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LF FA 12 tonnás áruterítő LF FA 12 tonnás áruterítő

Megjegyzés: a szabványos fülkeszín a Brilliant White. A kép semmilyen jogosultság átruházására nem alkalmas.

Külső

• Day Cab, Extended Day Cab vagy Sleeper Cab

• Központi ajtózár, világítás teszt, távirányítós kulcs

• Opcionális külső napellenző

• Opcionális nappali LED-menetvilágítás

• Elektromosan állítható tükrök

• Halogén fényszórók

• Opcionális ködlámpák kanyarfényekkel kombinálva

• Fényszórópanel, lökhárító és fülkefellépő kőszürkére vagy 

a fülke színére fújva.

• Különféle tetőlégterelők és sárvédők

• Opcionális: járdára néző ablak az utasoldali ajtóban

Beltér

• Légrugós vagy luxus kivitelezésű vezetőülés, opcionális 

kartámasszal

• Fix, légrugós vagy luxus váltósofőrülés

• Opcionális, puha markolatú, bőr bevonatú kormánykerék

• Opcionális légkondicionálás

• Elektromos működtetésű ablak

• FMS előkészítés

• Opcionális TruckPhone telefonkihangosító

• Antennák: AM/FM, GSM, GPS

• Sebességtartás

• Alapkivitelű indításgátló

• DAF Connect

• Driver Performance Assistant (DPA) program

• Kézi vagy elektromos működtetésű tetőablak

• Tárolóhely a motorházon

Biztonság

• LDWS

• VSC

• Opcionális ACC + FCW és AEBS

• Opcionális tolatásjelző

Felfüggesztés és tengelyek

• Első parabolarugós felfüggesztés; 4,5 t tengelyterhelés

• Légrugós felfüggesztés, egyfokozatú lassító áttételes hátsó 

tengely; 8,5 t tengelyterhelés

Gumiabroncsok

• Acél keréktárcsa, ezüstszürke

• Abroncsméret elöl és hátul: 245/70 R17.5

Hajtáslánc

• Motorteljesítmény 135–194 kW (184–264 LE); nyomaték: 

750–1000 Nm

• Opcionális hidegindító rendszer -18°C alatti hideg klímákra

• 5 vagy 6 fokozatú automata sebességváltó vagy 6 fokozatú 

kézi sebességváltó

• Fűtött vízleválasztó

• Opcionális mechanikus differenciálzár

• ASR

Fékrendszer

• Kipufogófék

• Fejlett elektronikus fékrendszer (AEBS)

• Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek

Alváz

• Tengelytáv/hátsó túlnyúlás kombinációk széles választéka

• Hossztartó: 210/6,0 mm

• Különféle kipufogók, többek között függőleges 

kialakításúak

• 80 A generátor, 2 db 125 Ah akkumulátor. Opcionális 100 A 

generátor és 2 db 175 Ah akkumulátor

• Műanyag üzemanyagtartály(ok), akár 925 literes 

űrtartalommal

• AdBlue tartály, 25 vagy 50 literes

• Alacsonyan elhelyezett szívónyílás

• Alkalmazáscsatlakozó a hátsó emelő számára

• Furatelrendezés felépítményrögzítéshez

• Opcionális LED hátsó lámpák

Felépítmény és felépítmény-előkészítés

• Alkalmazáscsatlakozó az alvázon

• Opcionális alkalmazáscsatlakozó a hátsó emelő számára

• Opcionális BAM1

• Opcionális felépítményező modul

• Opcionális analóg felépítményjelek és figyelmeztetések

• Opcionális CAN J1939 funkciók az 

alkalmazáscsatlakozóban

• Oldalsó helyzetjelző lámpák

Garancia

• Opcionális DAF MultiSupport Warranty Plus – akár 3 év a 

hajtásláncra vagy a tehergépkocsira, korlátozott vagy 

korlátlan futásteljesítménnyel

OPCIONÁLIS: DAF MULTISUPPORT javítási és karbantartási 

szerződések, amelyek a DAF különféle kiváló minőségű 

szolgáltatáscsomagjait kínálják, például a MultiSupport Care+ 

és a Full Care csomagot.



Alacsony önsúly a tekintélyes rakománysúly érdekében. Alacsony üzemanyag-fogyasztás és hosszú 

szervizintervallumok az alacsony üzemeltetési költségek érdekében. Kiválóan manőverezhető, 

köszönhetően a kategóriáján belüli legkisebb fordulókörének. Mindezen jellemzők jóvoltából az 

LF a szállítmányozó vállalatok ideális áruterítő tehergépkocsija. Az első tengely nagy teherbírása 

meggátolja a részterhelésnél jelentkező túlterhelést. A nagy teljesítményű akkumulátorok a hátsó 

emelő gyakori használatát is lehetővé teszik. Az LF minden részlete nagy gondossággal lett 

megtervezve; ez megkérdőjelezhetetlen tény.

Aerodinamikus 
A gazdaságos üzemanyag-használat elősegítésére 

teljesen beépített oldalperemekkel felszerelt, 

állítható tetőlégterelő rendelhető opcionálisan. 

Ideális áramvonalas átmenetet biztosít a fülke 

és a felépítmény között.

Áttekintés 
A nagy tükrök és ablakok javítják a kilátást és növelik 

a biztonságot.

Jellegzetes 
Vonzó kialakítású homlokfal nagy hűtőráccsal, 

középen elhelyezett DAF-emblémával és rengeteg 

szabad reklámfelülettel. A jármű belterét tágasra 

tervezték, a műszerfal kialakításából adódóan 

kényelmes ívben veszi körbe a járművezetőt. A 

fülke a logikusan, funkció szerint csoportosított, 

praktikusan kézre álló kezelőszervekkel ideális 

munkateret teremt.

Robusztus 
A Lexan fényszórók és opcionális LED hátsó 

lámpák, a teljes mértékben horganyzott acél 

lökhárítók és a csúszásmentes, az ajtó nyitásakor 

megvilágított alumínium fellépők csökkentik a 

balesetek kockázatát, és növelik a biztonságot.

Biztonságos 
A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 

az LF-típusnál alaptartozék; az adaptív 

automatikus sebességtartás (ACC) és a 

ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer 

légrugós felfüggesztésű LF-típusoknál 

alaptartozék, másoknál választható.

Könnyű be- és kiszállás 
Az alacsony fülkepadló, a kényelmes fellépők, a 

szélesre (90°) tárható ajtók és az ajtókilincseket 

tisztán tartó saroklégterelők jóvoltából könnyű 

a ki- és beszállás.

Intelligens 
A központi kijelző a járművezető anyanyelvén 

(a tachográfkártya alapján) jeleníti meg az adatokat, 

a DAF Driver Performance Assistant program pedig 

segít a járművezetőnek a lehető leggazdaságosabb 

vezetésben.

Dobozos/ponyvás kivitel 
A neves felépítménygyártók által készített dobozos 

vagy platós/ponyvás felépítmények rugalmas 

rakodási és rakományrögzítési lehetőségeket 

biztosítanak.

Emelőkapacitás 
Hátsó emelők kérésre különféle gyártóktól 

konfigurálhatók

Gazdaságos 
A teljesen sík, könnyű és erős alváz a praktikus 

módon belül elhelyezett lehető legtöbb alkatrésszel 

tökéletes alapot biztosít bármilyen felépítmény 

számára. Az elektromos és elektronikai rendszerek 

könnyen a felépítmény rendszereihez 

csatlakoztathatók, hogy a DAF-műszerfalon 

megjelenő felhasználóbarát üzenetekkel megfelelő 

működést biztosíthassanak a járműalkalmazások 

számára.

Üzemanyag 
Az üzemanyagtartály kapacitása céltól függően 

110-től 925 liter lehet.

Mozgékonyság 
A max. 53° kerékelfordítási szögével az LF 

rendelkezik kategóriájában a legkisebb fordulókörrel.

Teljesítményre fejlesztve
Az LF FA 12 t áruterítő előnyei

Megjegyzés: a kép semmilyen jogosultság átruházására nem alkalmas.


