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STVOŘENO PRO ROZVÁŽKU



Společnost DAF představuje nový model LF, 

který je ideálním vozidlem pro rozvážku zboží. 

S novým a atraktivním vnějším designem, se 

zcela novým interiérem, s novým podvozkem a 

novými motory PACCAR PX-5 a PX-7 Euro 6 je 

nový model LF ovladatelný, elegantní a pohodlný 

a i v přeplněných městských aglomeracích se 

bude cítit jako doma. Nabízí vysoké užitečné 

zatížení a díky tomu i maximální využitelnost. 

Model LF je ideální nákladní vozidlo pro řidiče  

i majitele.

SILÁK PRO ROZVÁŽKU







PŮSOBIVÝ Nový model LF je vizitkou vaší společnosti. DAF LF, 

určený pro rozvážku, svým stylovým designem zapadá do rodiny vozidel DAF  

k modelům XF a CF: je robustní a zároveň přátelský. Má charakteristickou masku 

chladiče a elegantní chromovaný panel, který nese logo DAF. Nad ním je velký 

prostor pro název společnosti. V rozích kabiny jsou umístěny aerodynamické 

deflektory, které usměrňují proud vzduchu kolem kabiny, aby kliky zůstaly čisté  

i při jízdě v nepříznivých podmínkách. Atraktivní design může být zároveň praktický. 

ODOLNÝ Nový model LF se bude i v přeplněných městských 

aglomeracích cítit jako doma. A musí něco vydržet. Robustní přední nárazník, 

vyrobený z pozinkované oceli, je odolný proti poškození při drobných kolizích. 

Kryty nových světlometů s integrovanými světly pro denní svícení jsou vyrobeny  

z materiálu Lexan, který se vyznačuje pružností a houževnatostí. To všechno 

znamená nižší náklady na provoz a maximální dostupnost vozidla.

HRAVÝ Model LF je nabízen se třemi typy kabin. Zvenku je kompaktní, 

uvnitř mimořádně prostorný. Může se také pochlubit výbornou ovladatelností. Úhel 

natočení kol až 53 stupňů zajišťuje nejmenší poloměr otáčení ve své třídě. I tak se 

pozná rozdíl mezi dobrým rozvážkovým vozidlem a nejlepším rozvážkovým vozidlem.

ROBUSTNÍ Díky výběru kvalitních materiálů a jejich povrchové 

úpravě bude vozidlo vypadat skvěle i po letech intenzivního provozu. To ocení 

nejen řidič, ale je to důležité i pro majitele, protože vozidlo bude mít vysokou 

hodnotu při jeho dalším prodeji.

ŘÍZENÍ JE HROU
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PRAKTICKÝ Rozvážkový provoz 

znamená pro řidiče časté nastupování a vystupování  

z kabiny. Nový model LF nabízí snadný přístup do 

kabiny díky velkému úhlu otevření dveří (až 90 stupňů) 

a velmi nízko uložené kabině. Podle provedení je výška 

podlahy kabiny vzdálena od vozovky 89, 98 nebo 111 cm. 

Bezpečné a pohodlné nastupování a vystupování 

zajistí široké schůdky s protiskluzovou úpravou  

a osvětlením a robustní madla.

BEZPEČNÝ Moderně řešené osvětlení 

nového modelu LF přispívá k vysoké úrovni 

bezpečnosti. V hlavních světlometech jsou integrována 

světla pro denní svícení s technologií LED. Hlavní 

světlomety mají kryty z velmi odolného materiálu 

Lexan, stejně jako mlhová světla, která mohou být 

doplněna světly pro přisvícení do zatáček. Tato světla 

při zatáčení osvětlují prostor ve směru jízdy a snižují 

tak riziko poškození zejména při manévrování ve 

stísněných prostorech. 

PŘEHLEDNÝ Dobrý výhled z kabiny je 

pro řidiče zásadní. Ocení jej hlavně v hustém městském 

provozu. Nový model LF nabízí ničím nerušený výhled 

dopředu a do stran. K tomu patří ještě optimálně 

umístěná zpětná zrcátka. Řidič má perfektní přehled  

o dění kolem vozidla pro vyšší bezpečnost a minimální 

riziko poškození. 







PŘESVĚDČIVÝ VÝKON
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KOMFORTNÍ Řidič, který je odpočatý, řídí bezpečně a jezdí hospodárně. Proto společnost 

DAF věnovala vývoji interiéru nového modelu LF mimořádně velkou pozornost. Vytvořila tak ideální 

pracoviště se stejně vysokými standardy kvality jako v celém programu vozidel DAF Euro 6. Přístrojová 

deska je zcela nová – působivá a přitom přehledná. Všechny ovládací prvky jsou v pohodlném dosahu 

řidiče, logicky seskupeny podle svých funkcí. Každý řidič se v kabině nového modelu LF bude hned cítit 

jako doma. Díky vysokému výkonu topení a klimatizace bude v kabině příjemné klima i při častém 

nastupování a vystupování. 

POHODLNÝ Sedadla nového modelu LF jsou mimořádně pohodlná a nabízí velmi široký 

rozsah nastavení v mnoha směrech. Sedadlo řidiče je navíc standardně pneumaticky odpružené a lze ho 

podélně nastavovat v rozsahu 210 mm a výškově až 120 mm. Tím je zajištěn perfektní komfort pro řidiče 

různých postav. Čalounění je velmi příjemné na dotek, odolné a přitom skvěle vypadá. Na přání mohou být 

sedadla vybavena vyhříváním. Namísto běžného sedadla spolujezdce je možné volit i  zdvojené sedadlo. 

Také prostor pro noční odpočinek a spánek dosahuje u modelu LF vysoké úrovně. Sklopné lůžko v kabině 

Sleeper Cab má pohodlnou matraci, dlouhou 200 cm a silnou 12 cm. Po pohodlném spánku tak řidič může 

pokračovat v další jízdě příjemně odpočatý.

ERGONOMICKÝ Multifunkční volant se širokým rozsahem nastavení přispívá k 

pohodlnému a snadnému ovládání vozidla. V ramenech volantu jsou integrována tlačítka pro ovládání 

tempomatu, výfukové brzdy, rádia a na přání také nového hands free systému Truck Phone. Ten umožňuje 

připojení až tří telefonů. 
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PRAKTICKÝ Mezi praktické detaily, 

kterými je vybavena zcela nová palubní deska, patří 

12voltová zásuvka a zdvojené DIN sloty, které lze 

využít jako přihrádku nebo je možné do nich 

namontovat rádio s navigací. V konzole nad tunelem 

motoru je konektor USB a 24voltová zásuvka. Ty jsou 

ideální pro připojení smartphonu, tabletu, laptopu 

nebo přehrávače MP3.

PROSTORNÝ Kabina nového modelu 

LF nabízí mnoho úložných prostor: velkou 

uzamykatelnou schránku na tunelu motoru s víkem 

tvarovaným jako otevřená přihrádka, dále kapsy ve 

výplních dveří, odkládací síťku na zadní stěně kabiny  

a dvě velké přihrádky nad čelním sklem. Tam se 

nachází také čtyři DIN sloty vhodné pro montáž 

digitálního tachografu nebo CB vysílačky. Kabiny 

Extended Day Cab (prodloužená denní kabina)  

a Sleeper Cab (spací kabina) mají standardně tři  

další uzamykatelné úložné prostory za sedadly,  

jeden o objemu 23 litrů a dva o objemu 39 litrů. Vozidla 

vybavená automatizovanou převodovkou AS Tronic 

mají úložný prostor i na přístrojové desce, který se 

hodí například na dokumenty a dodací listy.

NADČASOVÝ Komfort je doplněn 

bohatou výbavou. Pro nový model LF je charakteristická 

stejně vysoká úroveň kvality, precizní zpracování  

a vybavení jako u nových modelů XF a CF Euro 6. 

Přehledný přístrojový panel se stupnicemi přístrojů má 

stylovou hliníkovou úpravu. V jeho středu se nachází 

5palcový barevný displej TFT s asistentem hodnocení 

jízdního stylu řidiče DAF DPA. Prostřednictvím tohoto 

systému je řidič informován nejen o spotřebě paliva,  

ale také o využití provozních brzd, míře předvídání 

dopravních situací a o optimálním okamžiku pro řazení 

převodových stupňů. Podává také užitečné informace 

pro vyšší úsporu paliva a upozorňuje například na 

význam správného nastavení spoileru a tlaku vzduchu 

v pneumatikách. Asistent hodnocení jízdního stylu 

řidiče DPA motivuje řidiče k tomu, aby při minimálních 

provozních nákladech využil nový model LF na maximum.





SÍLA EFEKTIVITY
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Při rozvážce je třeba přizpůsobit se 

potřebám zákazníků. To samé platí pro 

nový DAF LF a jeho poháněcí řetězec, 

který zajišťuje vysoký výkon a jeho přenos 

a nabízí maximální flexibilitu. Nezalekne 

se častého startování a nesčetných 

rozjezdů a opětovných zastavování. Nové 

motory PACCAR jsou maximálně efektivní, 

hospodárné, vysoce výkonné a přitom mají 

dlouhou životnost a minimální požadavky 

na údržbu. 
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ŠITÝ NA MÍRU Pro nový model LF nabízí DAF na výběr širokou 

řadu motorů. U zcela nového 4,5litrového čtyřválcového motoru PACCAR PX-5 lze 

zvolit jednu ze tří výkonových variant: 112 kW/152 k, 135 kW/184 k nebo 157 kW/213 k, 

s točivými momenty 580, 700, resp. 760 Nm. Nový šestiválcový 6,7 litrový motor PX-7  

je dodáván dokonce ve čtyřech variantáchs výkony 164 kW/223 k, 186 kW/253 k, 

208 kW/283 k a 231 kW/314 k a s točivými momenty 850, 950, 1 020, resp. 1 100 Nm. 

Vysoký točivý moment je dostupný již od nízkých otáček a v jejich širokém rozsahu. 

To vše pro nízkou spotřebu paliva a maximální pohodlí řidiče.

PERFEKTNÍ SHODA Úsporné motory PACCAR PX-5  

a PX-7 skvěle doplňují převodovky. Z manuálních jsou na výběr pěti- a šestistupňové. 

Nejvýkonnější motory mohou být spojeny dokonce s devítistupňovými převodovkami. 

Krátké a přesné dráhy řadicí páky jsou důsledkem řazení pomocí lanovodů. 

Převodovky jsou bezúdržbové a přispívají k nízké hlučnosti. Motory PX lze 

pochopitelně kombinovat také s šestistupňovou automatizovanou převodovkou 

AS Tronic nebo – pro speciální aplikace – plně automatickou převodovkou Allison 

s hydrodynamickým měničem.

SPOLEHLIVÝ Robustní blok a hlava válců motoru jsou velmi pevné  

a přitom lehké a kompaktní. Jsou vyrobeny s ohledem na dlouhou životnost, maximální 

spolehlivost a nízkou hmotnost. V závislosti na typu provozu jsou servisní intervaly až 

po 60 000 km. Filtr pevných částic je nutné čistit až po 320 000 km. Nový model LF je 

tak připraven stále plnit požadavky zákazníka. Motory PACCAR PX mají pouze jeden 

drážkový řemen pro pohon pomocných agregátů, jako je alternátor, kompresor a další. 

To zjednodušuje údržbu a zajišťuje maximální spolehlivost a nízké provozní náklady.

HOSPODÁRNÝ Není nutné zdůrazňovat, že motory PACCAR PX 

splňují nejpřísnější požadavky emisní normy Euro 6. Všechny motory PACCAR PX 

jsou vybaveny vysokotlakým vstřikováním Common Rail a turbodmychadlem  

s proměnlivou geometrií lopatek. Extrémně nízké emise škodlivin ve výfukových 

plynech jsou důsledkem použití vodou chlazeného systému recirkulace výfukových 

plynů EGR a technologie selektivní katalytické redukce SCR s aktivním filtrem 

pevných částic. Díky vysoké účinnosti systému došlo ke snížení spotřeby AdBlue 

až o 50 %. Konstrukce motoru je velmi kompaktní s ohledem na maximální 

životnost a spolehlivost — například v bloku válců a hlavě motoru jsou integrována 

palivová a olejová vedení. Vývoj se soustředil i na snížení hlučnosti motoru. Nový 

model LF je tak příjemný pro řidiče a šetrný k životnímu prostředí.



Nízká pohotovostní hmotnost a vysoké 

užitečné zatížení: model LF patří ke 

špičce ve své třídě. Pro vaši společnost 

to znamená zisk. Lehký moderní 

podvozek nepředstavuje kompromis 

na úkor robustnosti. Nové rozvážkové 

vozidlo společnosti DAF  kombinuje 

maximální tuhost podvozku a nejlepší 

jízdní vlastnosti.
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LEHKÝ PRO NELEHKOU PRÁCI Nový model LF se dodává s různými 

délkami podvozku a rozvorů kol. Provedení s celkovou hmotností od 7,5 do 12 tun se nabízejí v osmi 

variantách rozvoru kol od 3,05 m až po 5,40 m. Provedení s celkovou hmotností 14 až 16 tun je k dispozici 

dokonce s devíti variantami rozvorů od 3,25 m po 6,30 m a totéž platí pro 19tunové modely, které se 

nabízejí s rozvory od 3,45 m až po 6,25 m. A to pořád není všechno — nový DAF LF je možné mít také 

jako lehký tahač s rozvorem 3,13 m nebo 3,50 m.

OVLADATELNÝ Díky širokému výběru zadních náprav a stálých převodů je vozidlo 

LF připraveno plnit požadavky různých typů provozu. Nápravy jsou zkonstruovány pro optimální výkon, 

životnost a maximální pohodlí, a to od nejlehčí, 5tunové SR 5.10, až po novou, robustní 13tunovou 

zadní nápravu SR13.44, určenou pro vysokou nosnost u 19tunových vozidel LF. Téměř u všech typů 

náprav je k dispozici na přání diferenciál s uzávěrkou. I na kluzkém povrchu jsou tak zajištěny dobré 

trakční podmínky a rozjezdy v prudkých svazích.

PŘIPRAVEN PRO NÁSTAVBU Podvozek nového modelu LF je navržen 

pro snadnou montáž nástaveb a jejich připojení. Součásti podvozku jsou umístěny uvnitř rámu a neomezují 

tak prostor pro montáž různých typů nástaveb. Výsledkem je zcela plochá horní část rámu. Elektrické  

a elektronické rozhraní je připraveno pro snadné připojení a ovládání funkcí nástavby. Neméně důležitá  

je také řada variant pomocných pohonů přídavných agregátů PTO. Slouží k pohonu různých generátorů, 

čerpadel, kompresorů a dalších energetických spotřebičů nástavby.
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Nejlepším důkazem vysoké kvality je spokojenost. Nový model LF se setkává s velkým nadšením. Každý řidič si 

nový DAF LF ihned oblíbí a za jeho volantem se cítí jako doma. Společnost DAF vyrábí vozidla pro každodenní 

nasazení, i za těch nejnáročnějších podmínek. Výsledkem vývoje je nový model LF – vozidlo pro rozvážkový provoz 

se špičkovým výkonem. 

POHODLÍ PŘI JÍZDĚ Řízení a ovládání nového modelu  

LF je mimořádně pohodlné a snadné. Odpružení přední nápravy představuje 

perfektní vyváženost mezi tlumením nárazů, příčnou stabilitou, komfortem  

a tuhostí. Přední nápravy s nosností 3,6, 4,8, 6,0 nebo 7,5  tuny jsou velmi robustní 

a mají velkou nosnost, aby se omezilo riziko jejich přetížení při nerovnoměrně 

rozloženém nákladu. Vyvážené odpružení kabiny a malý poloměr otáčení  

přispívají ke snadné manévrovatelnosti a pohodlí při řízení nového modelu LF.

BEZPEČNÝ Nový model LF je vybaven mnoha bezpečnostními 

systémy. Vedle plně elektronicky ovládaného systému EBS (elektronický brzdový 

systém) je model LF vybaven novým systémem EBI (Endurance Brake Integration — 

integrace pomocné brzdy). Při sešlápnutí brzdového pedálu je nejprve aktivována 

výfuková brzda a teprve při požadavku na vyšší zpomalení jsou aktivovány také 

provozní brzdy. Zvyšuje se tak životnost brzdových destiček a kotoučů. Výkon 

výfukové brzdy je přitom řízen proměnlivou geometrií lopatek turbodmychadla. 

Volitelně je k dispozici i stabilizační systém VSC (Vehicle Stability Control).



ŠPIČKA VE SVÉ TŘÍDĚ
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PRO ROZVOZ ZBOŽÍ Nízká pohotovostní hmotnost 

je základem pro vysoké užitečné zatížení. Nízká spotřeba paliva a dlouhé 

servisní intervaly zaručují nízké provozní náklady. Díky tomu je nový model 

LF ideálním vozidlem pro rozvážku zboží pro každého dopravce. Perfektní 

ovladatelnost je dána nejmenším poloměrem otáčení ve své třídě. Vysoká 

nosnost přední nápravy zabraňuje přetížení při nerovnoměrně rozloženém 

nákladu v nástavbě. Mimořádně vysoká kapacita akumulátoru pomáhá 

předcházet neplánovaným odstávkám při častém používání zvedací plošiny 

a častém startování. Nový model LF je promyšlený do posledního detailu.

Nový model LF se přizpůsobí požadavkům různých 

aplikací a splní veškerá přání zákazníků. Je připraven 

pro lokální, regionální i vnitrostátní rozvážku zboží, pro 

využití ve stavebnictví i komunálních službách. Ať už 

podnikáte v jakémkoli oboru dopravy, model LF je pro 

vaši společnost ideálním řešením.
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PRO STAVBU A ZEMĚDĚLSTVÍ Valník pro 

přepravu materiálu nebo zemědělských plodin? Malý sklápěč? Plošina pro přepravu 

stavebních strojů? Všechny tyto a další požadavky splní model LF beze zbytku.  

A pokud je nutná častá jízda v lehkém terénu? Pak je tu nový 19tunový model LF 

Construction. Už na první pohled jej prozradí mohutná, matně černá mřížka chladiče, 

vysoký robustní nárazník a mimořádně pevný kryt chladiče. Přední nárazník je umístěn 

výše a dovoluje tak velký nájezdový úhel téměř 25 stupňů. Díky upravenému zavěšení 

náprav je jeho světlá výška až 32 cm. Nový model LF je robustní, výkonný a všestranný.

ŠITÝ NA MÍRU Ať už jde o každodenní rozvážku zboží, přepravu 

mražených produktů, stavebnictví nebo komunální služby, pro každé využití je tu na 

míru ušitý model LF. Chlubí se vysokou tuhostí podvozku, nabízí velký výběr variant 

rozvorů, úsporných a spolehlivých motorů PACCAR a převodovek s kompletním 

programem pomocných pohonů PTO, denní kabinu Day Cab nebo spací kabinu 

Sleeper Cab. Ať už si vyberete jakýkoli model LF, společnost DAF dodá vždy vozidlo 

šité na míru!

PRO ČISTÁ MĚSTA Díky své skvělé obratnosti, vynikajícím 

jízdním vlastnostem a čistému, úspornému motoru je model LF ideálním vozidlem 

pro komunální služby. Vozidlo pro svoz odpadu, zametací vůz, čistič kanálů nebo 

hasičské vozidlo? Model LF pro ně představuje perfektní základ. Důležitou 

výhodou je zcela plochý podvozek, který umožňuje snadnou montáž jakékoliv 

nástavby. Všestrannost modelu LF ještě zdůrazňuje množství variant PTO.
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DAF MULTISUPPORT 
Smlouva na opravy a údržbu vám poskytuje maximální 

jistotu pevných nákladů na kilometr. Sami se 

rozhodnete pro úroveň balíčku, s možností rozšířit 

smlouvu o opravě a údržbě na návěs. Vždy si také 

můžete být jisti dokonale udržovaným vozovým parkem 

a maximální dostupností vozidel. Stejně důležité je i to, 

že se můžete soustředit na svůj předmět podnikání.  

A konečně, prodejce společnosti DAF se o plánování 

údržby a správu vozidel postará za vás!

PACCAR PARTS Kromě 

originálních dílů DAF a dílů motoru PACCAR  

dodává společnost PACCAR Parts více než 60 000 

univerzálních dílů TRP Truck & Trailer pro všechny 

značky tahačů a přívěsů, včetně vybavení dílny.  

Z distribučních center v Nizozemsku, Spojeném 

království, Rusku, Maďarsku a Španělsku společnost 

PACCAR Parts dodává díly do 24 hodin prodejcům  

a zákazníkům v celé Evropě. 99,98% spolehlivost 

dodání je v průmyslu výroby nákladních vozidel 

unikátní. Majitelé Max karet také využívají zvláštní 

slevy a nabídky.

PACCAR FINANCIAL 
Společnost PACCAR Financial nabízí svým 

zákazníkům již více než 50 let širokou paletu 

finančních produktů. Je součástí DAF Trucks N.V.,  

a je tedy hlavním partnerem pro financování nových  

i ojetých vozidel DAF, ale i návěsů, přívěsů a nástaveb. 

V případě zájmu lze do leasingové smlouvy zahrnout 

další dodatečné služby, jako servisní balíčky DAF na 

opravu a údržbu, pojištění a mnoho dalšího. PACCAR 

Financial vždy nabídne řešení šité na míru.

Pro maximální efektivitu dopravy je třeba víc než jen dokonalé nákladní vozidlo. Společnost DAF se může pochlubit 

profesionální organizací a mezinárodní sítí svých dealerů, kteří vám pomohou s výběrem toho správného vozidla, zařídí 

financování a váš vozový park udrží v dokonalém stavu.



en

DAF DRIVER ACADEMY Řidič je klíčovým faktorem 

pro dosažení co nejnižší spotřeby paliva a minimálního opotřebení vozidla. Školení 

a vzdělávání řidičů DAF umožňuje šetřit palivo a lépe předvídat dopravní situace. 

Vyškolený řidič jezdí hospodárněji, bezpečněji a plynuleji. Dobře vyškolený řidič  

je opatrnější. Školení řidičů DAF naučí každého řidiče dosáhnout v krátké době  

o 5 až 10 % nižší spotřeby paliva a menšího opotřebení vozidla. Dlouhodobé úspory 

představují 3 až 5 %! A to už se vyplatí.

DAF INTERNATIONAL TRUCK SERVICE  
I nákladní vozidlo DAF může kvůli technickým potížím či nehodě potřebovat 

pomoc. V tom případě se můžete plně spolehnout na službu DAF International

Truck Service (ITS). Ať jste kdekoli v Evropě, stačí zavolat na telefonní číslo DAF

ITS +31 40 214 3000. Operátoři vám zajistí pomoc 365 dní v roce, ve dne v noci,

v deseti jazycích. Služba ITS udělá maximum, aby vaše nákladní vozidlo bylo

připraveno sloužit k vaší plné spokojenosti co nejrychleji.



28

NOVÝ VŮZ LF EURO 6, 
STVOŘENÝ PRO VAŠE POTŘEBY 

TAHAČ

LF
 1

3 
t

FT 4 x 2

          

•

PROVEDENÍ TYP DAY CAB SLEEPER CAB

LF  
8-12 t

LF150

LF180

LF210

LF220

LF250

LF  
14-16 t

LF180

LF210

LF220

LF250

LF280

LF  
18-19 t

LF220

LF250

LF280

LF310

 PODVOZEK

LF
 8

-1
2 

t

LF
 1

4-
16

 t

LF
 1

8-
19

 t

FA 4 x 2 • •

Dostupný také v provedení Construction, které umožňuje jízdu v lehkém terénu

Hnaná náprava
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ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6
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PX-7 186

PX-7 164

PACCAR PX-7PACCAR PX-5
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PX-5 135

PX-5 112

PX-5 157

PX-5 135

PX-5 112
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NOVÝ VŮZ LF EURO 6, 
STVOŘENÝ PRO VAŠE POTŘEBY 

MOTOR PACCAR PX-7

Typ motoru Výkon Točivý moment Emisní norma

PX-7 164 164 kW/223 k (1800–2300 ot./min) 850 Nm (1100–1800 ot./min) Euro 6

PX-7 186 186 kW/253 k (1800–2300 ot./min) 950 Nm (1100–1800 ot./min) Euro 6

PX-7 208 208 kW/283 k (2000–2300 ot./min) 1020 Nm (1200–2000 ot./min) Euro 6

PX-7 231 231 kW/314 k (2000–2300 ot./min) 1100 Nm (1200–2000 ot./min) Euro 6

MOTOR PACCAR PX-5
Typ motoru Výkon Točivý moment Emisní norma

PX-5 112 112 kW/152 k (1800–2300 ot./min) 580 Nm (1100–1800 ot./min) Euro 6

PX-5 135 135 kW/184 k (1800–2300 ot./min) 700 Nm (1200–1800 ot./min) Euro 6

PX-5 157 157 kW/213 k (2000–2400 ot./min) 760 Nm (1300–2000 ot./min) Euro 6



DAF TRUCKS N.V. Pobočka společnosti PACCAR 

Inc. DAF Trucks je jedním z nejúspěšnějších výrobců nákladních vozidel  

v Evropě. Klíč k úspěchu: prvotřídní tahače a podvozky a špičkové služby, 

které poskytuje. To vše za podpory více než 1 000 nezávislých dealerů 

v Evropě, na Středním východě, v Africe, Austrálii, na Novém Zélandě, 

Tchaj-wanu a v Brazílii. Společnost DAF má výrobní závody v Nizozemsku, 

Belgii a Velké Británii. Kromě tahačů společnost DAF vyvíjí a vyrábí 

součásti, jako jsou nápravy a motory, které dodává výrobcům autobusů  

a autokarů po celém světě.

Další informace a adresy dealerů najdete na internetových stránkách 

www.daf.com
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Tato publikace nezakládá žádná práva. Společnost DAF 
Trucks N.V. si vyhrazuje právo změnit specifikace produktu 
bez předchozího oznámení. Produkty a služby odpovídají 
evropským směrnicím platným v  době prodeje, mohou se 
však lišit v závislosti na zemi, ve které se nacházíte. Pro získání 
nejnovějších informací se spojte s  autorizovaným prodejcem 
společnosti DAF.

DAF Trucks CZ s.r.o.

Zděbradská 61

251 01 Jažlovice-Říčany

Česká republika

Tel. 323 626 102

Fax 323 626 103

E-mail: dafcz.info@daftrucks.com

www.daf.com

www.daftrucks.cz




