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XF XG XG+

EN NY STANDARD EN LIGA FÖR SIG SJÄLV DET NYA FLAGGSKEPPET

När det kommer till långdistans 

och internationell transport sätter 

den nya generationens XF en 

helt ny standard. Med avancerad 

aerodynamik, oöverträffad 

bränsleeffektivitet och den lägsta 

koldioxidutsläppen. Ribban höjs 

väsentligt inom säkerhet med 

funktioner som branschledande 

Direct Vision. Dessutom sänks 

driftkostnaderna avsevärt med 

serviceintervall på bara en  

gång om året.

Den nya generationen XG+ är 

DAF:s flaggskeppsmodell. Det är 

den absoluta toppen av komfort 

och lyx i lastbilsbranschen. Den 

tar rymlighet till en helt ny nivå 

och erbjuder oöverträffad ståhöjd. 

Den kommer med de bästa 

alternativen när det gäller extra 

komfort, styling och multimedia. 

Dessutom introduceras en ny nivå 

av säkerhet för förare och andra 

trafikanter på vägarna. DAF XG+ 

överträffar alla andra lastbilar på 

marknaden.

Den nya generationens 

DAF XG skapar ett nytt 

toppmarknadssegment: det är 

den första lastbilen någonsin 

som utnyttjar EU-regler om vikt 

och mått. Den förlängda hytten 

erbjuder oöverträffad yta och 

överlägsen komfort - perfekt för 

resor med längre varaktighet. 

Och den har den bästa 

bränsleekonomin på marknaden 

tack vare optimal aerodynamisk 

design och en extremt effektiv 

drivlina.



Den nya standarden
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I en klass för sig 
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Det nya flaggskeppet
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Ojämförlig interiör
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ENASTÅENDE PRESTANDA MED NYA EU-REGLER FÖR 
VIKTER OCH MÅTT

PERFEKT 
AERODYNAMISK 
FORMGIVNING

Nya generationens DAF-lastbilar är de första som 

någonsin använder de nya EU-reglerna för vikter och 

mått. Vår förlängda hytt ger exceptionell aerodynamik 

och minskade koldioxidutsläpp. Den nya hytten ger 

också ett enastående och mycket större synfält, vilket 

ger oöverträffad säkerhet. Dessutom har den extra 

längden gjort att vi kunnat skapa en otroligt rymlig 

interiör där förare kan arbeta, slappna av och sova.

Den här nya friheten för konstruktörerna har gjort det 

möjligt för oss att skapa en strömlinjeformad hytt som 

inte kompromissar med den suveräna aerodynamiken, 

den snygga stilen eller den enastående designen. Den 

eleganta grillen, den högkvalitativa LED-belysningen 

och det robusta utseendet samverkar för att skapa en 

raffinerad exteriör som är före sin tid.

När dimensionerna 
ges utrymme föds 
något unikt

”Vi har utformat  
en serie som  
står redo för  

morgondagens värld.”

”Nya generationens 

DAF-lastbilar är 

resultatet av det största 

designprojektet  

som någonsin genomförts 

i vår historia.  

Målet var att skapa 

Europas mest 

eftertraktade lastbilar.  

Det uppnåddes.”

BART VAN LOTRINGEN
SENIOR DIRECTOR STYLING AND DESIGN

DAF TRUCKS N.V.
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Framtidens effektivitet
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Oöverträffad 
effektivitet 
Vi har utvecklat en helt ny hytt som är både snygg och extremt aerodynamisk. 
Den är konstruerad nedifrån och upp och vi har utnyttjat den nya lagstiftningen 
om vikter och mått så mycket det går. Vi har optimerat varje liten detalj i 
motorn, växellådan och bakaxlarna för att säkerställa enastående effektivitet 
i drivlinan. Vi uppgraderade kyl- och lufthanteringen och minskade samtidigt 
fordonsvikten. Tillsammans bidrar de här förbättringarna till en exemplarisk 
ökning av bränsleeffektiviteten med 10 %*.

0.4%
SMART REGLERING

   0.4%
DRIVLINA OCH BROMSAR

0.3%
VIKT

0.2%
KYLNING OCH LUFTINTAG2.6%

1.4%
KAMEROR ISTÄLLET  
FÖR SPEGLAR  

4.7%
FÖRLÄNGD HYTT

MOTOR- OCH  
EFTERBEHANDLINGSSYSTEM
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Exceptionell 
aerodynamik
Aerodynamiska prestanda är en hörnsten i nya generations DAF.
Efter omfattande simuleringar och vägtest omfattar den optimala konstruktionen 
en mängd nya aerodynamiska egenskaper. Dessa resulterar i extremt lågt 
luftmotstånd genom att de styr vinden runt, genom och under lastbilen.  
Alla dessa egenskaper ger en 19-procentig förbättring av aerodynamiska 
prestanda, vilket ökar bränsleeffektiviteten och ditt resultat.

REJÄLT VÄLVD  
VINDRUTA
Vi presenterar en 
branschnyhet: en mycket 
välvd vindruta. Den 
kombinerar de bästa 
siktlinjerna med den bästa 
aerodynamiken.

FÖRLÄNGD  
HYTTFRONT
Den nya lagstiftningen om vikter 
och mått möjliggör en förlängd 
hyttdesign som ger utmärkt 
aerodynamisk effektivitet, 
tillsammans med en extremt rymlig 
interiör för överlägsen förarkomfort.

LUFTSKÄRMAR

SLUTNA HJULHUSKÅPOR

Konkavt formade skärmar och 
hyttförlängare för perfekt passning 
till släpvagnen. Detta förbättrar 
aerodynamiken och bidrar till 
bränsleeffektivitet och lägre utsläpp.

De slutna hjulhuskåporna i kombination med de 
unika rundningarna minskar turbulensen och ökar 
den aerodynamiska effektiviteten.

Du kan maximera aerodynamiska prestanda genom att 
välja ett kameraövervakningssystem. Alternativt erbjuder vi 
speglar som är utformade för att minimera luftmotståndet, 
förbättra säkerheten och samtidigt öka den direkta sikten.

INNOVATIVA FRONT- OCH SIDOSPEGLAR ELLER 
VALFRIA KAMEROR

Aero-bottenplattan ger ett optimerat 
luftflöde under lastbilen.
På det här sättet minimeras 
turbulensen i underflödet för en mer 
aerodynamisk effektivitet.

AERO-BOTTENPLATTA
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AVSMALNAD HYTTDESIGN
Hytten är smalare fram och bredare 
bak. Denna avgörande designfunktion 
bidrar till utmärkt aerodynamisk 
prestanda.



Alla dessa  
motorinnovationer resulterar  
i branschledande kör- och  

bromsprestanda,  
vilket gör dessa lastbilar till 
rena drömmen att köra.

Nästa nivå i drivlineprestanda 
PACCAR-motorerna uppvisar många innovationer för oöverträffad effektivitet. De 
flesta PACCAR MX-11- och MX-13-motorer med multivridmoment ger 50 till 100 Nm 
större vridmoment på högsta växeln. Den toppklassade varianten 390 kW/530 hk ger 
2 550 Nm på varje växel och 2 700 Nm på högsta växeln, och en ny turbokompressor 
möjliggör ytterligare hastighetssänkning med maximalt tillgängligt vridmoment från 
endast 900 varv/min. En förbättrad MX-motorbroms ger upp till 20 % mer bromskraft 
och vid lägre varvtal.

Lufthantering
För den nya generationens DAF har ett helt nytt 

luftintagssystem utformats. Det är baserat på ett främre 

luftintag som leder luften direkt och genom den kortaste 

vägen till motorn, med endast minimalt temperatur- och 

tryckfall. Kombinationen med den nya frontmonterade 

laddluftkylaren garanterar maximal effektivitet.

Motorns efterbehandlingssystem
Motorns efterbehandlingssystem (Engine Aftertreatment 

System, EAS) har förbättrats avsevärt tack vare en 

ny design och ny ledningsdragning. Ett nykonstruerat 

avgassystem (”avgasrör över chassit”) bidrar till att 

ytterligare minimera värmeförlusterna mellan motorn och 

EAS för maximal effektivitet.

Standardsättande kylsystem
Nya generationens DAF-lastbilar XF, XG och XG+ drar 

nytta av bästa möjliga passiva kylning. Vi har lagt till 

flödesledare på nästa nivå i grillen och hyttmonterad 

inkapsling för utmärkt aerodynamik under huven. Det här 

säkerställer minimal aktivering av fläkten genom optimal 

användning av varje kilo luft som kommer in i grillen.

 

Nya generationens växellådor
Den nya generationens DAF-lastbilar är utrustade med 

automatiska TraXon-växellådor som standard för att 

leverera en effektiv, miljövänlig drivlina med utmärkt 

körbarhet. Med MX-13-motorn, förbättrat Eco-

prestandaläge och ökat vridmoment blir lastbilen en 

dröm att köra, särskilt vid krävande tillämpningar.

Smart bränslereglering
Nya funktioner för smart bränslereglering har lagts 

till. De omfattar tredje generationens förutseende 

farthållare och nya EcoRoll-funktioner som tillåter upp 

till 93 km/h i slutet av en sluttning. Optimerad EcoRoll 

förhindrar onödig bromsning och de energiförluster 

det leder till. Dessutom eliminerar förhandsvisande 

hastighetsreglering vid utförskörning, i kombination 

med den förbättrade MX-motorbromsen, behovet av en 

intarder, vilket minskar den totala fordonsvikten och ökar 

effektiviteten.

Förbättrade bakaxlar
Varje detalj av bakaxlarna har gåtts igenom för att 

förbättra effektiviteten. Lägre oljenivåer och nya drevlager 

bidrar till att minska förluster på grund av friktion. 

Bromsarna är också lägre i vikt och mer robusta. Den 

senaste generationen bromsok är 3,5 kg lättare och 

ny aktiv frikoppling av bromsoken förhindrar ytterligare 

friktionsminskningar.

Redo för framtiden
Den nya generationens DAF lastbilar representerar en 

helt ny och extremt energieffektiv fordontplattform, helt 

förberedd för framtidens energibärare som batteri eller 

väte, och framtida drivlinor inklusive e-motorer, plug-in 

hybrider, bränsleceller och vätgasförbränningsmotorer. 

Fordonets toppmoderna dieselmotorer är effektiva, rena 

och redo för de senaste generationen av biobränslen 

(inklusive gas till flytande och HVO) samt för förnybara 

e-bränslen för att ytterligare minska koldioxidutsläpp vid 

vägtransport.
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Framtidens säkerhet
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Överlägsen säkerhet
Nya generationens XF, XG och XG+ erbjuder enastående säkerhet för förare, 
medförare och passagerare samt för andra trafikanter. Stora fönster, låga bältlinjer 
och siktegenskaper som ett extra fönster i sidoväggen bidrar alla till att sätta nya 
standarder för direkt sikt. Och med en robust hyttstruktur, klassledande ergonomi och 
smarta funktioner som gör körningen säkrare, blir nya generationens lastbilar DAF 
branschledaren när det gäller säkerhet. 

Maximal direkt sikt
Optimal direkt sikt är en viktig 

egenskap hos den nya generationens 

XF, XG och XG+. Tack vare den 

smarta konstruktionen av den främre 

skiljeväggen har storleken på vindrutan 

ökats med imponerande 33 % och 

sidofönstren med vardera 15 %, vilket 

sätter en ny branschstandard för direkt 

sikt. Helt nya sidospeglar ger en perfekt 

balans mellan sikt, aerodynamik, stil och 

buller. Den smarta, tunna spegelenheten 

ökar den direkta sikten och minimerar 

döda vinklar. Dessutom samverkar ett 

stort fönster med trottoarvy i siktdörrarna 

med ett fällbart andreförarsäte till att ge 

föraren obegränsad sikt genom fönstret 

med trottoarvy. 

Passagerardörren med fönster har 

två nya funktioner. För det första kan 

passagerarsidans sidofönster sänkas helt 

då det åker ned mellan de två rutorna 

i fönstret med trottoarvy. För det andra 

har rutorna i fönstret med trottoarvy 

gjorts tillgängliga inifrån hytten för enkel 

rengöring.

Smart människa-maskin-gränssnitt
DAF:s filosofi är händerna på ratten, ögonen på vägen, 

när det gäller gränssnittet mellan människa och maskin. 

Det är därför som de primära körfunktionerna i nya 

generationens DAF-lastbilar manövreras från ratten 

eller omkopplarna på rattstången. Allt är inom räckhåll 

för föraren, från direkta körfunktioner och den digitala 

displaymenyn, till TraXon-växellådan och ljud och telefon. 

Sekundära körfunktioner styrs från fysiska reglage på 

en ergonomiskt utformad instrumentpanel, eftersom 

reglage är säkrare än alternativ som är inbyggda i 

pekskärmsmenyer.
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Robust hytt som inte lämnar 
någonting åt slumpen
Med den nya generationens lastbilar presenterar DAF den senaste tekniken när det 
gäller hyttens hållfasthet med en robust hyttstruktur som skyddar mot stötar på alla 
sidor. DAF har byggt unika energiabsorberande krocklådor på skiljeväggen medan 
de bakre krockzonerna är helt integrerade i hyttens baksida för att skydda mot 
rörliga laster. Dessutom minskar en programmerad rattrörelse stöten mot föraren och 
instrumentbrädan har stötabsorberande zoner som skyddar förarens knän.

FÖRUTSEENDE FARTHÅLLARE 
(PCC)

GENOMGÅENDE LED-BELYSNING

DAF CORNER VIEW 

ANPASSNINGSBAR FARTHÅLLARE 

VARNING FÖR KOLLISION 
FRAMIFRÅN 

AVANCERAT NÖDBROMSSYSTEM 
(AEBS)

SYSTEM FÖR VARNING VID 
FILBYTE

ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR 
RINGTRYCK

PROGRAMMERAD 
HYTTFÖRSKJUTNING (PROCADIS) 

SLÄPVAGNSBROMS FÖR LÅGA 
HASTIGHETER

DAF DIGITAL VISION SYSTEM

Nya generationens DAF-

lastbilar XF, XG och XG+ är 

utrustade med vårt patenterade 

system för programmerad 

hyttförskjutning (ProCaDis). 

ProCaDis, som introducerades i 

våra Euro 6-lastbilar, tillåter 40 cm 

hyttförskjutning på chassit under 

en olycka för att förhindra att hytten 

lossnar från chassit. Som ett resultat 

upprätthålls hyttstrukturen och 

maximerar överlevnadsutrymmet för 

personer i fordonet.

Digitala speglar för 
förbättrad indirekt sikt
Med DDVS (DAF Digital 

Vision System) kan du byta 

ut huvudspeglarna och 

vidvinkelspeglarna mot infällbara 

kameror monterade högt på 

hytten för att ge optimal sikt i alla 

väderförhållanden. Monitorerna är 

ergonomiskt placerade på vänster 

och höger sida inuti hytten, och 

med funktioner som automatisk 

panorering, extrabred vidvinkelvy 

och avfrostning gör DDVS det 

möjligt att manövrera säkert och 

enkelt.

DAF Corner View
När tillvalet DAF Corner View 

väljs kommer trottoar- och 

framåtspeglarna att bytas ut. Det 

ger ett mycket större synfält, som 

överskrider den täckning som krävs 

enligt lag markant, och det ger en 

betydligt bättre bild än traditionella 

speglar. DAF Corner View har en 

display som är logiskt placerad på 

andreförarens främre hörnstolpe, 

och den tar bort döda vinklar på 

fordonets front och på andreförarens 

sida av fordonet, vilket bidrar till att 

förbättra säkerheten vid vägkanten 

ytterligare.

Smarta funktioner för 
aktiv säkerhet
Nya generationens DAF-lastbilar 

har även en mängd funktioner 

för att maximera aktiv säkerhet. 

Dessa inkluderar bromsassistans, 

system för varning vid filbyte, 

nödbromsljus och City Turn Assist. 

Ett nytt avancerat nödbromssystem 

av tredje generationen varnar 

för en möjlig kollision med både 

stillastående och rörliga föremål 

vid körning i hastigheter upp 

till 80 km/h. Vi har också lagt 

till nya funktioner som DAF:s 

elektroniska parkeringsbroms för 

smart parkeringsbromsstyrning, en 

släpvagnsbroms för låga hastigheter 

för säker släpvagnskoppling 

och losskoppling och 

parkeringsbromsassistans för extra 

parkeringsbromskraft som hjälper 

föraren i en mängd olika situationer.
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Framtidens 
förarkomfort
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RON BORSBOOM
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

PRODUKTUTVECKLING
DAF TRUCKS N.V.

”Under den första 
testkörningen kunde 
vi redan känna att 
vi skapade något 

fantastiskt.”

”Vi vet vad förare vill ha 

när det gäller körbarhet, 

komfort och inredning.  

Så med DAF:s nya 

generation bestämde  

vi oss för att överträffa 

deras förväntningar.  

De här lastbilarna erbjuder 

den bästa körningen  

ute på vägarna.”

Utmärkt  
förarkomfort
Från drivlinan till fjädringen, från hyttens interiör till säten 

och bäddar – vi har tagit varje möjlighet att ge dig suverän 

förarkomfort. Resultatet är den jämnaste åkkomforten på 

marknaden i kombination med den bästa miljön för körning, 

avkoppling och sömn.

Enastående körbarhet
Tack vare det ökade vridmomentet på toppväxeln är 

PACCAR MX-11- och MX-13-motorerna inte bara extremt 

effektiva, utan de ger även utmärkt körbarhet. Dessutom gör 

den nya TraXon-växellådan manövreringen mycket enklare.

Jämnare än någonsin
Den utökade hyttlängden drar fördel av en ny främre 

chassikonstruktion med högre torsionsstyvhet och en 

viktminskning på 38 kg, som båda bidrar till exceptionell 

förarkomfort. Dessutom bidrar en ny hyttfjädring med en ny 

dämpningskonstruktion till att minska vibrationerna i drivlina, 

säten och styrning, vilket ytterligare ökar komforten. 

Bakaxelfjädringen har också optimerats. Ny geometri 

och en ny placering av vändskivan ger en vidgad hjulbas 

för den nya generationens XG och XG+, vilket garanterar 

överlägsen åkkomfort och väghantering, även på de värsta 

vägunderlagen.

Tyst, mycket tyst
Nya generationens DAF-lastbilar sätter också nya 

standarder för låga bullernivåer, så att du kan hålla dig vaken 

längre. Lägg därtill en innovativ utformning av styrsystemet 

med minskad styransträngning så har du helt enkelt den 

bästa körupplevelsen på vägen.
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Avancerade sätesalternativ
För extra bekvämlighet kan det svängbara sätet (tillval) 

för XG och XG+ vridas med upp till 110º så att föraren 

kan arbeta eller koppla av bekvämt efter en lång dag 

ute på vägarna. Och det fällbara andreförarsätet ger inte 

bara obegränsad sikt genom siktdörren, utan kan även 

fällas ihop och bilda ett bord. 

Helt nya digitala displayer
Vi har introducerat helt nya digitala displayer som ger 

ett högkvalitativt människa-maskin-gränssnitt. På den 

centrala skärmen på 12 tum med förstklassigt utseende 

visas en mängd information. Två valbara teman, fyra 

detaljnivåer och anpassade inställningar manövreras 

från ratten. Vi har också förbättrat ljudet från varningar 

och meddelanden för att förbättra körupplevelsen och 

minska irritationen. 

 

Den valbara extra skärmen på 10 tum sitter till höger om 

ratten och har telefonspegling, infotainment, navigering 

med mera. DAF:s infotainmentsystem finns i tre olika 

varianter: Standard, Luxury och Exclusive, som ger 

ökande nivåer av digital radio, strömningstjänster, 

navigering, kameravyer, DAF Connect och 

tredjepartsappar. Möjligheten att konfigurera DAF:s 

infotainmentsystem enligt personliga önskemål bidrar till 

att skapa den perfekta miljön för föraren.

DEN CENTRALA 
DISPLAYEN KAN 
ANPASSAS EFTER 
FÖRARENS BEHOV

Omkonstruerad klimatanläggning
En trivsam innemiljö för bilkörning och sömn är viktig 

för förarkomforten. Vi har utrustat klimatanläggningen 

med nya luftventiler som riktar optimal temperatur till 

föraren och andreföraren. För att säkerställa maximal 

energieffektivitet för uppvärmning och kylning har vi 

konstruerat om klimatanläggningen. Nya generationens 

DAF XG+ erbjuder också ett helt integrerat 

parkeringsklimat som tillval, vilket säkerställer att föraren 

har det bekvämt även när fordonet står stilla.

Med bara tre steg, även på de högsta modellerna, är hytten mycket enkel att stiga in i och ut ur.  
Och vilken värld som väntar väl där inne! Ny lagstiftning om vikter och mått innebär att hytten är 
otroligt rymlig. Det mer än tillräckligt med utrymme för förare att kunna stå upprätt i alla modeller. 
När förarna har satt sig har de marknadens största justeringsmöjlighet av säte och ratt. Enbart 
ratten har ett enormt justeringsintervall, från horisontellt till den typen av vinkel som finns i en 
vanlig bil. Så att varje förare kan hitta det perfekta läget för den ultimata bekväma körningen.

Justerbar för ultimat komfort
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Efter en produktiv dag bakom ratten behöver en förare sova gott, så vi har gjort allt för 
att få bäddavdelningen absolut perfekt. Den nya generationens DAF XF har en extremt 
bekväm säng, men XG och XG+ överträffar dina förväntningar. Den är 80 cm bred och 
sätter en ny standard för komfort och kvalitet. XG och XG+ har dessutom ett justerbart 
nackstöd som tillval och helt elektriskt justerbar avkopplingssäng. Så att föraren kan välja 
den idealiska ställningen för vila och få den perfekta nattsömnen. Det finns till och med 
alternativ för en övre sovsäng eller bagagesäng. Sov gott.

Otroligt bekväm bäddavdelning

NYA GENERATIONENS  
DAF-LASTBILAR 
ERBJUDER GOTT OM 
FÖRVARINGSUTRYMME I 
HYTTEN

Uppdaterad bakre 
väggpanel
De mest användbara funktionerna 

kan styras från den bakre panelen, 

t.ex. väggbelysning, temperatur 

och fönster. Den har ett reglage 

till takluckan, panikknapp 

och kameraövervakningsläge 

tillsammans med en USB-port som 

tillval för laddning av en surfplatta 

eller telefon. Alltsammans gör hytten 

till ett verkligt andra hem.

Enormt 
förvaringsutrymme
Den nya generationens DAF-lastbilar 

har rymliga hytter och erbjuder 

ett enormt förvaringsutrymme 

i takkonsolen, ovanpå 

instrumentbrädan, i dörrfickorna och 

bäddavdelningen, särskilt under den 

nedre bädden. 

Ett litet, praktiskt fack med en 

standard-USB-kontakt och ett 

12 V-uttag finns tillgängligt för 

laddning av mobiltelefon eller bärbar 

dator. Den stora förvaringsbehållaren 

nedanför erbjuder gott om 

plats för papper, dokument och 

andra föremål, samt en dubbel 

mugghållare och tre kortplatser 

(kreditkort). Det finns ett stort 

utdragbart bord som passar för 

måltider eller arbete. Kylskåpslådan 

har en unik inbyggd flaskhållare som 

håller drycker svala. Och med gott 

om plats för mikrovågsugn och TV, 

tillsammans med telefonförvaring 

och laddning som tillval, har föraren 

en fantastisk miljö för körning och 

avkoppling. 

Fantastisk  
LED-innerbelysning
Precis som med ytterbelysningen 

använder hyttbelysningen LED-

teknik fullt ut och erbjuder en  

rad olika alternativ för att göra 

körning, avkoppling och sömn  

ännu bekvämare. 
Nya generationens XG och XG+ 

kan också komma med tillvalet 

stämningsbelysning som utnyttjar 

hyttens rymlighet till fullo. Med 

15 LED-lampor och -ljusremsor 

kan föraren justera ljusfärg och 

ljusstyrka för att uppnå perfekta 

ljusförhållanden. 

Kvalitet i material
och finish
Interiören i nya generationens 

DAF-lastbilar ser ut och känns 

som i en lyxbil. Vi har använt 

material och finish av hög kvalitet 

i hela hytten, från sätena och 

instrumentpanelsdekorer till 

väggarna och överbädden. 

I synnerhet har användning av 

de senaste soft-touch-materialen 

möjliggjort en vassare stil. 

MATERIAL OCH FINISH 
AV HÖG KVALITET I 
HELA HYTTEN
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Start the Future
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ALCANTARATYG LÄDER

Interiöralternativ

I den nya generationens DAF-lastbilar kan du sätta din personliga prägel på hyttens interiör. 
Välj mellan två snygga färgscheman: mörkt och varmt eller ett mer exklusivt ljust och lyxigt 
alternativ. Och alternativ för dekorationspanelerna: Natura, ett sofistikerat förstklassigt 
träutseende, Argenta med sin eleganta silverfinish eller den mörkare, smakfullt mönstrade 
Hexagon. Oavsett vad du väljer kan du vara säker på att hyttens inredning har ett 
ultramodernt, förstklassigt utseende och känsla i linje med resten av lastbilen. Kombinera 
stil och funktion i perfekt harmoni.

Definiera din personliga stil
Säten

NATURA

ARGENTA

HEXAGON

Standard
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ARGENTA

NATURAHEXAGON

Valbart



Förutom hyttens interiör kan du även anpassa exteriören efter din egen smak och dina behov. 
Sidoväggar, LED-strålkastare, speglar och kameror kan alla skräddarsys för extra säkerhet, 
effektivitet och stil.

Anpassningsbar exteriör

Sidoväggens utseende

SVÄRTA

SIDOFÖNSTER

SVÄRTA OCH 
KROM

HYTTFÄRG

Speglar/kamera

SPEGLAR SPEGLAR OCH CORNER VIEW KAMEROR OCH CORNER VIEW

Dörr med fönster

XF UTAN DÖRR MED FÖNSTER XF MED DÖRR MED FÖNSTER

Strålkastare

LED-BELYSNING LED-BELYSNING MED KURVLJUS LED-BELYSNING MED KURVLJUS OCH DIMLJUS
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DAF Multisupport
Det här är ett flexibelt reparations- och underhållsavtal 

som ger maximal säkerhet till ett fast pris per kilometer. 

Du bestämmer vilken servicenivå som bäst motsvarar 

dina aktuella krav och utökar den sedan vid behov till att 

omfatta släp och/eller kaross. DAF-återförsäljaren sköter 

underhållsplaneringen och administrationen. Det betyder 

att du kan fokusera på kärnverksamheten i vetskap om att 

vagnparken alltid är i perfekt skick.

PACCAR Financial
PACCAR Financial är DAF:s egen finanspartner. De 

har sex årtionden av global erfarenhet av att erbjuda 

anpassad finansiering inom transportsektorn. De är väl 

insatta i din verksamhet, och det gör PACCAR Financial 

till en pålitlig samarbetspartner. De erbjuder anpassade 

lösningar som täcker såväl finansieringen av vagnparken 

som heltäckande kombinationer, inklusive påbyggnader 

och släp samt alternativ för reparationer, underhåll och 

försäkring.

PACCAR Parts
Förutom DAF-reservdelar och PACCAR-motordelar 

levererar PACCAR Parts fler än 70 000 TRP Truck & 

Trailer-universaldelar till alla fordons- och släpvagnsfabrikat, 

inklusive leveranser till verkstäder. PACCAR Parts har 

distributionscentraler i Nederländerna, Storbritannien, 

Ryssland, Ungern och Spanien och levererar inom 

24 timmar över hela Europa. Leveranstillförlitligheten 

ligger dessutom på 99,98 %, vilket gör PACCAR Parts 

bäst i branschen. Max-lojalitetsmedlemmar får också 

specialerbjudanden och rabatter.

DAF ITS
Olyckor och haverier är en oundviklig del av 

transportverksamheten, även för de bästa lastbilarna. Så 

det är bra att veta att DAF:s International Truck Service 

(ITS) bara är ett telefonsamtal bort. Det är allt som behövs 

för att tillkalla hjälp, oavsett var du befinner dig i Europa. 

Dygnet runt, alla dagar om året är service tillgänglig från 

lokala mekaniker som gör allt de kan för att snabbt få 

lastbilen tillbaka på vägen igen.

DAF-återförsäljarnätverk
Vi har ett omfattande nätverk av professionella säljare 

och återförsäljare. Det betyder att det alltid finns en 

DAF-representant som kan ge dig expertråd, under hela 

lastbilens livslängd. DAF:s högt kvalificerade mekaniker 

känner ditt fordon utan och innan. Du får snabba och 

effektiva reparationer och underhåll med PACCAR-, DAF- 

och TRP-delar i original. På så sätt får du högsta möjliga 

fordonstillgänglighet och ett högt andrahandsvärde.

DAF Driver Academy
Föraren är den viktigaste länken till att nå högsta 

transporteffektivitet. På DAF:s utbildningskurser får 

de lära sig att minska bränsleförbrukningen, hantera 

trafiksituationer bättre och öka säkerheten på vägarna. 

Faktum är att förare som genomför våra kurser kör upp till 

10 % mer ekonomiskt och minskar slitaget på kort sikt.

DAF Connect
Med det nya DAF Connect-hanteringssystemet för 

vagnparker får du realtidsinformation om hur dina 

lastbilar och förare presterar, vilket kan förbättra 

transporteffektiviteten. Vi har tagit fram en anpassningsbar 

och användarvänlig instrumentpanel, med tydlig 

information om fordonens plats, bränsleförbrukning, 

körsträcka, utnyttjandenivå av vagnparken samt 

tomgångstid. Du får dessutom omfattande 

bränslerapporter med aktuella och tidigare data, så att du 

kan jämföra fordon och förare. I live-vagnparksvisningen 

ser du exakt information om vagnparkens placering, så att 

du kan planera avstånd, rutter och körtider så effektivt som 

möjligt. Du kan dessutom få självinställda meddelanden vid 

avvikelser från hastighet, rutt, plats och bränsleförbrukning 

så att du omedelbart kan vidta åtgärder. Med DAF Connect 

maximerar du lönsamheten per kilometer genom att 

optimera fordonstillgängligheten, minska driftskostnaden 

och förbättra logistikeffektiviteten.

DAF Transport Efficiency 
Nya generationens DAF-lastbilar kan ha ändrat allt när det gäller effektivitet, säkerhet 
och förarkomfort, men vissa saker förändras aldrig. DAF erbjuder alltid en heltäckande 
transportlösning som omfattar en rad professionella tjänster. Det gör det enklare att välja 
rätt fordon, ordna finansiering och underhålla vagnparken på ett effektivt sätt.
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PACCAR MX-11 270
Torque New Generation DAF

Power

11
03

21

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

Multi Torque

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

2100

1900

1700

1500

1300

1100

Nm

40

80

120

160

200

240

280

320

60

100

140

180

220

260

300

340

100

60

380

420

460  hp

340

300

260

220

180

140

kW

PACCAR MX-11 300
Torque New Generation DAF

Power

11
03

21

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

Multi Torque

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

2500

2300

2100

1900

1700

1500

1300

2400

2200

2000

1800

1600

1400

Nm

40

80

120

160

200

240

280

320

60

100

140

180

220

260

300

340

100

60

380

420

460  hp

340

300

260

220

180

140

kW

PACCAR MX-11 330
Torque New Generation DAF

Power

11
03

21

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

Multi Torque

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

2700

2500

2300

2100

1900

1700

1500

2600

2400

2200

2000

1800

1600

Nm

90

130

170

210

250

290

330

370

110

150

190

230

270

310

350

390

380

420

460

500  hp

340

300

260

220

180

140

kW

PACCAR MX-13 315
Torque New Generation DAF

Power

11
03

21

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

Multi Torque

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

2700

2500

2300

2100

1900

1700

1500

2600

2400

2200

2000

1800

1600

Nm

90

130

170

210

250

290

330

370

110

150

190

230

270

310

350

390

380

420

460

500  hp

340

300

260

220

180

140

kW

PACCAR MX-13 355
Torque New Generation DAF

Power

11
03

21

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

Multi Torque

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

2900

2700

2500

2300

2100

1900

1700

2800

2600

2400

2200

2000

1800

Nm

130

170

210

250

290

330

370

410

150

190

230

270

310

350

390

430

380

420

460

500

540

580  hp

340

300

260

220

180

kW

PACCAR MX-13 390
Torque New Generation DAF

Power

11
03

21

ECE R24-03 (ISO 1585) EURO 6

Multi Torque

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

10 11 12 13 14 159 16 x 100 min-18 17 18

2900

2700

2500

2300

2100

1900

1700

2800

2600

2400

2200

2000

1800

Nm

130

170

210

250

290

330

370

410

150

190

230

270

310

350

390

430

280

240

200

560  hp

520

480

440

400

360

320

kW

PRESTANDA MX-11 270 MX-11 300 MX-11 330

Uteffekt vid nominellt varvtal 
ECE R24-03/ISO 1585

270 kW/367 hk vid 1 600  
varv/min.

300 kW/408 hk vid 1 600  
varv/min.

330 kW/449 hk vid 1 600  
varv/min.

Vridmoment
ECE R24-03/ISO 1585

1 950 Nm vid 900–1 125  
varv/min.1]

1 800 Nm vid 900–1 400  
varv/min.

2 150 Nm vid 900–1 125  
varv/min.1]

2 000 Nm vid 900–1 400  
varv/min.

2 350 Nm vid 900–1 125  
varv/min.1]

2 200 Nm vid 900–1 400  
varv/min.

Tomgångsvarvtal 550 varv/min. 550 varv/min. 550 varv/min.

PRESTANDA MX-13 315 MX-13 355 MX-13 390

Uteffekt vid nominellt varvtal 
ECE R24-03/ISO 1585

315 kW/428 hk vid 1 600  
varv/min.

355 kW/483 hk vid 1 600  
varv/min.

390 kW/530 hk vid 1 675  
varv/min.

Vridmoment
ECE R24-03/ISO 1585

2 300 Nm vid 900–1 125  
varv/min.1]

2 150 Nm vid 900–1 400  
varv/min.

2 500 Nm vid 900–1 125  
varv/min.1]

2 350 Nm vid 900–1 400  
varv/min.

2 700 Nm vid 900–1 125  
varv/min.1]

2 550 Nm vid 900–1 400  
varv/min.

Tomgångsvarvtal 550 varv/min. 550 varv/min. 550 varv/min.
1] på högsta växeln för direktdrivna växellådor och på de två högsta växlarna för växellådor med överväxel 

Specifikationer

XF 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
XF 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
XF 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 hk)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 hk)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 hk)

XG 450 MX-11 (333 kW / 449 hk)
XG 430 MX-13 (315 kW / 428 hk)
XG 480 MX-13 (355 kW / 483 hk)
XG 530 MX-13 (390 kW / 530 hk)

XG+ 450 MX-11 (333 kW / 449 hk)
XG+ 430 MX-13 (315 kW / 428 hk)
XG+ 480 MX-13 (355 kW / 483 hk)
XG+ 530 MX-13 (390 kW / 530 hk)

Lastbilar

Dragbilar

FA
4x2

FAR
6x2

FAS
6x2

FAN
6x2

FT
4x2

FTP
6x2

FTR
6x2

FTS
6x2

FTG
6x2

FTN
6x2

PACCAR MX-11 270 PACCAR MX-11 300 PACCAR MX-11 330PACCAR MX-11

PACCAR MX-13 315 PACCAR MX-13 355                      PACCAR MX-13 390PACCAR MX-13
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Tillgänglig Endast tillgängligt med icke-styrd drivaxel och endast för Storbritannien 

och Irland
Finns även som lågbyggdDrivaxel



STARTTHEFUTURE.COM

VIRTUALEXPERIENCE.DAF.COM
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DAF EXPLORER-APPEN

VIRTUELL DAF-UPPLEVELSE



A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

IATF16949
Quality

Management System

ISO14001
Environmental

Management System

Inga rättigheter kan härledas ur denna publikation. DAF Trucks N.V. förbehåller sig rätten att ändra 
produktspecifikationerna utan föregående meddelande. Alla produkter och tjänster uppfyller EU-direktiven 
som gällde vid tidpunkten för köpet, men de kan variera från land till land. För senaste information, kontakta 
din auktoriserade DAF-återförsäljare.

DAF Trucks N.V.

Hugo van der Goeslaan 1

P.O. Box 90065

5600 PT Eindhoven

Nederländerna

Tel: +31 (0) 40 21 49 111

Fax: +31 (0) 40 21 44 325
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S
E-

06
21


