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XF FAR – Dálková přeprava XF FAR
Dálkový
ČISTÁ DOKONALOST

Provedení exteriéru kabiny
• Space Cab, Super Space Cab
• Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním
• Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zrcátka
• Přední nebo zadní světla jsou halogenová nebo světla LED
• Světla pro denní svícení se 4 diodami LED
• Volitelná mlhová světla kombinovaná se světly pro zatáčení
• Volitelné reflektory Skylight pro kabinu Super Space Cab
• Volitelné vnější sluneční clony pro kabinu Space Cab
• Volitelné přední pneumatické odpružení kabiny

Provedení interiéru kabiny
• Plně nastavitelná sedadla se vzduchovým odpružením
• Výběr z individuálních barevných schémat interiéru a 

ozdobných ornamentů
• Elektricky ovládané střešní okno
• Spodní lůžko s volitelnou matrací Xtra Comfort s taškovými 

pružinami
• Nosič zavazadel pro uskladnění zavazadel nebo volitelné 

horní lůžko sloužící pro spánek / prostor pro uložení 
zavazadel

• Více než 650 litrů úložného prostoru pod spodním lůžkem; 
volitelné uspořádání zahrnuje 65litrovou úložnou zásuvku a 
schránku s 42litrovou chladničkou

• Automatická regulace teploty, volitelně klimatizace kabiny
• Přídavné vytápění kabiny s časovačem
• Filtr částic nasávaného vzduchu (pylový filtr)
• Volitelný systém autorádia nákladního vozidla a telefonu 

TruckPhone
• Různé možnosti pro napájení příslušenství
• Řízení stability vozidla (VSC)
• Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF (DPA)
• Imobilizér motoru; různé možnosti pro výstražné systémy 

proti krádeži
• Tempomat; adaptivní tempomat s funkcí varování před 

kolizí; systém varování při opuštění jízdního pruhu
• Možnosti pro prediktivní tempomat, čelní a boční kamerové 

systémy
• Volitelný noční zámek DAF Night Lock
• Systém DAF Connect

Odpružení a nápravy
• Přední: 8 t, 163 N, listové odpružení
• Volitelné přední 8t vzduchové odpružení
• Zadní náprava SR1344, SR1347 nebo HR1356: 11,5 + 

6,7, 11,5 + 7,5 t nebo 12,0 + 7,4 t, vzduchové odpružení
• Zvedací zařízení pro vlečenou zadní nápravu
• Uzávěrka diferenciálu
• Volitelně: sledování zatížení nápravy

Kola a pneumatiky
• Volitelné ocelové disky kol nebo hliníková kola
• Různé značky a velikosti pneumatik a dezény běhounů
• Rozměry rezervní pneumatiky: 315/70R22,5
• Volitelně: náhradní kolo s držákem

Poháněcí soustava
• Výkon motoru 330 kW (449 k), max. točivý moment 

2 300 Nm 
• Volitelně: 315 kW (428 k), 355 kW (483 k) nebo 390 kW 

(530 k)
• Automatizovaná převodovka TraXon s funkcemi Hill Start 

Aid, EcoRoll, režim Eco a FastShift
• Protiprokluzový systém (ASR) a regulace brzdného 

momentu motoru
• Vypnutí motoru z volnoběhu

Brzdový systém
• Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením vpředu i vzadu
• Pokročilý nouzový brzdový systém (AEBS)
• Volitelná motorová brzda MX Engine Brake anebo 

intardér ZF
• Válce pružinové brzdy na přední nápravě

Podvozek
• Různé kombinace rozvoru / zadního převisu
• Různé objemy nádrží, rozměrů a poloh. Nádrž kapaliny 

AdBlue o objemu 130 litrů vlevo, volitelně objem 130 litrů 
na levé straně

• Třídílné, vstřikováním lité polypropenové zadní blatníky
• Alternátor 80 A, akumulátory 230 Ah, volitelně 120A 

alternátor
• Volitelné bílé pracovní světlo nebo dioda LED
• Volitelně: dva zakládací klíny
• Boční obrysová světla
• Konektory pro doplňkové vybavení
• Levé přední sání vzduchu na přední straně kabiny
• Sledování energie akumulátoru
• Volitelně k dispozici různé přípravy BDF

Tažné zařízení
• Závěs tažného zařízení + spojka D13.7
• Vzduchová přípojka přívěsu „P“
• Elektr. přípojka .24 V / 2x7 kolíčků

Služby
• Slouží pro minimalizaci rizika neplánovaných prostojů:

 - Služba ITS: nonstop podpora při poruše
 - Smlouvy na opravy a údržbu (DAF MultiSupport)

• PACCAR Financial: pro řešení financování šitá na míru

V závislosti na konfiguraci vozidla se může stát, že konkrétní 
zvláštní výbava nebude k dispozici. Dostupnost a specifikace 
tohoto vozidla se mohou v jednotlivých zemích lišit. Další 
informace vám poskytne místní pobočka společnosti DAF. 
Změna vyhrazena bez předchozího upozornění.

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



Podvozek XF FAR nabízí vysoké 

užitečné zatížení prostřednictvím 

nízké pohotovostní hmotnosti. 

Kapacity nádrže až 1490 litrů a 

možnosti velkého objemu nákladu 

podporují efektivní dálkovou silniční 

přepravu. Vynikající jízdní vlastnosti, 

například díky spolehlivému motoru 

MX, robustní přední a zadní nápravě, 

inteligentním převodovým stupňům 

a torzní tuhosti podvozku – to vše 

činí z jízdy modelem XF FAR 

opravdové potěšení.

Spolehlivý 
Použití vysoce kvalitních materiálů, jako jsou 

nerozbitné kryty světlometů Lexan a zcela 

pozinkované ocelové nárazníky, stejně jako 

osvědčená technologie motoru, přispívají 

k maximální provozuschopnosti vozidla.

Hospodárný
Inteligentní funkce, jako jsou režimy Eco 

mode, EcoRoll a prediktivní tempomat 

podporují nejnižší možnou spotřebu 

paliva. Interaktivní asistentu hodnocení 

jízdního stylu řidiče od společnosti DAF 

navíc poskytuje komplexní zpětnou vazbu 

a pokyny pro řidiče s cílem dosáhnout co 

nejekonomičtějšího stylu jízdy.

Úsporný 
Propracované uspořádání podvozku umožňuje montáž 

součástí na různá místa podvozku. Je možné specifikovat 

různé typy přípravy hardwaru pro rychlou montáž nástavby 

na vozidlo. K dispozici jsou různé konektory, které slouží 

k úplné integraci funkcí vozidla a nástavby.

Specializovaný 
Je snadné zajistit přepravu 

chlazeného či mraženého zboží,  

a to díky speciálnímu nepřímému 

přednímu PTO motoru, které 

poslouží jako pohon 

hydraulického čerpadla nebo pro 

a generátorem poháněnou 

chladicí jednotku. Aplikace pro 

výměnné nástavby jsou dodávány 

s výkonným systémem odpružení, 

což zajišťuje rychlé a plynulé 

zvedání a spouštění podvozku. 

Volitelné hliníkové vzduchové 

nádrže mohou ještě zvýšit 

užitečné zatížení u aplikací BDF.

Vysoká kapacita zatížení 
Podvozek byl vyvinut tak, aby se minimalizovala hmotnost a maximalizovalo 

užitečné zatížení. Vysoká hrubá hmotnost jízdních souprav a flexibilní použití 

přívěsů umožňují podstatně zvýšit objem nákladu (více než 15 m³ pro modely 

Low Deck) v porovnání se soupravou skládající se z tahače a návěsu.

Pohodlný 
Prostorný, velmi praktický interiér, který se 

snadno čistí, s luxusním obložením a nápadným 

novým špičkovým spínačem pro řízení 

veškerých funkcí, například klimatizace a 

osvětlení, nabízí při jízdě prvotřídní pohodlí a 

uvolněné prostředí, kde může řidič pobývat a 

přespávat – a má k dispozici spoustu místa pro 

uložení osobních věcí.

Bezpečný 
Bezpečnostní systémy, jako je například 

adaptivní tempomat s funkcí výstrahy před 

čelním nárazem a pokročilý nouzový brzdový 

systém, integrované do adaptivního tempomatu, 

a také systém řízení stability vozidla, varování 

před opuštěním jízdního pruhu, noční zámek 

DAF Night Lock a ochrana nákladního prostoru 

zajišťují nejvyšší úroveň bezpečnosti.

Model XF FAR – Optimalizován pro dálkovou silniční přepravu

Poznámka: Tento obrázek nezakládá žádná práva.


