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XF FAR – Nagy távolságú fuvarozás XF FAR
Távolsági szállítás
PURE EXCELLENCE MINŐSÉG

Fülkekülső-kivitelezés
• Space Cab, Super Space Cab
• Központi ajtózár távvezérléssel
• Elektromos tükörbeállítás és tükörfűtés
• Halogén vagy LED-fényszórók és/vagy hátsó lámpák
• Nappali menetvilágítás 4 LED-del
• Opcionális ködlámpák kanyarfényekkel ötvözve
• Opcionális tetővilágítás Super Space Cab fülkéhez
• Opcionális külső napellenző Space Cab fülkéhez
• Opcionális légrugós fülkefelfüggesztés

Fülkebelső-kivitelezés
• Teljesen állítható, légrugós felfüggesztéses ülések
• Választható egyedi színvilággal és díszítőelemekkel
• Elektromosan működtethető tetőablak
• Alsó hálóhely opcionális Xtra Comfort táskarugós matraccal
• Poggyásztárolásra szolgáló csomagtartó vagy 

hálóhelyként/poggyásztartó rekeszként használható 
opcionális felső hálóhely

• Több mint 650 literes tárolóhely az alsó hálóhely alatt; a 
választható felszereltség részét képezi a 65 literes tárolófiók 
és a 42 literes, kihúzható hűtőszekrény

• Automatikus hőmérséklet-szabályozás, opcionális 
légkondicionáló rendszer

• Kiegészítő fülkefűtés időzítővel
• Légbeszívó-részecskeszűrő (pollenszűrő)
• Opcionális kamionnavigációs rádió és TruckPhone rendszer
• Különböző lehetőségek a tartozékok tápellátására
• Járműstabilitás-vezérlő (VSC)
• Driver Performance Assistant (DPA) program
• Motorindítás-gátló; többféle lopásgátló rendszer
• Sebességtartás; adaptív automatikus sebességtartás 

ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszerrel és  
AEBS-szel; sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

• Választható opciók a prediktív sebességtartó rendszer, 
az elülső és az oldalsó kamerarendszerek

• Opcionális DAF éjszakai zár
• DAF Connect

Felfüggesztés és tengelyek
• Elöl: 8 t, 163N laprugós felfüggesztés
• Opcionális első 8 t légrugós felfüggesztés
• SR1344, SR1347 vagy HR1356 hátsó tengely: 11,5 + 6,7, 

11,5 + 7,5 t vagy 12,0 + 7,4 t, légrugós felfüggesztés
• Emelőszerkezet a vonatott hátsó tengelyhez
• Differenciálzár
• Opcionális tengelyterhelés-figyelés

Kerekek és gumiabroncsok
• Acél keréktárcsák, opcionális Alcoa alumínium kerekek
• Különböző abroncstípusok, méretek és bordázatok
• Hátsó kerékméretek: 315/70R22.5
• Opcionális pótkeréktartó

Hajtáslánc
• Motorteljesítmény 330 kW (449 LE), max. nyomaték 

2300 Nm 
• Opcionális: 315 kW (428 LE), 355 kW (483 LE) vagy 

390 kW (530 LE)
• Automata TraXon sebességváltó Hill Start Aid, EcoRoll, 

Eco mode és FastShift funkcióval
• Kipörgésgátló (ASR) és motorféknyomaték-szabályozás
• A motor alapjárati leállítása

Fékrendszer
• Léghűtéses tárcsafékek – elöl, hátul
• Fejlett vészfékezési rendszer (AEBS)
• Opcionális MX motorfékkel és/vagy ZF tartósfékkel
• Rugós fékhengerek az első tengelyen

Alváz
• Különböző tengelytáv/hátsó túlnyúlás kombinációkkal
• Különböző üzemanyagtartály űrtartalmak, méretek és 

elhelyezkedések. AdBlue-tartály, 75 literes, bal; opcionális 
130 literes bal oldali

• 3 darabos, fröccsöntött, propilén hátsó sárvédők
• 80 A generátor, 230 Ah akkumulátorok, opcionális 120 A 

generátor
• Opcionális munkalámpa, fehér vagy LED
• Opcionális: két kerékék
• Oldalsó helyzetjelző lámpák
• Alkalmazáscsatlakozók
• Alacsony elülső légbeszívó a fülke elején
• Akkumulátorenergia-figyelő
• Opcionálisan különféle BDF előkészítések is elérhetők

Vonórúd és pótkocsi-felszerelés
• Vonórúd + csatlakozás, D13.7
• Pneumatikus pótkocsi-csatlakozó, P típus
• Elektromos csatlakozó, 24 V/2x 7 érintk.

Szolgáltatások
• A nem tervezett leállások kockázatának minimalizálása 

érdekében:
 - Nemzetközi szervizhálózat: 24/7 meghibásodási 

segélyszolgálat
 - Javítási és karbantartási szerződések (DAF MultiSupport)

• PACCAR Financial: személyre szabott tehergépkocsi-
finanszírozási megoldásokhoz

A jármű felépítésétől függően előfordulhat, hogy egyes opciók 
nem állnak rendelkezésre. A jármű elérhetősége és 
specifikációja országonként változhat. További információkért 
keresse fel a helyi DAF képviseletet. Előzetes értesítés nélküli 
változtatás joga fenntartva.

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



Az XF FAR alváz nagy rakománysúlyt 

kínál az alacsony terheletlen súly 

miatt. Az üzemanyagtartály-kapacitás 

akár 1490 liter üzemanyag 

befogadására is alkalmas, ami a nagy 

mennyiségű rakodhatósággal együtt 

a hatékony nagy távolságú közúti 

fuvarozást szolgálja. Többek között 

a megbízható MX-motornak, a 

robusztus első és hátsó tengelyeknek, 

intelligens sebességváltóknak és az 

alváz torziós merevségének 

köszönhetően az XF FAR kitűnő 

vezetési jellemzőkkel rendelkezik, 

és mindig élvezet vezetni.

Megbízható 
A minőségi anyagok, mint a törhetetlen Lexan 

lámpabura, a teljes mértékben horganyzott 

acélból készült lökhárítók, valamint a jól bevált 

motortechnológia mind a jármű maximális 

rendelkezésre állását szolgálják.

Gazdaságos
Az olyan intelligens jellemzők, mint az 

Eco üzemmód, az EcoRoll és a prediktív 

sebességtartás, mind a lehető legalacsonyabb 

üzemanyag-fogyasztást szolgálják. Emellett a 

DAF járművezetői teljesítményt támogató 

rendszer (DPA) átfogó visszajelzésekkel és 

tanácsokkal vezeti rá a járművezetőt a 

leggazdaságosabb vezetési stílusra.

Hatékony 
A praktikus alváz-kialakításnak köszönhetően az 

alkatrészek az alváz különböző pontjaira felszerelhetők. A 

felépítményezők számára különböző hardver-előkészítések 

rendelhetők. A különféle csatlakozók képesek teljes 

mértékben ellátni a jármű és a felépítmény funkcióit.

Sokoldalú 
A hűtőkocsis fuvarozás könnyedén 

megoldható a hűtőegység 

meghajtására szolgáló 

különleges, közvetett első 

motormellékhajtásnak vagy 

a generátorról működtetett 

hűtőegységnek köszönhetően. 

A cserélhető 

felépítményalkalmazásokhoz 

erőteljes légrugós 

felfüggesztőrendszer párosul, 

ami biztosítja az alváz gyors 

és gördülékeny emelését és 

leengedését. Az opcionális 

alumínium levegőtartályok tovább 

növelik a BDF-alkalmazások 

rakománytömegét.

Nagy teherbírás 
Az alváz a saját tömeg minimalizálására és a rakománysúly maximalizálására 

lett kifejlesztve. A magas összsúlyú és sokoldalú pótkocsi-alkalmazások 

lehetővé teszik a rakománytérfogat jelentős növelését (több mint 15 m³ az 

alacsony padlós modelleknél), a vontató-félpótkocsi kombinációhoz képest.Kényelem 
A tágas, rendkívül praktikus, könnyen tisztítható, 

továbbá elegáns kárpitozással és az elektromos 

rendszerek (például a légkondicionáló rendszer és 

a világítás) funkcióinak teljes körű működtetését 

biztosító megkapó és korszerű kapcsolókkal 

ellátott belső tér első osztályú vezetési élményt 

nyújt, emellett pihentető környezetet biztosít a 

mindennapi élethez és az alváshoz, bőséges 

tárolóhellyel a személyes holmik számára.

Biztonság 
A biztonsági rendszerek, mint például az adaptív 

automatikus sebességtartó rendszerbe integrált 

ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer és 

fejlett vészfékezési rendszer, a járműstabilitás-

vezérlés (VSC), a sávelhagyásra figyelmeztető 

rendszer, valamint a DAF éjjeli zár és a 

raktérvédelem a biztonság legmagasabb 

szintét nyújtják.

XF FAR – Nagy távolságú közúti fuvarozásra optimalizálva

Megjegyzés: a kép semmilyen jogosultság átruházására nem alkalmas.


