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Ebből a kiadványból nem származtathatók jogok. A DAF Trucks N.V. fenntartja a termékjellemzők 

előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. A termékek és szolgáltatások megfelelnek az 

értékesítés idején érvényben lévő európai irányelveknek, de országonként eltérhetnek. A legfrissebb 

információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot hivatalos DAF márkakereskedőjével! H
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DAF MultiSupport
A javítási és karbantartási szerződések 

széles körű választéka, amely a 

legmagasabb minőségi színvonalú 

szolgáltatást és támogatást biztosítja az Ön 

járműveinek és előretervezhető költségeket 

kínál az Ön maximális nyugalma érdekében.

PACCAR Financial
A PACCAR Financial, a DAF házon belüli 

finanszírozóvállalata kizárólag a fuvarozói 

iparág iránt kötelezte el magát, és személyre 

szabott finanszírozási szolgáltatásokat kínál 

új tehergépjárművekhez, használt 

tehergépjárművekhez és pótkocsikhoz.

PACCAR Parts
Az eredeti DAF és PACCAR 

motoralkatrészek mellett a PACCAR Parts 

több mint hatvanezer univerzális TRP Truck 

& Trailer alkatrészt is kínál mindenféle 

gyártmányú tehergépkocsihoz és 

pótkocsihoz Európa-szerte.

DAF International Truck Service 
(ITS)
Gyors és szakszerű segítség éjjel-nappal, 

amikor Ön úton van, bármerre is jár 

Európában.

Hívja a +31 40 21 43000 számot, hogy 

közvetlenül egy ITS-ügyintézővel 

beszélhessen!

DAF Driver Academy
A DAF továbbképzések segítenek a 

járművezetőknek a lehető legkisebb 

üzemanyag-fogyasztást elérni, valamint 

javítani vezetési teljesítményüket a biztonság 

és a szállítási hatékonyság tekintetében.

DAF Dealer Network
Soha sincs messze egy DAF 

márkakereskedő. Ön bármerre is jár 

Európában, felkeresheti a körülbelül ezer 

DAF értékesítési és szervizpont valamelyikét. 

A DAF márkakereskedő személyre szabott 

szaktanácsadást és kiváló kiszolgálást nyújt 

majd Önnek.

DAF szolgáltatások KIFINOMULT TECHNOLÓGIA 
MEGGYŐZŐ CSOMAGOLÁSBAN

DAF XF ÉS CF

DAF Ultimate csomag

LED-ES FÉNYSZÓRÓK

A LED-es lámpák jelentősen kevesebb energiát  

fogyasztanak, így kímélik a környezetet.

• Tompított fényszóró 2 LED-del

• Nappali menetvilágítás 4 LED-del

AUTOMATIKUS KLÍMASZABÁLYOZÁS  

A FÜLKÉBEN

A fülke összes klímaszabályozási funkciója könnyen vezérelhető 

egyetlen panelről a műszerfalon.

• Intelligens légkondicionáló-vezérlés

• Párátlanítás és álló helyzeti szellőzés egy gombnyomásra

• A hátfalon külön vezérlőpanel a hőmérsékletszabályozáshoz 

és az álló helyzeti fűtés bekapcsolásához

AKKUMULÁTOR ENERGIASZINTJÉT FELÜGYELŐ 

RENDSZER

Az akkumulátor energiaszintjét felügyelő rendszer (Battery 

Energy Monitoring System) méri az akkumulátor feszültségét, 

áramerősségét, hőmérsékletét és töltöttségi állapotát.

• A műszerpanelen riasztás figyelmezteti a járművezetőt, ha az 

akkumulátor energiaszintje kritikusan lecsökken, megelőzve, 

hogy a jármű indíthatatlanná váljon

• Egy intelligens LIN-feszültségszabályozó megakadályozza a 

túltöltést, meghosszabbítva az akkumulátor élettartamát

ABRONCSNYOMÁS-FIGYELŐ RENDSZER

Az abroncsnyomás-figyelő rendszer (Tyre Pressure Monitoring 

System) folyamatosan figyeli a tehergépjármű abroncsainak 

nyomását és hőmérsékletét.

• A központi kijelzőn megjelenő információ figyelmezteti a jár-

művezetőt, ha az abroncsnyomás vagy -hőmérséklet eltér a 

beprogramozott határértékek közötti tartománytól

• Megelőzi az abroncsok durrdefektjét

• Optimalizálja az üzemanyag-fogyasztást

Az XF és CF típushoz rendelkezésre álló DAF Ultimate csomag a biztonságot, a hatékonyságot és a 
járművezetői kényelmet optimalizáló funkciók egész sorát tartalmazza

TARTOZÉKOK ÁRAMELLÁTÁSA

A maximális járművezetői kényelem érdekében egy plusz kábel-

köteg látja el árammal a tartozékok csatlakozóit.

• 12 V / 20 A

• 24 V / 2x15 A + 2x40 A

DOMBORZATHOZ ELŐRELÁTÓN IGAZODÓ 

SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ

A domborzathoz előrelátón igazodó sebességszabályozó 

(Predictive Cruise Control) kézi és automatizált sebességváltóval 

felszerelt járművekhez is rendelkezésre áll.

• A jármű sebességtartó automatikájának része 

• Vezérlőgombjai a kormánykeréken helyezkednek el

• Többet használja az EcoRoll funkciót a nagyobb üzem-

anyag-megtakarítás érdekében

• GPS-technikát és részletes térképadatokat használ, 

hogy előrelátón igazodhasson az út meredekségének 

változásaihoz

• A térképadatok rendszeres frissítése ingyenesen

LED-ES HÁTSÓ LÁMPÁK

A beépített fényvisszaverőkkel ellátott hátsó lámpák összes 

funkciója LED-es:

• Hátsó helyzetjelzők

• Irányjelzők

• Féklámpák

• Tolatólámpák

• Hátsó ködlámpák

DAF Ultimate+ csomag
TA DAF Ultimate+ csomag még tovább fokozza a 

hatékonyságot, a biztonságot és a járművezetői kényelmet. 

Elemei:

• DAF Connect online flottamenedzsment-rendszer

• DAF MultiSupport Flex Care szerződés.  

Lehet módosítani Full Care szerződésre is.



Tökéletes hatékonyság
A szállítási hatékonyság kulcsfontosságú, és a DAF Trucks 

élen jár ebben. A folyamatos optimalizálás eredményeként 

jelenleg a leghatékonyabb járműveket kínáljuk a piacon 

– példátlan szintekre csökkentve az üzemanyag-fogyasztást. 

Például az abroncsnyomás-figyelő rendszer (Tyre Pressure 

Monitoring System) folyamatosan ellenőrzi a guminyomást, 

hozzájárulva a lehető legnagyobb üzemanyag-

hatékonysághoz. Ráadásul a domborzathoz előrelátón 

igazodó sebességszabályozó automatika (Predictive Cruise 

Control) a jármű előtt akár két kilométer távolságig 

meghatározza az útvonal domborzati viszonyait. Ez a 

rendszer a mozgási energia lehető legnagyobb mértékű 

kihasználásával akár további négyszázaléknyi üzemanyagot 

is megtakaríthat..

Tökéletes biztonság
Számunkra a biztonság a legfontosabb, ami az elmúlt évek 

során számos fontos fejlesztést és újítást eredményezett, mint 

például az automatikus vészfékrendszert (Advanced 

Emergency Braking System – AEBS-3). A DAF Ultimate 

csomag esetében Ön maximális éjszakai megvilágítást és 

biztonságot élvezhet a LED-es fényszórók és hátsó lámpák 

használatával, valamint a szériafelszereltségbe tartozó 

menetvilágítással javíthatja a nappali láthatóságot. 

Tökéletes járművezetői kényelem
A DAF Ultimate csomag új felszerelésekkel fokozza a járművezetői kényelmet. Az automatikus klímaszabályozás kellemes 

környezetet teremt a fülkében a vezetési körülményektől függetlenül. A tartozékok áramellátása által pedig minden szükségessel 

könnyen felszerelhető a fülke a hosszabb, többnapos utakhoz, például álló helyzeti légkondicionálóval, mikrohullámú sütővel, 

hűtőrekesszel és televízióval. A nagyobb járművezetői kényelem biztonságosabb vezetést, nagyobb üzemanyag-hatékonyságot, 

kisebb üzemeltetési költségeket és a jármű nagyobb rendelkezésre állását eredményezi.

Ultimate+ csomag
Azok az üzemeltetők, akik még magasabb szintű hatékonyságot, biztonságot és járművezetői kényelmet szeretnének, 

választhatják az Ultimate+ csomagot. Ez magában foglalja a DAF Connect online flottamenedzsment-rendszert és a DAF 

MultiSupport Flex Care Repair & Maintenance szerződést is.*

VÁLASSZA AZ ULTIMATE+ CSOMAGOT, HOZZA KI A LEGTÖBBET A TEHERGÉPJÁRMŰVÉBŐL ÉS FESZEGESSE  

A TÖKÉLETESSÉG HATÁRAIT!

KIFINOMULT TECHNOLÓGIA 

MEGGYŐZŐ CSOMAGOLÁSBAN
Mindig is élen járt a DAF a fuvarozási iparágban a teljes birtoklási költség terén azzal, hogy 
határozottan a hatékonyságra, a biztonságra és a járművezetői kényelemre összpontosít. A DAF 
Ultimate csomag bevezetésével a DAF XF és CF a kiválóság következő szintjére lépett, a legnagyobb 
járművezetői kényelmet nyújtva, miközben a flottamenedzserek és flottatulajdonosok igényeit is 
kielégíti. Természetesen a környezetről való gondoskodás is a csomag szerves része.

Tökéletes üzemidő
A legújabb DAF XF és CF típus már eleve a jármű jelentős 

rendelkezésre állását kínálja az olyan funkcióknak 

köszönhetően, mint a személyre szabott DAF járművezető-

továbbképzés (Tailored DAF Driver Training) és a jármű 

állapotának felügyelete (Vehicle Health Monitoring). Az 

Ultimate csomag még tovább növeli az üzemidőt az 

akkumulátor energiaszintjét felügyelő rendszerrel (Battery 

Energy Management), amely az akkumulátorok állapotának 

figyelésével támogatja a jármű üzemidejének fokozását.

Tökéletes gondoskodás  
a környezetről
A tiszta dízeltechnika egyszerűen a filozófiánk része. Az XF és 

a CF alternatív üzemanyagokkal is működtethető, például 

szagmentes, biológiailag lebomló HVO-val, ami műszaki 

módosítások vagy a jármű teljesítményének csökkenése 

nélkül mérsékli a károsanyag-kibocsátást.

DAF Connect
Az Ultimate+ csomag része a DAF Connect. Ez az online 

flottamenedzsment-rendszer valós idejű betekintést nyújt 

Önnek járművezetői, járművei és logisztikai folyamatai 

teljesítményébe. Mostantól pedig a nyílt forráskódú (Open 

Platform) képességeivel Ön továbbra is használhatja a 

meglévő telematikai rendszerét, és zökkenőmentesen 

integrálhatja a DAF Connect adatait a háttérrendszereibe. A 

jármű állapotát felügyelő funkció (Vehicle Health Monitoring) 

lehetőséget nyújt bármilyen sürgős figyelmeztetés 

megtekintésére a DAF Connect műszerfalán keresztül.

A DAF Connect App alkalmazás segítségével a járművezetők 

összehasonlíthatják vezetési teljesítményüket a társaikéval. 

Mindez hozzájárul a helyzet felméréséhez, az állásidő 

megelőzését célzó helyes intézkedések bevezetéséhez és 

ahhoz, hogy az Ön tehergépjárműve mozgásban 

maradhasson. Továbbá a tachográfadatok távletöltésével a 

flottamenedzserek könnyen hozzáférhetnek a járművezetői 

adatokhoz a törvényi előírások betartásának biztosítása 

érdekében.

A szállítási kiválóság terén nyújtott tökéletességért.

www.daftrucks.hu

*DAF MultiSupport Flex Care Repair & Maintenance javítási és karbantartási szerződés. A Flex Care az országúti segélyszolgálat mellett az egész járműre vonatkozóan a teljes körű megelőző 

karbantartást és minden szükséges javítást is magában foglal, beleértve a kopóalkatrészeket is. Lehet módosítani Full Care szerződésre is.


