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ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΟΝΟ ΤΟΥ Η ΝΕΑ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ ΤΗΣ DAF

Όταν πρόκειται για υπεραστικές 

και διεθνείς μεταφορές, η Νέα Γενιά 

XF ξεκάθαρα θέτει νέα πρότυπα. 

Προηγμένη αεροδυναμική, 

ασυναγώνιστη απόδοση καυσίμου 

και τις χαμηλότερες εκπομπές CO2.  

Με μία σειρά από χαρακτηριστικά, 

όπως το κορυφαίο στον κλάδο 

Direct Vision, θέτει ψηλά τον πήχη 

στην ασφάλεια. Επίσης, μειώνει 

σημαντικά το λειτουργικό κόστος, 

με διαστήματα σέρβις μόνο μία 

φορά το χρόνο.

XF XG XG+

Το Νέας Γενιάς DAF XG+ 

αποτελεί τη ναυαρχίδα της 

DAF.  Σηματοδοτεί την επιτομή 

της άνεσης και της πολυτέλειας 

στο κλάδο των μεταφορών.  

Η ευρυχωρία περνάει σε άλλο 

επίπεδο, προσφέροντας εξαιρετικό 

ύψος όταν ο οδηγός είναι όρθιος. 

Διαθέτει τις καλύτερες επιλογές 

για άνεση, σχεδιασμό και multi-

media. Θέτει νέα υψηλά πρότυπα 

ασφάλειας όχι μόνο για τον οδηγό 

αλλά και για τους υπόλοιπους 

χρήστες του δρόμου, ξεπερνώντας 

με διαφορά κάθε άλλο φορτηγό 

της αγοράς.

Η Νέα γενιά DAF XG δημιουργεί 

μία νέα top κατηγορία στην αγορά: 

είναι το πρώτο φορτηγό που 

αξιοποιεί τους νέους κανονισμούς 

της ΕΕ για τις μάζες και διαστάσεις. 

Η  επιμηκυμένη καμπίνα 

προσφέρει ασύγκριτη ευρυχωρία 

και κορυφαία άνεση - ιδανική για 

μεγάλα ταξίδια. Επίσης, προσφέρει 

τη μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου 

στην αγορά, χάρη στον βέλτιστο 

αεροδυναμικό σχεδιασμό και την 

εξαιρετικά αποτελεσματική γραμμή 

κίνησης.



Το νέο πρότυπο
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Μια κατηγορία από 
μόνο του  
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Η ΝΕΑ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ 
της DAF
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Απαράμιλλο εσωτερικό 
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ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ  ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΖΕΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΑΡΙΣΤΟΣ 
ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Τα Νέας Γενιάς φορτηγά DAF είναι τα πρώτα στον κλάδο 

που χρησιμοποίησαν τους νέους κανονισμούς της ΕΕ για 

τις μάζες και διαστάσεις. Η νέα καμπίνα έχει επιμηκυνθεί 

προσφέροντας εξαιρετική αεροδυναμική και μειωμένες 

εκπομπές CO2. Η νέα πρωτοποριακή καμπίνα διευρύνει το 

οπτικό πεδίο του οδηγού, προσφέροντας υψηλά επίπεδα 

ασφάλειας. Αυτό το επιπλέον μήκος, μας επέτρεψε να 

δημιουργήσουμε ένα εξαιρετικά ευρύχωρο εσωτερικό 

καμπίνας για τους οδηγούς, προσφέροντας τη δυνατότητα 

να εργάζονται, να χαλαρώνουν και να κοιμούνται με άνεση. 

Αυτή η νέα σχεδιαστική ελευθερία μας έδωσε τη 

δυνατότητα να παρέχουμε μια αεροδυναμική καμπίνα που 

δεν κάνει συμβιβασμούς, στην εξαιρετική αεροδυναμική, 

στο εντυπωσιακό στυλ και στην εκπληκτική σχεδίαση. 

Η κομψή μάσκα, ο υψηλής ποιότητας φωτισμός LED 

και η στιβαρή εμφάνιση, συνδυάζονται αρμονικά 

προσφέροντας ένα εξωτερικό που φαίνεται ανανεωμένο 

και πρωτοποριακό.

Όταν 
αναπροσαρμόζονται 
οι διαστάσεις, 
γεννιέται κάτι 
μοναδικό

«Σχεδιάσαμε ένα  
μοναδικό φορτηγό,  

πανέτοιμο για το κόσμο  
του αύριο. “

«Τα Νέας Γενιάς φορτηγά 

DAF είναι το αποτέλεσμα του 

μεγαλύτερου σχεδιαστικού 

έργου που έγινε ποτέ στην 

ιστορία μας. Στόχος μας ήταν 

να κατασκευάσουμε τα πιο 

ελκυστικά και ¨ποθητά¨ φορτηγά 

της Ευρώπης.  Τα καταφέραμε.”

BART VAN LOTRINGEN
SENIOR DIRECTOR STYLING AND DESIGN  

DAF TRUCKS N.V.
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Αποτελεσματικότητα 
του μέλλοντος 
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Απαράμιλλη 
απόδοση 
Έχουμε σχεδιάσει μια εντελώς νέα καμπίνα που είναι ιδιαίτερα μοντέρνα και εξαιρετικά 
αεροδυναμική. Σχεδιασμένη από την αρχή, έχουμε αξιοποιήσει πλήρως τη νέα νομοθεσία 
για τις μάζες και τις διαστάσεις. Αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε 
λεπτομέρεια του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων και οπίσθιων αξόνων, διασφαλίσαμε 
εκπληκτική απόδοση για τη γραμμή κίνησης. Αναβαθμίσαμε τη λειτουργία ψύξης και 
διαχείρισης του αέρα του κινητήρα, μειώνοντας παράλληλα το βάρος του οχήματος. 
Ο συνδυασμός όλων αυτών των βελτιώσεων, συμβάλλει σε ένα εκπληκτικό κέρδος 
απόδοσης καυσίμου 10% *.

0,4%
ΕΞΥΠΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 

   0,4%
ΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΦΡΕΝΑ 

0,3%
ΒΑΡΟΣ 

0,2%
ΨΥΞΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 2.6%

1.4%
ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ 
ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ 

4.7%
ΕΠΙΜΗΚΥΜΕΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ  

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

* Ανάλογα με τη χρήση, το φορτίο και τις συνθήκες κυκλοφορίας. NEW GENERATION DAF   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   14  |  15



Εξαιρετική 
αεροδυναμική
Τα υψηλά επίπεδα αεροδυναμικής απόδοσης αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της 
Νέας Γενιάς φορτηγών DAF. Μετά από εκτεταμένες προσομοιώσεις και δοκιμές 
στο δρόμο, ο καλύτερος δυνατός σχεδιασμός περιλαμβάνει μια σειρά νέων 
αεροδυναμικών χαρακτηριστικών. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα εξαιρετικά χαμηλό 
συντελεστή οπισθέλκουσας, κατευθύνοντας τον αέρα γύρω, μέσα και κάτω από 
το φορτηγό. Ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών έχει ως αποτέλεσμα 19% 
βελτίωση στην αεροδυναμική απόδοση, η οποία απογειώνει την απόδοση καυσίμου 
και την κατώτατη γραμμή αναφοράς.

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΚΥΡΤΟΣ 
ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ 
Πρώτοι εμείς παρουσιάζουμε 
στο κλάδο: ένα εξαιρετικά 
καμπύλο παρμπρίζ. 
Συνδυάζοντας τη μέγιστη 
ορατότητα με την καλύτερη 
αεροδυναμική.

ΕΠΙΜΗΚΥΜΕΝΗ  
ΚΑΜΠΙΝΑ 
Ο νέος κανονισμός για τις μάζες 
και τις διαστάσεις, επιτρέπει έναν 
επιμηκυμένο σχεδιασμό καμπίνας για 
βέλτιστη αεροδυναμική απόδοση, 
καθώς και ένα εξαιρετικά ευρύχωρο 
εσωτερικό για ανώτερα επίπεδα 
άνεσης.

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ 
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΛΛΥΜΑΤΑ ΤΡΟΧΩΝ

Τα πλαϊνά και πίσω από την καμπίνα 
αεροδυναμικά βοηθήματα εφαρμόζουν 
τέλεια στο ρυμουλκούμενο.  Αυτό 
βελτιώνει την αεροδυναμική, συμβάλλει 
στην απόδοση του καυσίμου και σε 
χαμηλότερες εκπομπές.

Τα κλειστά καλύμματα τροχών, σε συνδυασμό με 
τους μοναδικούς πλαϊνούς εκτροπείς αέρα  μειώνουν 
τον στροβιλισμό του αέρα και αυξάνουν την 
αεροδυναμική απόδοση.

Για να μεγιστοποιήσετε την αεροδυναμική απόδοση, 
μπορείτε να αντικαταστήσετε τους εξωτερικούς καθρέφτες 
με κάμερες. Εναλλακτικά, προσφέρουμε καθρέφτες που 
μειώνουν την οπισθέλκουσα, αυξάνοντας παράλληλα το 
άμεσο οπτικό πεδίο.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ  ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ  ΚΑΙ ΠΛΑΪΝΟΙ 
ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ 

Ένα αεροδυναμικό βοήθημα στο κάτω 
μέρος, εξασφαλίζει βελτιστοποιημένη 
ροή αέρα, κάτω από το φορτηγό. 
Με τον τρόπο αυτόν ο στροβιλισμός 
του αέρα ελαχιστοποιείται για βέλτιστη 
αεροδυναμική απόδοση.

ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟ  
ΚΑΛΛΥΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
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ΚΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΚΑΜΠΙΝΑΣ 
Η καμπίνα είναι πιο στενή μπροστά και 
φαρδύτερη στο πίσω μέρος. Αυτή η 
καίριας σημασίας σχεδίαση συμβάλλει 
στην εξαιρετική αεροδυναμική απόδοση.



Όλες αυτές οι καινοτομίες 
στους κινητήρες, έχουν 

ως αποτέλεσμα κορυφαία 
επίδοση οδήγησης και 

πέδησης, καθιστώντας αυτά 
τα φορτηγά σε πραγματικό 

οδηγικό όνειρο.

Το επόμενο επίπεδο στην απόδοση  
της γραμμής κίνησης  
Οι κινητήρες PACCAR διαθέτουν πολλές καινοτομίες για απαράμιλλη απόδοση. Οι κινητήρες 
PACCAR MX-11 και MX-13 προσφέρουν 50 έως 100 Nm περισσότερη ροπή στην υψηλότερη 
σχέση μετάδοσης. Η κορυφαία έκδοση 390kW / 530 hp προσφέρει 2.550 Nm σε κάθε ταχύτητα και 
2.700 Nm στην υψηλότερη ταχύτητα κιβωτίου. Ο νέος υπερσυμπιεστής επιτρέπει επιπλέον μείωση 
των στροφών λειτουργίας του κινητήρα με μέγιστη ροπή διαθέσιμη από μόλις 900 rpm. Το νέο 
μηχανόφρενο  προσφέρει έως και 20% περισσότερη ισχύ πέδησης και από χαμηλότερες στροφές.

Διαχείριση αέρα
Για τη Νέα Γενιά DAF σχεδιάστηκε ένα εντελώς νέο σύστημα 

για την εισαγωγή του αέρα στον κινητήρα. Η εισαγωγή του 

αέρα είναι πλέον μπροστά έχοντας συντομότερη διαδρομή 

στον κινητήρα, με ελάχιστη πτώση θερμοκρασίας και πίεσης. 

Ο συνδυασμός με το νέο σύστημα ψύξης αέρα (Full Face 

Charge Air Cooler) εγγυάται μέγιστη απόδοση.

Σημείο αναφοράς το Σύστημα ψύξης 
Τα φορτηγά Νέας Γενιάς DAF XF, XG και XG+ επωφελούνται 

από την καλύτερη δυνατή παθητική ψύξη. Έχουμε προσθέσει 

προηγμένους οδηγούς ροής αέρα στη μάσκα για εξαιρετική 

αεροδυναμική στο κάτω μέρος.  Αυτό εξασφαλίζει ελάχιστη 

εμπλοκή του ανεμιστήρα μέσω της βέλτιστης χρήσης κάθε 

κιλού αέρα που εισέρχεται εντός της μάσκας.

Νέας γενιάς κιβώτια ταχυτήτων  
Τα φορτηγά DAF Νέας Γενιάς διαθέτουν αυτοματοποιημένα 

κιβώτια ταχυτήτων TraXon για να προσφέρουν μια 

αποτελεσματική, φιλική προς το περιβάλλον γραμμή 

κίνησης με υψηλή οδηγησιμότητα. Με τον κινητήρα MX-13, 

η βελτιωμένη eco-performance λειτουργία και το αυξημένο 

επίπεδο ροπής καθιστούν το όχημα όνειρο στην οδήγηση, 

ειδικά για τη βαριές μεταφορές.  

Έξυπνη διαχείριση καυσίμου
Προστέθηκαν νέες δυνατότητες για έξυπνο έλεγχο 

καυσίμου. Αυτές περιλαμβάνουν το Predictive Cruise Control 

τρίτης γενιάς και νέες λειτουργίες EcoRoll που επιτρέπουν 

ταχύτητα έως και 93 km/h στο τέλος μιας κατηφόρας. Το 

βελτιστοποιημένο EcoRoll αποτρέπει την άσκοπη πέδηση και 

την απώλεια ενέργειας. Επιπλέον, το Preview Downhill Speed 

Control, σε συνδυασμό με το βελτιωμένο μηχανόφρενο MX, 

αφαιρεί την ανάγκη του Intarder, μειώνοντας το συνολικό 

βάρος του οχήματος και αυξάνοντας την αποδοτικότητά.

Βελτιωμένοι οπίσθιοι άξονες
Κάθε λεπτομέρεια των οπίσθιων αξόνων έχει επανεξεταστεί 

για τη βελτίωση της απόδοσης. Τα χαμηλότερα επίπεδα 

λαδιού και τα νέα ρουλεμάν του πηνίου συμβάλουν στη 

μείωση των απωλειών, λόγω τριβής. Τα φρένα έχουν επίσης 

μικρότερο βάρος και είναι πιο στιβαρά. Οι δαγκάνες φρένων, 

τελευταίας γενιάς,  είναι 3,5 κιλά ελαφρύτερες και η νέα 

λειτουργία Active Calliper Release αποτρέπει περαιτέρω 

απώλειες λόγω τριβής.

Έτοιμοι για το μέλλον
Τα φορτηγά Νέας Γενιάς DAF αντιπροσωπεύουν μια εντελώς 

νέα και εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτική πλατφόρμα 

οχημάτων, πλήρως προετοιμασμένη για εναλλακτικά 

κινητήρια σύνολα όπως μπαταρίες και υδρογόνο, και 

μελλοντικές γραμμές κίνησης, συμπεριλαμβανομένων 

ηλεκτρικών κινητήρων, plug-in υβριδικών συστημάτων, 

κυψελών καυσίμου και κινητήρων καύσης υδρογόνου. 

Οι υπερσύγχρονοι κινητήρες ντίζελ των οχημάτων είναι 

καθαροί και αποδοτικοί και είναι έτοιμοι για τη τελευταία 

γενιά  βιοκαυσίμων (συμπεριλαμβανομένων των Gas-to-

Liquid και HVO), όπως  και για ανανεώσιμων e-καυσίμων  

για την περαιτέρω μείωση εκπομπών άνθρακα των οδικών 

μεταφορών.
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Ασφάλεια του  
μέλλοντος 

NEW GENERATION DAF   ΑΣΦΑΛΕΙΑ    20  |  21



Ανώτερα επίπεδα 
ασφάλειας
Η Νέα Γενιά XF, XG και XG+ προσφέρει εξαιρετική ασφάλεια για οδηγούς και συνοδηγούς, 
καθώς και για τους άλλους χρήστες του δρόμου. Μεγάλα παράθυρα, χαμηλή γραμμή 
παραθύρων και επιλογές όπως ένα επιπλέον παράθυρο χαμηλά στη πλευρά του συνοδηγού, 
συμβάλουν στον καθορισμό νέων προτύπων για άμεση ορατότητα. Και με μια στιβαρή δομή 
καμπίνας, κορυφαία εργονομία και έξυπνα χαρακτηριστικά για να κάνουν την οδήγηση 
ασφαλέστερη, τα φορτηγά Νέας Γενιάς καθιστούν την DAF ηγέτη στον κλάδο, όσον αφορά 
την ασφάλεια.

Μέγιστη άμεση ορατότητα
Η βέλτιστη άμεση ορατότητα είναι βασικό 

χαρακτηριστικό της Νέας Γενιάς XF, XG και 

XG+. Με έξυπνη σχεδίαση του μπροστινού 

μέρους, το μέγεθος του εμπρόσθιου 

παρμπρίζ αυξήθηκε θεαματικά κατά 33% και 

καθένα από τα πλαϊνά παράθυρα κατά 15%, 

αποτελώντας ένα νέο σημείο αναφοράς 

στο κλάδο για την άμεση ορατότητα. 

Εντελώς νέοι πλευρικοί καθρέφτες θα 

επιτύχουν μια τέλεια ισορροπία μεταξύ 

ορατότητας, αεροδυναμικής, στυλ και 

θορύβου. Το έξυπνο, λεπτό στήριγμα του 

καθρέφτη αυξάνει την άμεση ορατότητα και 

ελαχιστοποιεί τα τυφλά σημεία. Επιπλέον, 

ένα μεγάλο παράθυρο πεζοδρομίου στο 

συνοδηγό, δίνει στον οδηγό απεριόριστη 

θέα προς το πεζοδρόμιο.

Η ορατότητα της πόρτας εισάγει δύο νέα 

χαρακτηριστικά. Πρώτον, το πλευρικό 

παράθυρο του συνοδηγού μπορεί να 

κατέβει πλήρως, παρά την παρουσία του 

δεύτερου τζαμιού κάτω άπαυτό. Επιπλέον, 

το δεύτερο αυτό τζάμι έχει πρόσβαση από 

το εσωτερικό της καμπίνας για εύκολο 

καθάρισμα.

Έξυπνη Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – 
Μηχανής  
Η φιλοσοφία της DAF είναι: ¨Τα χέρια στο τιμόνι, τα μάτια στο 

δρόμο¨, όταν πρόκειται για την αλληλεπίδραση Ανθρώπου-

Μηχανής.  Γι’ αυτό στη Νέα Γενιά φορτηγών DAF,  οι κύριες 

λειτουργίες, που αφορούν την οδήγηση, ελέγχονται από το 

τιμόνι.  Από τις άμεσες λειτουργίες για την οδήγηση μέχρι 

την ψηφιακή οθόνη του μενού, τον επιλογέα για το κιβώτιο 

ταχυτήτων TraXon,  το ηχοσύστημα και το τηλέφωνο, τα 

πάντα είναι λογικά τοποθετημένα για τα δάκτυλα του οδηγού. 

Επιπρόσθετα, οι δευτερεύουσες λειτουργίες οδήγησης 

λειτουργούν με φυσικούς διακόπτες και μια οθόνη αφής στο 

εργονομικά σχεδιασμένο ταμπλό.
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Συμπαγής καμπίνα που δεν αφήνει 
τίποτα στην τύχη του
Με τα φορτηγά Νέας Γενιάς, η DAF παρουσιάζει την πιο πρόσφατη τεχνολογία αντοχής 
καμπίνας, με μια συμπαγή δομή που προστατεύει σε περίπτωση σύγκρουσης, σε οποιαδήποτε 
πλευρά.  Αποκλειστικά, η DAF έχει ενσωματώσει περιοχές απορρόφησης ενέργειας, σε 
περίπτωση σύγκρουσης. Επιπλέον, οι πίσω ζώνες σύγκρουσης είναι ενσωματωμένες στη πλάτη 
της καμπίνας, για προστασία από μετακινούμενα φορτία. Επιπλέον, μια προγραμματισμένη 
κίνηση του τιμονιού μειώνει την επαφή του οδηγού, ενώ το ταμπλό περιλαμβάνει ζώνες 
απορρόφησης σύγκρουσης για την προστασία των γόνατων του οδηγού.

Τα φορτηγά Νέας Γενιάς DAF XF, 

XG και XG+ είναι εξοπλισμένα με το 

πατενταρισμένο σύστημα μετατόπισης 

καμπίνας (ProCaDis). Παρουσιάστηκε 

στα Euro 6 φορτηγά μας, το ProCaDis 

επιτρέπει μετατόπιση καμπίνας 

40cm επί του πλαισίου σε περίπτωση 

ατυχήματος, για να αποφευχθεί το 

ενδεχόμενο αποκόλλησης της καμπίνας 

από το πλαίσιο.  Ως αποτέλεσμα, 

διατηρεί τη δομή της καμπίνας 

(στη περίπτωση ατυχήματος) και 

μεγιστοποιεί το διαθέσιμο χώρο για 

τους επιβάτες που είναι μέσα στη 

καμπίνα. 

Ψηφιακοί καθρέφτες 
για βελτιωμένη έμμεση 
ορατότητα
Με το ψηφιακό σύστημα ορατότητας 

Digital Vision System (DDVS) της DAF, 

μπορείτε να αντικαταστήσετε τους 

κύριους και ευρυγώνιους καθρέφτες 

με κάμερες τοποθετημένες ψηλά στην 

καμπίνα για να παρέχουν τη βέλτιστη 

ορατότητα σε όλες τις καιρικές 

συνθήκες. Οι οθόνες είναι εργονομικά 

τοποθετημένες στην αριστερή και 

τη δεξιά πλευρά του εσωτερικού της 

καμπίνας και με χαρακτηριστικά όπως 

αυτόματο ¨ξεθόλωμα¨, εξαιρετικά 

ευρυγώνια προβολή και λειτουργία 

ξεπαγώματος, το ψηφιακό σύστημα 

ορατότητας προσφέρει ασφαλή και 

εύκολο ελιγμό του οχήματος.

DAF Corner View
Κατά την επιλογή του προαιρετικού 

DAF Corner View, αντικαθίστανται 

ο εμπρόσθιος καθρέφτης και οι 

καθρέφτης πεζοδρομίου.  Παρέχει 

ένα πολύ μεγαλύτερο οπτικό πεδίο, 

υπερβαίνει κατά πολύ τη νομοθετική 

απαιτούμενη κάλυψη και επιτυγχάνει 

μια πολύ καλύτερη εικόνα από τους 

παραδοσιακούς καθρέφτες. Με μια 

οθόνη λογικά τοποθετημένη στην 

μπροστινή γωνιακή κολόνα του 

συνοδηγού, το DAF Corner View, 

εκμηδενίζει τα τυφλά σημεία από 

το μπροστινό μέρος και τη πλευρά 

του συνοδηγού, συμβάλλοντας στη 

βελτίωση της οδικής ασφάλειας, ακόμα 

περισσότερο.

Έξυπνες λειτουργίες για 
ενεργητική ασφάλεια
Τα φορτηγά DAF Νέας Γενιάς 

περιλαμβάνουν επίσης μια 

ολόκληρη σειρά λειτουργιών για 

τη μεγιστοποίηση της ενεργητικής 

ασφάλειας. Σε αυτά περιλαμβάνονται 

η υποβοήθηση πέδησης (Brake 

Assist), το σύστημα προειδοποίησης 

αλλαγής λωρίδας (Lane Departure 

Warning System), η πέδηση έκτακτης 

ανάγκης (Emergency Brake Lights) 

και η υποβοήθηση στροφής στην 

πόλη (City Turn Assist). Το τρίτης 

γενιάς σύστημα πέδησης έκτακτης 

ανάγκης, προειδοποιεί για πιθανή 

σύγκρουση τόσο με στατικά όσο 

και με κινούμενα αντικείμενα, όταν 

ταξιδεύετε με ταχύτητες έως και 

80 km / h.  Προσθέσαμε επίσης νέες 

λειτουργίες,  όπως το Electronic 

Park Brake για έξυπνη χρήση του 

χειρόφρενου, το χαμηλής ταχύτητας 

φρένο ρυμουλκούμενου για 

ασφαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη 

ρυμουλκούμενου και υποβοήθηση 

χειρόφρενου για επιπλέον δύναμη σε 

περίπτωση που λόγω των περιστάσεων 

απαιτείται.  

PREDICTIVE CRUISE CONTROL

ΠΛΗΡΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

DAF CORNER VIEW

ADAPTIVE CRUISE CONTROL

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ 
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ

ADVANCED EMERGENCY  
BRAKING SYSTEM

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΠΙΕΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 
ΚΑΜΠΙΝΑΣ

ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ 

DAF DIGITAL VISION SYSTEM
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Άνεση οδηγού από 
το μέλλον 
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RON BORSBOOM 
EXECUTIVE DIRECTOR 

PRODUCT DEVELOPMENT 
DAF TRUCKS N.V.

«Κατά τη διάρκεια 
του πρώτου test drive, 
συνειδητοποιήσαμε ότι 

δημιουργούσαμε
κάτι υπέροχο.”

«Γνωρίζουμε τι θέλουν οι 

οδηγοί όσον αφορά την 

οδήγηση, την άνεση και 

το εσωτερικό σχεδιασμό. 

Έτσι, με τα φορτηγά Νέας 

Γενιάς DAF σκοπεύουμε να 

υπερβούμε τις προσδοκίες 

τους. Αυτά τα φορτηγά 

προσφέρουν την καλύτερη 

οδήγηση στο δρόμο. “

Απόλυτη άνεση  
οδηγού

Από τη γραμμή κίνησης  έως την ανάρτηση, από το 

εσωτερικό της καμπίνας έως τα καθίσματα και τις κουκέτες, 

εκμεταλλευτήκαμε κάθε ευκαιρία για να προσφέρουμε 

εξαιρετική άνεση στον οδηγό. Το αποτέλεσμα είναι, η πιο άνετη 

εμπειρία οδήγησης στην αγορά, σε συνδυασμό με το καλύτερο 

περιβάλλον για οδήγηση, χαλάρωση και ύπνο.

Εξαιρετική οδηγισιμότητα 
Χάρη στην αυξημένη ροπή στην υψηλότερη ταχύτητα κιβωτίου, 

οι κινητήρες PACCAR MX-11 και MX-13 δεν είναι μόνο εξαιρετικά 

αποδοτικοί, αλλά προσφέρουν άριστη οδηγισιμότητα. Επιπλέον, 

το νέο κιβώτιο ταχυτήτων TraΧon διευκολύνει στους ελιγμούς.

Πιο ήσυχη λειτουργία από ποτέ 
Η επιμηκυμένη καμπίνα, εκμεταλλεύεται έναν νέο σχεδιασμό 

μπροστινού σασί με υψηλότερη στρεπτική ακαμψία και μείωση 

βάρους 38kg.  Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά συμβάλλουν στην 

εξαιρετική άνεση του οδηγού. Επιπλέον, μια νέα ανάρτηση 

καμπίνας με νέο σχεδιασμό απόσβεσης βοηθά στη μείωση των 

κραδασμών, στη γραμμή κίνησης, στα καθίσματα και στο τιμόνι, 

ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την άνεση.

Η ανάρτηση του πίσω άξονα έχει βελτιστοποιηθεί επίσης. 

Η νέα γεωμετρία και η νέα θέση του πέταλου ζεύξης, έχουν ως 

αποτέλεσμα την επιμήκυνση του μεταξονίου για τη νέα γενιά XG 

και XG+, εξασφαλίζοντας ανώτερη οδήγηση και χειρισμό, ακόμη 

και στις χειρότερες επιφάνειες δρόμων.

Αθόρυβο, πολύ αθόρυβο
Τα Νέας Γενιάς φορτηγά DAF θέτουν επίσης νέα πρότυπα για 

χαμηλά επίπεδα θορύβου, με στόχο να σας βοηθήσουν να 

παραμείνετε σε εγρήγορση περισσότερο. Προσθέστε σε αυτό 

ένα πρωτοποριακό σύστημα διεύθυνσης που απαιτεί λιγότερη 

δύναμη για το χειρισμό του και απολαμβάνετε την καλύτερη 

εμπειρία οδήγησης.
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Επιλογές καθισμάτων,  υψηλού 
επιπέδου
Για επιπρόσθετη ευκολία, το προαιρετικά περιστρεφόμενο 

κάθισμα για τα XG και XG+ στρέφεται έως και 110º 

επιτρέποντας στον οδηγό να εργάζεται ή να χαλαρώνει 

άνετα μετά από μια κουραστική μέρα στο δρόμο. Και το 

αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού όχι μόνο παρέχει 

ανεμπόδιστη ορατότητα, μέσω της πόρτας του συνοδηγού με 

τζάμι, αλλά προαιρετικά διπλώνει για να σχηματίσει τραπέζι.

Εξολοκλήρου νέες ψηφιακές οθόνες
Οι νέες ψηφιακές οθόνες προσδίδουν υψηλής ποιότητας 

αλληλεπίδραση μεταξύ Ανθρώπου – Μηχανής. Η κεντρική 

οθόνη 12 ιντσών, με την εξαιρετική της  εμφάνιση, παρέχει 

πληθώρα πληροφοριών. Δύο επιλέξιμα θέματα, 4 επίπεδα 

πληροφόρησης και εξατομικευμένες ρυθμίσεις, μπορεί όλα 

να τα χειριστεί ο οδηγός από το τιμόνι.  Επίσης, βελτιώσαμε 

τον ήχο των προειδοποιήσεων και των ειδοποιήσεων για να 

βελτιώσουμε την οδηγική εμπειρία και να μετριάσουμε τις 

ενοχλήσεις.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΕΤΑΙ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Η προαιρετική πρόσθετη οθόνη 10 ιντσών βρίσκεται στα 

δεξιά του τιμονιού και προφέρει κατοπτρισμό  (mirroring) 

του τηλεφώνου, ψυχαγωγία, πλοήγηση και άλλα. Το DAF 

Infotainment System διατίθεται σε τρεις διαφορετικές 

εκδόσεις: Standard, Luxury και Exclusive, τα οποία παρέχουν 

ψηφιακό ραδιόφωνο, υπηρεσίες streaming, πλοήγησης, 

προβολή καμερών, DAF Connect και εφαρμογές τρίτων. 

Η εξατομικευμένη δυνατότητα διαμόρφωσης του 

συστήματος DAF Infotainment, βοηθά στη δημιουργία του 

τέλειου περιβάλλοντος για τον οδηγό.

Επανασχεδιασμένος έλεγχος 
κλιματισμού 
Ένα άνετο εσωτερικό για οδήγηση και ύπνο, είναι ζωτικής 

σημασίας για την άνεση του οδηγού. Έχουμε τοποθετήσει 

στο σύστημα κλιματισμού νέους αεραγωγούς που διαχέουν 

την ιδανική θερμοκρασία στον οδηγό και τον συνοδηγό. 

Με στόχο τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση σε ψύξη και 

θέρμανση, επανασχεδιάσαμε το σύστημα ελέγχου του 

κλιματισμού. Η νέα γενιά DAF XG+ προσφέρει προαιρετικά 

ένα πλήρως ενσωματωμένο κλιματισμό στάθμευσης, που 

εξασφαλίζει ότι ο οδηγός είναι άνετος ακόμα και όταν το 

όχημα είναι ακινητοποιημένο.

Με μόλις τρία σκαλοπάτια ακόμη και στα υψηλότερα μοντέλα, η καμπίνα είναι εξαιρετικά εύκολη για 
την είσοδο και έξοδο του οδηγού. Και μόλις επιβιβαστεί, τον περιμένει ένας ονειρικός κόσμος! Οι νέοι 
κανονισμοί για τι μάζες και τις διαστάσεις, κάνουν τη καμπίνα εκπληκτικά ευρύχωρη με περισσότερο 
από επαρκή χώρο για να στέκεται όρθιος ο οδηγός, σε όλα τα μοντέλα. Αφού τακτοποιηθούν, οι 
οδηγοί έχουν τις  μεγαλύτερες δυνατότητες  ρύθμιση καθίσματος και τιμονιού της αγοράς. Μόνο το 
τιμόνι έχει ένα τεράστιο εύρος ρυθμίσεων, από οριζόντιο έως και τη γωνία που το προσαρμόζουμε 
σε ένα επιβατικό αυτοκίνητο. Έτσι κάθε οδηγός μπορεί να βρει την ιδανική του θέση για απόλυτα 
άνετη οδήγηση.

Προσαρμοζόμενο για απόλυτη άνεση
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Μετά από μια παραγωγική μέρα στο τιμόνι, ο οδηγός χρειάζεται μια καλή νυχτερινή ξεκούραση, 
οπότε έχουμε κάνει τα πάντα για να του προφέρουμε τον ιδανικό χώρο. Το Νέας Γενιάς DAF 
XF διαθέτει ένα εξαιρετικά άνετο κρεβάτι, αλλά τα XG και XG+ ξεπερνούν κάθε προσδοκία 
σας. Με πλάτος 80cm, θέτουν νέα πρότυπα άνεσης και ποιότητας. Επιπλέον, τα XG και XG+ 
προσφέρουν ένα προαιρετικό ρυθμιζόμενο προσκέφαλο και πλήρως ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο 
κρεβάτι Relax. Έτσι ο οδηγός μπορεί να επιλέξει την ιδανική θέση για ξεκούραση και ύπνο. 
Υπάρχουν ακόμη και επιλογές για ένα κρεβάτι ύπνου ή αποσκευών. Όνειρα γλυκά.

Εξαιρετικά άνετος χώρος στις 
κουκέτες

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ DAF ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ 
ΑΠΛΕΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ  

Αναβαθμισμένο 
χειριστήριο ελέγχου 
λειτουργιών στην πλάτη 
της καμπίνας
Οι πιο απαραίτητες λειτουργίες 

μπορούν να ελεγχθούν από το 

χειριστήριο που βρίσκεται στην πλάτη 

της καμπίνας, όπως ο εσωτερικός 

φωτισμός περιμετρικά της καμπίνας, 

η θερμοκρασία, τα παράθυρα, 

ενώ περιλαμβάνει και έλεγχο της 

ηλιοροφής, κουμπί πανικού και 

λειτουργία παρακολούθησης κάμερας 

μαζί με μια προαιρετική θύρα USB 

για φόρτιση tablet ή τηλεφώνου. 

Ο συνδυασμός όλων αυτών μετατρέπει 

την καμπίνα σε ένα πραγματικό σπίτι, 

μακριά από το σπίτι.

Τεράστιος 
αποθηκευτικός χώρος
Με τις ευρύχωρες καμπίνες τους, τα 

φορτηγά DAF Νέας Γενιάς παρέχουν 

τεράστιο χώρο αποθήκευσης στην 

κονσόλα οροφής πάνω από το ταμπλό, 

στις τσέπες των θυρών και στον χώρο 

των κρεβατιών, ειδικά κάτω από την 

χαμηλή κουκέτα.

Ένας μικρός, πρακτικός χώρος 

με υποδοχή USB και παροχή 12V 

διατίθεται για φόρτιση κινητού 

τηλεφώνου ή φορητού υπολογιστή. 

Το μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης 

προσφέρει αρκετό χώρο για χαρτιά, 

έγγραφα και άλλα αντικείμενα, θέση 

για δύο ποτήρια και τρεις υποδοχές 

για πιστωτικές κάρτες. Υπάρχει ένα 

μεγάλο πτυσσόμενο τραπέζι κατάλληλο 

για φαγητό ή εργασία. Το συρόμενο 

ψυγείο περιλαμβάνει μια μοναδική 

ενσωματωμένη θήκη μπουκαλιών για 

να διατηρείτε τα ποτά σας δροσερά. 

Και με μεγάλο χώρο για φούρνο 

μικροκυμάτων και τηλεόραση μαζί 

με προαιρετική αποθήκευση και 

φόρτιση τηλεφώνου, ο οδηγός έχει ένα 

υπέροχο περιβάλλον για οδήγηση και 

χαλάρωση.

Υπέροχος εσωτερικός 
φωτισμός LED
Όπως και με τον εξωτερικό φωτισμό, 

έτσι και ο εσωτερικός χρησιμοποιεί 

πλήρως την τεχνολογία LED και 

προσφέρει μια σειρά επιλογών για να 

κάνουν την οδήγηση, τη χαλάρωση 

και τον ύπνο ακόμη πιο άνετο. Η Νέα 

Γενιά XG και XG+ προσφέρει επίσης 

προαιρετικό εσωτερικό φωτισμό που 

αναδεικνύει πλήρως την ευρυχωρία της 

καμπίνας. Έχοντας 15 φώτα και ταινίες 

LED, ο οδηγός μπορεί να προσαρμόσει 

το χρώμα και τη φωτεινότητα για να 

επιτύχει τις τέλειες συνθήκες φωτισμού.

Υψηλής ποιότητας υλικά 
και φινίρισμα
Το εσωτερικό των φορτηγών Νέας 

Γενιάς DAF, έχει την εμφάνιση και 

αίσθηση ενός πολυτελούς αυτοκινήτου.  

Έχουμε χρησιμοποιήσει υλικά υψηλής 

ποιότητας με εξαιρετικό φινίρισμα, 

από τα καθίσματα και το ταμπλό, μέχρι 

τους τοίχους και το επάνω διαμέρισμα. 

Συγκεκριμένα, η χρήση των πιο 

σύγχρονων υλικών μαλακής αφής 

(soft-touch) προσφέρει κομψές και 

μοντέρνες γραμμές.

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 
ΤΕΛΕΙΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ 
ΚΑΜΠΝΙΝΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 
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ALCANTARAΥΦΑΣΜΑ ΔΕΡΜΑ 

Επιλογές εσωτερικού 

Οι επιλογές διακόσμησης των φορτηγών DAF Νέας Γενιάς σάς επιτρέπουν να βάλετε την 
προσωπική σας σφραγίδα στο εσωτερικό της καμπίνας. Επιλέξτε ανάμεσα σε δύο ελκυστικά 
χρώματα: σκούρο και ζεστό ή μια πιο φωτεινή και πολυτελή επιλογή. Και τρεις επιλογές 
διακόσμησης του πάνελ: Natura, μια εκλεπτυσμένη εμφάνιση από premium ξύλο. Argenta με το 
κομψό ασημί φινίρισμα ή το πιο σκούρο καλαίσθητο Hexagon. Ό, τι κι αν επιλέξετε, μπορείτε να 
είστε σίγουροι ότι το εσωτερικό της καμπίνας θα έχει μια υπερσύγχρονη, εξαιρετική εμφάνιση και 
αίσθηση που δένει αρμονικά με το υπόλοιπο φορτηγό. Φέρνοντας στυλ και λειτουργικότητα  σε 
απόλυτη ισορροπία.

Ορίστε το προσωπικό σας στυλ
Καθίσματα 

NATURA

ARGENTA

HEXAGON

Standard
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ARGENTA

NATURAHEXAGON

Optional



Εκτός από το εσωτερικό της καμπίνας, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το εξωτερικό σύμφωνα με το 
προσωπικό σας γούστο και τις ανάγκες σας. Οι πλευρικοί τοίχοι, οι προβολείς LED, οι καθρέφτες και οι 
κάμερες μπορούν να προσαρμοστούν για επιπλέον ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και στυλ.

Εξατομικευμένο εξωτερικό

Εσωτερικό στυλ καμπίνας

ΜΑΥΡΟ ΠΑΝΕΛ 

ΠΛΕΥΡΙΚΑ 
ΠΑΡΑΘΥΡΑ

ΜΑΥΡΟ ΠΑΝΕΛ 
& ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΧΡΩΜΙΟΥ

ΚΥΡΙΟ ΧΡΩΜΑ

Καθρέφτες / Κάμερα

Εξωτερικά Φώτα 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΜΕ ΦΩΤΑ ΣΤΡΟΦΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΜΕ ΦΩΤΑ ΣΤΡΟΦΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 
ΟΜΙΧΛΗΣ 

ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ & CORNER VIEW ΚΑΜΕΡΕΣ & CORNER VIEW

Πόρτα Συνοδηγού 

VISION DOOR (επιπλέον ορατότητα στην πόρτα του συνοδηγού)ΒΑΣΙΚΗ 
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DAF Multisupport
Αυτή η ευέλικτη υπηρεσία επισκευής και συντήρησης, σας 

διασφαλίζει σταθερή τιμή ανά χιλιόμετρο. Προσδιορίζετε τα 

διαστήματα service που ταιριάζει καλύτερα στις τρέχουσες 

απαιτήσεις σας και στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα 

να επεκταθεί, εφόσον το επιθυμείτε, για επισκευή και 

συντήρηση στο ρυμουλκόμενο ή την υπερκατασκευή σας. 

Έτσι, ο προγραμματισμός συντήρησης περνάει στα χέρια 

του αντιπρόσωπου DAF. Ως αποτέλεσμα, μπορείτε να 

επικεντρωθείτε στις βασικές σας δραστηριότητες, γνωρίζοντας 

ότι ο στόλος σας θα είναι πάντα σε άριστη κατάσταση.

PACCAR Χρηματοδότηση
Ως χρηματοδότης της DAF, η PACCAR Financial έχει 

έξι δεκαετίες παγκόσμιας εμπειρίας προσφέροντας 

προσαρμοσμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στον 

τομέα των μεταφορών. Η κατανόηση της καθημερινής 

δραστηριότητας της επιχείρησής σας, καθιστά το PACCAR 

Financial ιδανικό συνεργάτη σας. Οι προσαρμοσμένες 

χρηματοοικονομικές λύσεις όχι μόνο καλύπτουν τη 

χρηματοδότηση στόλου, αλλά και πλήρεις συνδυασμούς, 

συμπεριλαμβανομένων υπερκατασκευών και ρυμουλκουμένων, 

καθώς και επιλογές επισκευής, συντήρησης και ασφάλισης.

Ανταλλακτικά PACCAR
Εκτός από τα γνήσια ανταλλακτικά DAF και τα ανταλλακτικά για 

κινητήρες PACCAR, η PACCAR Parts προμηθεύει πάνω από 70.000 

universal ανταλλακτικά TRP Truck & Trailer για όλες τις μάρκες 

φορτηγών και ρυμουλκουμένων, συμπεριλαμβανομένων των 

αναλωσίμων συνεργείου. Με κέντρα διανομής στην Ολλανδία, 

το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία, την Ουγγαρία και την Ισπανία, 

τα ανταλλακτικά PACCAR παραδίδουν παραγγελίες σε όλη την 

Ευρώπη εντός 24 ωρών. Επιπλέον, η αξιοπιστία παράδοσης είναι 

99,98%, καθιστώντας τα ανταλλακτικά PACCAR τα καλύτερα στον 

κλάδο. Τα μέλη του Max loyalty επωφελούνται επίσης από ειδικές 

προσφορές και εκπτώσεις.

DAF ITS
Τα ατυχήματα και οι βλάβες είναι αναπόφευκτο μέρος των 

μεταφορών, ακόμη και για τα καλύτερα φορτηγά. Επομένως, 

είναι καλό να γνωρίζουμε ότι η Διεθνής Υπηρεσία Φορτηγών 

(ITS) της DAF απέχει μόλις ένα τηλεφώνημα. Αυτό είναι το μόνο 

που χρειάζεται για να καλέσετε βοήθεια, όπου κι αν βρίσκεστε 

στην Ευρώπη.

24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο, παρέχεται υπηρεσία 

από μηχανικούς της ευρύτερης περιοχής που κάνουν ό, τι είναι 

δυνατόν για να επιστρέψουν γρήγορα το φορτηγό σας στο δρόμο.

Δίκτυο εμπόρων της DAF
Με το εκτεταμένο δίκτυο επαγγελματικών πωλήσεων και 

αντιπροσώπων service, υπάρχει πάντα ένας εκπρόσωπος της 

DAF κοντά σας έτοιμος να σας προσφέρει εξειδικευμένες 

υπηρεσίες καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής του φορτηγού σας. 

Η υψηλή ειδίκευση των μηχανικών της DAF, οι οποίοι διαθέτουν 

σε βάθος γνώση του οχήματός σας, εξασφαλίζουν γρήγορη, 

αποτελεσματική επισκευή και συντήρηση, χρησιμοποιώντας 

γνήσια ανταλλακτικά PACCAR, DAF και TRP. Αυτό εγγυάται τη 

μέγιστη διαθεσιμότητα του οχήματος και υψηλή υπολειμματική 

αξία.

DAF Driver Academy
Οι οδηγοί είναι άκρως απαραίτητοι για την βέλτιστη χρήση του 

στόλου σας.  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της DAF βοηθούν 

ώστε οι οδηγοί να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου, 

να χειριστούν καλύτερα τις συνθήκες κυκλοφορίας και να 

αυξήσουν την οδική ασφάλεια. Στην πραγματικότητα, οι οδηγοί 

που ολοκληρώνουν την παρακολούθηση των προγραμμάτων 

μας, πετυχαίνουν μείωση εξόδων έως και 10%  με λιγότερες 

ζημιές σε βάθος χρόνου.

DAF Connect
Με στόχο την αποτελεσματικότητα στις μεταφορές, το νέο 

σύστημα διαχείρισης στόλου DAF Connect σας παρέχει 

πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την απόδοση των 

φορτηγών και των οδηγών σας. Ένα εξατομικευμένο, φιλικό 

προς το χρήστη μενού, παρουσιάζει σαφείς πληροφορίες 

σχετικά με την τοποθεσία του οχήματος, την κατανάλωση 

καυσίμου, τα χιλιόμετρα, τη χρήση του στόλου και τον χρόνο 

ρελαντί. Παρέχει επίσης αναλυτικές αναφορές καυσίμων 

με τρέχοντα και ιστορικά δεδομένα που σας επιτρέπουν να 

συγκρίνετε οχήματα και οδηγούς. Η λειτουργία Live Fleet View 

σας παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία 

του φορτηγού, επιτρέποντας τον βέλτιστο σχεδιασμό στόλου, 

συμπεριλαμβανομένων αποστάσεων, διαδρομών και χρόνου 

οδήγησης. Μπορείτε επίσης να λάβετε εξατομικευμένες 

ειδοποιήσεις όταν παρουσιάζονται αποκλίσεις σε παραμέτρους 

όπως ταχύτητα, διαδρομή, τοποθεσία και κατανάλωση 

καυσίμου, ώστε να μπορείτε να λάβετε άμεσα μέτρα. 

Βελτιστοποιώντας τη διαθεσιμότητα του οχήματος, μειώνοντας 

το λειτουργικό κόστος και βελτιώνοντας την απόδοση των 

logistics, το DAF Connect μεγιστοποιεί την κερδοφορία σας 

ανά χιλιόμετρο.

Αποδοτικότητα στις μεταφορές 
από τη DAF 
Τα φορτηγά DAF Νέας Γενιάς μπορεί να έχουν βελτιώσει τα πάντα όσον αφορά την 
αποδοτικότητα, ασφάλεια και άνεση του οδηγού, αλλά ορισμένα πράγματα δεν αλλάζουν 
ποτέ. Η DAF προσφέρει πάντα μια ολοκληρωμένη λύση μεταφοράς μέσω μιας σειράς 
επαγγελματικών υπηρεσιών που σας επιτρέπουν να επιλέξετε το σωστό όχημα, να 
εξασφαλίσετε χρηματοδότηση και να διατηρείτε τον στόλο σας αποδοτικό. 
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PACCAR MX-11 270
Torque New Generation DAF

Power

11
03

21

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

Multi Torque

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

2100

1900

1700

1500

1300

1100

Nm

40

80

120

160

200

240

280

320

60

100

140

180

220

260

300

340

100

60

380

420

460  hp

340

300

260

220

180

140

kW

PACCAR MX-11 300
Torque New Generation DAF

Power

11
03

21

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

Multi Torque

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

2500

2300

2100

1900

1700

1500

1300

2400

2200

2000

1800

1600

1400

Nm

40

80

120

160

200

240

280

320

60

100

140

180

220

260

300

340

100

60

380

420

460  hp

340

300

260

220

180

140

kW

PACCAR MX-11 330
Torque New Generation DAF

Power

11
03

21

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

Multi Torque

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

2700

2500

2300

2100

1900

1700

1500

2600

2400

2200

2000

1800

1600

Nm

90

130

170

210

250

290

330

370

110

150

190

230

270

310

350

390

380

420

460

500  hp

340

300

260

220

180

140

kW

PACCAR MX-13 315
Torque New Generation DAF

Power

11
03

21

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

Multi Torque

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

2700

2500

2300

2100

1900

1700

1500

2600

2400

2200

2000

1800

1600

Nm

90

130

170

210

250

290

330

370

110

150

190

230

270

310

350

390

380

420

460

500  hp

340

300

260

220

180

140

kW

PACCAR MX-13 355
Torque New Generation DAF

Power

11
03

21

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

Multi Torque

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

2900

2700

2500

2300

2100

1900

1700

2800

2600

2400

2200

2000

1800

Nm

130

170

210

250

290

330

370

410

150

190

230

270

310

350

390

430

380

420

460

500

540

580  hp

340

300

260

220

180

kW

PACCAR MX-13 390
Torque New Generation DAF

Power

11
03

21

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

Multi Torque

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

2900

2700

2500

2300

2100

1900

1700

2800

2600

2400

2200

2000

1800

Nm

130

170

210

250

290

330

370

410

150

190

230

270

310

350

390

430

280

240

200

560  hp

520

480

440

400

360

320

kW

Προδιαγραφές 

Πλαίσια φορτηγών 

Τράκτορες

FA
4x2

FAR
6x2

FAS
6x2

FAN
6x2

FT
4x2

FTP
6x2

FTR
6x2

FTS
6x2

FTG
6x2

FTN
6x2

PACCAR MX-11 270 PACCAR MX-11 300 PACCAR MX-11 330PACCAR MX-11

PACCAR MX-13 315 PACCAR MX-13 335 PACCAR MX-13 390PACCAR MX-13

XF 370 MX-11 (270 kW/367 hp)
XF 410 MX-11 (300 kW/408 hp)
XF 450 MX-11 (330 kW/449 hp)
XF 430 MX-13 (315 kW/428 hp)
XF 480 MX-13 (355 kW/483 hp)
XF 530 MX-13 (390 kW/530 hp)

XG 450 MX-11 (333 kW/449 hp)
XG 430 MX-13 (315 kW/428 hp)
XG 480 MX-13 (355 kW/483 hp)
XG 530 MX-13 (390 kW/530 hp)

XG+ 450 MX-11 (333 kW/449 hp)
XG+ 430 MX-13 (315 kW/428 hp)
XG+ 480 MX-13 (355 kW/483 hp)
XG+ 530 MX-13 (390 kW/530 hp)
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ΑΠΟΔΟΣΗ MX-11 270 MX-11 300 MX-11 330

Ισχύς ECE R24-03/ISO 1585 270 kW / 367 hp at 1600 rpm 300 kW / 408 hp at 1600 rpm 330 kW / 449 hp at 1600 rpm

Ροπή ECE R24-03/ISO 1585 1950 Nm at 900-1125 rpm1]

1800 Nm at 900-1400 rpm

2150 Nm at 900-1125 rpm1]

2000 Nm at 900-1400 rpm

2350 Nm at 900-1125 rpm1]

2200 Nm at 900-1400 rpm

Στροφές ρελαντί 550 rpm 550 rpm 550 rpm

ΑΠΟΔΟΣΗ MX-13 315 MX-13 355 MX-13 390

Ισχύς ECE R24-03/ISO 1585 270 kW / 367 hp at 1600 rpm 300 kW / 408 hp at 1600 rpm 330 kW / 449 hp at 1600 rpm

Ροπή ECE R24-03/ISO 1585 1950 Nm at 900-1125 rpm1]

1800 Nm at 900-1400 rpm

2150 Nm at 900-1125 rpm1]

2000 Nm at 900-1400 rpm

2350 Nm at 900-1125 rpm1]

2200 Nm at 900-1400 rpm

Στροφές ρελαντί 550 rpm 550 rpm 550 rpm
1]  στην υψηλότερη ταχύτητα για direct drive κιβώτια και στις δύο υψηλότερες ταχύτητες για overdrive κιβώτια 

Διατίθεται μόνο με μη διευθυντήριο προπορευόμενο άξονα και μόνο για UK 
και Ιρλανδία 

Διατίθεται και ως Low DeckΔιατίθεταιΚινητήριος άξονας



STARTTHEFUTURE.COM

VIRTUALEXPERIENCE.DAF.COM

Explore
more!

DAF EXPLORER APP

DAF VIRTUAL EXPERIENCE



A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

IATF16949
Quality

Management System

ISO14001
Environmental

Management System

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.

ERGOTRAK SA

Thesi Patima,

196 00 Mandra Attica

Greece

Tel: +30 210 6293400, +30 210 6293412
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