
SÍLA EVOLUCE



NEJLEPŠÍ XF VŠECH DOB

Společnost DAF představuje nový model XF.  

Nový mezník v dálkové silniční přepravě byl 

vyvinutý pro maximální efektivitu dopravy. 

S novým motorem PACCAR MX-13 o zdvihovém 

objemu 12,9 litru plní emisní normu Euro 6. Má 

zcela nový podvozek, nový a atraktivní design  

a inovovaný interiér. Společnost DAF představuje 

zatím nejlepší model XF. Pro majitele i řidiče.
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FUNKČNÍ DESIGN

ROBUSTNÍ Minimalizace škod při nehodách a drobných 

kolizích znamená nižší náklady a minimální neplánované zdržení. Nový 

nárazník z galvanizované oceli vydrží i drobné nehody. Kryty reflektorů 

jsou vyrobeny z mimořádně odolného skla Lexan.

HOSPODÁRNÝ Nový střešní spoiler pro kabinu Space 

Cab je snadno nastavitelný, i když stojíte vedle vozidla. Nový spoiler vždy 

snižuje rozdíl výšek mezi tahačem a návěsem a je také o 25 kilogramů lehčí. 

Nové aerodynamické rohové deflektory přispívají k nízké spotřebě paliva 

a usměrňují proudění vzduchu, aby kliky dveří a schránky zůstaly čisté. 

PROmyšleNÝ Střešní spoilery a boční límce mohou snížit 

spotřebu paliva a emise CO2 o 10 %. Jsou nově navržené a pečlivě upravené 

pro větší šířku vozidla, 2,55 metru. Totéž platí o aerodynamicky tvarovaných 

blatnících s integrovanými ukazateli směru, z důvodu vyšší bezpečnosti jasně 

viditelnými pro cyklisty a chodce. I na takové maličkosti bylo pamatováno. 

STylOVÝ Nápadná a stylová maska chladiče s hliníkovým 

dekorem a impozantními světlomety dávají novému modelu XF působivý 

a elegantní vzhled. Mřížka významně přispívá k chlazení motoru a co 

nejnižší spotřebě paliva.
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INOVATIVNÍ Novinkou v kategorii 

nákladních vozidel jsou hlavní světlomety využívající 

LED diod (volitelné). Jsou charakteristické přirozeným 

světlem a vysokým světelným výkonem, maximální 

životností a minimální spotřebou energie. LED světla pro 

denní svícení zajišťují, že je vozidlo nepřehlédnutelné. 

Světlomety pro přisvěcování do zatáček jsou integrovány 

v nárazníku, svítí ve směru jízdy a zaručují tak větší 

bezpečnost a snižují riziko poškození. Žárovky ve 

světlometech lze jednoduše vyměnit díky snadno 

přístupným montážním otvorům. 

VÝHleD Rozhled z kabiny všemi směry je 

umožněn velkým zasklením a okny bez dělicích sloupků. 

Řidič vidí i mezi sloupek a zpětné zrcátko, což je důležité 

hlavně při odbočování a manévrování. 

PRAKTICKÝ Společnost DAF vyvinula 

unikátní světlomety Skylights, integrované do střechy 

kabiny Super Space Cab. Pro zvýraznění stylu a  

větší bezpečnost jsou světlomety plně zabudované,  

čímž zároveň nenarušují aerodynamiku. Je to další  

úspora paliva. 
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PROSTOR JE ZA VŠÍM
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PROSTORNÝ Nový model XF nabízí velký prostor. Pracovnímu a obytnému prostoru 12,6 m3 

a výšce 2,25 m v kabině Super Space Cab se nic nevyrovná. Také úložné prostory jsou největší ve své třídě. 

Pod lůžkem je k dispozici 675 litrů úložného prostoru, zde najde své místo i chladnička. Do ní lze postavit i lahve. 

POHODlNÝ Přístup do kabiny po schodech je snadný díky pouhým 3 schodům a výšce podlahy 

jen 1,48 m nad vozovkou. Nejnovější generace sedadel nabízí vynikající pohodlí. Jsou plně nastavitelná a mají 

integrované bezpečnostní pásy. K dispozici je volitelně dvoufázové vytápění sedadla a jeho větrání. Lůžka jsou 

stejně kvalitní jako doma, ne-li dokonce lepší. Spodní lůžko má délku až 2,20 metru. Na horním lůžku kabiny 

Space Cab je oboustranná matrace, jejíž jedna strana má odolný potah vhodný pro uložení věcí. 

ATRAKTIVNÍ Nový design interiéru působí přívětivě. Pohodlí řidiče zvyšuje i vynikající vytápění 

a větrání. Proudění vzduchu je rovnoměrně rozložené nad celou podlahou kabiny i pod lůžkem. Interiér je navíc 

velmi praktický a snadno se čistí. I po letech používání vypadá stále dobře a neopotřebovaně. To je důležité 

pro zůstatkovou hodnotu vozidla. 
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INFORmATIVNÍ Asistent hodnocení 

jízdního stylu řidiče DAF (DPA) umožňuje jezdit co 

nejhospodárněji. Barevný displej informuje o spotřebě 

paliva, využití brzd a plynulosti jízdy a zobrazuje optimální 

okamžik pro změnu převodového stupně. Užitečné 

jsou tipy pro úsporu paliva, optimální využití motorové 

brzdy a správné nastavení spoileru a tlaku vzduchu 

v pneumatikách. Funkce DPA řidiče motivuje, aby 

model XF využíval co nejlépe při minimálních nákladech. 

KOmUNIKATIVNÍ Přístrojová deska 

zahrnuje vysunovací stolek, držáky (kreditních) karet, zvláštní 

držáky pohárků a hrnečků, připojení USB a 2 praktické DIN 

sloty. Do nich lze připojit nové (volitelné) Truck Navigation 

Radio s rádiem či přehrávačem CD, navigační systém 

nákladních vozidel, připojení externího zdroje Aux/USB pro 

digitální hudební soubory a Bluetooth. Plně integrovaná 

(volitelná) aplikace DAF Truck Phone umožňuje současné 

spárování dvou mobilních telefonů prostřednictvím Bluetooth. 

Obě aplikace se ovládají z volantu a telefonní čísla, jména a 

zprávy SMS se zobrazují na přístrojovém panelu.

BeZPeČNÝ Bezpečnostní pásy jsou plně 

integrované do sedadel a jsou výškově nastavitelné. Volitelně 

je k dispozici airbag. Přístrojová deska má zóny tlumící 

nárazy, které snižují možnost zranění kolen při případné 

kolizi. K dispozici je samozřejmě i jedinečný noční zámek 

Night Lock společnosti DAF, který snadno a efektivně chrání 

před vniknutím do kabiny a krádeží. Díky novému klíčku 

může řidič nejen zkontrolovat osvětlení nákladního vozidla, 

ale zároveň i zavřít všechny dveře a okna. 





EFEKTIVNÍ SÍLA
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OVĚŘeNO A TeSTOVÁNO 
Technologie, s nimiž společnost DAF získala velké 

zkušenosti na americkém trhu, se dále vyvíjely pro splnění 

emisní normy Euro 6. Využívají se i technologie Advanced 

Transport Efficiency (ATe), například tepelně izolované 

výfukové sběrné potrubí pro lepší účinnost turbodmychadla 

a systému SCR a nové písty a chlazení. DAF Euro 6 je 

ověřená technologie vyvinutá pro maximální spolehlivost 

a životnost. 

VÝKONNÝ Nový motor PACCAR MX-13

dosahuje výkonu 410, 460 a 510 koní s mohutným točivým 

momentem 2 000, 2 300 a 2 500 Nm již při nízkých 

otáčkách motoru. To znamená flexibilitu, méně řazení, 

nízkou spotřebu paliva a naprosté pohodlí při řízení. Vysoký 

výkon charakterizuje i motorovou brzdu. Více než tří čtvrtin 

jejího výkonu se dosahuje už při pouhých 1 500 ot./min, 

což dále snižuje opotřebení provozních brzd.

Novou řadu XF pohání motor PACCAR MX-13 o zdvihovém objemu 12,9 l. Díky nejmodernějším 

a naprosto ověřeným technologiím, například vstřikování paliva se společným vysokotlakým 

potrubím CommonRail, variabilní geometrii lopatek turbodmychadla, recirkulaci výfukových 

plynů a důmyslnému systému likvidace škodlivin výfukových zplodin, jsou splněny přísné 

požadavky emisní normy Euro 6. Motor PACCAR MX-13 je zároveň maximálně hospodárný, 

vysoce výkonný a má nízké provozní náklady. 
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ČISTÝ A eFeKTIVNÍ Motory 

PACCAR MX-13 plnící přísnou emisní normu Euro 6 jsou 

maximálně hospodárné a dosahují vynikající spotřeby 

paliva motorů Euro 5 ATe. Díky inteligentním snímačům 

a softwaru je optimálně nastaven motor i systém pro 

snižování emisí výfukových zplodin. Zvýšený objem 

olejové vany pomáhá k dosažení servisních intervalů až 

150 000 kilometrů. Palivový filtr a odlučovač vody jsou 

kombinovány do jedné jednotky, což usnadňuje údržbu. 

Motor PACCAR MX-13 má pouze jeden řemen pro pohon 

pomocných agregátů pro minimální ztráty a snížení 

nákladů na údržbu. 

SPOleHlIVÝ Výsledkem využití 

vysoce kvalitních materiálů, například vysokopevnostní 

litiny (CGI) na blok válců a hlavu motoru, je vysoká 

spolehlivost a dlouhá životnost. Palivové potrubí 

je integrované do bloku válců a hlavy. Olejový filtr, 

termostat a chladič jsou kombinovány do jednoho 

modulu. Kabelové svazky jsou navíc izolované. Nový 

motor PACCAR MX je navržen tak, aby sloužil až 

1,6 milionu kilometrů.
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INTelIGeNTNÍ Nový model DAF XF se dodává s 12stupňovou

manuální převodovkou. Pro těžký provoz je pak alternativou 16stupňová manuální 

převodovka. V obou případech je pak k dispozici i automatizovaná převodovka  

AS Tronic s řadou inovativních funkcí. Inteligentní software a snímače zaručují hladké 

rozjezdy a manévrování postupným spínáním spojky. Díky funkci EcoRoll se během 

mírného klesání spojka rozpojí a umožní tak řízené „sjíždění“ při volnoběžných otáčkách. 

Funkce Fast Shift přispívá k nízké spotřebě paliva díky rychlému a plynulému řazení.

BRZDNÁ SÍlA Nový intardér 3. generace je k dispozici u manuálních  

i automatizovaných převodovek. To řidiči umožňuje větší brzdnou sílu při nižších otáčkách 

motoru a tím umožňuje větší kontrolu nad vozidlem. Intardér přispívá k pohodlí při řízení, 

zaručuje také ještě lepší brzdění při dlouhém klesání a snižuje opotřebení provozních brzd.

ROBUSTNÍ Nová zadní náprava SR1344 je lehčí, velmi tichá, s technickým 

užitečným zatížením až 13 tun. Náprava je standardní pro tahače do soupravy s maximální 

hmotností až 44 tun a výkonem motoru až 460 koní. Zadní náprava SR1344 zaručuje nižší 

třecí ztráty a zajišťuje tak další významnou úsporu paliva. U náročnějších aplikací lze použít 

nápravu SR 1347.



Podvozek je kompletně nový. Nabízí vysoké užitečné zatížení díky nízké 

pohotovostní hmotnosti. Zaručuje vynikající jízdní vlastnosti. Díly jsou 

na rámu rozmístěny s ohledem na co nejvyšší flexibilitu a optimální 

rozložení hmotnosti. Dokonalý základ, na kterém můžete stavět.
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PROSTOR Jedním z východisek při návrhu 

podvozku bylo vytvoření co největšího prostoru. Katalyzátor 

SCR a filtr pevných částic jsou zkombinovány do jedné 

jednotky. Nádrž kapaliny AdBlue je umístěna velmi prakticky 

pod kabinou. Výsledek: veškerý prostor pro instalace 

čerpadel nebo palivových nádrží s objemem až 1 500 litrů.

ZATÍŽeNÍ Podvozek je lehčí, ale velmi tuhý. 

Vysokopevnostní ocel je zárukou dlouhé životnosti 

a vysoké pevnosti rámu podvozku při minimální 

hmotnosti. Robustní, ale lehká zadní náprava využívá 

systém Stabilink, který zlepšuje ovladatelnost a stabilitu  

a zároveň šetří hmotnost. Nová montážní deska pro 

točnici tahače, upevnění skříně akumulátoru a inovativní 

uložení převodky řízení: každé kilo dolů znamená vyšší 

užitečné zatížení. Nový model XF patří k nejlehčím  

ve své třídě.

VySOKÁ ODOlNOST Uzavírací 

díl podvozku má téměř stejnou výšku jako jeho rám a také 

vnější části blatníků jsou vhodně umístěny pod horní 

část rámu. To snižuje možnost poškození, pokud návěs 

koliduje se zadní částí podvozku. Což je důležité zejména 

při manévrování při nakládkách a vykládkách či zapojování 

a vypřahání návěsu. Elektrická připojení a přívody vzduchu 

lze vhodně uložit tak, aby se snížila možnost jejich 

poškození a zůstaly čisté.

POHODlÍ PŘI JÍZDĚ Pokud jde 

o jízdu a ovladatelnost, model XF přináší nové standardy 

díky novým předním a zadním nápravám, jejich odpružení 

a zcela novému řízení. Také torzní tuhost podvozku 

a nové odpružení kabiny přispívají k celkové stabilitě. 

Řídit nový model XF je radost. 



RADOST ŘÍDIT
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Program DAF ATe Zdokonalená efektivita 

doprava (Advanced Transport Efficiency)                               

je kompletní balíček technologií a služeb 

pro další snížení spotřeby paliva a emisí 

a pro další optimalizaci efektivity provozu 

nákladního vozidla.

• 2–3% úspora paliva při omezení rychlosti na 85 km/h

• Automatické vypnutí motoru po 5 minutách volnoběhu ušetří 1,5 litru paliva na hodinu běhu motoru

• Displej přístrojové desky poskytuje řidiči podrobné a skutečné informace o jízdě, což mu umožňuje 

použít co nejefektivnější styl jízdy (Driver Performance Assistant)

• Ovládání rychlosti jízdy z kopce 

• Zvyšování rychlosti při opětovné aktivaci tempomatu s ohledem na maximální hospodárnost

• Díky servisním intervalům až 150 000 kilometrů se nový model XF dostane do servisu pouze 1x ročně 

v rámci hlavní servisní prohlídky

• Nové funkce převodovek AS Tronic s funkcí EcoRoll a Fast Shift zlepšují pohodlí při jízdě a dále 

snižují spotřebu paliva a emisí CO2

• Spotřeba paliva je na nízké úrovni jako Euro 5 ATe Zdokonalená efektivita doprava (Advanced 

Transport Efficiency)

• Nová zadní náprava a nové převodové poměry

• Nový střešní spoiler pro kabinu XF Space Cab šetří hmotnost a jeho výšku lze snadno nastavit

• U řady dílů modelu XF se ušetřila hmotnost pro dosažení maximálního užitečného zatížení při co nejnižší 

spotřebě paliva
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BeZPeČNOST ŘIDIČe Bezpečnost řidiče je na prvním místě. 

Důležitou roli hraje nové odpružení kabiny absorbující energii nárazu, stejně jako její 

zesílená struktura s předprogramovanými deformačními zónami přední a zadní části. 

V případě přední kolize důmyslné zavěšení umožňuje kabině kontrolovaný pohyb směrem 

dozadu. Ta zůstává co nejvíce neporušená a stále upevněná k podvozku. Jedinečná 

funkce DAF Night Lock chrání řidiče jednoduše a efektivně před vniknutím nezvaných 

hostů a krádeží. K dispozici v kombinaci s detektorem plynu.

BeZPeČNOSTNÍ SySTÉmy Standardním vybavením je 

stabilizační systém vozidla (VSC), který umožňuje zabránit smyku a náhlému převrácení. 

Adaptivní tempomat (ACC), který zachovává přednastavenou bezpečnou vzdálenost od 

vozidla vpředu, a funkce Varování před kolizí (FCW) jsou volitelné, stejně jako systém 

Vylepšený nouzový brzdový systém (AEBS*). Ten v nouzových situacích automaticky 

zabrzdí a v případě nutnosti zcela zastaví vozidlo. Volitelně je také k dispozici kamerový/

monitorovací systém pro ještě lepší výhled dopředu a na stranu spolujezdce. 

 *) K dispozici od poloviny roku 2013
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DAF mUlTISUPPORT Smlouva na opravy a údržbu vám 

poskytuje maximální jistotu pevných nákladů na kilometr. Sami se rozhodnete pro úroveň 

balíčku, s možností rozšířit smlouvu o opravě a údržbě na návěs. Vždy si také můžete 

být jisti dokonale udržovaným vozovým parkem a maximální dostupností vozidel. Stejně 

důležité je i to, že se můžete soustředit na svůj předmět podnikání. A konečně, prodejce 

společnosti DAF se o plánování údržby a správu vozidel postará za vás!

PACCAR PARTS Kromě originálních dílů DAF a dílů motoru PACCAR 

dodává společnost PACCAR Parts více než 60 000 univerzálních dílů TRP Truck & Trailer 

pro všechny značky tahačů a přívěsů, včetně vybavení dílny. Z distribučních center 

v Nizozemsku, Spojeném království, Rusku, Maďarsku a Španělsku společnost 

PACCAR Parts dodává díly do 24 hodin prodejcům a zákazníkům v celé Evropě. 

99,98% spolehlivost dodání je v průmyslu výroby nákladních vozidel unikátní. Majitelé 

Max karet také využívají zvláštní slevy a nabídky. 

Efektivní doprava potřebuje víc než jen dokonalé nákladní vozidlo. Proto společnost 

DAF nabízí kompletní řešení dopravy. Společnost DAF podporuje profesionální 

organizace a mezinárodní síť dealerů. Pomohou vám s výběrem toho správného 

vozidla, zařídí financování a váš vozový park udrží v dokonalém stavu.
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DAF DRIVeR ACADemy Řidič je klíčem pro dosažení co 

nejvyšší efektivity. Školení DAF řidiči umožňuje šetřit palivo a lépe předvídat dopravní 

situace. To také prospívá bezpečnosti. Dobře vyškolený řidič je se svým vozidlem 

opatrnější. Školení DAF naučí každého řidiče dosáhnout v krátké době o 5 až 10 % nižší 

spotřeby paliva a menšího opotřebení vozidla. Dlouhodobé úspory představují 3 až 5 %!

DAF INTeRNATIONAl TRUCK SeRVICe  
I nákladní vozidlo DAF může kvůli technickým potížím či nehodě potřebovat pomoc. V tom 

případě je dobré vědět, že řidič se může plně spolehnout na službu DAF International Truck 

Service (ITS). Stačí zavolat službě DAF ITS (+31 40 214 3000), ať jste kdekoli v Evropě.  

Místní technici vám pomohou 365 dní v roce, ve dne v noci, v 10 jazycích. Služba ITS dělá 

vše potřebné, aby se vaše nákladní vozidlo vrátilo co nejrychleji na silnici.



DAF XF SPACe CAB

DAF XF SUPeR SPACe CAB
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*)  Manuální převodovky se standardně dodávají s řazením ‹Servoshift›

PŘEVODOVKy                     • Standardní výbava   Volitelně

12rychlostní manuální* převodovka s přímým převodem •

16 převodových stupňů 

Intardér 3  

Automatizovaná převodovka AS Tronic 

EcoRoll •

Intardér 3  

KABINy
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390

410

430

450

470

270

490 hp

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

output

320

300

280

260

240

220

340

360

kW 380

PACCAR MX-13.375
torque

1700

1500

2100

1900

2500

2300

2900

2700

Nm

1300

12
08

15
 

10 12 14 16 18 20 22 x 100 min-18

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

310

290

330

350

370

390

410

430

450

470

510

490

hp
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MOTORy
Typ motoru Výkon Točivý moment Emisní úroveň

Motor Paccar MX-13

MX-13.300 303 kW / 412 koní při 1 425–1 750 ot/min 2 000 Nm při 1 000–1 425 ot/min Euro 6

MX-13.340 340 kW / 460 koní při 1 425–1 750 ot/min 2 300 Nm při 1 000–1 425 ot/min Euro 6

MX-13.375 375 kW / 510 koní při 1 425–1 750 ot/min 2 500 Nm při 1 000–1 425 ot/min Euro 6



DAF TRUCKS N.V.  
Pobočka společnosti PACCAR Inc. DAF Trucks je jedním 

z nejúspěšnějších výrobců nákladních vozidel v Evropě. 

Klíč k úspěchu: prvotřídní tahače a ty správné služby, které 

svým zákazníkům poskytuje. To vše podporuje síť více než 

1 000 nezávislých dealerů v Evropě, na Středním východě, 

v Africe, Austrálii, na Novém Zélandě, v Tchaj-wanu a Brazílii. 

Společnost DAF má výrobní závody v Nizozemsku, Belgii 

a Velké Británii. Kromě tahačů společnost DAF vyvíjí a vyrábí 

součásti, jako jsou nápravy a motory, pro výrobce autobusů  

a autokarů po celém světě. V segmentu, v němž se nový 

model XF nabízí, tedy dálkové dopravě, je DAF jednou 

z nejlépe prodávaných značek v Evropě.

Další informace a adresy prodejců najdete na webových 

stránkách www.daf.com





ISO14001
Environmental 

Management System

ISO/TS16949
Quality  

Management System

DRIVEN BY QUALITY

TRUCKS  |  PARTS  |  FINANCE WWW.DAF.COM

Tato publikace nezakládá žádná práva. Společnost DAF 
Trucks N.V. si vyhrazuje právo změnit specifikace produktu 
bez předchozího oznámení. Produkty a služby odpovídají 
evropským směrnicím platným v  době prodeje, mohou se 
však lišit v závislosti na zemi, ve které se nacházíte. Pro získání 
nejnovějších informací se spojte s  autorizovaným prodejcem 
společnosti DAF.

DAF Trucks CZ s.r.o.

Zděbradská 61

251 01 Jažlovice-Říčany

Česká republika

Tel. 323 626 102

Fax 323 626 103

E-mail: dafcz.info@daftrucks.com

www.daf.com

www.daftrucks.cz
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