu. Ten si

společnost PACCAR Parts více než 70 000 univerzálních dílů

můžete přizpůsobit svým potřebám. Jednoduše si vyberete,

TRP Truck & Trailer pro všechny značky tahačů a přívěsů,

které informace jsou pro vás důležité a na co se chcete

včetně vybavení dílny. Díky distribučním centrům

zaměřit. Lze zobrazit také celou řadu modulů s detailními

v Nizozemsku, Velké Británii, Rusku, Maďarsku a Španělsku

informacemi: zprávy o spotřebě paliva, přehled vozidel Live

dodává společnost PACCAR Parts objednávky po Evropě

Fleet a různá upozornění, která si můžete sami definovat.

během 24 hodin. 99,98% spolehlivost dodání je v oboru

DAF Connect je ideálním prostředkem, jak můžete snížit

nákladních vozidel unikátní. Majitelé MAX karet mohou využít

provozní náklady a zvýšit váš zisk na ujetý kilometr.

zvláštní slevy a nabídky.

DAF ITS
Asistenční služba ITS (International Truck Service)
společnosti DAF je často kopírována, nikdo se jí však
nevyrovná. Ať jste kdekoli v Evropě, pomoci se vám dostane
po jediném telefonátu. Náš servisní tým vám pomáhá
v patnácti různých jazycích, 24 hodin denně, 365 dnů v roce.
Naši místní mechanici udělají vše, co je v jejich silách, aby
dostali vaše vozidlo rychle zpět na silnici.
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TYP

LF 150
LF 170

LF 180
LF 210
LF 230
LF 260
LF 180
LF 210
LF 230
LF 260
LF 290
LF 230
LF 260
LF 290
LF 320

DAY CAB

EXTENDED DAY/
SLEEPER CAB

CONSTRUCTION
DAY CAB

DAF LF

SPECIFIKACE
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MOTOR PACCAR PX-4
Typ motoru

Výkon

Točivý moment

PX-4 115

115 kW/156 k (2 600 min )

500 Nm (1 200–1 900 min )

Euro 6

PX-4 127

127 kW/172 k (2 600 min-1)

600 Nm (1 300–1 700 min-1)

Euro 6

Emisní norma

-1

Emisní norma
-1

MOTOR PACCAR PX-5
Typ motoru

Výkon

Točivý moment

PX-5 135

135 kW/184 k (2 300 min-1)

750 Nm (1 100–1 600 min-1)

Euro 6

PX-5 157

157 kW/213 k (2 300 min )

850 Nm (1 200–1 500 min )

Euro 6

-1

-1

MOTOR PACCAR PX-7
Typ motoru

Výkon

Točivý moment

Emisní norma

PX-7 172

172 kW/234 k (2 300 min-1)

900 Nm (1 000–1 700 min-1)

Euro 6

PX-7 194

194 kW/264 k (2 300 min-1)

1 000 Nm (1 000–1 700 min-1)

Euro 6

PX-7 217

217 kW/295 k (2 300 min )

1 100 Nm (1 000–1 700 min )

Euro 6

PX-7 239

239 kW/325 k (2 300 min-1)

1 200 Nm (1 000–1 700 min-1)

Euro 6

-1

-1

torque

600

Nm 1000

torque

900

Nm 1400

1200
1100

700

400

600

1000

PX-5 157
PX-5 135

500

PX-4 115

400

900

230

output

hp

210

150

700

250

160

210

PX-5 157
PX-5 135

140

130

100

70

130
110

80

50

30

90

60

30

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28 x 100 min

350 hp

output

330

240

310
220

290

200

180

PX-7 239

270

PX-7 217

250

PX-7 194

160

PX-7 172

140

70

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

10

260

150

90

50

190
170

120

110

70

500
kW

230

150

PX-4 115

600

270 hp

output

180

170

110

90

200

190

PX-4 127

130

kW

PX-7 239
PX-7 217
PX-7 194
PX-7 172

800

300

kW 170

torque

1300

800

PX-4 127

200

PACCAR PX-7

160629

800

140517

Nm

PACCAR PX-5

261017

PACCAR PX-4

40

50

-1

EURO 6

20

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

30

230
210
190
170

120

150
100

130

-1
32 x 100 min

EURO 6

80

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

110

-1
32 x 100 min

DAF Trucks CZ, s.r.o.
Zděbradská 61
251 01 Jažlovice – Říčany
Česká republika
Tel.: +420 323 626 102
E-mail: dafcz.info@daftrucks.com
www.daftrucks.cz

právo změnit specifikace výrobků bez předchozího upozornění. Výrobky a služby odpovídají
směrnicím Evropské unie platným v době prodeje, mohou se však lišit v jednotlivých zemích.
Nejnovější informace získáte u autorizovaného dealera společnosti DAF.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

CZ1117

Na základě této publikace nelze vyvozovat žádná práva. Společnost DAF Trucks N.V. si vyhrazuje

