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En lösning för varje tillämpning

Med våra lastbilar LF och nya generationens XD och XF 

lanserar DAF en komplett e-Range-portfölj. Den består 

av både dragbilar och lastbilar, batterikonfi gurationer 

som tillval och e-PTO:er – det säkerställer att varje 

lastbil kan skräddarsys för att passa fordonets 

tillämpning och därmed dina behov som kund. 

Nå ända fram
Räckvidden är tveklöst den viktigaste frågan när du 

överväger en helt elektrisk drivlina. Men den största 

räckvidden (över 500 km), vilken kräver ett 

batteripaket på 525 kWh, är inte alltid den mest 

lämpliga för din tillämpning. Begränsningar när det 

gäller vikt eller chassilayout påverkar också beslutet. 

Därför har DAF skapat programvara för ruttsimulering 

för återförsäljarnätverket, så att de kan ge dig bästa 

möjliga kunskap om hur du uppnår nollutsläpp. 

Programvaran tar hänsyn till alla variabler som 

kan påverka, från vanlig tung trafi k till användning 

av fordonsfunktioner som luftkonditionering eller 

uppvärmning. Resultatet är en realistisk simulering med 

jämförbar räckvidd, vilket säkerställer att du har optimal 

lastbilskonfi guration och laddningsstrategi.

Laddningsalternativ
DAF erbjuder även ett fl exibelt utbud av 

laddningsalternativ – från inbyggd laddning till 

snabbladdning – för att säkerställa att konfi gurationen 

är skräddarsydd för din verksamhet. Dessutom kan 

dessa laddningsstrategier användas i simuleringen för 

att eliminera onödig väntetid och se till att laddningen är 

helt optimerad för din tillämpning.

Behåll kontrollen
DAF erbjuder även stöd för att se till att både företaget 

och föraren använder ellastbilen till sin fulla potential:

■ DAF förarutbildning som förberedelse för dina dagliga 

körningar

■ En helt digital och interaktiv instrumentpanel så att 

föraren kan behålla kontrollen under resans gång

■ DAF Connected Services för att optimera din 

verksamhet

Vi har allt du behöver
Som förväntat är vårt servicenätverk fullt utrustat 

för att ta hand om dig som DAF Electric-kund. 

Dessutom erbjuder DAF sex års garanti på batterier 

och fullständiga reparations- och serviceavtal under 

elfordonets hela livslängd. Det ger dig fullständig 

trygghet när det gäller att hålla fordonet rullande på 

vägarna.

Vi är redo
Framtiden är här och vi är redo och villiga att hjälpa dig 

att inte bara ta klivet in i den, utan även att möta alla 

dess utmaningar. 

Inga rättigheter kan härledas ur denna publikation. DAF Trucks N.V. förbehåller sig rätten att ändra 
produktspecifi kationerna 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 den senaste informationen, 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

daf.com
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DAF MULTISUPPORT

Det här omfattande sortimentet av 

reparations- och serviceavtal leder till 

förutsägbara kostnader och maximal 

trygghet. Oavsett vilket avtal du väljer 

erbjuder de alla service och support av 

högsta kvalitet för dina fordon.

PACCAR FINANCIAL

PACCAR Financial är DAF:s egen 

fi nanspartner som tillhandahåller 

anpassad och fullständig fi nansiering inom 

transportsektorn. De är väl insatta i din 

verksamhet, och det gör PACCAR Financial 

till en pålitlig samarbetspartner.

PACCAR PARTS

PACCAR Parts levererar PACCAR-

originaldelar och DAF-originaldelar samt 

över 80 000 TRP-universaldelar för alla 

fabrikat på lastbil och släpvagn, inklusive 

verkstadsmaterial och tillbehör. Från sina 

egna distributionscenter levererar PACCAR 

Parts inom 24 timmar över hela Europa och 

resten av världen.

DAF CONNECT

Med den uppgraderade DAF Connect-

plattformen för vagnparkshantering får du 

realtidsinformation om hur dina lastbilar 

och förare presterar, vilket kan förbättra 

transporteffektiviteten. Den användarvänliga 

portalen kan anpassas så att den ger dig all 

viktig information du behöver. DAF Connect: 

mer drifttid, större inblick och mer effektivitet.

DAF DRIVER ACADEMY

DAF:s förarutbildning hjälper förare att 

prestera bättre när det gäller säker och 

effektiv körning.

DAF INTERNATIONAL TRUCK 

SERVICE (ITS)

Snabb, professionell hjälp fi nns tillgänglig 

dygnet runt på vägarna i hela Europa. 

Ring +31 40 21 43 000 för att prata direkt 

med en ITS-operatör.

DAF-ÅTERFÖRSÄLJARNÄTVERK

En DAF-återförsäljare är aldrig långt 

borta. Över hela Europa kan våra kunder 

räkna med cirka 1 000 DAF-återförsäljare 

och försäljnings- och servicepunkter för 

skräddarsydd rådgivning och oklanderlig 

service.

DAF-tjänster
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Kör för framtiden

DAF LF ELECTRIC

LF Electric är ren, tyst och har 

hög manövrerbarhet och den 

passar i alla stadskärnor med 

alla tillämpningar. Med inbyggd 

AC-laddning är den dessutom 

perfekt för enkel övergång till 

helt elektrisk drift.                                           

DAF XD ELECTRIC

XD är den bästa lastbilen för 

regional- och stadsdistribution och 

erbjuder förstklassig direkt sikt 

med panoramafönster, extremt 

lågt placerad instrumentbräda 

och en lågt monterad hytt. Den 

mest mångsidiga lastbilen för alla 

användningsområden.

DAF XF ELECTRIC

Den prisbelönta XF 

kombinerar oöverträffad 

säkerhet med 

framtidsinriktad förarkomfort. 

Med en räckvidd på upp till 

500 km är den här trucken 

idealisk för regionala eller 

nationella transporter.

DAF Trucks utvecklar innovativa lösningar på de utmaningar som transportbranschen nu står 
inför. Förändringar som utlösts av en kombination av EU-lagstiftning och mer lokal lagstiftning 
samt önskan att införa mer hållbara transporter har drivit fram övergången till lösningar för 
nollutsläpp i många städer.

I över 90 år har DAF-kunder kunnat lita på att vi levererar de bästa lastbilarna för komfort, 
körbarhet och effektivitet, tillsammans med den bästa servicen och supporten.

Du kan vara säker på att övergången till nollutsläppslösningar inte förändrar detta eftersom 
vi på DAF är helt förberedda på att vägleda dig genom denna övergångsperiod. Inte bara 
med en helt elektrisk drivlina för våra LF och nylanserade nya generationens DAF XD och XF 
med LFP-batterier, utan även genom att erbjuda dig de bästa råden för omställning av din 
verksamhet till eldrivet. Med toppmoderna ruttsimuleringar och en rad laddningslösningar 
kombinerat med anslutna tjänster.
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