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Transporditõhususe 
teerajaja

THE NEW LF PURE EXCELLENCE
Inspireerituna DAFi transporditõhususe filosoofiast lisasime populaarsele 
LFile suure hulga uuendusi, et viia jaotusveod täiesti uuele hiilgavale 
tasemele. Nende hulgas on lai valik jõuülekandetäiustusi, uus luksuslik 
salong, fantastiline uus välisdisain, mitmekülgne näidikupaneel ja parem 
nähtavus juhiistmelt. See kõik tõstab LFi pjedestaalile meie Euro 6 veokite 
hulgas, millel on oma klassi parim töökindlus, vastupidavus, 
manööverdusvõime ja mugavus. Nüüd veelgi suurema kandevõimega ja 
tõhusam The New LF on number üks jaotusveok operaatorite ja juhtide 
jaoks. Lühidalt öeldes: Pure Excellence. 
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DAF Transport Efficiency 

Pure Excellence



Optimeeritud linnasiseste jaotusvedude jaoks
Tänu laiale valikule teljevahedele, optimeeritud PACCAR PXi 

mootoritele ja ülitõhusatele käigukastidele on The New LF 

saadaval rohkemate variantidena kui kunagi varem. 

Spetsiaalselt linnasisesteks jaotusvedudeks on 

optimeeritud PACCAR PX-4 mootoriga ning viiekäigulise 

manuaalkäigukastiga uued variandid LF150 ja LF170. 

Nende särtsakate veokite väiksem tühimass võimaldab 

suuremat kasulikku koormust. 

Maksimaalne sõiduki kasutatavus 
Jõuline mootoriplokk ja plokikaas on äärmiselt tugevad. 

Need on ehitatud silmas pidades pikka kasutusiga, 

maksimaalset töökindlust ja väikest kaalu. Olenevalt 

kasutusviisist on võimalikud kuni 60 000 kilomeetrilised 

hooldusvälbad. PACCAR PX on töötatud välja ka eesmärgiga 

lihtsustada hooldust ja pakkuda maksimaalset jõudlust 

madalate ekspluatatsioonikuludega.

Suurepärane juhimugavus
Oivaline uus salongidisain teeb uuest LFist atraktiivseima 

ja mugavaima oma kategoorias. Me oleme viinud sisse 

uuendused, mis muudavad juhtimise hõlpsamaks, 

ohutumaks ja nauditavamaks kui kunagi varem. 

Uued salongikangad ja uued istmefunktsioonid pakuvad 

juhile suurimat mugavust. Ning kuna jaotusvedude juhid 

käivad pidevalt veokiuksest sisse-välja, on uste ja astmete 

väljatöötamisel juhindutud sisenemise ja väljumise võimalikult 

lihtsaks tegemisest.

Valdkonna juhtiv sõidukipargihaldus
Meie uus sõidukipargi haldussüsteem DAF Connect annab 

teile reaalajas teavet sõidukite ja juhtide tõhususe kohta. 

See novaatorlik süsteem edastab selget teavet sõiduki 

asukoha, kütusekulu, läbisõidu, sõidukpargi kasutuse ja 

jõudeaja kohta. See koostab ulatuslikke aruandeid, mis 

võimaldavad teil sõidukeid ja juhte võrrelda. DAF Connect 

optimeerib sõiduki kasutatavust, vähendab 

ekspluatatsioonikulusid ja parandab logistilist tõhusust ning 

viib sellega maksimumini teie kasumlikkuse kilomeetri kohta.

LFi eeliste hulka kuuluvad valdkonna juhtiv kasulik koormus, konkurentsitult parim 
manööverdusvõime ja suurepärane vastupidavus, mugavus ning juhisõbralikkus. Me oleme 
teinud DAFi eduka jaotusveokiga sammu edasi ja parandanud veelgi selle kasumlikkust. 
Tulemuseks on The New LF.  
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Uue LFi kaunis välisdisain jätab jõulise ja 
sõbraliku mulje, muutes veoki 
suurepäraseks reklaamiks teie ettevõttele.

UUS KATUSESPOILER JA PORITIIVAD

Uus katusespoiler ja poritiivad parandavad 

aerodünaamikat ja vähendavad kütusekulu 

kuni 4%.

UUS PARANDATUD NÄHTAVUSEGA UKS

Parandatud nähtavusega uks on uue LFi oluline 

uudislisa. See suurendab eriti linnasiseses 

jaotustranspordis ohutust, andes juhtidele 

parema ülevaate kabiini juhipoolse külje lähedal 

olevatest jalakäijatest ja ratturitest. 

Kõrvalistujapoolse ukse akent saab juhtida 

elektriliselt juhi poolelt ja see liugleb lahti.

Kõrgekvaliteediline 
välisdisain



PRAKTILINE ÜLAPANEEL

DAFi logo kohal on suur paneel, millel 

on piisavalt ruumi teie ettevõtte nime 

lisamiseks.

HÕBEDASED 

VÕREJOONED

Hõbedased jooned annavad 

uuele LFile jõulise, meeldiva 

ja kaasaegse välimuse.

UUENDATUD DAFi LOGO

DAFi logo on läbinud 

uuenduskuuri – kroomäärised 

ja atraktiivne alumiiniumpind 

sümboliseerivad veoki 

kvaliteeti.
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Ideaalne töökeskkond
Ühtaegu atraktiivne ja laialdase funktsionaalsusega 

armatuurlaud pakub maksimaalset kasutuslihtsust. Kõigi 

juhtseadisteni ulatub hõlpsalt ja need on funktsioonide alusel 

loogiliselt paigutatud. Eriti suure jõudlusega kütte- ja 

ventilatsioonisüsteem laseb salongi kiirelt ideaalsele 

temperatuurile viia. Ideaalne, kui juhid peavad mitmeid kordi 

päevas kabiini sisenema ja sealt väljuma.

Veelgi parem juhiteave
Kaunil ja teraval näidikupaneelil on selguse parandamiseks 

uued fondid ja uued stiilid. Juhi teabepaneel annab juhi 

mugavuse ja tõhususe parandamiseks rohkem teavet. 

Juhi töötõhususe veelgi suuremaks parandamiseks on 

seadistused rühmitatud näidikupaneelil loogilisemalt ja 

juhisoorituse abisüsteem (DPA) sisaldab veel rohkem 

ökonoomse sõidu nõuandeid.

Kõrgtehnoloogilised ohutussüsteemid
Uuel LFil on kaasaegsemad mugavus- ja ohutussüsteemid 

standardvarustuses. Nende hulka kuluvad täiselektrooniline 

pidurisüsteem ja adaptiivne püsikiirusehoidja* (ACC), mis 

reguleerib automaatselt veoki kiirust, et säilitada ohutut 

pikivahet eesliikuva sõidukiga. ACC-süsteemi on 

integreeritud esikokkupõrke hoiatus ja täiustatud 

hädapidurdussüsteem. Need süsteemid hoiatavad juhti 

kokkupõrkeohu korral ja aeglustavad sõidukit hädaolukorras. 

Sõidureast väljakaldumise hoiatussüsteem** hoiatab juhti, 

kui veok hakkab tahtmatult oma sõidureast välja kalduma. 

Suurepärane hoiupaikade hulk
Uuel LFil on lai valik hoiupaiku: ruumikas lukustatav laegas 

mootoritunnelil, külgtaskud uksepaneelidel ja kaks suurt 

laegast tuuleklaasi kohal. Kabiinidel Extended Day Cab 

(suurem päevakabiin) ja Sleeper Cab (ööbimiskabiin) on 

standardvarustuses kolm täiendavat lukustatavat 

hoiulaegast istmete taga; üks 16-liitrise mahuga ja kaks 

35-liitrise mahuga.

Juhi mugavuse teerajaja

*  Standardvarustuses kõigil variantidel, mille maksimaalne sõiduki brutomass (GVW) on üle 8 tonni ja millel on tagatelje õhkvedrustus, 

teiste variantide puhul valikvarustuses.

** Standardvarustuses kõigil LF-sõidukitel, välja arvatud ehitustööde mudelitel (valikvarustuses).

End mugavalt tundev juht on parem juht. Seetõttu on uue LFi puhul salongile nii palju tähelepanu 
pööratud. Juht tajub salongi astumise hetkest kõrgeima klassi mugavust, kasutajasõbralikkust ja 
ohutust.
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Uued kõrgekvaliteedilised viimistlusmaterjalid
Kabiinis on kõrgekvaliteedilised viimistlusmaterjalid – uued soojades 

toonides kangad istmel, kardinateks ja valikulisel madratsil. See kõik 

on mõeldud tekitama juhis koduse tunde salongi astumise hetkest.

Hästi reguleeritav iste
Uuel LFil on äärmiselt mugav, ulatuslikult reguleeritav juhiiste; 

reguleerimine kuni 180 mm pikisuunas ja 120 mm vertikaalsuunas. 

See võimaldab saavutada ideaalse sõiduasendi igas pikkuses 

juhtidel. Saadaval on ka vedrujõul tõusev juhiiste valikulise 

soojendusega.

Ergonoomiline disain
Reguleeritav mitmefunktsiooniline rool panustab suurepärase sõiduasendi 

saavutamisse. Sel on integreeritud lülitid püsikiirusehoidja, mootoriga 

pidurdamise, raadio ja käed-vabad telefonilahenduse TruckPhone 

kasutamiseks ning kliimasüsteem ja valikulise veoki navigatsioonisüsteemiga 

raadio kahekordne DIN-pesa on samuti käeulatuses.



Uued standardid 
mitmekülgsusele

THE NEW LF PURE EXCELLENCE





Jaotustranspordi keskne teema on personaalsete lahenduste pakkumine. Seetõttu on DAFi uuel 
LFil pakkumises ainulaadne valik mootoreid, jõuülekandeid ja teljeülekandeid, et tagada parim 
veok teie tööülesannete täitmiseks. Olenemata sellest, millise valiku teete, on parim töökindlus ja 
kütusekulu, suurepärane sooritus, madalad emissioonid ning konkurentsitu juhi mugavus iga uue 
LFi standardvarustuses. 

Hiilgav jõuülekanne



Võimsad mootorid
Uuel LFil on lai valik mootoreid. Nende hulka kuuluvad 

neljasilindriline 4,5-liitrine PACCAR PX-5 ja kuuesilindriline 

6,7-liitrine PACCAR PX-7. Tänu uuele tarkvarale ja 

optimeeritud kuumuse ning õhu haldusele on suurendatud 

maksimaalset pöördemomenti ja selle rakendumist 

madalatel kiirustel mõlema mootori puhul. Uued kiiremad 

tagateljeülekanded võimaldavad kasutada madalamad 

mootorikiirused. Koos mootoris tehtud uuendustega annab 

see kuni 6% kütusesäästu. Saadaval on uus variant 

kompaktse neljasilindrilise 3,8-liitrise PACCAR PX-4 

mootoriga.

Suurem juhi mugavus
PACCAR PXi mootorid vastavad iseenesestmõistetavalt 

uusimatele emissiooninormidele. Lisaks sellele tähendab 

nende kompaktne konstruktsioon, mille puhul mitmed 

komponendid on integreeritud mootoriplokki ja plokikaande, 

et mootorid on märkimisväärselt vaiksemad, mis omakorda 

suurendab juhi mugavust.

Vaikne variant
Spetsiaalne vaikne variant on turul olevatest ainulaadne 

lahendus, mis avab täiendavad jaotusvõimalused 

linnakeskkonnas. Tänu paljudele nutikatele tehnoloogiatele, 

sealhulgas spetsiaalsele mootoritarkvarale, on „vaiksel 

režiimil“ müra maksimumväärtus kõigest 70 dB(A). 

Tänu sellele on The New LF ideaalne lahendus peale- ja 

mahalaadimistöödeks linnapiirkondades, kus õhtuti, 

öösiti või varahommikuti kehtivad mürapiirangud. 

Ülitõhusad käigukastid
Maksimaalse tõhususe saavutamiseks on uue LFi 

varustuses lai valik 5-, 6-, 9- ja 12-käigulisi manuaalseid, 

automatiseeritud ja automaatkäigukaste. Nüüd on uue LFi 

võimsaima, 19-tonnise variandi jaoks saadaval Allisoni 

automatiseeritud käigukast.
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Ideaalne 

edu vundament 
Väike tühimass ja suur kandevõime asetavad uue LFi oma klassi liidrite hulka ja aitavad 
suurendada teie ettevõtte puhaskasumit. Uue LFi kaasaegne, tugev ja kerge šassii ei tee 
järeleandmisi jõulisuse ja paindlikkuse osas. 

Täielikult optimeeritud vedrustus
The New LF pakub äärmiselt mugavat sõiduelamust. 

Eesmine vedrustus on täielikult optimeeritud pakkuma 

ideaalset tasakaalu löögisummutuse, külgsuunalise 

stabiilsuse ja jäikuse vahel. Esiteljed (vahemikus 3,6 kuni 

7,5 tonni) pakuvad piisavat kandevõimet ülekoormamise 

vältimiseks, mis on oluline koormuste hajutamisel. Ning selle 

konkurentsitu manööverdusvõime tuleneb asjaolust, et sel 

on oma turusegmendi väikseim pöörderaadius.

Veelgi suurem kandevõime
LFil on tänu laiale šassiipikkuste ja teljevahede valikule juba 

oma klassi suurim kandevõime. Uue LFi teljevahed ulatuvad 

6,90 meetrini. See võimaldab saavutada üle 9-meetriseid 

laadimispikkusi, mis on antud turusegmendis ainulaadne. 

Pikem teljevahe tähendab ka seda, et sõiduk mahutab kuni 

1240 liitrit kütust, mis on oma klassis ainulaadne tulemus. 

See annab uuele LFile suure tööulatuse ja pakub juhile 

võimalust tankida madalaimate kütusehindadega kohtades.

Suure jõudlusega teljed
Tänu laiale tagaülekande- ja peaülekandekoostude valikule 

leidub optimeeritud LF iga tööülesande jaoks. Teljed on 

projekteeritud eesmärgiga tagada parim jõudlus, pikk 

kasutusiga ja maksimaalne sõidumugavus: kergeimast 

5-tonnisest SR 5.10 teljest 13-tonnise SR1344 tagateljeni, 

mis on mõeldud 19-tonnisele LFile täiendava kandevõime 

pakkumiseks. Peaaegu kõigi teljevariantide jaoks on 

valikvarustusena saadaval diferentsiaalilukk, mis pakub 

maksimaalset veojõudu ja juhitavust mis tahes olukorras.

Ülimalt sobiv kereehitajale
The New LF sisaldab ka uuendusi, mis muudavad selle 

mugavaks kereehitajate jaoks. Nende hulgas on uued, 

tehase keretäiendusmooduli (Body Attachment Module 

– BAM) programmid, mis võimaldavad kaubaruumide, 

tõsteplaatide, kallutusmehhanismide, kraanade ja muu 

seadmestiku kiiret ning hõlpsat paigaldamist. Lisaks 

suurendavad paindlikkust täiendavad teljevahede ja 

üleulatuvate tagaosade kombinatsioonid. See võimaldab 

konfigureerida šassiid tootmise käigus igat tüüpi kerede ja 

pealisehitiste jaoks.
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DAFi teeninduskontseptsioon

Transpordi 
terviklahendus



Hiilgavad tulemused transporditõhususes hõlmavad rohkemat kui täiustatud veok. DAF pakub 
erinevatest professionaalsetest teenustest koosnevat transpordi terviklahendust, mis aitab teil valida 
õige sõiduki, saada finantseerimispakkumine ja hallata oma sõidukiparki maksimaalse tõhususega. 

DAF MultiSupport
Paindlik remondi- ja hooldustööde teenus tagab teile kindla 

kilomeetrihinna eest maksimaalse kindlustunde. Te määrate 

teenusetaseme, mis vastab kõige paremini teie vajadustele ja 

laiendate seda vajadusel, et see kataks ka haagised ja 

kereehituse. Hoolduse planeerimise ja haldusküsimustega 

tegeleb teie eest DAFi edasimüüja. Selle tulemusena saate 

keskenduda oma põhitegevusele kindlas teadmises, et teie 

sõidukipark on alati ideaalses seisukorras. 

PACCAR Financial
DAFi ettevõttesisene finantseerimisüksus PACCAR 

Financial omab 50-aastast kogemust transpordisektoris 

personaalse finantseerimisteenuse pakkumisel. Nende 

ainulaadne arusaamine teie igapäevasest äritegevusest 

teeb neist teile ideaalse partneri. Nende personaalsed 

finantseerimislahendused ei piirdu ainult sõidukipargi 

soetamise finantseerimisega, vaid hõlmavad 

terviklahendusi, sealhulgas kereehitust ja haagiseid 

koos remondi- ja hoolduslahendustega.

PACCAR Parts
Lisaks DAFi originaalvaruosadele ja PACCARi mootori 

varuosadele on PACCAR Partsi valikus üle 70 000 

universaalse TRP veoki- ja haagiseosa (sh töökodade 

kulutarvikud) igat marki veokitele ja haagistele. Tänu 

jaotuskeskustele Hollandis, Ühendkuningriigis, Venemaal, 

Ungaris ja Hispaanias suudab PACCAR Parts tarnida tellitud 

kaupu kogu Euroopasse 24 tunni jooksul. Lisaks on 

tarneedukus 99,98%, mis teeb PACCAR Partsist 

tegevusvaldkonna parima. Max Cardi omanikud saavad ka 

spetsiaalseid pakkumisi ja soodustusi.

DAF ITS
DAFi rahvusvahelist veokiteenindust (ITS) üritatakse sageli 

kopeerida, kuid mitte kunagi samaväärselt. Millises Euroopa 

osas te ka ei viibiks – abi on kõigest telefonikõne kaugusel. 

Meie teenindusmeeskond abistab teid viieteistkümnes 

erinevas keeles, 24 tundi ööpäevas ja 365 päeva aastas. 

Meie kohalikud tehnikud teevad kõik endast oleneva, et teie 

veok kiirelt tagasi teele saada.

DAFi edasimüüjavõrgustik
Tänu meie laiaulatuslikule professionaalsete müügi- ja 

teenindusedasimüüjate võrgustikule leidub alati läheduses 

DAFi edasimüüja, kes on valmis pakkuma teile 

ekspertteenust kogu teie sõiduki kasutusea vältel. Kõrge 

kvalifikatsiooniga DAFi tehnikutel on süvateadmised teie 

sõiduki kohta, mis tagab kiire ja tõhusa remondi ning 

hoolduse PACCARi, DAFi ja TRP originaalvaruosi kasutades. 

See tagab sõiduki maksimaalse kasutatavuse ja kõrge 

jääkväärtuse.

DAFi sõiduakadeemia
Kõrgeima transporditõhususe saavutamise lahutamatuks 

osaks on juhid. DAFi kursused aitavad neil vähendada 

kütusekulu, suurendada motivatsiooni ja saavutada paremat 

liiklusohutust. Meie kursused läbinud juhid saavutavad suisa 

kuni 10% kütusekokkuhoiu ja võtavad kasutusele ohutuma 

ning lõõgastunuma sõidustiili.

DAF Connect
Meie transporditõhususe suurendamise püüdlusi toetav uus 

sõidukipargi ühendussüsteem DAF Connect annab teile 

reaalajas teavet teie veokite ja juhtide soorituse kohta. 

Kohandatav ja kasutajasõbralik võrguühendusega 

armatuurlaud esitab selget teavet sõiduki asukoha, 

kütusekulu, läbisõidu, sõidukipargi kasutuse ja jõudeaja 

kohta. Lisaks koostab see ulatuslikke kütusearuandeid 

hetke- ja minevikuandmetega, võimaldades teil sõidukeid ja 

juhte võrrelda. Reaalajas sõidukipargi jälgimise funktsioon 

kuvab veoki täpse asukoha, võimaldades lihtsat sõidukipargi 

planeerimist koos kauguste, marsruutide ja sõiduaja 

kuvamisega. Saate seadistada ka ise hoiatusi, mis 

edastatakse hälvete esinemisel parameetrites (nt kiirus, 

marsruut, asukoht ja kütusekulu), et saaksite kohe vajalikud 

meetmed tarvitusele võtta. DAF Connect optimeerib sõiduki 

kasutatavust, vähendab ekspluatatsioonikulusid ja parandab 

logistilist tõhusust ning viib sellega maksimumini teie 

kasumlikkuse kilomeetri kohta.
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Saadaval ka ehitustööde variandina

VEDUKI ŠASSIIKONFIGURATSIOON
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CONSTRUCTION 
DAY CAB

LF  
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LF 150
LF 170
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LF 180
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LF  
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LF 180
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LF 260
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PACCAR PX-4 MOOTOR
Mootori tüüp Jõudlus Pöördemoment Emissioonitase

PX-4 115 115 kW / 156 hj (2600 p/min) 500 Nm (1200–1900 p/min) Euro 6

PX-4 127 127 kW / 172 hj (2600 p/min) 600 Nm (1300–1700 p/min) Euro 6

PACCAR PX-5 MOOTOR
Mootori tüüp Jõudlus Pöördemoment Emissioonitase

PX-5 135 135 kW / 184 hj (2300 p/min) 750 Nm (1100–1600 p/min) Euro 6

PX-5 157 157 kW / 213 hj (2300 p/min) 850 Nm (1200–1500 p/min) Euro 6

PACCAR PX-7 MOOTOR
Mootori tüüp Jõudlus Pöördemoment Emissioonitase

PX-7 172 172 kW / 234 hj (2300 p/min) 900 Nm (1000–1700 p/min) Euro 6

PX-7 194 194 kW / 264 hj (2300 p/min) 1000 Nm (1000–1700 p/min) Euro 6

PX-7 217 217 kW / 295 hj (2300 p/min) 1100 Nm (1000–1700 p/min) Euro 6

PX-7 239 239 kW / 325 hj (2300 p/min) 1200 Nm (1100–1700 p/min) Euro 6
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A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY
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OÜ Truck Trading Estonia 
Tähe 106C
51013 Tartu
Estonia
www.tte.ee

Käesolevast trükisest ei tulene mingeid õigusi. DAF Trucks N.V. jätab endale õiguse muuta toote 

tehnilisi andmeid etteteatamiseta. Tooted ja teenused on kooskõlas müügi hetkel kehtivate Euroopa 

Liidu direktiividega, kuid võivad olenevalt teie asukohariigist erineda. Värskeima teabe saamiseks 

pöörduge DAFi volitatud edasimüüja poole.




