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LF FA City 7.5t LF FA City 7.5t

Megjegyzés: a szabványos fülkeszín a Brilliant White (fényes fehér). A kép semmilyen jogosultság átruházására nem alkalmas.

Külső

• Day Cab

• Központi ajtózár, világításteszt, távirányítós kulcs

• Opcionális külső napellenző

• Opcionális nappali LED-menetvilágítás

• Elektromosan állítható tükrök

• Lexan fényszórók

• Opcionális ködlámpák kanyarfényekkel kombinálva

• Fényszórópanel, lökhárító és fülkefellépő kőszürkére  

vagy a fülke színére fújva

• Különféle tetőlégterelők és sárvédők

• Járdára néző opcionális ablak

Belső

• Légrugós vagy luxus vezetőülés opcionálisan kartámasszal

• Fix, légrugós vagy luxus váltósofőrülés

• Opcionális puha markolatú, bőr bevonatú kormánykerék

• Opcionális légkondicionálás

• Elektromos ablakemelők

• FMS-előkészítés

• Opcionális kihangosítható TruckPhone telefonrendszer

• Antennák: AM/FM, GSM, GPS

• Sebességtartás

• Alapkivitelű indításgátló

• Járművezetői teljesítményt támogató rendszer (DPA)

• Opcionális DAF Connect flottakezelő rendszer

• Kézi vagy elektromos működtetésű tetőablak

Biztonság

• LDWS

• VSC

• Opcionális ACC + FCW és AEBS

• Opcionális tolatásjelző

• Opcionális légzsák

• Opcionális tűzoltó készülék

Felfüggesztés és tengelyek

• Első parabolarugós felfüggesztés; 3,6 t tengelyterhelés

• Parabolarugós felfüggesztésű, egyfokozatú lassító  

áttételes hátsó tengely; 5 t tengelyterhelés

• Opcionális légrugós felfüggesztésű hátsó tengely, 5 t

Gumiabroncsok

• Acél keréktárcsa, ezüstszürke

• Abroncsméret elöl és hátul: 215/75 R17.5

Hajtáslánc

• Motorteljesítmény: 115–127 kW (156–172 LE); 

nyomaték 500–600 Nm

• Opcionális hidegindító rendszer -12 °C alatti hideg klímákra

• 5 fokozatú kézi sebességváltó

• Opcionális fűtött vízleválasztó

• ASR

• Motoralapjárat leállítása: 5 perc

Fékrendszer

• Kipufogófék

• Elektronikus fékrendszer (EBS)

• Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek

• Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)

Alváz

• Tengelytáv (3,05–5,00 m)/hátsó túlnyúlás kombinációk 

széles választéka

• Hossztartó 210/4,5 mm

• Vízszintes kipufogó az alváz jobb oldalán

• 80 A generátor, 2 db 125 Ah akkumulátor.  

Opcionálisan 100 A generátor és 2 db 175 Ah akkumulátor

• Műanyag üzemanyagtartály(ok), 110,  

155 vagy 185 liter űrtartalom

• 25 literes AdBlue-tartály a jobb oldalon

• Alacsony levegőbeömlő, opcionális a fülkén

• Alkalmazáscsatlakozó a hátsó emelő számára

• Furatelrendezés felépítményrögzítéshez

• Opcionális hátsó LED-lámpák

• Fröccsenésgátló

• Opcionális oldalsó helyzetjelző fények

Felépítmény és karosszéria előkészítése

• Alkalmazáscsatlakozó az alvázon

• Opcionális alkalmazáscsatlakozó a hátsó emelő számára

• Opcionális BAM1 vagy 3, nem fix

• Opcionális felépítményépítő modul

Garancia

• A normál garancia 1 évig érvényes a teljes járműre, a 2. 

évben a hajtásláncra és meghibásodásra az 1. évben

OPCIONÁLIS: A DAF MULTISUPPORT javítási és 

karbantartási szerződések rendkívül gazdaságos DAF 

csomagokat ajánlanak, a MultiSupport Care+-tól a Full Care-ig



Az intenzív városi áruterítés a lépésben haladó járműforgalommal kombinálva sajátos  

igényeket támaszt mind a járműkezelők és a tulajdonosokkal és a tehergépkocsikkal szemben.  

Ezért építette meg a DAF az LF City típust. Az új és hatékony, városi használatra tervezett,  

3,8 literes PACCAR PX-4 motor, illetve a jármű felülmúlhatatlan manőverezhetősége és alacsony 

saját tömege egyedivé teszik a DAF LF típust saját kategóriáján belül. Egy tehergépkocsi 

képességei egy furgon gyorsaságával ötvözve.

Kilátás 
A hatalmas tükrök és ablakfelületek lenyűgöző 

kilátást biztosítanak, és az utasoldali ajtó járdára 

néző opcionális ablaka tovább növeli a 

biztonságot, hiszen segítségével a járművezető 

jobban látja a fülke melletti kerékpárosokat és 

gyalogosokat.

SZEMREVALÓ VONALAK 
Vonzó kialakítású homlokfal nagy hűtőráccsal, 

középen elhelyezett DAF-emblémával és rengeteg 

szabad reklámfelülettel. A jármű belterét tágasra 

tervezték, a műszerfal kialakításából adódóan 

kényelmes ívben veszi körbe a járművezetőt. 

Minden kezelőszerv tökéletesen elérhető, és funkció 

szerint logikusan elrendezve vannak felszerelve.  

A fő szempontunk a praktikum és az ideális 

munkatér kialakítása volt.

Biztonságos 
Az LF számos biztonsági funkcióval rendelhető,  

ilyen például az adaptív automatikus sebességtartás 

(ACC) ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszerrel és 

fejlett elektronikus fékrendszerrel, a járdára néző ablak és 

a tolatási figyelmeztető rendszer, amelyek megkönnyítik 

a városi környezetben való biztonságos manőverezést. 

Légzsák és tűzoltó készülék is rendelhető, növelve a 

biztonságot vészhelyzet esetén.

Robusztus 
A lexan fényszórók és opcionális  

hátsó LED-lámpák, a teljes mértékben 

horganyzott acél lökhárítók és a 

csúszásmentes, az ajtó nyitásakor 

megvilágított alumínium fellépők 

csökkentik a balesetek kockázatát  

és növelik a biztonságot.

Könnyű be- és kiszállás 
Az alacsony fülkepadló, a kényelmes fellépők,  

a szélesre (90°) tárható ajtók és az ajtófellépők jó 

hozzáférhetőségét biztosító saroklégterelők 

jóvoltából könnyű a ki- és beszállás.

Intelligens 
A központi kijelző a járművezetői kártya 

alapértelmezett nyelvén jeleníti meg az adatokat,  

a DAF Driver Performance Assistant funkció pedig 

segít a járművezetőnek a lehető leggazdaságosabb 

vezetésben.

Felépítményépítésre alkalmas
A teljesen sík alváz és a különböző belülre  

szerelt alkatrészek ideális alapot nyújtanak a 

felépítményező munkavégzésének. Emellett a 

felépítményrögzítő modulok gyárilag elérhetők, 

lehetővé téve a felépítmény vagy berendezés 

egyszerű rögzítését. 

Gazdaságos 
Az elektromos és elektronikai rendszerek könnyen a 

felépítmény rendszereihez csatlakoztathatók, hogy 

a DAF-műszerfalon megjelenő felhasználóbarát 

üzenetekkel megfelelő működést biztosíthassanak 

a járműalkalmazás számára.

Terhelhetőség
Kategóriájának legalacsonyabb alváztömege és a 

választható kilenc különböző, akár 5,00 méteres 

tengelytáv lenyűgöző maximális terhelést tesz 

elérhetővé. Ez rugalmas alapot jelent minden 

alkalmazáshoz.

Agilitás 
Maximum 53°-os kerékelfordítási szögével az  

LF rendelkezik kategóriájában a legkisebb 

fordulókörrel. Mindezt természetesen erőfeszítés 

nélküli, könnyed kormányzással érheti el. Emellett 

az LF tökéletes egyensúlyt teremt a kompakt 

fülkeméret és a tágas belső fülketér előnyei között.

Teljesítményre fejlesztve
Az LF FA 7.5t City tehergépkocsi előnyei

Megjegyzés: a kép semmilyen jogosultság átruházására nem alkalmas.


