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DAF LF Aerobody DAF LF Aerobody – 
úsporný a efektivní

Poznámka: standardní barva kabiny je Briliantově bílá. Tento obrázek nezakládá žádná práva.

Řada DAF LF Aerobody se dodává s kabinou Day Cab. Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech. Obvyklé zatížení pro 

vozidla DAF LF Aerobody o externí délce 6,81 m včetně konzolové zvedací plošiny je přibližně 6 475 kg (12 t CHV).

DAF Trucks N.V. 

Hugo van der Goeslaan 1 

P.O. Box 90065 

5600 PT Eindhoven 

Nizozemsko 

Tel: +31 (0) 40 21 49 111 

Fax: +31 (0) 40 214 43 25 

www.DAF.com

Tato publikace nezakládá žádná práva. 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 zákazníka. 

Pro získání nejnovějších informací se spojte s autorizovaným prodejcem společnosti DAF.

Rozvor 4 650 5 000

Externí délka nástavby (mm) 6810 7105 A A 6 810 7 105

Externí šířka nástavby (mm) 2540 2540 I I 2 540 2 540

Výška nástavby od střechy k podvozku (mm) 2860 2860 C C 2 860 2 860

Výška zatížení na přední stěně kabiny (mm) D 2245 2245 D 2 245 2 245

Tloušťka podlahy (mm) 18 18 G G 18 18

Interní výška nástavby (mm) 2345 2345 E E 2 345 2 345

Interní délka nástavby (mm) 6755 7050 B B 6 755 7 050

Užitečné zatížení (m3) 38,7 m3 40,4 m3 38,7 m3 40,4 m3 

Šířka nakládky (mm) 2430 2430 K K 2 430 2 430

Výška nakládky (mm) L 2260 2260 L 2 260 2 260

Celková délka vozidla plus zvedací plošina (mm) 8550 8845 M H 8 550 8 845



Výkonné a hospodárné motory Euro 6zajišťují úspornost a ohleduplnost vozidel DAF LF 

k životnímu prostředí. Řada DAF LF Aerobody tyto kvalitativní výhody vylepšuje díky 

svému aerodynamickému tvaru. Jedinečný střešní spoiler zajišťuje plynulé 

aerodynamické spojení kabiny a nástavby, minimalizuje aerodynamický odpor 

a maximalizuje úsporu paliva. Úspora paliva je oproti vozidlům DAF LF s konvenčními 

nástavbami výrazně vyšší. Vyplácí se při každé jízdě a každý den.

Výrazný 
Řada LF Aerobody se vyznačuje nápadným vzhledem. 

Hladká kontinuální linie střechy zdůrazňuje moderní a stylový 

design vozidel LF. Výjimečná povrchová úprava vysoké kvality 

je typická pro toto univerzální nákladní vozidlo. Vozidlo DAF 

LF Aerobody je k dispozici ve verzi s levostranným řízením 

7,5–12 tun, se šířkou nástavby 2 540 mm. Inovativní difuzor 

snižuje rušivé turbulence vzduchu.

Úsporný 
Aerodynamická kombinace kabiny a nástavby prošla 

rozsáhlým testováním s využitím výpočetní fluidní 

dynamiky. Koncept Aerobody prokázal svoji úspěšnost 

v každodenním provozu a při běžném rozvážkovém 

cyklu dosahují vozidla průměrné úspory paliva 4 %. 

Provedení Aerobody nabízí prakticky stejný vnitřní 

prostor jako konvenční nástavba srovnatelné délky 

a šířky. Použitelné výšky vpředu a vzadu jsou shodné. 

Nástavba Aerobody i standardní zvedací plošina se 

vyznačují nízkou hmotností a díky tomu také 

maximálním užitečným zatížením.

Čistý 
Nižší spotřeba paliva znamená menší emise CO2, a to 

vylepšuje „uhlíkovou stopu“ vaší společnosti. Řada LF 

Aerobody tedy představuje zřetelné sdělení vašeho 

přínosu pro lepší životní prostředí. A pozitivní dopady na 

životní prostředí jdou ruku v ruce s vyšším ziskem. 

Investice do efektivity může mít v závislosti na aplikaci 

vysokou návratnost.

Pohodlný 
Řada LF Aerobody poskytuje řidiči maximální 

pohodlí a stejný design kabiny jako celý program 

DAF LF, tedy vkusný styl a povrchovou úpravu 

vysoké kvality. Díky perfektní ergonomii palubní 

desky a pohodlným, plně nastavitelným sedadlům 

je kabina řady LF skvělá pro snadnou, bezpečnou 

a svěží jízdu. Jedinečný komfort vozidel DAF LF 

Aerobody je kompletní díky vysoce účinným 

poháněcím soustavám s výkonnými motory PX-4, 

PX-5 a PX-7.

Kvalitní 
Řada DAF LF Aerobody má stejně vynikající charakteristiky 

ovládání a ergonomie jako ostatní vozidla DAF LF. Vozidlo 

DAF LF Aerobody je díky malé kružnici otáčení a snadnému 

přístupu do kabiny ideální pro intenzivní rozvážku. Řada LF 

Aerobody představuje hotové vozidlo s dokonale sladěnými 

součástmi. Řada LF Aerobody je celá od přední až po zadní 

část stoprocentně DAF. Díky tomu je zde jeden spolehlivý 

kontakt pro nákup, opravy a údržbu: váš servisní dealer DAF.

Prokazatelná úspora paliva 
Nezávislé testy ukázaly, že při rychlosti 90 km/h je 

12tunové vozidlo v provedení LF Aerobody nejméně 

o 8 % úspornější než vozidlo s konvenční nástavbou 

a střešním spoilerem.

Charakteristiky řady LF Aerobody 
• Atraktivní design s nízkým odporem vzduchu 

• Zadní vzduchový difuzor zamezuje rušivým vírům za 

vozidlem 

• Průměrná úspora paliva 4 % a nižší emise CO2 

• K dispozici ve dvou délkách, 16 nebo 17 europalet 

• Stejná efektivní výška vpředu a vzadu 

• Velkorysá kapacita zatížení 

• Volitelné dveře v zadní části na pravé straně 

• Spouštěcí zadní čelo s lehkou hliníkovou plošinou, 

kapacita 1500 kg 

• Nástavba speciálně navržena pro vozidla DAF LF 

• Kompletní vozidlo z výroby: jeden kontakt pro 

nákup, opravu a údržbu s minimálním čekáním

Ještě nižší náklady na palivo díky řadě LF Aerobody

Poznámka: Tento obrázek nezakládá žádná práva.

Zdroj: Millbrook-testbaan, Spojené království

Rychlost Úspora paliva

65 km/h 4,6 %

80 km/h 5,5 %

90 km/h 8,3 %

Vlastní design 
Speciální design řady DAF LF Aerobody je 

optimalizován pomocí Výpočetní dynamiky 

kapalin PACCAR. Vlastní výroba a design 

zaručují nejvyšší kvalitu a vysokou zůstatkovou 

hodnotu. Shodu nástavby s požadavky normy 

EN 12642-XL na bezpečnost nákladu 

a odolnost testovala a certifikovala německá 

společnost TÜV NORD.


