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LF FA 12 t pro rozvoz LF FA 12 t pro rozvoz

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

Exteriér

• Kabina Day Cab, Extended Day Cab nebo Sleeper Cab

• Centrální zamykání dveří, test osvětlení, klíč s dálkovým 

ovládáním

• Volitelná vnější sluneční clona

• Volitelná světla LED pro denní svícení

• Elektricky ovládaná zrcátka

• Halogenové světlomety

• Volitelná mlhová světla kombinovaná se světly pro 

přisvěcení do zatáček

• Panel světlometu, nárazník a schůdky kabiny v barvě šedý 

kámen nebo v barvě kabiny

• Různé typy střešních spoilerů a límců

• Volitelné: boční okno ve dveřích spolujezdce

Interiér

• Pneumaticky odpružené nebo luxusní sedadlo řidiče 

s volitelnou loketní opěrkou

• Pevné, pneumaticky odpružené nebo luxusní sedadlo 

spolujezdce

• Volitelně volant s jemným koženým potahem

• Volitelná klimatizace

• Elektricky ovládané okno

• Připraveno na FMS

• Volitelný handsfree telefon vozidla

• Antény: AM/FM, GSM, GPS

• Tempomat

• Základní imobilizér

• Systém DAF Connect

• Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF (DPA)

• Střešní okno s manuální nebo elektrickou obsluhou

• Úložný prostor na tunelu motoru

Bezpečnost

• Systém LDWS

• Systém VSC

• Volitelně funkce ACC + systém FCW a AEBS

• Volitelné výstražné zvukové znamení při couvání

Odpružení a nápravy

• Parabolické přední odpružení; zatížení nápravy 4,5 t

• Pneumaticky odpružená zadní náprava s jednoduchou 

redukcí; zatížení nápravy 8,5 t

Pneumatiky

• Ocelové disky kol, stříbrné

• Velikost pneumatik vepředu a vzadu: 245/70 R17,5

Poháněcí soustava

• Výkon motoru 135–194 kW (184–264 k); točivý moment 

750–1000 Nm

• Volitelný systém studeného startu pro studená podnebí 

s teplotami pod -18 °C

• 5stupňová nebo 6stupňová automatická převodovka nebo 

6stupňová manuální převodovka

• Vyhřívaný odlučovač vlhkosti

• Volitelná mechanická uzávěrka diferenciálu

• Systém ASR

Brzdový systém

• Výfuková brzda

• Pokročilý elektronický brzdový systém (AEBS)

• Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu

Podvozek

• Široká nabídka kombinací rozvorů / zadních přesahů

• Podélný nosník 210/6,0 mm

• Různé varianty výfuku, včetně vertikálních provedení

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

alternátor, 2x akumulátor 175 Ah

• Palivová nádrž(e) z plastu, objem až 925 litrů

• Nádrž kapaliny AdBlue 25 nebo 50 litrů

• Nízké sání vzduchu

• Aplikační konektor pro ovládání zadního čela

• Otvory pro připevnění nástavby

• Volitelná zadní světla LED

Nástavba a příprava pro nástavbu

• Aplikační konektor pro přídavná zařízení na podvozku

• Volitelný aplikační konektor pro zadní čelo

• Volitelný modul BAM1

• Volitelný modul výrobce nástaveb

• Volitelné analogové signály a výstrahy nástavby

• Volitelná funkce sběrnice CAN J1939 v aplikačním konektoru

• Obrysová světla

Záruka

• Volitelná záruka DAF MultiSupport Warranty Plus – s dobou 

trvání až 3 roky pro hnací soustavu nebo vozidlo, 

s omezeným nebo neomezeným počtem ujetých kilometrů

VOLITELNĚ: Smlouvy na opravy a údržbu DAF 

MULTISUPPORT nabízejí vynikající hospodárné balíčky od 

společnosti DAF, od smlouvy MultiSupport Care+ až po Full Care



Nízká pohotovostní hmotnost umožňuje vysoké užitečné zatížení. Nízká spotřeba paliva a dlouhé 

servisní intervaly zaručují nízké provozní náklady. Maximální manévrovatelnost díky nejmenšímu 

poloměru otáčení ve své třídě. Díky všem těmto vlastnostem je model LF ideálním rozvážkovým 

vozidlem pro všechny přepravní společnosti. Vysoká nosnost přední nápravy zabraňuje přetížení 

nerovnoměrně rozloženým nákladem. Vysoce výkonné akumulátory umožňují často používat 

zadní čelo. Každý detail modelu LF byl nejprve pečlivě zvážen, což je zcela výjimečné.

Aerodynamický 
Nastavitelný střešní spoiler s plně integrovanými 

bočními límci je volitelný pro lepší hospodárnost 

spotřeby paliva. Zajišťuje dokonalé aerodynamické 

proudění mezi kabinou a nástavbou.

Přehledný 
Velká zrcátka a okna zlepšují výhled a bezpečnost.

Reprezentativní
Atraktivně navržený čelní panel s velkou mřížkou 

chladiče, centrálně umístěné logo DAF a spousta 

místa pro vaše reklamy. Moderní, prostorný interiér 

a přístrojová deska navržená s ohledem na řidiče. 

Ovládací prvky jsou na dosah a logicky uspořádané 

podle funkce: účelem je soustředit se na praktické 

využití a vytvořit ideální pracovní prostor.

Robustní 
Světlomety Lexan a volitelná zadní světla LED, 

plně pozinkované ocelové nárazníky a 

protiskluzové hliníkové schůdky, které se při 

otevření dveří osvětlují, snižují pravděpodobnost 

nehod a zvyšují bezpečnost.

Bezpečný 
U vozidel řady DAF LF je ve standardní 

výbavě systém varování před opuštěním 

jízdního pruhu (LDWS); adaptivní tempomat 

s výstrahou před čelním nárazem a 

pokročilý elektronický brzdový systém jsou 

ve standardní výbavě pro vozidla řady DAF 

LF se zadním pneumatickým odpružením 

(jinak jsou k dispozici volitelně).

Snadno přístupný
Nízká podlaha kabiny spolu s pohodlnými schůdky, 

široce se otevírajícími dveřmi (90°) a rohovými 

deflektory, které zajišťují čisté dveřní kliky umožňují 

snadný přístup do vozidla.

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.

Skříňové / plachtové nástavby pro 
rozvoz 
Skříňové nebo valníkové / plachtové nástavky od 

vyhlášených výrobců nástaveb nabízejí možnost 

flexibilního nakládání a zabezpečení nákladu.

Zvedací kapacita 
Na vyžádání lze nakonfigurovat zvedací čela od 

jiných výrobců

Hospodárný 
Úplně plochý, lehký a pevný podvozek s co 

největším počtem součástí prakticky umístěných 

uvnitř tvoří dokonalý základ pro jakoukoli nástavbu. 

Elektrický a elektronický systém lze snadno připojit 

k systému nástavby tak, aby aplikace vozidla 

správně fungovaly a na přístrojové desce DAF se 

řidiči zobrazovaly srozumitelné zprávy.

Palivo 
K dispozici jsou kapacity nádrže 110 až 925 litrů 

podle toho, k jakým účelům má vozidlo sloužit.

Manévrovatelný 
Díky max. 53° úhlu odchylky kol má model DAF LF 

nejmenší poloměr otáčení ve své třídě.

Stvořen pro vaše potřeby
Výhody rozvážkového vozidla DAF LF FA 12 t

Poznámka: Tento obrázek nezakládá žádná práva.


