
 
Seria DAF CF

Zwycięzca w każdym calu 





Zwycięzca w akcji
Stylowa i przestronna kabina, gama mocnych, wydajnych 

i czystszych silników, duże ładowności i szeroki zakres 

konfiguracji podwozia i osi sprawiają, że seria CF stanowi 

wyjątkowo wszechstronną rodzinę pojazdów, oferującą  

szereg korzyści zarówno dla operatorów, jak i dla kierowców. 

Seria DAF CF to zwycięzca w każdym calu.
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wykończenie, bardziej przejrzysty panel przyrządów i deska rozdzielcza 

oraz kierownica z opcjonalnymi elementami sterowania i poduszką 

powietrzną. Komfort przybiera kształt serii CF.

Wydajny i czystszy
Seria CF to szeroki wybór efektywnych układów napędowych, które 

umożliwiają wysoką wydajność i oszczędność paliwa przy wszystkich 

zastosowaniach. Firma DAF zaprojektowała i zbudowała silniki PACCAR 

MX i PR do CF85 i CF75, a także silnik GR o pojemności 6,7 litra do CF65 - 

zgodnie z wymogami normy emisji spalin Euro 5. Wymienione jednostki 

napędowe można także zamówić w wersji spełniajacej zaostrzoną normę 

spalin EEV. Oprócz szerokiej gamy manualnych skrzyń biegów w serii CF 

dostępne są także zautomatyzowane skrzynie biegów, które podnoszą 

komfort i bezpieczeństwo. Nowoczesna, lekka konstrukcja podwozia serii 

CF jest całkowicie płaska, a wiele komponentów zamontowanych jest od 

wewnątrz. Nie tylko ułatwia to zadanie konfiguracji nadwozia, ale także 

pozostawia dużo miejsca na pojemne zbiorniki paliwa i dodatkowy osprzęt 

zainstalowany na podwoziu.

Stworzona dla wydajności
Seria CF – niezawodna i wszechstronna

Seria DAF CF została stworzona do różnorodnych zastosowań i dostępna 

jest w konfiguracjach dwu, trzy i czteroosiowych, z jedną bądź dwiema 

osiami napędowymi. Dzięki gamie wysokowydajnych silników PACCAR, 

stylowym i wygodnym kabinom, mocnemu i lekkiemu zawieszeniu, które 

umożliwia łatwą konfigurację nadwozia oraz usprawnieniom estetycznym i 

technicznym wszechstronna seria CF stworzona została dla osiągania 

wysokiej wydajności. Są to sprawne i uniwersalne pojazdy, dzięki którym 

operatorzy osiągać mogą wysokie zyski przy niskich kosztach 

operacyjnych.

Lepszy projekt
Dzięki sprawdzonej filozofii projektowej DAF – ‘napędzany jakością’ – 

operatorzy i kierowcy skorzystają z poprawy bezpieczeństwa, komfortu i 

łatwości prowadzenia. Lusterka (dostępne opcjonalnie w kolorze nadwozia) 

oferują znacznie szersze pole widzenia, zespolone reflektory w kształcie 

„kocich oczu” i charakterystyczny aluminiowy pasek na grilu, który 

podkreśla zgodność z normą Euro 5 oraz EEV*, nadają serii CF jeszcze 

mocniejszego posmaku nowoczesności. Wnętrze CF to nowe kolory i 

Seria DAF CF zyskała sobie świetną reputację zarówno u kierowców, jak i operatorów. Wyróżnia ją stylowy, a zarazem mocny 

wizerunek zewnętrzny, przestronna i wygodna kabina z łatwym dostępem, kierowanie i obsługa należące do wiodących w tej klasie, 

wyjątkowa wydajność oraz dowiedziona niezawodność i trwałość. 
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Cenne uwagi kierowców i operatorów połączone z dobrze sprawdzonymi 

koncepcjami i technologiami zastosowanymi przez zespół projektowy  

DAF przyczyniły się do tego, że seria CF jest najlepszym rozwiązaniem.

* Enhanced Environmentally-friendly Vehicles





Seria CF jest wszechstronna z natury: CF85 posiada silnik 

PACCAR MX o pojemności 12,9 l o mocy aż do 510 KM i 

momencie obrotowym do 2500 Nm, CF75 wyposażony jest 

w silnik PACCAR PR o pojemności 9,2 l o mocach od 250 

do 360 KM oraz CF65 z silnikiem PACCAR GR o pojemności 

6,7 l i o mocach od 220 do 300 KM.

Opcjonalne, zintegrowane światła typu „Skylights” w 

dachu Space Cab dostępne są w modelach CF65, CF75, 

CF85.
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Tak duża ilość zastosowań stwarza potrzebę użycia różnych wariantów 

kabiny. Dlatego w serii CF dostępne są trzy kabiny: Day Cab (kabina 

dzienna), Sleeper Cab (kabina sypialna) i przestronna Space Cab (kabina z 

podwyższonym dachem, z wnętrzem wysokości 2,23 m). Wszystkie 

warianty kabiny łączą w sobie niewielkie rozmiary zewnętrzne z wyjątkowo 

przestronnym wnętrzem i oferują łatwy dostęp, znakomitą widoczność i 

ergonomiczne środowisko pracy. Kabina CF została zaprojektowana tak, 

aby jak najlepiej spełniać wymagania kierowcy.

Odświeżenie wizerunku rodziny
Subtelne zmiany zewnętrznej stylistyki nadają kabinie świeży i nowoczesny 

wygląd, który jednak od razu kojarzy się z rodziną DAF. Docenione cechy 

serii CF, takie jak stalowy zderzak, duży kąt natarcia i dobry prześwit, 

praktycznie nie do zbicia osłona świateł przednich Lexan (opcjonalne 

lampy ksenonowe) i opcjonalne światła zespolone o kształcie „kocich 

oczu” podkreślają zdolność CF do ciężkiej pracy w trudnych warunkach.

Standardowo instalowane są owiewki narożne, które ograniczają efekt

osadzania rozpylonej wody na szybach bocznych. Dzięki temu boczne 

szyby i lusterka są bardziej przejrzyste, a klamki czystsze. Aerodynamiczne, 

elektrycznie regulowane, podgrzewane lusterka – opcjonalnie dostępne w 

kolorze nadwozia – oferują szersze pole widzenia i zwiększają 

bezpieczeństwo. W ciągnikach 4 x 2 dostępne są także, 

aerodynamiczne kurtyny międzyosiowe.

Łatwy dostęp
Precyzyjnie umieszczone, antypoślizgowe, podświetlane stopnie, 

dobrze umieszczone klamki, duże, szeroko otwierane drzwi 

rozszerzające się do dachu oraz niska podłoga kabiny zapewniają 

łatwy dostęp, tak istotny podczas rozwożenia towarów w wiele 

miejsc, gdy kierowcy wysiadają i wsiadają wielokrotnie w ciągu 

dnia. Opcjonalnie dostępny jest centralny zamek z pilotem zdalnego 

sterowania.

Dwie, trzy lub cztery osie
Seria CF dostępna jest w różnych konfiguracjach rozstawów osi, od 

dwuosiowych ciągników i podwozi, do trójosiowych i czteroosiowych 

pojazdów z jedną, bądź dwiema osiami napędowymi. Osie wleczone, 

nienapędowe, sterowane druga i trzecia oś nośna – wszystkie sprawiają, 

że pojazdy serii CF są tak uniwersalne. Niezależnie od zastosowania, 

znajdzie się odpowiedni CF do wykonania zadania.

CF ma kabinę o niewielkich rozmiarach zewnętrznych, która zapewnia doskonałą zwrotność w zatłoczonym terenie.  

Niska masa własna dla wysokiej ładowności, mocna konstrukcja, potężne silniki i szeroka oferta konfiguracji podwozi  

i osi sprawiają, że CF nadaje się do wielu zastosowań, od dostaw w mieście i zadań specjalnych, takich jak pojazdy 

strażackie lub cysterny, do pojazdów budowlanych i transportu na długich dystansach.

Dopasowane do zadania
Zwarte - ale przestronne, stylowe - ale mocne

Szeroka gama kabin, układów napędowych i konfiguracji osi sprawia, 

że znajdzie się CF na potrzeby każdego operatora.
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W pełni regulowany, pneumatyczny fotel kierowcy ze zintegrowanym 

zagłówkiem i opcjonalnym, regulowanym podparciem lędźwiowym oraz 

opcjonalnymi napinaczami pasów bezpieczeństwa zapewniają kierowcy 

znakomity dostęp do elementów sterowania. Fotel dopasowuje się do ciała i 

zapewnia podparcie, które redukuje zmęczenie. Duże możliwości regulacji 

fotela oraz dwupłaszczyznowa regulacja kierownicy umożliwiają ustawienie

optymalnej pozycji kierowania dla kierowcy dowolnego wzrostu.

Wykończenie z klasą
Specjalną uwagę poświęcono estetyce wnętrza i wytrzymałości 

materiałów. Rzadziej używane miejsca wykończone są jaśniejszymi 

kolorami, zaś obszary często dotykane pokryto materiałem w 

ciemniejszych, łatwiejszych do czyszczenia kolorach. Ciepła kolorystyka 

wnętrza stwarza poczucie wygody i oferuje przyjemne otoczenie do  

pracy i wypoczynku. Zastosowano tu takie same materiały i wykończenia, 

jak w najwyższej klasy samochodach osobowych. To samo dotyczy 

dobrze przemyślanych udogodnień. Dla przykładu nawiewy w panelach 

drzwiowych tworzą ciepłą ‘kurtynę’ powietrzną wzdłuż bocznych okien, 

co zapewnia kierowcy maksymalny komfort.

Praktyczna przestrzeń
Kierowcy z pewnością docenią duże i praktyczne przestrzenie schowków 

w kabinie CF. Kabinę dzienną wyposażono w duży, zamykany pojemnik i 

uchwyt do kubków na tunelu silnika oraz praktyczny schowek nad 

przednią szybą. Kabina sypialna posiada ponadto olbrzymi schowek pod 

dolną leżanką. Lewostronny, zamykany schowek pod leżanką jest 

izolowany od zapachów i dostępny jest tylko od zewnątrz. Do pracy na 

dalekich dystansach kabina Space Cab oferuje dość przestrzeni, aby 

stanąć można było na tunelu silnika oraz rozbudowane schowki, w tym 

duże, podświetlane szafki nad przednią szybą i miejsce na domowe 

udogodnienia, takie jak telewizor, lodówka i kuchenka mikrofalowa. 

Wygodny wypoczynek w nocy
Wygodne łóżko to podstawowy warunek dobrego wypoczynku. Kabina 

sypialna serii CF oferuje pełnowymiarowy, jednoczęściowy materac o 

długości 205 cm, szerokości 70 cm i grubości 12 cm. Dolna leżanka 

oferuje wygodne miejsce do siedzenia oraz dodatkową przestrzeń na 

schowki, w tym miejsce na opcjonalną lodówkę, a dzięki łatwemu w 

obsłudze mechanizmowi unoszenia dostęp do nich jest wyjątkowo 

komfortowy. W kabinie Space Cab w standardzie znajduje się 

podwyższone łóżko, a drugie łóżko, które ma długość ponad 2 m i 

szerokość 70 cm, jest dostępne jako opcja. Dla zapewnienia jeszcze 

większego komfortu w kabinie sypialnej i Space Cab dostępny jest 

opcjonalnie nowy, jednoczęściowy, sprężynowy materac o grubości 15cm.

Komfort, bezpieczeństwo i wydajna praca to główne cechy serii CF. Wewnątrz kabiny daje się odczuć wrażenie przestronności, które 

podkreślone jest przez duże szyby boczne i przednie. Inteligentne wykorzystanie przestrzeni i materiałów wysokiej jakości  

w ciepłych, lecz zarazem praktycznych kolorach tworzą ergonomiczne środowisko pracy, produktywne i przyjemne. 

Komfort z klasą
Komfort i wygoda w standardzie

Dwa pełnowymiarowe łóżka w kabinie Space Cab 
zapewniają dobry wypoczynek podczas nocy. * druga 
leżanka dostępna jest jako wyposażenie opcjonalne.

Lodówka pod łóżkiem dostępna jest jako opcja.

Space Cab oferuje łącznie 900 litrów kubatury schowków, 

w tym duże szafki nad przednią szybą, w których zmieścić 

się może nawet kuchenka mikrofalowa.
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Nowa, gruba kierownica z czterema ramionami zapewnia wygodny chwyt  

i dobrą widoczność przyrządów. Można regulować kąt jej ustawienia i 

wysunięcie. Opcjonalnie dostępna jest poduszka powietrzna, podobnie 

jak zintegrowane, podświetlane przełączniki szeregu funkcji, w tym 

tempomatu, nastawnego ogranicznika prędkości, kontroli szybkości 

zjazdu i opcjonalnej funkcji zestawu telefonicznego ‘hands-free’. 

Pozostałe kluczowe funkcje, w tym skrzyni biegów AS-Tronic, sterowane 

są dźwigienkami logicznie umieszczonymi na kolumnie kierownicy. 

Elementy sterowania lusterkami i bocznymi szybami umieszczono w 

panelu drzwi.

Informacje na żądanie
Nowoczesny panel przyrządów z układem dostosowanym do funkcji 

posiada stylowe, aluminiowe wykończenie. Oferuje znakomitą 

przejrzystość, a główne wskaźniki dostarczają informacji o podstawowych 

funkcjach. Centralny wyświetlacz informacji zawiera tylko najważniejsze 

dane, podawane w razie potrzeby lub na żądanie kierowcy. Dzięki temu 

kierowca nie jest niepotrzebnie rozpraszany, a zarazem otrzymuje 

wszystkie potrzebne informacje. Ekran LCD informuje także o długości 

podróży, średniej prędkości i godzinach pracy z przystawką PTO. 

Kolumna kierownicy regulowana jest w dwóch 

płaszczyznach. Zakres regulacji obejmuje wysunięcie 

kolumny do 8,5 cm i kąt nachylenia od 30° do 45°. 

Styl jazdy ma bardzo duży wpływ na zużycie paliwa pojazdu użytkowego. 

Kierowca może podczas jazdy zobaczyć na ekranie LCD szereg informacji 

dotyczących zużycia paliwa. Co więcej, informacje na temat zużycia 

paliwa podczas danej trasy pojawią się na wyświetlaczu niezwłocznie po 

wyłączeniu silnika i pozostaną widoczne przez 30 sekund.

Dodatkowe instalacje
Nad kierowcą znajdują się cztery gniazda DIN do wykorzystania zgodnie 

życzeniami klienta. Oprócz podstawowych funkcji tablicy rozdzielczej 

dostępne są trzy pionowo ustawione gniazda DIN, które umożliwiają łatwą 

instalację nie tylko systemu audio, ale także ekranu nawigacyjnego lub 

systemu kamer, a także komputera pokładowego. W desce jest także 

miejsce na opcjonalny uchwyt do telefonu komórkowego, który 

podłączony jest do zestawu ‘hands-free’ sterowanego z kierownicy. 

Przełączniki innych funkcji, w tym wysokowydajnego systemu ogrzewania 

i wentylacji z opcjonalną automatyczną kontrolą temperatury (ATC) 

umieszczone są na desce rozdzielczej w zasięgu kierowcy. 

Pojazdy serii CF są wyposażone w złącze FMS i posiadają w wyposażeniu 

standardowym antenę wielofunkcyjną AM/FM + GSM + GPS.

Usiądź za ergonomiczną kierownicą, a od razu zrozumiesz, jak wielką wagę podczas projektowania serii CF przywiązano do 

bezpieczeństwa i łatwości obsługi. Układy bezpieczeństwa aktywnego takie jak tempomat adaptowalny (ACC), ostrzeżenie o 

możliwości kolizji (FCW) czy system kamer zewnętrznych - wpływają na większą koncentrację, mniejsze zmęczenie, 

a w rezultacie bezpieczniejszą, wygodniejszą i mniej stresującą jazdę.

Technologia z ludzkim podejściem
Bezpieczna jazda dzięki bezpośredniej kontroli człowieka
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Wszystkie silniki PACCAR zaprojektowano z myślą o najwyższych 

standardach ekonomiczności, niezawodności i trwałości oraz zadowoleniu 

operatora z jednoczesnym udostępnieniem mocy kierowcy.   

6-cylindrowe silniki rzędowe z inteligentnym, wysokociśnieniowym 

systemem wtrysku paliwa SMART są czystsze i oferują wysoką moc i 

moment obrotowy przy niskich prędkościach obrotowych.

Silnik GR o pojemności 6,7 l do modelu CF65
6,7 litrowy silnik PACCAR GR w CF65 oferuje maksymalną moc 220,  

250 i 300 KM oraz momenty obrotowe odpowiednio 850, 950 i 1100 Nm. 

Silnik GR zgodny jest ze standardami emisji Euro 5 i EEV dzięki systemowi 

wtrysku pod wysokim ciśnieniem common rail i technologii SCR. 

Zastosowanie bardziej wydajnych, wymagających mniej konserwacji 

elementów w połączeniu ze zoptymalizowanym chłodzeniem i spalaniem 

pozwala na zwiększenie interwałów serwisowania do 35 000 km dla 

zastosowań dostawczych i 55 000 km dla transportu na długich dystansach, a 

w rezultacie na redukcję kosztów eksploatacji i zwiększenie maksymalnego 

czasu użytkowania. Standardowy hamulec wydechowy oferuje lepsze 

hamowanie i uruchamiany jest pedałem nożnym lub dźwigienką na kolumnie 

kierownicy.

Silnik PR o pojemności 9,2 l do modelu CF75
9,2 litrowy silnik PACCAR PR w CF75 oferuje maksymalną moc 250,  

310 lub 360 KM oraz momenty obrotowe odpowiednio 1050, 1275 i 1450 Nm. 

Silnik jest dostępny w wersji zgodnej ze standardem emisji Euro 5 i EEV 

dzięki systemowi wtrysku SMART i technologii DAF SCR. Optymalizacja 

procesu spalania i komponentów umożliwia interwały serwisowe co 75 000 km. 

Przy zastosowaniach na długich dystansach i podczas używania oleju 

syntetycznego z odśrodkowym filtrem oleju możliwe są interwały serwisowe 

do 100 000 km. Standardowy hamulec wydechowy, obsługiwany za  

pomocą pedału nożnego, oferuje maksymalną moc hamowania 170 kW  

przy 2800 obr./min. 

Silnik MX o pojemności 12,9 l do modelu CF85
CF85 wyposażono w 12,9 litrowy silnik PACCAR MX z prestiżowego modelu 

DAF XF105, dostępny w wersjach o mocy 360, 410, 460 i 510 KM, z 

wysokimi momentami obrotowymi od 1775 do 2500 Nm. Silnik MX dostępny 

jest w wersji zgodnej ze standardem emisji Euro 5 i EEV dzięki systemowi 

wtrysku SMART i technologii SCR. Nowy projekt silnika umożliwia zwiększenie 

interwałów serwisowych do 90 000 km. Przy użyciu oleju syntetycznego i 

odśrodkowego filtra oleju możliwe są interwały do 150 000 km, umożliwiające 

zmniejszenie kosztów eksploatacji i maksymalną dostępność pojazdu. 

Opcjonalnie można wybrać zintegrowany hamulec silnikowy MX, który 

zapewnia znakomite hamowanie silnikiem od 210 kW przy 1500 obr./min. do 

320 kW przy 2100 obr./min.

9,2 litrowy silnik PACCAR PR do CF75. Zwarty, potężny i 

wydajny o mocy do 360 koni mechanicznych i 

imponującym maksymalnym momencie obrotowym 

1450 Nm.

Wszechstronność CF pokreślona jest przez szeroki wybór silników. CF65 wyposażono w 6,7 litrowy silnik 

PACCAR GR, CF75 posiada 9,2 litrowy silnik PACCAR PR, zaś w CF85 zainstalowano 12,9 litrowy silnik PACCAR 

MX, taki jak używany w pojazdach XF105. Te znakomite silniki oferują moc od 220 do 510 koni mechanicznych, 

zależnie od Twoich indywidualnych potrzeb. Wszystkie wyposażono w przyszłościową technologię DAF SCR.

Potęga wydajności
Gama mocnych silników

Zaprojektowany i zbudowany przez DAF silnik 

PACCAR MX łączy w sobie znakomitą wydajność i 

ekonomiczne zużycie paliwa. Użycie wysokiej 

jakości materiałów, takich jak wermoidalne żeliwo

grafitowe do wykonania bloku cylindrów i głowicy 

oraz rozbudowa zintegrowanych funkcji zapewniają 

niezawodność i trwałość. Na przykład kolektor ssący 

zintegrowany jest z głowicą cylindrów, zaś filtr, 

termostat i chłodnicę oleju połączono w jeden moduł 

olejowy. Unikalny system wtrysku SMART oraz 

technologia konwertera katalitycznego SCR 

zapewniają zgodność silników PACCAR MX i PR z 

surowymi normami emisji Euro 5. Wszystkie silniki 

stosowane w DAF seri CF można na życzenie klienta 

wyspecyfikować z normą emisji spalin EEV.
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DAF Advanced Transport 
Efficiency 

Wydajność, niskie koszty eksploatacji i dbałość o środowisko naturalne

Ewolucja nigdy się nie zatrzymuje. 

Przykładowo: aby umocnić swoją 

wiodącą pozycję w zakresie wydajno-

ści paliwa i obniżania kosztów eksplo-

atacji, firma DAF wprowadziła kilka 

ważnych zmian do konstrukcji bardzo 

udanego silnika PACCAR MX o 

pojemności 12,9 litra. Nowe tłoki, 

zoptymalizowany wtrysk paliwa i 

wyjątkowy, całkowicie izolowany 

moduł kolektora wydechowego 

zapewniają znacznie niższe zużycie 

paliwa, a w konsekwencji zmniejszo-

ną emisję CO2.

Ogranicznik prędkości

Na życzenie klienta maksymalna 

prędkość pojazdów serii CF75, CF85 i 

XF105 może być zwiększona do 89 

km/h. Standardowe ustawienie to 85 

km/h. W przypadku transportu długo-

dystansowego zapewnia ono 

oszczędność paliwa rzędu 2-3%.

Wyłączanie silnika pracującego na  

biegu jałowym

Układ ten automatycznie zatrzymuje 

pracę silnika na biegu jałowym po 

upływie 5 minut, zapobiegając w  

ten sposób stratom paliwa oraz 

zmniejszając emisję spalin. Układ 

wyłączania silnika pracującego na 

biegu jałowym należy do standardo-

wego wyposażenia pojazdów serii 

CF75, CF85 i XF105, oraz opcjonalne-

go pojazdów serii CF65 i LF.

Rozbudowane informacje na temat  

zużycia paliwa

Aby skłonić kierowcę do bardziej efek-

tywnego stylu jazdy, na wyświetlaczu 

tablicy przyrządów są wyświetlane 

informacje dotyczące rzeczywistego 

zużycia paliwa. Po wyłączeniu silnika 

dostępne są obszerne informacje na 

temat zużycia paliwa podczas podró-

ży w celu dokonania dalszej oceny.

Na program DAF Advanced Transport Efficiency (ATe) - Zaawansowana 

Wydajność Transportu - składa się szeroki zakres rozwiązań mających na 

celu zwiększenie wydajności transportu przy jednoczesnym zmniejszeniu 

kosztów oraz negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

DAF ATe Range



Niezawodne, ekonomiczne osie tylne
Aby przystosować serię CF do wielu zastosowań, użyto tu gamy tylnych 

osi z pojedyńczą redukcją DAF. Osie te zyskały sobie znakomitą reputację 

dzięki długiemu okresowi użytkowania, wysokiej niezawodności, a przede 

wszystkim niskim oporom wewnętrznym. Oznacza to mniejsze straty 

energii w układzie napędowym, a więc niższe zużycie paliwa. Szeroki 

wybór dostępnych przełożeń tylnej osi umożliwia dostosowanie układu 

napędowego dokładnie do potrzeb.

Wysokowydajna zwolnica
Przy wyjątkowo wymagających zastosowaniach CF wyposażyć można  

w wysokowydajną oś DAF HR 1356 ze zwolnicą lub tandemową oś przy 

podwójnych osiach napędowych HR 1355T, prawdziwego ‘mistrza’, który 

zapewnia maksymalny moment obrotowy kół bez nadmiernego obciążenia 

układu napędowego. Są to najlepsze zespoły napędowe do trudnych 

zadań, np. na budowach lub przy wyjątkowo dużych obciążeniach, takich 

jak przewóz ciężkich obiektów.

Seria CF oferuje szereg dostępnych skrzyń biegów i przekładni redukcyjnych tylnej 

osi. W CF65 instalowana jest gama łatwo przełączalnych, sześcio- lub 

dziewięciobiegowych przekładni manualnych. Wyrafinowane ośmio-, dziewięcio-, 

dwunasto- i szesnastobiegowe manualne skrzynie biegów dostępne są w CF75 i 

CF85. Pneumatycznie sterowany mechanizm Servoshift dostępny jest jako opcja i 

umożliwia zmianę biegów bez wysiłku.

Automatyczna zmiana biegów
W celu dalszej optymalizacji komfortu i wydajności we wszystkich typach CF 

opcjonalnie dostępne są skrzynie biegów AS-Tronic. W tych zautomatyzowanych 

skrzyniach zastosowano elektroniczny system wyboru odpowiedniego biegu w 

każdej sytuacji, co powoduje zmniejszenie zużycia paliwa i poprawę komfortu 

kierowcy. Dodatkowo można wybrać odpowiednie oprogramowanie dedykowane 

do specjalistycznych przewozów np. transportu cieczy. Ponieważ kierowca może w 

pełni skoncentrować się na ruchu ulicznym, skrzynia biegów AS-Tronic zwiększa 

także bezpieczeństwo. Jeśli kierowca zdecyduje się przejąć kontrolę, skrzynia 

AS-Tronic może być sterowana ręcznie, bez użycia sprzęgła. Przy zastosowaniach 

specjalnych, np. jako pojazdy strażackie lub śmieciarki, pojazdy serii CF65 oraz 

CF75 dostępne są z całkowicie automatyczną, pięciobiegową skrzynią Allison.

Ekonomiczny silnik to tylko punkt wyjścia dla wydajnego układu napędowego. W dziedzinie wydajności i maksymalnego obniżenia 

kosztów za kilometr równie ważne są skrzynia biegów i tylna oś. Dlatego też od wielu lat DAF koncentruje się na rozwoju 

technologii zintegrowanego układu napędowego. Układy napędowe serii CF są kolejnym dowodem na słuszność tej filozofii. 

Ręcznie lub automatycznie
Niezawodny układ napędowy o większej wydajności
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Podwozie serii CF wykonano ze stali wysokiej jakości, co pozwoliło na 

uzyskanie wyjątkowo mocnej lecz lekkiej konstrukcji przystosowanej do 

dużych obciążeń. Podwozie jest całkowicie płaskie, dzięki czemu stanowi 

doskonałą podstawę dla dowolnego nadwozia. W celu maksymalnego 

ułatwienia konfiguracji nadwozia elementy głównej ramy mają już 

wywiercone otwory, które umożliwiają łatwy montaż ramy pośredniej. 

Dostępny jest także moduł sterowania zabudowami BBM, który umożliwia 

komunikację pomiędzy systemami elektrycznymi pojazdu i nadwozia. Do 

wyboru jest szereg przystawek odbioru mocy (PTO) począwszy od 

przystawki z przodu silnika, przez przystawki skrzyniowe aż po przystawki 

silnikowe i dostarczające moment obrotowy z koła zamachowego do wielu

zastosowań, takich jak stały napęd betonomieszarki.

Inteligentna konstrukcja podwozia
Podwozie CF dostępne jest z wieloma konfiguracjami rozstawu osi. Kształt, 

układ i rozmieszczenie elementów podwozia dobrano tak, aby 

zminimalizować wagę pojazdu i zmaksymalizować dostępną przestrzeń. 

Wiele elementów, takich jak zbiorniki powietrza i inne części układu 

hamulcowego zainstalowano od wewnątrz ramy podwozia, pozostawiając 

dość miejsca na zainstalowanie podpór żurawia, zamków nadwozi 

wymiennych, skrzynek z narzędziami i innego dodatkowego osprzętu. Zwarty 

system wtórnego oczyszczania SCR ze zbiornikiem AdBlue pozostawia dość 

miejsca na duże zbiorniki paliwa do 1500 litrów w ciągniku 4 x 2.

Konfiguracje osi
Model CF65 dostępny jest jako podwozie 4 x 2 w wielu odmianach o 

różnym rozstawie osi. Serie CF75 i CF85 oferują szereg różnych 

konfiguracji osi, od dwuosiowych ciągników i podwozi po trzy- lub 

czteroosiowe pojazdy z pojedynczym lub podwójnym napędem.  

Osie nienapędowe z pojedynczymi lub bliźniaczymi kołami, oś podporowa 

oraz sterowane drugie i trzecie osie to tylko kilka przykładów szerokiej 

gamy dostępnych konfiguracji osi. Seria CF obejmuje nawet specjalną 

wersję ciągnika FTP z lekką osią podporową z kołami 17,5 cala dla 

Dopuszczalnej Masy Całkowitej Zestawu do 44 ton lub w celu odciążenia 

osi napędowej. Istnieje odpowiednia konfiguracja dla każdego 

zastosowania.

Pojazdy segmentu CF użytkowane są intensywnie, często do bardzo wymagających zadań. Szeroki 

zakres zastosowań stawia duże wymagania dla podwozia. Jego mocna, płaska konstrukcja stanowi 

podstawę dla szerokiej gamy konfiguracji osi, rozstawów osi i specyfikacji. W rezultacie otrzymujemy 

wielofunkcyjne podwozie, które stanowi solidną podstawę dla wszelkich zastosowań.

Solidna podstawa
Wielofunkcyjne podwozie wszechstronnego pojazdu

Szeroka gama kombinacji silników, skrzyń biegów, osi, podwozi i kabin sprawia, że CF zasługuje na miano 

prawdziwie wielofunkcyjnej koncepcji, stworzonej do intensywnej pracy przy dużych obciążeniach.

Całkowicie płaskie podwozie z 

wywierconymi otworami ułatwia 

montaż zabudowy.
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Oprócz kontroli poślizgu ASR i asystentowi hamowania dostępna jest 

także kontrola stabilności pojazdu VSC. Zadaniem tych systemów jest 

zachowanie stabilności pojazdu w trudnych sytuacjach i zmniejszenie 

możliwości złożenia się zestawu i poślizgów. System VSC dostępny jest  

we wszystkich ciągnikach. 

Wydajność i przyjemność z prowadzenia
Seria CF to ulubiona ciężarówka kierowców – to pojazd o dogłębnie 

przemyślanej konstrukcji. Wyróżniają ją wygodna, przestronna kabina, 

silniki PACCAR o znakomitej wydajności, płynna jazda i precyzyjny 

mechanizm zwiększający siłę wspomagania układu kierowniczego do 

manewrowania na postoju a także cały szereg opcji podnoszących 

bezpieczeństwo a wśród nich: system kamer zapewniający maksimum 

bezpieczeństwa podczas manewrowania oraz system ostrzegania o 

opuszczeniu pasa ruchu.

Seria CF spełniająca normę Euro 5 i EEV oferuje operatorowi znakomite 

podstawy do zmniejszenia kosztów eksploatacji i osiągnięcia dużej 

wydajności transportowej oraz najwyższych standardów jakości i 

niezawodności, a w rezultacie optymalną dostępność. Poza tym seria CF 

jest trwała, dzięki czemu osiągnąć można wyższą wartość odsprzedażną. 

W zależności od zastosowania i wymagań klienta seria CF dostępna  

jest z długimi, komfortowymi resorami parabolicznymi lub elektronicznie 

sterowanym zawieszeniem pneumatycznym przedniej i tylnej osi. 

Konwencjonalne resory piórowe dostępne są dla wyjątkowo 

wymagających zastosowań. Wersje 6 x 4 i 8 x 4 wyposażone są w 

unikalny, podwójny, 8-drążkowy system zawieszenia DAF z doskonałą 

stabilnością, znakomitą trakcją i wysoko umieszczonym środkiem obrotu 

nadwozia. W celu uniknięcia przeciążenia na jednej z przednich osi 

pojazdów czteroosiowych osie rozmieszczone są w odległościach 2,05 m 

od siebie i obciążenie osi kompensowane jest automatycznie.

Elektronicznie sterowane hamulce tarczowe
W serii CF zastosowano hamulce tarczowe. Tarcze są termicznie 

izolowane od piasty, co zapewnia długi okres użytkowania. Ponadto 

elektroniczny system hamulcowy EBS w modelach CF75 i CF85 

umożliwia podobny współczynnik zużycia klocków hamulcowych na 

przednich i tylnych osiach. System ABS został zintegrowany z systemem 

elektronicznym, zaś interfejs CAN dostępny jest w przyczepach 

(naczepach) z EBS.

Seria CF charakteryzuje się znakomitymi właściwościami jezdnymi i świetną zwrotnością. Wiele 

uwagi poświęcono idealnemu dopasowaniu konstrukcji podwozia, układu kierowniczego, hamulców 

i zawieszenia. To, wraz z charakterystyką wysokiego momentu obrotowego silników i wygodą kabiny 

sprawia, że serię CF prowadzi się przyjemnie we wszystkich warunkach.

Radość z jazdy
Wyjątkowa charakterystyka prowadzenia
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   Systemy poprawiające komfort  
i bezpieczeństwo, na których można polegać 
Firma DAF Trucks ma w swej ofercie szeroki zakres opcji zwiększających wygodę i bezpieczeństwo, które zostały rozwinięte w 

serii CF. Obecnie imponująca lista elementów zwiększających poziom wygody i bezpieczeństwa obejmuje również tempomat 

adaptowalny oraz układ ostrzegania przed uderzeniem przodem pojazdu. Ponadto wszystkie samochody ciężarowe firmy DAF 

zostały zaprojektowane tak, aby oferować najlepszy w branży poziom komfortu oraz najlepszy w swojej klasie interfejs pomiędzy 

człowiekiem i maszyną, dzięki czemu kierowca bezpiecznie i wygodnie kontroluje pojazd.

Tempomat adaptowalny (ACC) 

Układ ostrzegania przed uderzeniem przodem pojazdu (FCW)

Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDWS)

Układ kontroli stabilności pojazdu (VSC)

Wspomaganie hamowania
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CF65 CF75 CF85

 Elektroniczny układ hamulcowy (EBS) - ● ●

 • Układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) ● ● ●

 • Układ eliminujący poślizg kół podczas ruszania (ASR) ○ ○ ○

 • Wspomaganie hamowania - ● ●

 • Kontrola momentu obrotowego w zależności od oporu czołowego - ● ●

 • Układ wspomagania ruszania pod górę "Hill-start aid" - A A

 Widoczność  

 • Układy kamer przednich, bocznych i tylnych ○ ○ ○

 • Lusterka z regulacją elektryczną i podgrzewaniem ● ● ●

 • Lusterko krawężnikowe ● ● ●

 • Reflektory ksenonowe ○ ○ ○

 Układy wspomagające kierowcę  

 • Tempomat adaptowalny (ACC) - ○ ○

 • Układ ostrzegania przed uderzeniem przodem pojazdu (FCW) - ○ ○

 • Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDWS) ○ ○ ○

 • Układ kontroli stabilności pojazdu (VSC) - ○ ○

 • Monitorowanie obciążenia osi (ALM) - ○ ○

 • Układ monitorowania ciśnienia w oponach ● - -

 Systemy bezpieczeństwa pasywnego  

 • Przypomnienie o zapięciu pasa bezpieczeństwa ● ● ●

 • Poduszka powietrzna i napinacze pasów bezpieczeństwa ○ ○ ○

 • Przednia belka przeciw-najazdowa ● ● ●

 • Tylna belka przeciw-najazdowa ○ ○ ○
   
● standard
○ opcja
-  nie dostępne
A standard przy zastosowaniu AS-Tronic
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dostarczające pracownikom szczegółowych instrukcji on-line. Dane 

poszczególnych pojazdów są przechowywane centralnie, co umożliwia 

wyśledzenie danego pojazdu, dzięki czemu dealerzy mogą sprawdzać 

specyfikacje i zamawiać części zamienne, biorąc pod uwagę opcje 

zamontowane w danej ciężarówce.

Rozwój produktu 
Centrum techniczne DAF zapewnia wszechstronne urządzenia badawczo-

rozwojowe i testujące, włącznie z bezechową komorą do pomiaru poziomu 

hałasu oraz nowoczesnym laboratorium silnikowym. DAF posiada także 

duży ośrodek badawczy do symulowania warunków drogowych, 

pozwalających na dokładne testowanie osiągów pojazdów. DAF dostarcza 

światowej klasy ciężarówki, zaprojektowane przez zespół światowej klasy 

specjalistów, w światowej klasy ośrodkach badawczo-rozwojowych. 

EcoDesign i polityka ochrony środowiska 
Firma DAF od ponad dziesięciu lat objęła polityką ochrony środowiska 

całość swoich działań, produktów, usług i lokalizacji włącznie z dealerami. 

Ten system ochrony środowiska uzyskał certyfikat  ISO 14001.  

DAF dokłada starań, by prowadzić swoją działalność w odpowiedzialny 

sposób. EcoDesign to unikalne podejście do projektowana produktów w 

sposób nieszkodliwy dla środowiska, gwarantujący, że wszystkie produkty 

tej firmy spełniają najsurowsze wytyczne w zakresie ochrony środowiska, 

od etapu koncepcji aż po recycling po zakończeniu okresu użytkowania.

Firma DAF Trucks – należąca do koncernu PACCAR – stosuje 

najnowocześniejsze rozwiązania techniczne dla utrzymania najwyższych 

standardów konstrukcji i produkcji.

W ciągu ostatnich kilku lat we wszystkich zakładach DAF poczyniono 

znaczące inwestycje. Ciężarówki DAF są produkowane w światowej klasy 

zakładach przez zaangażowanych pracowników, przy zastosowaniu 

materiałów wysokiej jakości i wydajnych procesów. 

Silniki PACCAR MX produkowane są w fabryce, która przeszła całkowitą 

renowację i dzięki temu stała się jednym z najnowocześniejszych zakładów 

tego typu na świecie. W pozostałych fabrykach wdrożono szerokie 

programy innowacyjne, pozwalające na osiągnięcie najwyższego poziomu 

wydajności i jakości. 

Firma DAF Trucks wprowadziła światowe standardy produkcji: produkt 

wytwarzany jest od razu w prawidłowej postaci, bez niepotrzebnych strat 

energii i materiałów i przy zachowaniu najwyższej możliwej jakości. W 

rezultacie w światowej klasy fabrykach powstają światowej klasy produkty. 

Technologia informacji 
Firma DAF Trucks i jej dealerzy posiadają komputerowe systemy 

monitorujące ciężarówkę oraz jej podzespoły przez cały okres użytkowania 

– od projektu i produkcji aż po obsługę klienta po sprzedaży.  

W projektowaniu wykorzystuje się zaawansowane, trójwymiarowe techniki 

CAD/CAM połączone bezpośrednio z systemami produkcyjnymi i 

Firma DAF produkuje pojazdy na najwyższym, światowym poziomie: poprawnie już

za pierwszym razem, bez marnotrawienia energii i materiałów i przy zachowaniu

najostrzejszych standardów jakości.

Dobrze za pierwszym razem
Zgodnie ze standardami światowej klasy 

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym, 

zaawansowanym urządzeniom i systemom informatycznym 

DAF stale podwyższa jakość i wydajność produkcji.





Zasadniczym elementem transportu drogowego jest optymalna 

wydajność i DAF oferuje całościowe rozwiązania transportowe, które 

umożliwiają maksymalizację zysku z kilometra. Są one wspierane przez 

profesjonalną organizację i sieć dealerów, która umożliwia klientom wybór 

najlepszego pojazdu, jego sfinansowanie oraz utrzymanie go w 

doskonałym stanie i sprawności przez cały okres jego użytkowania.

DAF Trucks nie tylko produkuje pojazdy wysokiej klasy, ale posiada 

również pierwszorzędną organizację wspierającą, skupiającą ponad  

1000 niezależnych dealerów w Europie. Zapewniają oni kompleksową 

obsługę, od usług finansowych po sporządzanie kontraktów obsługowo-

naprawczych. Natomiast centra dystrybucji części PACCAR w Holandii, 

Wielkiej Brytanii i Hiszpanii stale dbają o dostępność części zamiennych 

do ciężarówek, przyczep i naczep. Każdego tygodnia realizowane jest 

ponad 3000 dostaw do dealerów i klientów w całej Europie i poza nią – 

często w ciągu 24 godzin.

Dopasowane Kontrakty Obsługowo-Naprawcze dla zwiększenia 
zyskowności
Usługa DAF Multisupport to stała kwota za kilometr za obsługi i naprawy, 

bez ryzyka nieplanowanych wydatków, przy pełnej przejrzystości kosztów 

eksploatacji. Dzięki przeniesieniu administracji flotą na dealera DAF 

przedsiębiorcy mogą w pełni skupić się na działalności transportowej. DAF 

MultiSupport pomaga w zmaksymalizowaniu zwrotu inwestycji w pojazd.

Indywidualnie dobrane usługi finansowe
PACCAR Financial ma ponad 50 lat doświadczenia w finansowaniu 

branży transportowej i doskonale rozumie jej dzisiejsze potrzeby. Oferta 

obejmuje finansowanie kompletnego zestawu drogowego, umowy 

serwisowe i ubezpieczenie. Usługi PACCAR Financial dostępne są u 

wszystkich dealerów DAF, dzięki czemu w jednym miejscu uzyskać 

można pomoc techniczną i finansową – w tym rozwiązania dla krajowych i 

międzynarodowych operatorów.

DAF International Truck Service (ITS)
W razie niespodziewanych zdarzeń wystarczy jeden telefon do ITS, aby 

pojazd wrócił na trasę tak szybko, jak tylko to możliwe. ITS jest często 

naśladowany, jednak pozostaje niezrównany, w gotowości w dzień i  

w nocy, przez okrągły rok. Doświadczony personel uruchamia organizację 

serwisową firmy DAF, zajmując się sprawami językowymi i kwestiami 

finansowymi, aby pojazd jak najszybciej wrócił na trasę. 

Przez całą drogę z Tobą

DAF oferuje całościowe rozwiązanie transportowe dzięki 
kompleksowej obsłudze w jednym punkcie 

W firmie DAF wiemy lepiej niż ktokolwiek inny, że ciężarówka stworzona została do jazdy.

 23 DAF CF SERIES

Usługa ITS: często naśladowana, nigdy niedościgniona.

Pierwszorzędna organizacja wspierająca, skupiająca 

ponad 1000 niezależnych dealerów.
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Silnik PACCAR MXSilnik PACCAR PR Silnik PACCAR GR
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CF65  Przegląd konfiguracji osi serii CF
4x2 FA

CF75
4x2 FA FT

6x2 FAG

FAN

*FAR

**FAS

6x4 FAT

8x4 FAD

CF85
4x2 FA FT

6x2 FAG FTG

FAN

*FAR *FTR

**FAS **FTS

FTP

6x4 FAT FTT

8x2 **FAC

FAQ

FAX

**FAK

8x4 FAD

* Pojedyncza oś wleczona, ** Podwójna oś wleczona



Pojazd Silnik Oznaczenie typu Osiągi Moment obrotowy Norma emisji

DAF CF65 PACCAR GR CF65.220 165 kW / 220 KM od 1900-2500 obr/min  850 Nm przy 1200-1700 obr/min Euro 5 / EEV

 6,7 ltr CF65.250 184 kW / 250 KM od 1900-2500 obr/min 950 Nm przy 1200-1700 obr/min Euro 5 / EEV

  CF65.300 220 kW / 300 KM od 1900-2500 obr/min 1100 Nm przy 1200-1800 obr/min Euro 5 / EEV

DAF CF75 PACCAR PR CF75.250 183 kW / 250 KM przy 2200 obr/min 1050 Nm przy 1100-1700 obr/min Euro 5 / EEV

 9,2 ltr CF75.310 228 kW / 310 KM przy 2200 obr/min  1275 Nm przy 1100-1700 obr/min Euro 5 / EEV

  CF75.360 265 kW / 360 KM przy 2200 obr/min 1450 Nm przy 1100-1700 obr/min Euro 5 / EEV

DAF CF85 PACCAR MX CF85.360 265 kW / 360 KM od 1500-1900 obr/min 1775 Nm przy 1000-1410 obr/min Euro 5 / EEV

 12,9 ltr CF85.410 300 kW / 410 KM od 1500-1900 obr/min 2000 Nm przy 1000-1410 obr/min Euro 5 / EEV

  CF85.460 340 kW / 460 KM od 1500-1900 obr/min 2300 Nm przy 1000-1410 obr/min Euro 5 / EEV

  CF85.510 375 kW / 510 KM od 1500-1900 obr/min 2500 Nm przy 1000-1410 obr/min Euro 5 / EEV

 Przegląd silników serii CF

DAF CF65 kabina dzienna DAF CF75 kabina sypialna DAF CF85 Space Cab
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Pojazd załadowany Pojazd załadowany Pojazd załadowany
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Ciężarówka na każdą okazję
Najnowocześniejsza oferta na rynku

Każdy rodzaj transportu charakteryzuje się wyjątkowymi wymogami, dlatego każda ciężarówka 

DAF jest unikalna, dostępna na zamówienie w różnych konfiguracjach kabin, podwozi, układów 

napędowych i konfiguracji osi. Trzy koncepcje pojazdów - XF, CF i LF – i jeden standard: najwyższa 

jakość. Podczas składania zamówienia specjalista ds. sprzedaży w firmie DAF przeprowadza 

klienta przez proces wyboru korzystając z najnowocześniejszego oprogramowania, dzięki czemu 

specyfikacja pojazdu dokładnie odpowiada jego zastosowaniu. Jakiekolwiek jest wyzwanie, 

mamy ciężarówkę DAF, która mu sprosta.

Dzięki odpowiedniemu doborowi kabin, silników, układów 

napędowych i osi można skonfigurować ciężarówkę DAF 

dokładnie odpowiadającą potrzebom klienta.
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ISO14001
Environmental 

Management System

ISO/TS16949
Quality  

Management System

driven by quality

DAF Trucks Polska Sp. z o.o.

Al. Katowicka 40

05-830 Wolica k. Warszawy

Polska

Tel. 022-45 89 500

Fax 022-45 89 599

www.daftrucks.pl

DW14196306/PL:0312

Niniejsza publikacja nie stanowi przyznania jakichkolwiek
praw. DAF Trucks N.V. zastrzega sobie prawo do

wprowadzania zmian w specyfikacjach produktów bez
uprzedzenia. Produkty i usługi są zgodne z dyrektywami
europejskimi obowiązującymi w momencie sprzedaży,

ale mogą się różnić w zależności od kraju.
Aktualne informacje można uzyskać u autoryzowanego

dealera DAF.




