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długich dystansach
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Układ napędowy o wysokich osiągach
Układ napędowy został starannie dopracowany dla zapewnienia 

optymalnych osiągów w każdych warunkach eksploatacji oraz dla 

maksymalnego obniżenia zużycia paliwa. Do przekazywania napędu  

na cieszący się uznaniem tylny most z przekładnią hipoidalną DAF  

można wybrać 12-biegową lub 16-biegową manualną skrzynię biegów lub 

najnowszą zautomatyzowaną przekładnię AS-Tronic. Do bardziej 

wymagających zastosowań dostępny jest również tylny most ze 

zwolnicami. 

Dostępne konfiguracje osi
Aby zapewnić idealne dopasowanie modelu XF105 do każdego 

zastosowania, istnieje możliwość wyboru ciągników siodłowych i  

podwozi pod zabudowę z dwoma, trzema lub czterema osiami.

Zbudowany do transportu na 
długich dystansach

XF105: komfort, moc i wydajność

Kabiny zaprojektowane z myślą o transporcie na długich trasach, 

wyznaczają nowy standard w zakresie 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 w zakresie 

od 2000 do 2500 Nm, dostępne przy prędkościach obrotowych już od 

1000 do 1410 obr/min. Ponadto dzięki technologii SCR firmy DAF 

spełnia on normy emisji spalin Euro 5 i EEV. Jest także oszczędny, 

dzięki wprowadzeniu kilku technicznych rozwiązań wpływających na 

ograniczenie zużycia paliwa. W modelu XF105 zastosowano również 

wiele elementów nie wymagających obsługi, co pozwala wydłużyć okresy 

międzyobsługowe i jeszcze bardziej obniżyć koszty eksploatacji.

Niskie koszty eksploatacji, większa satysfakcja kierowcy i wysoka niezawodność: kluczowe kryteria konstrukcji pojazdów  

DAF do transportu na długich dystansach. XF105 to dziś najlepsza oferta na rynku. Ma najprzestronniejszą kabinę w tej  

klasie pojazdów, zapewnia najwyższy komfort kierowcy oraz wysokie dochody na kilometr. Najlepszy z najlepszych.
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Znane oblicze, nowy wyraz
Bardziej ewolucja niż rewolucja

Bardziej ewolucja niż rewolucja: to był punkt wyjścia dla prac przy sztandarowym modelu firmy DAF. Centrum projektowe  

DAF nadało modelowi XF105 szczególny i wyjątkowy wygląd, jednocześnie zachowując wyróżniające aspekty funkcjonalne.

W XF105 zastosowano liczne ulepszenia w zakresie stylistyki i 

aerodynamiki. Jest to m.in. dolny gril o zmienionym wyglądzie, sięgający 

zderzaka, przez który wpływa więcej powietrza, co zwiększa wydajność 

jednostki napędowej. Jest on wyposażony w aluminiowy pasek, 

oznaczający zgodność z normami emisji spalin Euro 5 i EEV. Gril górny 

również został przeprojektowany. Zamontowano ponadto zderzak, w 

którym mogą być wbudowane opcjonalne światła zespolone w kształcie 

kocich oczu. W reflektory chronione przezroczystymi, praktycznie 

nietłukącymi się osłonami z tworzywa Lexan, można zamontować  

lampy ksenonowe.

Szersze pole widzenia
Cztery duże, aerodynamiczne, elektrycznie regulowane i podgrzewane 

lusterka, zapewniają szerokie pole widzenia, zwiększając 

bezpieczeństwo. Opcjonalnie są one również dostępne w kolorze kabiny.

Nowy Super Space Cab
Całkowicie przeprojektowany dach Super Space Cab jest jednocześnie 

wyrazisty i elegancki. Został wyposażony w zintegrowaną, aerodynamiczną 

osłonę przeciwsłoneczną a opcjonalne, zespolone z dachem reflektory z 

dwoma halogenowymi światłami punktowymi o mocy 70 W zapewniają 

lepszą widoczność i dodają elegancji. To wszystko składa się na 

wyjątkowy, solidny wygląd, który zachęca symbolizując moc.

Kabina Super Space Cab, dzięki zastosowaniu zaawansowanych 

technologii - stali o wysokiej wytrzymałości oraz tworzywa sztucznego o 

najwyższej jakości - spełnia najostrzejsze wymagania dotyczące  

bezpieczeństwa.

Lusterka zapewniają szersze pole widzenia, a opcjonalne 

zintegrowane reflektory w dachu Super Space Cab oraz 

opcjonalne światła zespolone w kształcie kocich oczu w 

zderzaku zapewniają dodatkowe oświetlenie. 

Mocny, imponujący, obok którego nie przejdzie się obojętnym. 



NOG LICHTER BEELD PLAATSEN!!!
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Najwyższe standardy 
wykończenia wnętrza
XF105 ustanawia zupełnie nowe standardy wykończenia wnętrza. W doborze materiałów i kolorów oraz w zakresie 

wykorzystania przestrzeni zastosowano najwyższe standardy jakości, designu i ergonomii.

W całym procesie projektowania modelu XF105 myślano przede 

wszystkim o kierowcy. Wyraża to nie tylko atrakcyjna wykładzina 

drzwiowa czy nowoczesna tablica przyrządów, lecz również zawiera się to 

w detalach takich jak logicznie rozmieszczone klamki i przełączniki, koło 

kierownicy spoczywające wygodnie w dłoniach kierowcy, aż po składaną 

dźwignię zmiany biegów. Widać to również w licznych, inteligentnie 

rozmieszczonych schowkach oraz bursztynowym oświetleniu nocnym 

podłogi i środkowego schowka.

Najlepsze możliwe standardy dla kierowcy
Wnętrze pod każdym względem zostało zaprojektowane tak, aby 

zapewnić kierowcy najwyższe możliwe standardy. Starannie dobrane 

kombinacje kolorów nadają wnętrzu wygląd i atmosferę, które czynią 

pracę i mieszkanie w kabinie wyjątkowo przyjemnymi. Życzenia i warunki 

pracy kierowcy stanowiły najwyższy priorytet, aż po najdrobniejszy 

szczegół.

Stylowy komfort
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Bezpieczne, komfortowe kierowanie

Skonstruowany dla zapewnienia najlepszej możliwej 
przestrzeni do pracy i mieszkania

Wystarczy usiąść w fotelu za ergonomiczną kierownicą, a od razu wiadomo, że bezpieczeństwo, komfort i łatwość obsługi 

były najważniejszymi priorytetami podczas konstruowania modelu XF105. Możliwość wykorzystania zaawansowanych 

systemów bezpieczeństwa takich jak ACC (Tempomat adaptowalny), FCW (Układ ostrzegania przed uderzeniem przodem 

pojazdu) czy układy zewnętrznych kamer sprawiają, że kierowca może się całkowicie skupić na drodze, dzięki czemu 

prowadzenie jest bezpieczniejsze i bardziej komfortowe.

Czteroramienna, gruba kierownica zapewnia pewny uchwyt i dobrą 

widoczność wskaźników na desce rozdzielczej. Opcjonalnie dostępna jest 

poduszka powietrzna w kierownicy. Również jako opcje można zamówić 

wbudowane podświetlenie przełączników do obsługi tempomatu, układu 

utrzymującego stałą prędkość podczas zjazdu ze wzniesienia oraz zastawu 

głośnomówiącego. Pozostałymi kluczowymi funkcjami, w tym skrzynią 

biegów AS-Tronic, steruje się za pomocą łatwych w obsłudze dźwigni na 

kolumnie kierownicy. Elementy sterujące na desce rozdzielczej oraz 

przełączniki na konsoli drzwiowej do sterowania czterema dużymi lusterkami 

oraz szybami są podświetlane i zawsze dobrze widoczne. 

Informacje dostępne na pierwszy rzut oka
Główne wskaźniki na nowoczesnej tablicy przyrządów dostarczają informacji 

o podstawowych funkcjach a na centralnym wyświetlaczu informacyjnym 

prezentowane są inne ważne dane pojazdu, jednak tylko w razie potrzeby lub 

na żądanie kierowcy. Dzięki temu kierowca nie rozprasza się niepotrzebnie, a 

mimo to nadal otrzymuje odpowiednie informacje. Dane na wyświetlaczu 

LCD, które mogą być wyświetlane w 32 językach, dotyczą czasu trwania 

podróży, średniej prędkości i godzin pracy przystawki odbioru mocy PTO.  

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.

Złącza komputerowe i telefoniczne
Poza normalnymi układami w desce rozdzielczej znajdują się trzy gniazda 

DIN, jedno nad drugim. To umożliwia łatwą instalację nie tylko systemu audio, 

ale również systemu nawigacyjnego, ekranu lub komputera pokładowego. 

Dostępna jest również opcjonalna stacja dokująca dla telefonu komórkowego, 

przygotowana do obsługi połączeń w trybie głośnomówiącym za pomocą 

przełączników w kole kierownicy. Przełączniki pozostałych układów, w tym 

wydajnego układu ogrzewania i wentylacji – z opcjonalnym układem 

automatycznej regulacji temperatury (ATC) – są łatwo dostępne. 

Pojazdy serii XF105 są wyposażone w złącze FMS i posiadają w 

wyposażeniu standardowym antenę wielofunkcyjną AM/FM + GSM + GPS 

oraz CB.

Kolumna kierownicy regulowana jest w dwóch płaszczy-

znach. Zakres regulacji obejmuje wysunięcie kolumny do  

85 mm i kąt nachylenia od 30° do 45°. Koło kierownicy 

dostępne jest również opcjonalnie ze  skórzanym obiciem.

Praktyczne zagospodarowanie przestrzeni, materiały wysokiej jakości i subtelne oświetlenie – to bez wątpienia DAF.





Dom z dala od domu
XF105 ustanawia zupełnie nowe standardy konstrukcji wnętrza

Wysokość od tunelu silnika do sufitu to 175 cm w kabinie Space Cab i bezprecedensowe 210 cm w kabinie 

Super Space Cab – dzięki obniżeniu tunelu, który ma teraz wysokość zaledwie 15 cm.

Przechodzenie zza kierownicy do przestrzeni sypialnej jest łatwe. Dźwignię zmiany 

biegów można złożyć, a w wersji z przekładnią AS-Tronic w ogóle jej nie ma, 

zatem przejście jest nieograniczone i kierowca ma całkowitą swobodę ruchu.

Niezrównany komfort spania
W przestrzeni sypialnej dostępne są dwie przestronne leżanki. Dolne łóżko ma 

210 cm długości i 81 cm szerokości a jednoczęściowy materac o grubości  

15 cm zapewnia wyjątkowy komfort. Łóżko może służyć również za wygodną 

sofę, na przeciwko której można wysunąć solidny stolik montowany na desce 

rozdzielczej. Łatwy dostęp do górnej leżanki zapewnia rozkładana aluminiowa 

drabinka o bardzo szerokich szczeblach, wygodnych nawet dla bosych stóp. 

Nowy system wspomagający unoszenie pozwala w prosty sposób złożyć 

górną leżankę. Łatwość powieszenia ręcznika na uchwycie leżanki ilustruje 

fakt, że firma DAF, rozumie i zaspokaja nawet najdrobniejsze życzenia 

kierowców. Nowy, jednoczęściowy, sprężynowy materac o grubości 15 cm 

(wybrany przez samych kierowców jako materac oferujący najwyższy komfort) 

dostępny jest w standardzie w kabinie „Super Space Cab” natomiast w 

kabinach „Comfort Cab” oraz „Space Cab” oferowany jest jako opcja. 

Zamontowanie dodatkowego zamka DAF Night Lock, gwarantuje 

bezpieczeństwo i spokojny odpoczynek dla kierowcy.

Bardzo przestronne schowki
Pod leżanką znajduje się miejsce na obszerne szuflady, z opcją 

zamontowania szuflady z 42-litrową lodówką, w której można 

przechowywać na stojąco nawet duże butelki. W zasięgu ręki kierowcy 

znajduje się również uchwyt na standardowej wielkości butelkę na napoje. 

Wiele z pozostałych schowków posiada regulowane przegrody i gniazdka 

elektryczne. Schowki są celowo płaskie i kwadratowe, aby można w nich 

umieścić takie wyposażenie jak kuchenka mikrofalowa, odbiornik TV czy 

ekspres do kawy. To naprawdę dom z dala od domu.

Subtelne oświetlenie wnętrza
Relaksujące bursztynowe światło do jazdy nocą oświetla podłogę i 

środkowy schowek. W kabinie Super Space Cab bursztynowe oświetlenie 

jest zamontowane w konsoli dachowej.
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Moc do wydajnego działania
Gama mocnych silników

Silnik MX spełnia wymogi normy Euro 5 i EEV, dzięki układowi wtrysku 

SMART i technologii SCR firmy DAF. Ponadto silnik MX może być 

wyposażony w hamulec silnikowy, zapewniający moc hamowania od  

210 kW przy 1500 obr/min do 320 kW przy 2100 obr/min.

Długie okresy międzyobsługowe
Konstrukcja silnika pozwala na wydłużenie okresów międzyobsługowych 

powyżej 90 000 km. Co więcej dzięki zastosowaniu filtra odśrodkowego i 

oleju syntetycznego można wydłużyć okresy międzyobsługowe nawet do 

150 000 km, co wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacji i 

zmaksymalizowanie dostępności pojazdu. Ponadto zastosowanie 

wysokiej jakości materiałów, takich jak żeliwo wermoidalne (CGI) do 

wykonania bloku oraz głowicy cylindrów, jeszcze bardziej zwiększa 

niezawodność. Skutkiem integracji tak wielu komponentów jest 

doskonała niezawodność i trwałość, np. kolektor ssący jest wbudowany 

w głowicę cylindrów, a filtr oleju, termostat oleju oraz chłodnica oleju 

zostały połączone w jeden moduł oleju smarowego. W rzeczywistości w 

silniku jest o 25% mniej części, co znacząco zwiększa jego niezawodność 

i wydłuża żywotność. 

Niższe koszty eksploatacji
Integracja komponentów silnika również znacząco wpływa na obniżenie 

kosztów użytkowania - skracając czas wykonywania czynności 

obsługowych, przez co przeglądy są tańsze, a ponadto mniej części to 

mniejsze ich zużycie. Jeśli dodamy do tego większą dostępność pojazdu 

wynikającą ze znacznie wydłużonych, nawet do 150 000 km, okresów 

pomiędzy przeglądami oraz niższe koszty generowane przez oszczędny 

silnik PACCAR MX otrzymamy pojazd wyjątkowo tani w eksploatacji.

Silnik PACCAR MX, opracowany i wyprodukowany przez firmę DAF, łączy wysoką moc z oszczędnym zużyciem paliwa. Jest 

dostępny w wersjach 410, 460 oraz 510 KM i zapewnia wysoki moment obrotowy odpowiednio 2000, 2300 oraz 2500 Nm. 

Co ważne, maksymalny moment obrotowy jest dostępny w zakresie od 1000 do 1410 obr/min.

Wydajność, niezawodność i oszczędność paliwa.

U góry: wiązka przewodów pokryta sztywną pianką i 

mocno przytwierdzona tak, że jej masa nie obciąża złączy 

elektrycznych. W ten sposób wyeliminowano naprężenia 

na konektorach i zwiększono niezawodność. Ponadto 

moduł ECU nie wymaga odrębnego chłodzenia, co oznacza 

większą redukcję części i większą niezawodność.

U dołu: filtry oleju, termostat oleju oraz chłodnicę 

oleju połączono w jeden moduł oleju smarowego. 

Jest to rewolucyjna konstrukcja, pierwsza w branży, 

która pomaga zoptymalizować niezawodność poprzez 

zminimalizowanie liczby części.
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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 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 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.

Gama pojazdów DAF ATe
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Układ napędowy idealnie dopasowany 
do indywidualnych potrzeb

Wysokie osiągi i niskie zużycie paliwa

Wysoki moment obrotowy silnika PACCAR MX umożliwia stworzenie 

"szybszego" układu przeniesienia napędu o niższych obrotach przy tej 

samej prędkości pojazdu, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich 

osiągów. 

Szeroki wybór przełożeń osi
Modele XF105 oferują szeroki wybór przełożeń osi tylnej, w tym szybkie 

przełożenia 2,80, 2,69 oraz 2,53. Ten super szybki most tylny pozwala na 

niższą prędkość obrotową silnika dla zapewnienia najwyższej osiągalnej 

wydajności paliwa.

Manualne lub zautomatyzowane
Do modeli XF105 dostępny jest szereg manualnych lub 

zautomatyzowanych skrzyń biegów. Manualna skrzynia biegów ma 

12 przełożeń, 16-biegowa manualna skrzynia biegów dostępna jest jako 

opcja. Dzięki układowi wspomagania Servoshift siły wymagane do 

poruszania dźwignią zmiany biegów są wyjątkowo małe i zmiana biegu 

nie wymaga dużego wysiłku. Zautomatyzowana, 12- lub 16-biegowa 

skrzynia biegów AS-Tronic zapewnia doskonałą zmianę przełożeń, co 

zwiększa komfort i wydajność. Dzięki temu kierowca może się całkowicie 

skoncentrować na drodze, a jednocześnie wydłużeniu ulega żywotność 

sprzęgła. 

Sam ekonomiczny silnik nie gwarantuje niskiego zużycia paliwa; równie ważną rolę odgrywa skrzynia biegów i tylny most. 

Właśnie dlatego firma DAF zwraca szczególną uwagę na technologię zintegrowanych układów napędowych. Optymalne 

połączenie silnika, skrzyni biegów oraz nowego - super szybkiego przełożenia tylnego mostu zapewnia wiodące w klasie 

właściwości jezdne i znakomitą oszczędność paliwa. Dodatkowo klient może zamówić najnowszą wersję Intardera.
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Wyższa wydajność dzięki przemyślanej konstrukcji

Solidny fundament
W XF105 zastosowano bardzo kompaktowy układ podwozia, gdzie tłumik wydechowy, skrzynka akumulatorowa, 100-litrowy zbiornik 

AdBlue i układ dozujący zostały inteligentnie zintegrowane w jednym module. Ponadto dzięki umieszczeniu zbiorników powietrza i 

podzespołów układu hamulcowego po wewnętrznej stronie ramy uzyskano wyjątkowo dużo miejsca na dodatkowe zbiorniki paliwa. 

Ciągnik siodłowy może być wyposażony w zbiorniki paliwa o łącznej pojemności do 1500 litrów, które umożliwiają uzupełnianie paliwa 

w bazie lub w najbardziej dogodnym miejscu.

Solidne podwozie modelu XF wykonano ze stali wysokiej jakości, dzięki 

czemu podwozie ma wyjątkową wytrzymałość, a jednocześnie jest lekkie, 

co wpływa na zwiększenie ładowności pojazdu.

Ciągniki dwu-, trzy- i czteroosiowe
Model XF105 4 x 2 jest opcjonalnie dostępny z siodłem i oferuje szeroki 

wybór rozstawów osi. Do przewozu towarów o dużych rozmiarach firma 

DAF może dostarczyć ciągnik 4 x 2 o wyjątkowo małej wysokości siodła, 

wynoszącej zaledwie 96 centymetrów. Oznacza to, że w naczepach o 

wysokości wnętrza w świetle wynoszącej niemal trzy metry można 

przewozić towary o objętości do 100 m3. Taki tzw. niskopodłogowy 

ciągnik (Low Deck) jest wyposażony w oś przednią o nośności 

7,5 tony z resorami parabolicznymi oraz oś tylną o nośności 11,5 tony z 

czteromiechowym zawieszeniem pneumatycznym. Opcjonalnie  

dostępna jest również oś przednia z zawieszeniem pneumatycznym.

Podwozia 6 x 2 umożliwiają uzyskanie większej ładowności. Są to 

konfiguracje z podwójną osią kierowaną i osią podnoszoną, albo z osią 

wleczoną, unoszoną lub kierowaną. Zawsze jest to konfiguracja najlepiej 

dobrana do zastosowania pojazdu. Model 6 x 2 z podwójną osią 

kierowaną jest wyposażony w kierowaną i unoszoną oś tylną. Ważną 

zaletą takiej prowadzącej osi tylnej jest łatwość manewrowania na 

niewielkich przestrzeniach. Ciągniki 6 x 2 do specjalnych lekkich lub 

ciężkich zastosowań dostępne są z unoszoną osią wleczoną z 

pojedynczymi lub podwójnymi oponami.

Operatorom potrzebującym dodatkowej ładowności firma DAF może 

dostarczyć model XF105 z lekką niekierowaną unoszoną osią prowadzącą 

i kołami 17,5”.

Uzupełnieniem oferty są ciągniki 3- i 4-osiowe z podwójną osią napędową 

– wyjątkowo przydatne do transportu ponadgabarytowego.

 

Szeroka gama podwozi pod zabudowę
Rama podwozia pod zabudowę XF105 jest zupełnie płaskia, stanowiąc 

idealną podstawę dla zabudowy każdego typu. Aby maksymalnie ułatwić 

pracę wytwórcy zabudów, w podłużnicach są już nawiercone otwory 

ułatwiające montaż nadwozia. Dostępny jest również moduł wytwórcy 

nadwozia (BBM), ułatwiający komunikację układów elektrycznych pojazdu 

i zabudowy. Firma DAF dostarcza podwozia pod zabudowę XF105 jako 

standardowy model 4 x 2, zapewniając bogaty wybór rozstawów osi. 

Dostępna jest również szeroka gama podwozi 6 x 2. Wersje z osią 

wleczoną są dostępne z zawieszeniem pneumatycznym tylnej osi, 

zarówno pojedynczej, jak i podwójnej. Zawieszenie pneumatyczne osi 

przedniej jest opcjonalne. Model XF105 jest również dostępny w postaci 

podwozia pod zabudowę 6 x 2 z kierowaną wleczoną osią tylną, co 

zapewnia dużą zwrotność i łatwość manewrowania na niewielkich 

przestrzeniach. Ofertę uzupełniają wersje 6 x 4, 8 x 2 oraz 8 x 4. 
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Przyjemność jazdy
Jakość i niezawodność dla najlepszej wydajności

Precyzja i dokładność układu kierowniczego oznacza doskonałe 

trzymanie się drogi, co zapewnia bezpieczne i komfortowe prowadzenie 

pojazdu. Elektronicznie sterowany układ hamulcowy, z hamulcami 

tarczowymi i układem "Brake Assist"* przyczynia się do zoptymalizowania 

hamowania i bezpieczeństwa. 

Oprócz łatwych w użyciu elementów sterujących w modelu XF105 

udostępniono szereg opcjonalnych funkcji zwiększających 

bezpieczeństwo jazdy. Są to m.in. układ kontroli stabilności pojazdu, 

system ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu, poduszka powietrzna z 

napinaczami pasów bezpieczeństwa oraz system kamer zapewniający 

maksimum bezpieczeństwa podczas manewrowania.

Niskie koszty użytkowania – wysoka wartość przy odsprzedaży
Dla przedsiębiorcy XF105 to przede wszystkim niskie koszty użytkowania 

i wysoka wydajność transportowa, a także wysoka jakość i niezawodność 

oznaczające stałą dostępność pojazdu. Zmniejszona częstotliwość 

czynności obsługowych i profesjonalny serwis autoryzowanych dealerów 

firmy DAF minimalizują czas przestoju, co dalej ogranicza koszty 

użytkowania. Model XF105 zaprojektowano tak, by osiągnąć optymalną 

trwałość, dzięki czemu nawet po wielu setkach tysięcy kilometrów 

przebiegu we flocie pierwszego właściciela pojazd ten nadal zachowuje 

znakomity potencjał zarobkowy dla kolejnego przedsiębiorcy. To oznacza 

oczywiście wysoką wartość przy odsprzedaży. 

DAF XF105 to najlepsza ciężarówka dla kierowcy – rasowa maszyna do jazdy, z przestronną, komfortową kabiną, doskonale 

wyposażoną i pięknie wykończoną przy użyciu atrakcyjnych materiałów i ciepłych kolorów. Oferuje również klejnot w  

postaci silnika dostarczającego moc do 510 KM oraz moment obrotowy 2500 Nm, co zapewnia optymalną siłę napędową  

i płynną jazdę. 

*  Brake Assist to elektroniczny układ sterujący rozpoznający sytuację hamowania 

awaryjnego. Powoduje natychmiastowe zastosowanie pełnej siły hamującej, co 

zwiększa bezpieczeństwo. 
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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 XF105. 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.

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"

Widoczność
•	 Kamera	przednia
•	 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)	

Systemy bezpieczeństwa pasywnego
•	 Przypomnienie	o	zapięciu	pasa	bezpieczeństwa
•	 Poduszka	powietrzna	i	napinacze	pasów	bezpieczeństwa
•	 Przednie	i	tylne	bariery	przeciwnajazdowe

Adaptive Cruise Control (ACC) 

Forward Collision Warning (FCW)

Lane Departure Warning (LDWS)

Vehicle Stability Control (VSC)

Brake assist
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i 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 

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.
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Transport drogowy to przede wszystkim optymalna wydajność, dlatego 

firma DAF proponuje całościowe rozwiązania transportowe, których 

zadaniem jest zmaksymalizowanie dochodów na kilometr. Te rozwiązania 

są wspierane przez profesjonalną organizację i sieć dealerów, którzy 

pomagają klientom dobrać odpowiedni pojazd, sfinansować jego zakup 

oraz utrzymywać go w doskonałym stanie i sprawności przez cały czas.

Firma DAF Trucks nie tylko produkuje znakomite pojazdy, ale posiada 

również pierwszorzędną organizację wspierającą, skupiającą ponad  

1000 niezależnych dealerów w całej Europie. Udzielają oni pomocy w 

szerokim zakresie, od świadczenia 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 bardziej skupić się na działalności transportowej.

Indywidualnie dobrane usługi finansowe
Paccar Financial to 50-letnie doświadczenie w finansowaniu branży 

transportowej i doskonałe zrozumienie współczesnego biznesu. Oferta 

obejmuje finansowanie całego zestawu oraz możliwość rozliczania 

kontraktów obsługowo-naprawczych jedną fakturą z ratą leasingową. 

DAF International Truck Service (ITS)
Jeśli kiedykolwiek wydarzy się coś niespodziewanego, wystarczy 

zadzwonić do DAF i skorzystać z usługi International Truck Service, a 

samochód wróci na trasę tak szybko, jak tylko to możliwe. Często 

naśladowana, jednak nigdy niedościgniona, usługa ITS jest dostępna  

24 godziny na dobę, 365 dni w roku. 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

Możliwość kompleksowej obsługi w jednym punkcie firmy DAF 
to całościowe rozwiązanie transportowe

W firmie DAF wiemy lepiej niż ktokolwiek inny, że ciężarówka musi być w ruchu.

Usługa ITS: często naśladowana, nigdy niedościgniona.

Pierwszorzędna organizacja wspierająca, skupiająca 

ponad 1000 niezależnych dealerów.
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PACCAR MX340 PACCAR MX375PACCAR MX300

FA 4 x 2

FAR 6 x 2

FAS 6 x 2

FAN 6 x 2

FAT 6 x 4

FAK 8 x 2

FAD 8 x 4

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

Ciągniki

Przegląd konfiguracji osi serii XF105

Podwozia

oś kierowana

oś napędzana

oś wleczona

Pojedynczo montowane 
koła osi wleczonej

Bliźniaczy montaż 
kół osi wleczonej

Bliźniaczy montaż 
kół osi wleczonej

Pojedynczo montowane 
koła osi wleczonej
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DAF XF105 Super Space Cab

DAF XF105 Space Cab

Typ silnika Osiągi Moment obrotowy Poziom emisji

Silnik PACCAR MX: 12,9 litra, sześć cylindrów, turbo intercooler, 4 zawory na cylinder  

XF105.410 300 kW / 410 KM przy 1500 - 1900 obr/min 2000 Nm przy 1000 - 1410 obr/min  Euro 5 / EEV

XF105.460 340 kW / 460 KM przy 1500 - 1900 obr/min  2300 Nm przy 1000 - 1410 obr/min  Euro 5 / EEV

XF105.510 375 kW / 510 KM przy 1500 - 1900 obr/min  2500 Nm przy 1000 - 1410 obr/min  Euro 5 / EEV

Przegląd silników modelu XF105
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Ciężarówka na każdą potrzebę
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 – XF105, CF, LF - 

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.

Najnowocześniejsza oferta na rynku



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

DW14206406/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.




