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Σημείο αναφοράς για  
την αποτελεσματικότητα 
των μεταφορών

DAF LF PURE EXCELLENCE 
Εμπνευσμένο από τη φιλοσοφία της DAF για την αποτελεσματικότητα των μεταφορών, 
προσθέσαμε ένα μεγάλο αριθμό καινοτομιών στη δημοφιλή σειρά LF για να πάμε τις 
μεταφορές διανομής σε νέα επίπεδα υπεροχής. Περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα 
βελτιώσεων της μετάδοσης κίνησης, ένα πολυτελές εσωτερικό, έναν υπέροχο 
εξωτερικό σχεδιασμό, έναν ολοκληρωμένο πίνακα οργάνων και βελτιωμένη ορατότητα 
για τον οδηγό. Όλα αυτά προσδίδουν στο DAF LF κορυφαία αξιοπιστία, ανθεκτικότητα, 
ευελιξία και άνεση. Με ακόμα μεγαλύτερη χωρητικότητα φορτίου και ακόμα καλύτερη 
απόδοση, το DAF LF είναι το κορυφαίο φορτηγό διανομής για επαγγελματίες. 
Συνοπτικά: Απόλυτη Υπεροχή. 
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Ιδανικό για αστικές διανομές
Με μια μεγάλη ποικιλία μεταξονίων, βελτιστοποιημένους 

κινητήρες PACCAR PX και κιβώτια ταχυτήτων υψηλής απόδοσης, 

το LF διατίθεται σε περισσότερες παραλλαγές από ποτέ. 

Συγκεκριμένα, τα μοντέλα LF150 και LF170, με κινητήρα PACCAR 

PX-4 και χειροκίνητο κιβώτιο πέντε ταχυτήτων, είναι ιδανικά για 

αστικές διανομές. Αυτά τα ευκίνητα φορτηγά είναι ελαφρύτερα σε 

βάρος, το οποίο τους επιτρέπει να μεταφέρουν υψηλότερα 

ωφέλιμα φορτία. 

Μέγιστη διαθεσιμότητα οχήματος 
Το μπλοκ κινητήρα και η κυλινδροκεφαλή είναι εξαιρετικά 

ανθεκτικά. Είναι κατασκευασμένα με μεγάλη διάρκεια ζωής, 

μέγιστη αξιοπιστία και χαμηλό βάρος. Ανάλογα με τη χρήση, τα 

διαστήματα συντήρησης έως και 60.000 χιλιόμετρα είναι εφικτά. 

Οι κινητήρες PACCAR PX σχεδιάστηκαν επίσης για την 

απλούστευση της συντήρησης και τη μεγιστοποίηση της 

απόδοσης με χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Εξαιρετική άνεση οδηγού
Ο μεγαλοπρεπής εσωτερικός σχεδιασμός καθιστά το LF το πιο 

ελκυστικό και άνετο στην κατηγορία του. Οι καινοτομίες 

καθιστούν την οδήγηση ευκολότερη, ασφαλέστερη και πιο 

ευχάριστη από ποτέ. Τα νέα υφάσματα στο εσωτερικό και η νέα 

λειτουργικότητα καθισμάτων προσφέρουν το υψηλότερο 

επίπεδο άνεσης του οδηγού. Και επειδή οι οδηγοί διανομής 

μπαίνουν και βγαίνουν συνεχώς στο το φορτηγό, οι πόρτες και τα 

σκαλοπάτια έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την είσοδο και την 

έξοδο όσο το δυνατόν πιο εύκολη.

Κορυφαία διαχείριση στόλου
Το σύστημα διαχείρισης στόλου DAF Connect σας δίνει τη 

δυνατότητα να ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την 

απόδοση του οχήματος και του οδηγού. Αυτό το πρωτοποριακό 

σύστημα παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με την θέση του 

οχήματος, την κατανάλωση καυσίμου, τα διανυθέντα χιλιόμετρα, 

τη χρήση του στόλου και τον χρόνο αδράνειας. Παρέχει 

ολοκληρωμένες αναφορές που σας επιτρέπουν να συγκρίνετε τα 

οχήματα και τους οδηγούς. Το DAF connect αυξάνει τη 

κερδοφορία σας με τη βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας των 

οχημάτων, τη μείωση του λειτουργικού κόστος και την ενίσχυση 

της εφοδιαστικής απόδοσης (logistical efficiency).

Το LF διαθέτει πλεονεκτήματα όπως το κορυφαίο στον κλάδο ωφέλιμο φορτίο, την απαράμιλλη 
ευελιξία και την εξαιρετική ανθεκτικότητα, άνεση και φιλικότητα προς τον οδηγό. Έχουμε προχωρήσει 
το επιτυχημένο φορτηγό διανομής της DAF ένα ακόμη βήμα για να βελτιώσουμε την κερδοφορία σας.

Μέγιστη απόδοση και τελειότητα 

στις μεταφορές από τη DAF
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Ο εκπληκτικός εξωτερικός σχεδιασμός του DAF LF 
του προσδίδει μια ισχυρή και φιλική εμφάνιση, 
ενισχύοντας την εικόνα της εταιρίας σας.

ΑΕΡΟΤΟΜΗ & ΠΛΑΪΝΑ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Η αεροτομή και τα πλαϊνά αεροδυναμικά βοηθήματα  

βελτιώνουν την αεροδυναμική και μειώνουν την 

κατανάλωση καυσίμου έως και 4%.

VISION DOOR

Η πόρτα ορατότητας είναι βασικό χαρακτηριστικό 

του DAF LF. Ιδιαίτερα στις αστικές μεταφορές 

διανομής, βελτιώνει την ασφάλεια δίνοντας στους 

οδηγούς καλύτερη ορατότητα των πεζών και των 

ποδηλατών στην κοντινή πλευρά, δίπλα στην 

καμπίνα. Το πλευρικό παράθυρο του συνοδηγού 

ελέγχεται ηλεκτρονικά από την πλευρά του οδηγού 

και είναι συρόμενο.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ PANEL

Υπάρχει ένα μεγάλο panel πάνω από το 

λογότυπο της DAF, ώστε να έχετε αρκετό 

χώρο για να προσθέσετε το όνομα της 

εταιρείας σας.

ΑΣΗΜΕΝΙΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ 

ΜΑΣΚΑΣ

Οι ασημένιες λωρίδες μάσκας 

προσδίδουνστο LF δυνατή, 

ελκυστική και μοντέρνα 

εμφάνιση.

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ DAF

Το λογότυπο της DAF έχει 

χρωμιωμένες άκρες και 

ελκυστική εμφάνιση 

αλουμινίου, συμβολίζοντας 

την ποιότητα του φορτηγού.

Σύγχρονος 
εξωτερικός 
σχεδιασμός
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Το ιδανικό περιβάλλον εργασίας
Το ταμπλό είναι και ελκυστικό και πλήρως εξοπλισμένο, 

προσφέροντας μέγιστη ευκολία χρήσης. Όλα τα χειριστήρια είναι 

εύκολα προσβάσιμα και διαρρυθμισμένα ανάλογα με τη 

λειτουργία. Και η εξαιρετικά μεγάλη απόδοση  του συστήματος 

θέρμανσης και εξαερισμού καταδεικνύει ότι το εσωτερικό μπορεί 

γρήγορα να φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία. Ιδανικό όταν οι 

οδηγοί μπαίνουν και βγαίνουν από την καμπίνα πολλές φορές 

μέσα στην ημέρα.

Ακόμα καλύτερες πληροφορίες οδηγού
Ο όμορφος και σαφής πίνακας οργάνων έχει προσαρμόσει τις 

γραμματοσειρές και το στυλ για μεγαλύτερη σαφήνεια. Ο πίνακας 

πληροφοριών οδηγού παρέχει περισσότερες πληροφορίες για 

την αύξηση της οδηγικής άνεσης και αποτελεσματικότητας. Για 

την καλύτερη απόδοση του οδηγού, οι ρυθμίσεις είναι 

ομαδοποιημένες με πιο λογική συνοχή στον πίνακα οργάνων και 

το σύστημα υποβοήθησης απόδοσης του οδηγού (Driver 

Performance Assistant) περιλαμβάνει ακόμα περισσότερες 

συμβουλές για οικονομική οδήγηση.

Κορυφαία συστήματα ασφαλείας
Το LF περιλαμβάνει τα τελευταία συστήματα άνεσης και ασφάλειας 

στον βασικό εξοπλισμό. Αυτά περιλαμβάνουν ένα πλήρως 

Ηλεκτρονικό Σύστημα Φρένων και Προσαρμοζόμενο cruise 

control* (ACC), το οποίο ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του 

οχήματος για να διατηρεί μια ασφαλή απόσταση από το 

μπροστινό όχημα. Η Προειδοποίηση μπροστινής σύγκρουσης και 

το προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης είναι 

ενσωματωμένα στο σύστημα ACC. Αυτά τα συστήματα ειδοποιούν 

τον οδηγό εάν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης και αυτόματα 

επιβραδύνουν το όχημα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το 

Σύστημα προειδοποίησης απόκλισης πορείας** προειδοποιεί τον 

οδηγό αν το όχημα αρχίσει να παρεκλίνει από τη λωρίδα του. 

Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος
Το LF προσφέρει εκτεταμένες επιλογές αποθήκευσης: έναν 

μεγάλο χώρο με δυνατότητα κλειδώματος στο τούνελ του 

κινητήρα, πλευρικές θήκες στις πόρτες και δύο μεγάλους χώρους 

πάνω από το παρμπρίζ. Η εκτεταμένη καμπίνα ημέρας και η 

καμπίνα με κρεβάτι διατίθενται με τρία επιπλέον κουτιά 

αποθήκευσης πίσω από τα καθίσματα στον βασικό εξοπλισμό, ένα 

με χωρητικότητα 16 λίτρων και δύο με χωρητικότητα 35 λίτρων.

Σημείο αναφοράς για  

την οδηγική άνεση
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*  Βασικός εξοπλισμός για όλες τις εκδόσεις με GVW άνω των 8 τόνων και πίσω αερανάρτηση, διαθέσιμος προαιρετικά σε άλλες παραλλαγές.

** Βασικός εξοπλισμός για όλα τα οχήματα LF εκτός από τα μοντέλα Construction (διαθέσιμη επιλογή).

Ο άνετος οδηγός οδηγάει καλύτερα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το εσωτερικό είναι τόσο σημαντικό κομμάτι 
του DAF LF. Από τη στιγμή που ο οδηγός θα μπει στην καμπίνα, απολαμβάνει το υψηλότερο επίπεδο άνεσης, 
φιλικότητας προς το χρήστη και ασφάλειας.

Υλικά υψηλών προδιαγραφών και Ποιότητας
Η καμπίνα διαθέτει ποιοτική επένδυση με κομψά υφάσματα σε ζεστά χρώματα 

στο κάθισμα, κουρτίνες και προαιρετικό στρώμα. Όλα αυτά έχουν σχεδιαστεί 

για να κάνουν τον/την οδηγό να αισθάνεται άνετα από τη στιγμή που θα μπει 

στην καμπίνα.

Κάθισμα πολλαπλών ρυθμίσεων
Το LF διαθέτει ένα εξαιρετικά άνετο κάθισμα οδηγού, με μεγάλο εύρος 

ρυθμίσεων, διαμήκους μέχρι 180 mm και ύψους 120 mm. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την ιδανική θέση οδήγησης που προσαρμόζεται ανάλογα με 

το ύψος του οδηγού. Διατίθεται επίσης αερόσουστο κάθισμα οδηγού με 

προαιρετική θέρμανση.

Εργονομικός σχεδιασμός
Το ρυθμιζόμενο, πολυλειτουργικό τιμόνι συμβάλλει στην εξαιρετική θέση 

οδήγησης. Υπάρχουν ενσωματωμένοι διακόπτες για τη λειτουργία του 

cruise control, της πέδης κινητήρα, του ραδιοφώνου και του ενσωματωμένου 

συστήματος τηλεφώνου hands-free, ενώ ο κλιματισμός και το προαιρετικό 

σύστημα πλοήγησης και ραδιοφώνου μεγέθους 2 DIN είναι εύκολα 

προσβάσιμα.



Υψηλές προδιαγραφές 
ευελιξίας

DAF LF PURE EXELLENCE



Ισχυροί κινητήρες
Το LF προσφέρει ένα ευρύ φάσμα κινητήρων. Αυτοί 

περιλαμβάνουν έναν συμπαγή τετρακύλινδρο PACCAR PX-4 3,8 

λίτρων, τον ισχυρό τετρακύλινδρο PACCAR PX-5 4,5 λίτρων και τον 

εξακύλινδρο κινητήρα PACCAR PX-7 6,7 λίτρων. Χάρη στο νέο 

λογισμικό και τη βελτιστοποιημένη διαχείριση της θερμότητας και 

του αέρα, η μέγιστη ροπή έχει αυξηθεί και είναι διαθέσιμη σε 

χαμηλότερες στροφές και στους δύο κινητήρες. Οι πιο γρήγορες 

σχέσεις μετάδοσης πίσω άξονα έχουν ως αποτέλεσμα 

χαμηλότερες στροφές του κινητήρα. Μαζί με τις καινοτομίες του 

κινητήρα, αυτό συντελεί στην εξοικονόμηση καυσίμου έως και 6%.

Οικονομικό και αθόρυβο
Οι κινητήρες PACCAR PX πληρούν με φυσικό τρόπο τις πλέον 

πρόσφατες απαιτήσεις εκπομπών. Επιπλέον, ο συμπαγής 

σχεδιασμός τους, με διάφορα εξαρτήματα ενσωματωμένα στο 

μπλοκ κινητήρα και την κυλινδροκεφαλή, σημαίνει ότι οι 

κινητήρες είναι εξαιρετικά αθόρυβοι, το οποίο προσδίδει άνεση 

στον οδηγό.

Αθόρυβη έκδοση Silent
Η ειδική έκδοση Silent είναι μοναδική στην αγορά και ανοίγει 

περαιτέρω επιλογές διανομής σε αστικά περιβάλλοντα. Μέσω 

μιας σειράς έξυπνων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου του 

ειδικού λογισμικού του κινητήρα, ο θόρυβος περιορίζεται στην 

“αθόρυβη λειτουργία” σε μόλις 70 dB (A). Αυτό καθιστά το DAF LF 

ιδανικό για φόρτωση και εκφόρτωση σε αστικές περιοχές, όπου 

ισχύει απαγόρευση θορύβου αργά το βράδυ,ή νωρίς το πρωί. 

Κιβώτια ταχυτήτων υψηλής απόδοσης
Για μέγιστη απόδοση, το LF διατίθεται με μεγάλη ποικιλία 

χειροκίνητων, αυτοματοποιημένων και αυτόματων κιβωτίων 

ταχυτήτων με 5, 6, 9 και 12 ταχύτητες. Ένα αυτόματο κιβώτιο 

Allison διατίθεται πλέον και στις πιο ισχυρές εκδόσεις DAF LF των 

19 τόνων.

Η μεταφορά διανομής αφορά στην προσφορά εξατομικευμένων λύσεων. Γι΄ αυτό και η DAF προσφέρει στο LF μια 
μοναδική σειρά κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων και σχέσεων μετάδοσης πίσω άξονα ώστε να εξασφαλίσετε ότι θα 
έχετε το καλύτερο φορτηγό για τη δουλειά σας. Όποια και αν είναι η επιλογή σας, η υψηλή αξιοπιστία και η 
αποδοτικότητα καυσίμου, οι άριστες επιδόσεις, οι χαμηλές εκπομπές ρύπων και η απαράμιλλη άνεση οδηγού 
περιλαμβάνονται ως βασικές προδιαγραφές σε κάθε DAF LF. 

Οδηγική υπεροχή
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Η ιδανική βάση  
για υπερκατασκευές 
Το χαμηλό απόβαρο και η μεγάλη ικανότητα φορτίου κατατάσσουν το DAF LF στην κορυφή της κατηγορίας 
του, που σημαίνει καθαρό κέρδος για την επιχείρησή σας. Με το μοντέρνο, δυνατό και ελαφρύ πλαίσιό του, το 
LF παραμένει εξίσου ανθεκτικό και ευέλικτο. 

Πλήρως βελτιστοποιημένη ανάρτηση
Το DAF LF προσφέρει μια εξαιρετικά άνετη οδηγική εμπειρία. 

Η εμπρός ανάρτηση είναι πλήρως βελτιστοποιημένη ώστε να 

προσφέρει την τέλεια ισορροπία μεταξύ απόσβεσης, πλευρικής 

σταθερότητας και ακαμψίας. Οι μπροστινοί άξονες (από 3,6 έως 

7,5 τόνους) αποτρέπουν την υπερφόρτωση. Και η αξεπέραστη 

ευελιξία οφείλεται στο γεγονός ότι έχει τον μικρότερο κύκλο 

στροφής στην κατηγορία του.

Ακόμη μεγαλύτερη ικανότητα φόρτωσης 
Το LF έχει ήδη τη μεγαλύτερη ικανότητα φόρτωσης στην 

κατηγορία του, χάρη σε ένα ευρύ φάσμα διαστάσεων πλαισίου και  

μεταξονίων. Στο LF, τα μεταξόνια εκτείνονται μέχρι και 6,90 μέτρα. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μήκος του φορτίου να φτάνει έως και 

τα 9 μέτρα, μοναδικό σε αυτή την κατηγορία. Τα μεγαλύτερα 

μεταξόνια επιτρέπουν επίσης στο όχημα να μπορεί να εφοδιαστεί 

με δεξαμενές καυσίμου χωρητικότητας έως και 1.240 λίτρα 

καθιστώντας το μοναδικό στην κατηγορία του. Αυτό δίνει στο 

DAF LF μεγάλο εύρος λειτουργίας και επιτρέπει στον οδηγό 

να σταματάει για καύσιμα με τις χαμηλότερες τιμές.

Άξονες υψηλής απόδοσης
Με επιλογή διαφορετικών πίσω αξόνων και τελικών σχέσεων 

μετάδοσης, υπάρχει το ιδανικό LF για κάθε εφαρμογή. Οι οπίσθιοι 

άξονες έχουν αναπτυχθεί με κορυφαίες επιδόσεις, μεγάλη 

διάρκεια ζωής και μέγιστη άνεση οδήγησης: από τον ελαφρύτερο 

SR 5.10 άξονα 5 τόνων μέχρι τον άξονα SR1344 13 τόνων για 

επιπλέον χωρητικότητα στο LF 19 τόνων. Το κλείδωμα διαφορικού 

διατίθεται ως προαιρετική επιλογή σε όλες σχεδόν τις παραλλαγές 

άξονα - για μέγιστη πρόσφυση και έλεγχο οχήματος, 

ανεξαρτήτως των συνθηκών.

Εξαιρετική φιλικότητα για τον υπερκατασκευαστή 
Το LF ενσωματώνει επίσης καινοτομίες που βελτιώνουν την ευελιξία 

του υπερκατασκευαστή. Αυτά περιλαμβάνουν προετοιμασία για 

την προσάρτηση των αμαξωμάτων (BAM), τα οποία επιτρέπουν 

γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση αμαξωμάτων, υδραυλικών 

πορτών, ανατροπών, γερανών και άλλου εξοπλισμού. Επιπλέον, 

περισσότεροι συνδυασμοί μεταξονίων και οπίσθιων προβόλων 

προσφέρουν επιπλέον ευελιξία. Αυτό επιτρέπει στο πλαίσιο να είναι 

έτοιμο για αμαξώματα και υπερκατασκευές όλων των τύπων.
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Υπηρεσίες DAF

Ολοκληρωμένη λύση μεταφορών

Η Απόλυτη Υπεροχή στις μεταφορές ξεπερνάει τα όρια του ίδιου του φορτηγού.  
Η DAF προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση μεταφοράς μέσω μιας σειράς επαγγελματικών υπηρεσιών που σας 
επιτρέπουν να επιλέξετε το σωστό όχημα, να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση και να διατηρήσετε το στόλο σας 
σε κορυφαία απόδοση. 

DAF MultiSupport
Αυτή η ευέλικτη υπηρεσία επισκευής και συντήρησης σας παρέχει 

μεγαλύτερη ασφάλεια σε σταθερή τιμή ανά χιλιόμετρο. Μπορείτε 

να ορίσετε το επίπεδο υπηρεσιών που ταιριάζει καλύτερα στις 

απαιτήσεις σας και, στη συνέχεια, να το επεκτείνετε όταν 

χρειάζεται για να συμπεριλάβετε ρυμουλκούμενα και αμαξώματα. 

Ο αντιπρόσωπος της DAF σας απαλλάσσει από τον σχεδιασμό και 

τη διαχείριση της συντήρησης. Συνεπώς, μπορείτε να εστιάσετε 

στις κύριες δραστηριότητές σας, γνωρίζοντας με ασφάλεια ότι ο 

στόλος σας θα είναι πάντα σε άριστη κατάσταση. 

PACCAR Financial
Ως πάροχος χρηματοδότησης της DAF, η PACCAR Financial έχει 

πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας προσφέροντας εξατομικευμένες 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών. Μια 

μοναδική κατανόηση της καθημερινής σας δραστηριότητας την 

καθιστά ιδανικό συνεργάτη σας. Οι εξειδικευμένες οικονομικές 

λύσεις τους δεν καλύπτουν μόνο τη χρηματοδότηση του στόλου, 

αλλά και πλήρεις συνδυασμούς, όπως το αμάξωμα και τα 

ρυμουλκούμενα μαζί με τις επιλογές επισκευής και συντήρησης.

PACCAR Parts
Εκτός από τα αυθεντικά εξαρτήματα DAF και τα εξαρτήματα του 

κινητήρα PACCAR, η PACCAR Parts προμηθεύει πάνω από 70.000 

universal εξαρτήματα φορτηγών και ρυμουλκουμένων TRP για 

όλες τις μάρκες φορτηγών και ρυμουλκούμενων, 

συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων συνεργείου. Με τα 

κέντρα διανομής στην Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία, 

την Ουγγαρία και την Ισπανία, η PACCAR Parts παραδίδει 

παραγγελίες σε όλη την Ευρώπη εντός 24 ωρών. Επιπλέον, η 

αξιοπιστία της παράδοσης φτάνει τα 99,98%, καθιστώντας την 

PACCAR Parts την καλύτερη στον κλάδο. Οι κάτοχοι Max Card 

επωφελούνται επίσης από ειδικές προσφορές και εκπτώσεις.

DAF ITS
Πολλοί προσπάθησαν να αντιγράψουν το ITS της DAF αλλά δεν τα 

κατάφεραν. Όπου και αν είστε στην Ευρώπη, με ένα τηλεφώνημα 

βρίσκετε βοήθεια. Η ομάδα εξυπηρέτησής μας σας βοηθά σε 

δεκαπέντε διαφορετικές γλώσσες, 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες 

το χρόνο. Οι τοπικοί τεχνικοί μας θα κάνουν ό, τι είναι δυνατό για 

να επιστρέψουν γρήγορα το φορτηγό σας στο δρόμο.

Δίκτυο αντιπροσώπων της DAF
Με το εκτεταμένο δίκτυο επαγγελματικών αντιπροσώπων 

πωλήσεων και υπηρεσιών, υπάρχει πάντοτε ένας αντιπρόσωπος 

της DAF που είναι έτοιμος να σας προσφέρει εξειδικευμένες 

υπηρεσίες καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματός σας. Οι 

εξειδικευμένοι τεχνικοί της DAF έχουν βαθιά γνώση του οχήματος 

σας, εξασφαλίζοντας γρήγορη, αποτελεσματική επισκευή και 

συντήρηση, χρησιμοποιώντας τα αυθεντικά εξαρτήματα PACCAR, 

DAF και TRP. Αυτό εγγυάται τη μέγιστη διαθεσιμότητα του 

οχήματος και υψηλές υπολειμματικές αξίες.

DAF DRIVER ACADEMY
Οι οδηγοί είναι απαραίτητοι για την επίτευξη του υψηλότερου 

επιπέδου αποδοτικότητας στις μεταφορές. Τα μαθήματα της DAF 

τους βοηθούν να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων, να 

προβλέπουν καλύτερα και να αυξήσουν την οδική ασφάλεια. 

Στην πραγματικότητα, οι οδηγοί που ολοκληρώνουν τα 

μαθήματα διαπιστώνουν οικονομικές βελτιώσεις έως και 10%, 

ενώ υιοθετούν ένα ασφαλέστερο και πιο χαλαρό στυλ οδήγησης.

DAF Connect
Στην προσπάθειά μας για αποδοτικότητα στις μεταφορές, το νέο 

σύστημα διαχείρισης στόλου DAF Connect σας δίνει μια 

πραγματική εικόνα των επιδόσεων των φορτηγών και των 

οδηγών. Ένα προσαρμόσιμο, φιλικό προς το χρήστη online app. 

παρέχει σαφείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του 

οχήματος, την κατανάλωση καυσίμου, τα διανυθέντα χιλιόμετρα, 

τη χρήση του στόλου και τον χρόνο αδράνειας. Παρέχει επίσης 

ολοκληρωμένες αναφορές καυσίμων με τα τρέχοντα και τα 

ιστορικά δεδομένα που σας επιτρέπουν να συγκρίνετε τα 

οχήματα και τους οδηγούς. Η λειτουργία Live Fleet View δείχνει 

την ακριβή θέση του φορτηγού, επιτρέποντας τον απλό 

προγραμματισμό του στόλου να δείχνει αποστάσεις, διαδρομές 

και χρόνο οδήγησης. Μπορείτε επίσης να λάβετε αυτόματες 

ειδοποιήσεις όταν εμφανίζονται αποκλίσεις σε παραμέτρους 

όπως ταχύτητα, διαδρομή, τοποθεσία και κατανάλωση καυσίμου, 

ώστε να μπορείτε να αναλάβετε άμεση δράση. Με τη 

βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας των οχημάτων, τη μείωση 

του λειτουργικού κόστους και την ενίσχυση της εφοδιαστικής 

απόδοσης, το DAF Connect μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα ανά 

χιλιόμετρο.
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ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PACCAR PX-4
Τύπος κινητήρα Απόδοση Ροπή Επίπεδο εκπομπών

PX-4 115 115 kW/156 hp (2,600 σ.α.λ.) 500 Nm (1,200 – 1,900 σ.α.λ.) Euro 6

PX-4 127 127 kW/172 hp (2,600 σ.α.λ.) 600 Nm (1,300 – 1,700 σ.α.λ.) Euro 6

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PACCAR PX-5
Τύπος κινητήρα Απόδοση Ροπή Επίπεδο εκπομπών

PX-5 135 135 kW/184 hp (2,300 σ.α.λ.) 750 Nm (1,100 – 1,600 σ.α.λ.) Euro 6

PX-5 157 157 kW/213 hp (2,300 σ.α.λ.) 850 Nm (1,200 – 1,500 σ.α.λ.) Euro 6

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PACCAR PX-7
Τύπος κινητήρα Απόδοση Ροπή Επίπεδο εκπομπών

PX-7 172 172 kW/234 hp (2,300 σ.α.λ.) 900 Nm (1,000 – 1,700 σ.α.λ.) Euro 6

PX-7 194 194 kW/264 hp (2,300 σ.α.λ.) 1,000 Nm (1,000 – 1,700 σ.α.λ.) Euro 6

PX-7 217 217 kW/295 hp (2,300 σ.α.λ.) 1,100 Nm (1,000 – 1,700 σ.α.λ.) Euro 6

PX-7 239 239 kW/325 hp (2,300 σ.α.λ.) 1,200 Nm (1,100 – 1,700 σ.α.λ.) Euro 6

∆ιατίθεται και στην έκδοση Construction
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LF
 1

3t

FT 4 x 2

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

LF
 C

ity

LF
 8

-1
2t

LF
 1

4-
16

t

LF
 1

9t

FA 4 x 2

ΣΕΙΡΑ ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑ ΗΜΕΡΑΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ 
ΗΜΕΡΑΣ/ΚΑΜΠΙΝΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΑΜΠΙΝΑ ΗΜΕΡΑΣ  
CONSTRUCTION

LF  
City 

LF 150
LF 170

LF
8-12t

LF 180
LF 210
LF 230
LF 260

LF  
14-16t

LF 180
LF 210
LF 230
LF 260
LF 290

LF  
19t

LF 230
LF 260
LF 290
LF 320

PACCAR PX-4 PACCAR PX-5 PACCAR PX-7

torque

500

400

300

700

600

1000

800

900

Nm

26
10

17

EURO 6

output
hpkW

180

200

160

140

120

100

80

60

40

20

230

250

270

130

150

90

110

170

190

210

70

50

30

x 100 min-18 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

PX-5 135
PX-5 157

PX-5 135
PX-5 157

torque

700

600

500

900

800

1100

1000

1200

1300

1400Nm

16
06

29

EURO 6

output
kW

200

220

240

260

180

160

140

120

100

80

270

290

310

330

hp350

250

230

130

150

110

170

190

210

x 100 min-18 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

PX-7 194
PX-7 217

PX-7 172

PX-7 239

PX-7 194

PX-7 217

PX-7 172

PX-7 239



DAF Trucks N.V.
Hugo van der Goeslaan 1
Ταχυδρομική Θυρίδα 90065
5600 PT Eindhoven
Ολλανδία
Τηλ.: +31 (0) 40 21 49 111
Φαξ: +31 (0) 40 21 44 325
daf.com

Δεν απορρέουν δικαιώματα από την παρούσα δημοσίευση. Η DAF Trucks N.V. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις 

προδιαγραφές του προϊόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες συμμορφώνονται με τις 

ευρωπαϊκές οδηγίες που ισχύουν κατά τη στιγμή της πώλησης, αλλά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην 

οποία βρίσκεστε. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της DAF. D
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A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

IATF16949
Σύστημα  

διαχείρισης ποιότητας

ISO14001
Σύστημα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης


