LF FA City 7,5 t

LF FA City 7,5 t
Exteriér

Poháněcí soustava

•

Kabina Day Cab

•

•

Centrální zamykání dveří, test osvětlení, klíč s dálkovým
ovládáním

Výkon motoru 115–127 kW (156–172 k); točivý
moment 500–600 Nm

•

Volitelný systém studeného startu pro studená podnebí

•

Volitelná vnější sluneční clona

•

Volitelná světla LED pro denní svícení

•

5stupňová manuální převodovka

•

Elektricky ovládaná zrcátka

•

Volitelný vyhřívaný odlučovač vlhkosti

•

Světlomety Lexan

•

Systém ASR

Volitelná mlhová světla kombinovaná se světly pro

•

Vypnutí motoru z volnoběhu 5 min.

•

s teplotami pod -12 °C

přisvěcení do zatáček
•

Panel světlometu, nárazník a schůdky kabiny v barvě šedý

Brzdový systém

kámen nebo v barvě kabiny

•

Výfuková brzda

•

Různé typy střešních spoilerů a límců

•

Pokročilý nouzový brzdový systém (AEBS)

•

Volitelné boční okno dveří

•

Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu

Interiér

Podvozek

•

•

Pneumaticky odpružené nebo luxusní sedadlo řidiče
s volitelnou loketní opěrkou

•

Široká nabídka kombinací rozvorů (3,05–5,00 m) / zadních
přesahů

Pevné, pneumaticky odpružené nebo luxusní sedadlo

•

Podélný nosník 210/4,5 mm

spolujezdce

•

Vodorovný výfuk na pravé straně podvozku

•

Volitelně volant s jemným koženým potahem

•

80A alternátor, 2x akumulátor 125 Ah. Volitelně 100A

•

Volitelná klimatizace

•

Elektrická okna

•

Plastová palivová nádrž/nádrže, objem 110 či 185 litrů

•

Volitelný handsfree telefon vozidla

•

Nádrž na kapalinu AdBlue 25 litrů na pravé straně

•

Antény: AM/FM, GSM, GPS

•

Nízké sání vzduchu, volitelně na kabině

•

Adaptivní tempomat + funkce varování před kolizí

•

Otvory pro připevnění nástavby

•

Základní imobilizér

•

Volitelná zadní světla LED

•

Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF (DPA)

•

Zástěrky

•

Volitelný systém pro správu vozového parku DAF Connect

•

Volitelná boční obrysová světla

•

Střešní okno s manuální nebo elektrickou obsluhou

alternátor, 2x akumulátor 175 Ah

Nástavba a příprava pro nástavbu
Bezpečnost

•

Aplikační konektor pro přídavná zařízení na podvozku

•

Systém LDWS

•

Volitelný aplikační konektor pro zadní čelo

•

Systém VSC

•

Volitelný modul BAM1 nebo 3, volné konzoly

•

Volitelné výstražné zvukové znamení při couvání

•

Volitelný airbag

Služby

•

Volitelný hasicí přístroj

• Slouží pro minimalizaci rizika neplánovaných prostojů:
-- Služba ITS: nonstop podpora při poruše
-- Smlouvy na opravy a údržbu (DAF MultiSupport)

Odpružení a nápravy
•

Parabolické přední odpružení; zatížení nápravy 3,6 t

•

Parabolicky odpružená zadní náprava s jednoduchou
redukcí; zatížení nápravy 5 t

•

Volitelná pneumaticky odpružená zadní náprava 5 t

CS:0519

Pneumatiky
•

Ocelové disky kol, stříbrné

•

Velikost pneumatik vepředu a vzadu: 215/75 R17,5

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

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

Stvořen pro vaše potřeby
Výhody vozidla DAF LF FA 7,5t City
Náročná rozvážka po městě s častým zastavováním a rozjezdy klade na provozovatele
a jejich vozidla specifické požadavky. Proto společnost DAF vyvinula model LF City. Nový
výkonný a citlivý motor PACCAR PX-4, 3,8 litru, který je optimalizovaný pro městský provoz,
dohromady s jedinečnou ovladatelností a nízkou pohotovostní hmotností dělá z modelu DAF
LF jedničku ve své třídě. Schopnosti nákladního vozidla s pohyblivostí dodávky.

Inteligentní
Centrální displej poskytuje informace ve vlastním
jazyce řidiče (dle karty tachometru) a jeho součástí
je Výkonnostní asistent řidiče DAF, který pomáhá
vést řidiče k co nejhospodárnějšímu stylu jízdy.

Vhodný pro nástavby
Zcela plochý podvozek s komponenty umístěnými
uvnitř podvozku je ideální pro práci výrobců
nástaveb. Moduly pro upevnění nástavby jsou navíc
k dispozici z výroby, což umožňuje jednoduché
připojení nástavby nebo vybavení.

Manévrovatelný
Díky maximálnímu úhlu odchylky kol 53° má model
DAF LF nejmenší poloměr otáčení ve své třídě.
Netřeba dodávat, že je toho dosaženo snadným
řízením. Kromě toho poskytuje model LF perfektní

Hospodárný

kompromis mezi kompaktními rozměry kabiny a

Elektrický a elektronický systém lze snadno připojit

dostatkem místa uvnitř kabiny.

k systému nástavby tak, aby aplikace vozidla
správně fungovaly a na přístrojové desce DAF se
řidiči zobrazovaly srozumitelné zprávy.

Reprezentativní
Atraktivně navržený čelní panel s velkou mřížkou
chladiče, centrálně umístěné logo DAF a spousta

Zatížení nápravy

místa pro vaše reklamy. Moderní, prostorný interiér

Díky nejnižší hmotnosti podvozku ve své třídě a

a přístrojová deska navržená s ohledem na řidiče.

výběru z devíti různých rozvorů kol až do 5,00 metru

Ovládací prvky jsou v dosahu řidiče a logicky

je dosaženo skvělé maximální zatížení nápravy. Tím

seskupeny podle funkce. Zaměřují se na praktičnost

je zaručen pružný základ pro každou aplikaci.

a poskytují ideální pracovní prostor.

Bezpečný

Viditelnost

Model LF lze specifikovat s několika

Větší zrcátka a okna poskytují skvělý výhled a

bezpečnostními funkcemi, jako je například

Robustní

volitelné boční okno ve dveřích spolujezdce

adaptivní tempomat včetně výstrahy před čelním

Světlomety Lexan a volitelná

zlepšuje bezpečnost, protože řidiči usnadňuje

nárazem a pokročilý nouzový brzdový systém,

zadní světla LED,

Snadno přístupný

boční okno dveří a systém výstrahy při couvání,

plně pozinkované ocelové

Nízká podlaha kabiny spolu s pohodlnými schůdky,

které zajišťují bezpečné manévrování v městském

nárazníky a protiskluzové

široce se otevírajícími dveřmi (90°) a rohovými

prostředí. K dispozici je také airbag a hasicí přístroj,

hliníkové schůdky, které se při

deflektory, které zajišťují čisté dveřní kliky umožňují

což zvyšuje bezpečnost v nouzových situacích.

otevření dveří osvětlují, snižují

snadný přístup do vozidla.

pravděpodobnost nehod a
zvyšují bezpečnost.
Poznámka: Tento obrázek nezakládá žádná práva.

sledovat chodce a cyklisty po stranách kabiny.

