
Gama pojazdów DAF
Odzwierciedlenie jakości





Jakość w każdym aspekcie
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Jakość w każdym szczególe: to odróżnia pojazdy firmy DAF od każdej innej ciężarówki. Od stalowego zderzaka przedniego 

przez nietłukące się osłony reflektorów z tworzywa Lexan oraz stylowe wnętrze kabiny, po solidny układ napędowy. 

Ciężarówki DAF projektowane są przez pasjonatów oraz produkowane są tak, aby działać bez zarzutów. Firma DAF wraz z 

firmami Peterbilt oraz Kenworth – dwoma czołowymi markami ciężarówek w USA – tworzą koncern PACCAR. Koncern,  

dla którego liczy się jakość, klient jest w centrum uwagi, a kierowca cieszy się najwyższym szacunkiem.

driven by quality



Odpowiedni pojazd do pracy 
Mamy w ofercie ciężarówkę DAF do każdego zastosowania. Pojazdy mogące sprostać napiętym harmonogramom dystrybucji w wąskich, miejskich 

uliczkach. Szybko docierające na pilne wezwanie. Bezpiecznie dowożące 25 ton cegieł na plac budowy. Z łatwością ciągnące naczepy-chłodnie przez 

całą Europę. Zadaniem ciężarówek DAF jest przynoszenie maksymalnego dochodu na każdym kilometrze, bez kompromisu dla komfortu kierowcy. 

Zakosztuj jazdy dowolną ciężarówką DAF
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Trzy koncepcje pojazdów
Seria LF została stworzona do intensywnej dystrybucji. Seria CF jest 

przystosowana do największej różnorodności zastosowań transportowych.  

A znakomita seria XF105 jest przeznaczona do transportu długodystansowego. 

Trzy rozwiązania konstrukcyjne, jedna filozofia: jakość w każdym aspekcie. Od 

siedmiu i pół tony do pięćdziesięciu ton a nawet powyżej, trwałe i niezawodne, 

zoptymalizowane pod względem efektywności transportu. Solidny fundament do 

osiągnięcia sukcesu.

Ciągłość dzięki niezawodności
Ciężarówki muszą być w trasie, pokonywać setki i tysiące kilometrów, pracować 

dzień za dniem, zapewniając pewność, komfort, bezpieczeństwo i efektywność. 

Można polegać na ciężarówce DAF, tak samo jak na stojącej za nią organizacji, 

organizacji profesjonalistów, ludzi kochających ciężarówki, ludzi, którzy rozumieją jak 

destrukcyjny jest wpływ przestojów na całą firmę transportową i robią wszystko, aby 

zminimalizować ten czas. Jakość i niezawodność to standard w przypadku każdego 

pojazdu DAF – jest to również standard obowiązujący w całej organizacji.

Jeśli stanie się coś niespodziewanego wystarczy po prostu zadzwonić do 

centrum ITS i skorzystać z usługi International Truck Service firmy DAF, często 

naśladowanej, jednak nigdy nie doścignionej. Usługa ITS, dostępna jest  

24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Wystarczy jeden telefon do nowoczesnego 



centrum pomocy w Eindhoven, a doświadczony personel firmy DAF bez zwłoki 

uruchomi organizację serwisową. Bo w firmie DAF wiemy lepiej niż ktokolwiek inny, 

że ciężarówka musi być w ruchu.

Zarabiaj więcej na każdym kilometrze
Czegokolwiek potrzebujesz – ładowności, mocy czy wydajności – jest taka 

ciężarówka DAF, która to zapewni. Odpowiedni pojazd do każdego zadania oznacza 

po prostu większy zwrot z inwestycji. Wyższa wydajność dzięki położeniu nacisku 

na komfort kierowcy, efektywność i wszechstronność. Dłuższy okres eksploatacji 

dzięki skupieniu na trwałości i  wyższa wartość przy odsprzedaży, wynikająca z 

bezkompromisowej jakości. Wynikiem netto są większe zyski płynące z niższych 

kosztów eksploatacji na kilometr.  

Dom z dala od domu
Kabina to coś więcej niż miejsce pracy, to dom z dala od domu. Dlatego skupiamy 

się na komforcie i wygodzie zarówno w aspekcie miejsca pracy jak i przestrzeni 

życiowej. Nie tylko przemawiamy do kierowców, ale tak naprawdę przede 

wszystkim słuchamy ich. Efekt: wnętrza kabin, które wyznaczają nowe standardy 

w branży w każdej klasie ciężarówek. Zakosztuj jazdy dowolną ciężarówką 

DAF a szybko przekonasz się, jak bardzo koncentrujemy się na potrzebach 

kierowcy. Doskonałe dopasowanie elementów i wykończenie wnętrza, wygodny 

fotel, obszerne schowki oraz styl rodem z luksusowych samochodów. Idealne 

środowisko do pracy i mieszkania.
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Technologia SCR

W celu sprostania surowym wymogom 

norm emisji spalin Euro 5 i EEV, 

firma DAF wykorzystuje najlepsze 

rozwiązanie: selektywną redukcję 

katalityczną (ang. Selective Catalytic 

Reduction, SCR). Charakteryzuje 

się ona prostotą, niezawodnością i 

efektywnością. SCR jest układem 

oczyszczania gazów spalinowych. 

Dzięki temu, przy wykorzystaniu 

najbardziej efektywnego spalania, 

możliwe jest osiągnięcie najlepszej w 

tej klasie oszczędności paliwa.

Silniki DAF EEV

W ofercie firmy DAF są dostępne 

niezwykle przyjazne dla środowi-

ska naturalnego wersje silników 

we wszystkich wariantach mocy. 

Spełniają one wymogi najbardziej 

rygorystycznej normy EEV (ang. 

Enhanced Environmentally-friendly 

Vehicles – Pojazdy przyjazne dla 

środowiska naturalnego). Silniki typu 

EEV produkują o 33% mniej cząstek 

stałych, niż ekologiczne silniki zgod-

ne z normą Euro 5. Dzięki silnikom 

wysokoprężnym EEV firma DAF może 

się poszczycić osiągnięciem wartości 

emisji spalin, które do tej pory były 

możliwe tylko w przypadku silników 

zasilanych gazem ziemnym.

Szeroka gama nowoczesnych silników PACCAR:

 Napędzane jakością
Konstruowanie samochodów 

ciężarowych tak wysokiej klasy jak 

DAF wymaga technicznego kunsztu 

i wielu lat doświadczeń. Przyjrzyjmy 

się szerokiej gamie potężnych, a 

mimo to ekonomicznych silników, 

o parametrach dopasowanych 

do najbardziej wymagających 

zastosowań. 

Zarówno czterocylindrowy silnik 

PACCAR FR o pojemności 

4,5 litra w pojazdach serii LF, jak i 

sześciocylindrowy silnik PACCAR GR 

o pojemności 6,7 litra w pojazdach 

serii LF i CF65, łączą w sobie takie 

cechy jak znakomite osiągi przy 

maksymalnej wydajności, najwyższą 

niezawodność i niskie zużycie 

paliwa. To samo dotyczy silnika 

PACCAR PR o pojemności 9,2 litra 

w pojazdach serii CF75 oraz MX o 

pojemności 12,9 litra w pojazdach 

serii CF85 i XF105. Wszystkie 

wymienione jednostki napędowe 

charakteryzują się niezwykle 

nowoczesną konstrukcją i wysokim 

momentem obrotowym przy niskich 

obrotach silnika. Są one dostępne 

w wariantach o mocy od 140 do 510 

KM.

W zależności od rodzaju pojazdu,  

montujemy zbiorniki AdBlue o pojemności 

od 26 do 75 litrów. Oznacza to, że płynu w 

zbiorniku nie trzeba uzupełniać częściej 

niż paliwa. Aby dodatkowo ułatwić kor-

zystanie z systemu, wskaźnik poziomu 

AdBlue znajduje się na desce rozdzielczej. 
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Ewolucja nigdy się nie zatrzymuje. Przykładowo: aby umocnić swoją wiodącą pozycję w 

zakresie wydajności paliwa i obniżania kosztów eksploatacji, 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 zmniejszoną 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 i ono właśnie, w przypadku 

transportu długodystansowego, zapewnia 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 standardowego wyposażenia 

pojazdów serii CF75, CF85 i XF105, oraz opcjonalnego pojazdów serii CF65 i LF.

Rozbudowane informacje na temat zużycia paliwa

Aby skłonić kierowcę do bardziej efektywnego 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 

podróży 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 Advanced Transport 
Efficiency

Wydajność, niskie koszty eksploatacji i dbałość o środowisko naturalne

Gama pojazdów DAF ATe
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Ciężarówka na każdą potrzebę
Gama najnowocześniejszych produktów na rynku

Każdy rodzaj transportu charakteryzuje się wyjątkowymi wymogami, dlatego każda ciężarówka 

DAF jest wyjątkowa, budowana na zamówienie z wykorzystaniem szerokiej gamy kabin, podwozi, 

układów napędowych i konfiguracji osi. Trzy rozwiązania konstrukcyjne – LF, CF oraz XF – jedna 

jakość: najlepsza. Podczas składania zamówienia przeprowadzamy klienta przez proces wyboru 

za pomocą najnowocześniejszych systemów, dzięki czemu specyfikacja pojazdu dokładnie 

odpowiadaja jego zastosowaniu. Niezależnie od tego jak wielkie byłoby wyzwanie, mamy 

ciężarówkę DAF, która mu sprosta.

Dzięki zrównoważonemu doborowi kabin, silników, osi i 

układów napędowych, można skonfigurować ciężarówkę DAF 

dokładnie odpowiadającą potrzebom klienta bez względu  

na zastosowanie pojazdu.
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Zbudowany do transportu
na długich trasach

XF105: komfort, moc i wydajność 

Niskie koszty eksploatacji, większa satysfakcja kierowcy i duża niezawodność: kluczowe kryteria konstrukcji pojazdów DAF do transportu 

na długich trasach. XF105 to dziś najlepsza oferta na rynku. Ma najprzestronniejszą kabinę w tej klasie pojazdów, zapewnia najwyższy 

komfort kierowcy oraz wysokie dochody na kilometr. XF105 ustanawia standardy w każdej dziedzinie. Jest najlepszym z mistrzów.

Kabiny modelu XF105, zaprojektowane z myślą o transporcie na długich 

trasach, wyznaczają nowy standard w zakresie przestronności i komfortu 

kierowcy. Dzięki kabinom Space Cab oraz Super Space Cab – oferującym 

obszerne wnętrze – model XF105 zapewnia większą przestrzeń do 

mieszkania, pracy i na schowki niż jakakolwiek inna ciężarówka w tej 

klasie. Efekt: kierowca dłużej zachowuje sprawność i dobrą kondycję.

Moc dla zysku
Silnik PACCAR MX o pojemności 12,9 litra zapewnia doskonałe osiągi: 

moc od 410 KM do 510 KM oraz wysokie momenty obrotowe od 2000 do 

2500 Nm, dostępne przy prędkości obrotowej między 1000 a 1400 obr/

min. Silnik ten, stanowiący najwyższy wymiar kunsztu technicznego, to 

sześciocylindrowa jednostka łącząca doskonałe osiągi z oszczędnym 

zużyciem paliwa. Zastosowanie materiałów o wysokiej jakości oraz 

znaczne zintegrowanie komponentów zaowocowało wyjątkową trwałością 

i niezawodnością. Dzięki układowi wtryskowemu Smart oraz technologii 

SCR firmy DAF silnik MX spełnia normy emisji spalin Euro 5 oraz EEV 

bez konieczności stosowania filtra cząstek stałych. Model XF105 ma 

wydłużone okresy międzyobsługowe, co jeszcze bardziej obniża koszty 

eksploatacji.

Układ napędowy o wysokich osiągach
Układ napędowy został starannie wyważony dla zapewnienia 

optymalnych osiągów w każdych warunkach eksploatacji oraz dla 

maksymalnego obniżenia zużycia paliwa. Do przekazywania napędu na 

cieszącą się uznaniem tylną oś hipoidalną DAF można wybrać 12- lub 

16-biegową manualną skrzynię biegów lub najnowszą zautomatyzowaną 

przekładnię AS-Tronic. Do bardziej wymagających zastosowań dostępna 

jest oś ze zwolnicami. Aby zapewnić idealne dopasowanie modelu 

XF105 do każdego zastosowania, istnieje możliwość wyboru ciągników 

siodłowych i podwozi pod zabudowę z dwoma, trzema lub czterema 

osiami o dowolnej konfiguracji.

Mocny, imponujący, obok którego nie 

przejdzie się obojętnym.
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Kompleksowo udoskonalone 
wnętrze

Skonstruowany dla zapewnienia najlepszej możliwej przestrzeni do pracy i życia

Inteligentne zagospodarowanie przestrzeni, materiały wysokiej 

jakości i subtelne oświetlenie – to bez wątpienia DAF.

Wyjątkowa konstrukcja wnętrza
Wystarczy usiąść w komfortowym fotelu za ergonomiczną kierownicą 

a od razu wiadomo, że komfort, bezpieczeństwo i łatwość obsługi były 

najwyższymi priorytetami podczas konstruowania modelu XF105.

Flagowy model firmy DAF ustanawia zupełnie nowe standardy konstrukcji 

wnętrza, nowe standardy w doborze kolorów, nowe standardy w 

zakresie przestrzeni i jej wykorzystania, nowe standardy jakości, 

wyposażenia, wykończeń i ergonomii. Na każdym etapie prac nad 

modelem XF105 myślano przede wszystkim o kierowcy: od atrakcyjnej 

wykładziny drzwiowej aż po nowoczesną tablicę przyrządów, od logicznie 

rozmieszczonych klamek i przełączników po różne schowki  

czy komfortowe koło kierownicy. Przestrzeń sypialna w modelu XF105 

jest przestronna i komfortowa. 

Opcjonalny, nocny rygiel DAF Night Lock, chroniący kierowców przed 

nocnymi intruzami, stanowi gwarancję bezpiecznego odpoczynku.

Pewna inwestycja
XF dba o zyski. Układy takie jak ACC (adaptowalny tempomat), FCW 

(układ ostrzegania o kolizji), EBS (elektroniczny układ hamulcowy), 

ASR (układ eliminujący poślizg kół osi napędowej), VSC (układ kontroli 

stabilności pojazdu) oraz Hill-start-aid (układ ułatwiający ruszanie pod 

górę - w połączeniu ze skrzynią AS-Tronic), zapewniają dodatkowy 

komfort, zaufanie i bezpieczeństwo kierowcy. A większa ładowność i 

krótsze przestoje – dzięki dłuższym okresom międzyobsługowym – dają 

wyższe wpływy na konto. Z którejkolwiek strony spojrzymy, widzimy 

dobry zwrot z inwestycji.

Pojazdy serii XF firmy DAF: na długie trasy i na długie lata.

Wejdź do kabiny modelu XF105 i odkryj nowy świat jakości, wykończeń i ergonomii. Od razu wiadomo, że firma DAF projektuje 

wszystko z myślą o kierowcy, jego komforcie, wydajności i bezpieczeństwie. Firma DAF wie, że kierowca musi się czuć w tym 

miejscu jak u siebie. 
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Dzięki eleganckiej i przestronnej kabinie, nowej serii potężnych, 

wydajnych i czystszych silników, dużej ładowności oraz bogatej 

gamie konfiguracji osi, ciężarówki serii CF stanowią gamę bardzo 

wszechstronnych pojazdów, oferując znaczące korzyści zarówno 

przedsiębiorcom jak i kierowcom. Seria CF jest zwcięzcą w  

każdym aspekcie.

Moc, która działa
Wszechstronność pojazdów serii CF podkreśla bogata oferta silników. 

Model CF65 wyposażony jest w silnik PACCAR GR o pojemności 6,7 litra. 

Model CF75 napędzany jest silnikiem PACCAR PR o pojemności 9,2 litra, 

a CF85 wyposażono w 12,9-litrowy silnik PACCAR MX, taki jak stosowany 

w XF105. Trzy najnowocześniejsze jednostki napędowe, zapewniające 

moc od 220 KM do 510 KM, aby sprostać indywidualnym wymaganiom. 

Wszystkie są wyposażone w technologię SCR firmy DAF,  

aby zapewnić świetlaną przyszłość. Wszystkie silniki PACCAR 

zostały skonstruowane w celu zapewnienia najwyższych standardów 

oszczędności, niezawodności i trwałości, aby zapewnić korzyści 

przedsiębiorcom a jednocześnie zadowolić kierowców. 6-cylindrowe 

silniki rzędowe z układem wtrysku SMART są czystsze i zapewniają 

wyższą moc i moment obrotowy przy niższych prędkościach obrotowych. 

Silniki te spełniają surowe normy emisji spalin Euro 5 oraz EEV.

Wszechstronna i wydajna
Seria CF firmy DAF
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Pojazdy serii CF firmy DAF zyskały dobrą reputację wśród kierowców i przedsiębiorców za stylowe, ale solidne 

elementy zewnętrzne, przestronną i komfortową kabinę z łatwym dostępem, najlepsze w tej klasie właściwości 

jezdne i sterowność, wyjątkową wydajność oraz dowiedzioną niezawodność i trwałość. Mistrz w każdej kategorii: 

seria CF.
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Z całkowicie regulowanego fotela z zawieszeniem pneumatycznym, z 

wbudowanym zagłówkiem i opcjonalnym regulowanym podparciem 

odcinka lędźwiowego oraz napinaczem pasa bezpieczeństwa, kierowca 

ma doskonały dostęp do wszystkich elementów sterujących. Fotele 

dopasowują się do kształtu ciała, aby zapewnić podparcie zmniejszające 

zmęczenie. Rozbudowana regulacja fotela w połączeniu z możliwością 

regulowania ustawienia kierownicy w dwóch płaszczyznach, zapewnia 

optymalną pozycję dla kierowcy, niezależnie od wymiarów ciała. W serii 

CF komfort nabiera kształtu.

Manualne lub zautomatyzowane
Uzupełnieniem szerokiego zakresu manualnych skrzyń biegów są 

skrzynie zautomatyzowane, dostępne do wszystkich modeli serii CF, w 

celu zapewnienia większego komfortu i bezpieczeństwa. Modele serii CF 

charakteryzują się bogatym wyborem wydajnych układów napędowych, 

zapewniających duże osiągi i oszczędność paliwa we wszystkich 

zastosowaniach. 

Dwie, trzy, bądź cztery osie
Pojazdy serii CF firmy DAF to dwu-, trzy- i czteroosiowe podwozia 

i ciągniki, które oferowane są z pełna gamą rozstawów osi oraz ich 

konfiguracji. Osie wleczone, prowadzące, kierowane osie drugie, bądź 

ostatnie, wszystko to sprawia, że seria CF jest taką wszechstronną gamą 

produktów. Niezależnie od aplikacji mamy w ofercie odpowiedni pojazd 

serii CF, który się znakomicie sprawdzi w każdym zadaniu.

Komfort, bezpieczeństwo i wydajność to samo sedno konstrukcji serii CF. Wewnątrz kabiny poczucie przestronności podkreśla 

duża szyba przednia i szyby boczne. Inteligentne wykorzystanie przestrzeni, wysokiej jakości materiały o ciepłych, a zarazem 

praktycznych, barwach tworzą ergonomiczne środowisko jednocześnie sprzyjające pracy i dające poczucie komfortu. 

Komfort i elegancja
Komfort i wygoda to standard

Zautomatyzowana skrzynia biegów AS-Tronic.

Nowo zaprojektowany DAF CF Space Cab opcjonalnie 

może być wyposażony w zintegrowane z kabiną dwa 

reflektory Skylights.
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Zewnętrzny design nadaje pojazdom serii LF wygląd świadczący o 

solidnej budowie. Wyrazisty górny i dolny gril z aluminiowym paskiem 

oznacza zgodność z normami emisji spalin Euro 5 i EEV. Duże lusterka 

zwiększające pole widzenia oraz światła zespolone w kształcie kocich 

oczu nadają pojazdom serii LF nowoczesny wygląd.

Mocne silniki
Maksymalny, możliwy moment obrotowy dostarczany jest przez cztero- 

i sześciocylindrowe silniki PACCAR w szerokim zakresie prędkości 

obrotowych, co wpływa na poprawę osiągów, zwiększenie elastyczności i 

zredukowanie częstotliwości przełączania biegów. Silniki są zarówno mocne, 

jak i ekonomiczne, zapewniając moce znamionowe od 140 do 300 KM. 

Wszystkie czterocylindrowe silniki stosowane w serii LF spełniają wymogi 

normy EEV już w standardzie. W przypadku sześciocylindrowych jednostek 

norma EEV dostępna jest jako opcja. 

Zautomatyzowana skrzynia biegów AS-Tronic
Modele z serii LF można opcjonalnie zamówić ze zautomatyzowaną skrzynią 

biegów AS-Tronic. Ta 6-biegowa skrzynia wykorzystuje układ elektroniczny 

w celu dobrania odpowiedniego przełożenia w każdej sytuacji, co wpływa 

na obniżenie zużycia paliwa i zwiększa komfort kierowcy, a ponieważ 

kierowca może się wtedy całkowicie skupić na warunkach drogowych, 

skrzynia AS-Tronic przyczynia się również do zwiększenia bezpieczeństwa. 

Jazda przy użyciu tylko dwóch pedałów sprawia, że tę idealną ciężarówkę 

dystrybucyjną prowadzi się jeszcze łatwiej.

DAF LF Hybrid 
Pojazd DAF LF Hybrid jest wyposażony w napęd hybrydowy oparty 

na silnikach wysokoprężnym i elektrycznym, dzięki czemu może być 

napędzany za pomocą silnika wysokoprężnego, silnika elektrycznego 

lub obu tych jednostek jednocześnie. Silnik elektryczny może pełnić 

zarówno funkcję napędu, jak i generatora. Energia uwalniana podczas 

hamowania jest gromadzona w akumulatorach litowo-jonowych, a 

następnie wykorzystywana podczas przyspieszania. Dzięki wykorzystaniu 

technologii hybrydowej firmy DAF możliwe jest osiągnięcie oszczędności 

w zużyciu paliwa, a tym samym obniżenie emisji CO2 nawet o 20%, w 

zależności od zastosowania. 

Pojazdy najnowszej serii LF oferują doskonałą manewrowość, niezwykle łatwy dostęp do kabiny oraz niską masę własną 

dla zapewnienia najlepszej ładowności w tej klasie tonażowej. Przymioty te poparte są jeszcze poprzez niezwykły poziom 

komfortu, wysokie osiągi oraz pierwszorzędną oszczędność zużywanego paliwa. Jasno dowodzi to, że pojazdy nowej serii  

LF firmy DAF są wprost idealnymi partnerami do dystrybucji miejskiej i regionalnej.

Idealny partner w 
dystrybucji

Seria LF firmy DAF

W pojazdach serii LF nowoczesna konstrukcja idzie krok w krok z funkcjonalnością.
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Przeznaczony do zwiększenia wydajności
Takie ciężarówki, jak seria LF firmy DAF, są używane w wielu 

różnych zastosowaniach, od miejskiego i regionalnego transportu 

dystrybucyjnego po długodystansowy transport lekki, a także w 

zastosowaniach specjalnych, takich jak śmieciarki czy wozy strażackie. 

Taka wszechstronność wymaga posiadania szerokiej gamy modeli, aby 

zapewnić większą wydajność w każdym zastosowaniu transportowym.

Dlatego wśród modeli serii LF są pojazdy o różnych dopuszczalnych 

masach całkowitych, rozstawach osi oraz jednostkach napędowych. 

Dostępna jest również bogata oferta kabin dziennych i sypialnych. Model 

LF45 jest dostępny w zakresie od 7,5 do 12 ton Dopuszczalnej Masy 

Całkowitej, a model LF55 – od 12 do 21 ton, oferując Dopuszczlną Masę 

Całkowitą zestawu do 32 ton. We wszystkich wersjach niska masa własna 

zapewnia najlepszą w danej klasie pojazdów ładowność, co przekłada się 

na wysoką wydajność transportu.

Zachęcające wnętrze
Otwórz drzwi do kabiny dziennej lub sypialnej, a od razu doświadczysz 

jakości wnętrza serii LF. Elegancja i standard wykończeń tak naprawdę 

bardziej przypomina wnętrza luksusowych samochodów osobowych. 

Dobór kolorów i zastosowane materiały sprawiają, że kabiny serii LF oferują 

przyjemne, komfortowe środowisko pracy. Deska rozdzielcza i nowoczesna 

tablica przyrządów, regulowane koło kierownicy z wbudowanymi 

elementami sterującymi i opcjonalną poduszką powietrzną, a także 

doskonale rozmieszczone klamki i przełączniki, wszystko pokazuje, że 

kluczowym zadaniem w procesie konstruowania serii LF było stworzenie 

ergonomicznego środowiska pracy.

Przyjemność jazdy
Jak wszystkie inne ciężarówki firmy DAF, seria LF również charakteryzuje 

się doskonałymi właściwościami jezdnymi i wspaniałą zwrotnością. Bardzo 

dużo uwagi poświęcono idealnemu dopasowaniu konstrukcji podwozia, 

układu kierowniczego, układu hamulcowego i zawieszenia. To, wraz z 

wysokim momentem obrotowym silników oraz komfortową konstrukcją 

kabiny, zapewnia przyjemność jazdy ciężarówkami serii LF w każdych 

warunkach.

Seria LF oznacza w skrócie: doskonałą zwrotność, łatwy dostęp do kabiny, 

niską masę własną zapewniającą najlepszą w tej klasie ładowność, komfort, 

osiągi oraz dużą oszczędność paliwa.

Od logicznego pogrupowania przełączników na desce rozdzielczej po podświetlone elementy sterujące na kierownicy: 

oczywiste jest, że najważniejszymi priorytetami podczas tworzenia modeli LF były bezpieczeństwo i łatwość obsługi.

Bezkompromisowa ergonomiczna konstrukcja
Komfort i wygoda w bezpieczniejszym środowisku

Jednym z głównych celów konstruktorów firmy DAF było zapewnienie intuicyjnej 

obsługi pojazdów nowej serii LF. Po prostu wsiądź i jedź! 
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Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym, 

zaawansowanym urządzeniom i systemom informatycznym 

DAF stale podwyższa jakość i wydajność produkcji.
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i dostarczające pracownikom szczegółowych instrukcji on-line. Dane 

poszczególnych pojazdów są przechowywane centralnie, co umożliwia 

odszukanie wyposażenia fabrycznego 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 wykorzystaniu 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 

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

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

najostrzejszych standardów jakości.

Bez pomyłek  
Zgodnie ze standardami światowej klasy



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.

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 

serwisowych. 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 serwisowe 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
Pierwszorzędna organizacja wspierająca, skupiająca 

ponad 1000 niezależnych dealerów.

Usługa ITS: często naśladowana, nigdy niedościgniona.
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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. 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.

Adaptive Cruise Control (ACC) 

Forward Collision Warning (FCW)

Lane Departure Warning (LDWS)

Vehicle Stability Control (VSC)

Brake assist

LF45 LF55 CF65 CF75 CF85 XF105

 Elektroniczny układ hamulcowy (EBS) - - - ● ● ●

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

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

 • Wspomaganie hamowania - - - ● ● ●

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

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

 Widoczność  

 • Kamera przednia - - ○ ○ ○ ○

 • Lusterka przednie i boczne elektrycznie regulowane ● ● ● ● ● ●

 • 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) - - - ○ ○ ○

 • Monitoring ciśnienia w ogumieniu ● ● ● - - -
 Systemy bezpieczeństwa pasywnego  

 • Przypomnienie o zapięciu pasa bezpieczeństwa ● ● ● ● ● ●
 • Poduszka powietrzna i napinacze pasów bezpieczeństwa ○ ○ ○ ○ ○ ○
 • Przednia belka przeciwnajazdowa ● ● ● ● ● ●
 • Tylna belka przeciwnajazdowa ○ ○ ○ ○ ○ ○

● standard
○ opcja
 - niedostępne
A standard w kombinacji ze skrzynią AS-Tronic
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Konfiguracje osi w ciężarówkach DAF

Model Silnik Typ Osiągi  Moment obr.  Poziom emisji

LF45 Silnik PACCAR FR:  FR103  103 kW / 140 KM / 1900–2500 obr/min 550 Nm / 1200–1700 obr/min  Euro 5 / EEV

 4,5 litra, cztery cylindry  FR118  118 kW / 160 KM / 1900–2500 obr/min  600 Nm / 1200–1800 obr/min  Euro 5 / EEV

  FR136  136 kW / 185 KM / 2000–2500 obr/min  700 Nm / 1200–1800 obr/min  Euro 5 / EEV

  FR152  152 kW / 207 KM / 2100–2300 obr/min  760 Nm / 1400–1800 obr/min Euro 5 / EEV

 Silnik PACCAR GR:  GR165  165 kW / 224 KM / 1900–2500 obr/min  850 Nm / 1200–1700 obr/min  Euro 5 / EEV

 6,7 litra, sześć cylindrów  GR184  184 kW / 249 KM / 1900–2500 obr/min  950 Nm / 1200–1700 obr/min  Euro 5 / EEV

LF55 Silnik PACCAR FR: FR136  136 kW / 185 KM / 2000–2500 obr/min  700 Nm / 1200–1800 obr/min  Euro 5 / EEV

 4,5 litra, cztery cylindry FR152  152 kW / 207 KM / 2100–2300 obr/min  760 Nm / 1400–1800 obr/min  Euro 5 / EEV

 Silnik GR: GR165  165 kW / 224 KM / 1900–2500 obr/min  850 Nm / 1200–1700 obr/min  Euro 5 / EEV

 6,7 litra, sześć cylindrów GR184  184 kW / 249 KM / 1900–2500 obr/min  950 Nm / 1200–1700 obr/min  Euro 5 / EEV

  GR210  210 kW / 286 KM / 2100–2500 obr/min  1020 Nm / 1200–1800 obr/min  Euro 5 / EEV

CF65 Silnik PACCAR GR: GR165  165 kW / 224 KM / 1900–2500 obr/min  850 Nm / 1200–1700 obr/min  Euro 5 / EEV

 6,7 litra, sześć cylindrów GR184  184 kW / 249 KM / 1900–2500 obr/min  950 Nm / 1200–1800 obr/min  Euro 5 / EEV

  GR210  210 kW / 286 KM / 2100–2500 obr/min  1020 Nm / 1200–1800 obr/min  Euro 5 / EEV

CF75 Silnik PACCAR PR: PR183  183 kW / 249 KM / 2200 obr/min  1050 Nm / 1100–1700 obr/min  Euro 5 / EEV

 9,2 litra, sześć cylindrów PR228  228 kW / 310 KM / 2200 obr/min  1275 Nm / 1100–1700 obr/min  Euro 5 / EEV

  PR265  265 kW / 360 KM / 2200 obr/min  1450 Nm / 1100–1700 obr/min  Euro 5 / EEV

CF85 Silnik PACCAR MX: MX265  265 kW / 360 KM / 1500–1900 obr/min  1775 Nm / 1000–1400 obr/min  Euro 5 / EEV

 12,9 litra, sześć cylindrów MX300  300 kW / 408 KM / 1500–1900 obr/min  2000 Nm / 1000–1400 obr/min  Euro 5 / EEV

  MX340  340 kW / 462 KM / 1500–1900 obr/min  2300 Nm / 1000–1400 obr/min  Euro 5 / EEV

  MX375  375 kW / 510 KM / 1500–1900 obr/min  2500 Nm / 1000–1400 obr/min  Euro 5 / EEV

XF105 Silnik PACCAR MX: MX300  300 kW / 408 KM / 1500–1900 obr/min  2000 Nm / 1000–1400 obr/min  Euro 5 / EEV

 12,9 litra, sześć cylindrów MX340 340 kW / 462 KM / 1500–1900 obr/min  2300 Nm / 1000–1400 obr/min  Euro 5 / EEV

  MX375 375 kW / 510 KM / 1500–1900 obr/min  2500 Nm / 1000–1400 obr/min  Euro 5 / EEV

Przegląd silników

oś kierowana

oś napędzana

oś wleczona

LF
45

LF
55

CF
65

CF
75

CF
85

XF
10

5

FT	 4	x	2	 	 •	 	 •	 •	 •

FTP 6 x 2     • •

FTR 6 x 2     • •

FTS 6 x 2     • •

FTG 6 x 2     • •

FTT	 6	x	4	 	 	 	 	 •	 •

FTM 8 x 4      •

ciągnik siodłowy

pojedyńcza oś 
wleczona

podwójna oś 
wleczona

LF
45

LF
55

CF
65

CF
75

CF
85

XF
10

5

FA	 4	x	2	 •	 •	 •	 •	 •	 •

FAR 6 x 2    •	 •	 •

FAS 6 x 2    •	 •	 •

FAG 6 x 2    • •  

FAN	 6	x	2	 	 •	 	 • • •

FAT 6 x 4    •	 •	 •

FAK 8 x 2      •

FAC 8 x 2     •  

FAX 8 x 2     •  

FAD 8 x 4     • •

pojedyńcza oś 
wleczona

podwozie

podwójna oś 
wleczona

podwójna oś 
wleczona

podwójna oś 
wleczona



LF45  

LF55  

LF55 18t 

CF65 

CF75 

CF85 

XF105

 Kabina Kabina  Space  Super  Space 
 dzienna sypialna  Cab Cab 

 Typ 
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ISO14001
Environmental 

Management System

ISO/TS16949
Quality  

Management System

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

DW14204806/PL:0512

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.

driven by quality




