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UUDEN SUKUPOLVEN DAF XD

Jakelualan 
tulevaisuus 
on täällä



Suunniteltu 
näyttämään 
tietä



Aivan uusi 
standardi

XD
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Nykypäivän vihreän asumisen kaupungit asettavat 

suuria vaatimuksia jakeluautoille. Ajoneuvojen on 

oltava hiljaisempia ja vähäpäästöisempiä sekä 

turvallisia haavoittuvien tienkäyttäjien kannalta. 

Kaupunkiolosuhteisiin sopiva uuden sukupolven  

XD-sarja on täynnä tämän mahdollistavia 

innovaatioita. Sarja edustaa parempaa turvallisuutta, 

tehokkuutta ja ajomukavuutta.

Astu 
tulevaisuuteen

DAF:n uusi XD-sarja edustaa jakelualan tulevaisuutta. Se nostaa rimaa alan 
vaatimuksissa ja tuo mukanaan uusia mielenkiintoisia ja mullistavia ominaisuuksia. 
Paras suora näkyvyys vilkkailla kaupunkialueilla. Kaksi askelmaa helpottavat 
kulkua, kun ohjaamoon noustaan ja sieltä poistutaan useita kertoja päivässä. 
Erittäin mukava ajoasento ja suurempi säätöalue kuin koskaan aiemmin. 
Näin saadaan erinomainen ympäristö ajoon, työskentelyyn ja lepoon.
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Modulaarisuus tuo mukanaan 
ensiluokkaisia ominaisuuksia
Uuden sukupolven XD-sarjan suunnittelun perustana 

on modulaarisuus, ja se kattaa samoja ensiluokkaisia 

ominaisuuksia kuin kaikissa muissa uuden sukupolven 

DAF-sarjoissa. Parhaimmat turvallisuusominaisuudet ja 

huomattavasti parannettu suora näkyvyys. Erinomainen 

aerodynaamisuus ja luokkansa paras polttoainetehokkuus. 

Lisäksi huomattava ajomukavuus. 

Oikea ohjaamomalli omaan 
jakelukäyttökohteeseen
Uuden sukupolven XD-ajoneuvoille on saatavilla kolme 

eri ohjaamomallia. Day Cab -ohjaamon takaosassa on 

runsaasti säilytystilaa, ja ohjaamo sopii etenkin kiireiseen 

päiväajoon. Sleeper Cab -ohjaamossa on suuri, mukava 

patja ja kätevä takaseinän ohjauspaneeli. Sleeper High 

-ohjaamon kattoa on korotettu niin, että ohjaamosta on 

saatu erinomaisen tilava ja mukava. Lisäksi saatavilla on 

laajasti katon ilmanohjaimia, jotka sopivat eri perävaunuihin 

tai päällirakenteisiin. Näin voit aina valita parhaimman 

ajoneuvon omaan käyttökohteeseesi.

Erinomainen 
turvallisuus, tehokkuus 
ja mukavuus kaikissa 
käyttötarkoituksissa.
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Tulevaisuuden 
turvallisuutta
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Ainutlaatuinen turvallisuus
Uuden sukupolven XD sarja on suunniteltu ainutlaatuisen turvalliseksi 
niin tienkäyttäjien, kuljettajien kuin apukuljettajienkin kannalta. Suora 
näkyvyys mahdollistetaan äärimmäisen suurilla ikkunoilla, hyvin 
matalalla olevilla ikkunoiden alareunoilla ja uusilla näkyvyyttä parantavilla 
huippuominaisuuksilla. Lisäksi uudessa DAF XD -mallissa on jäykkä 
ohjaamorakenne, luokkansa paras ergonomia ja ajoturvallisuutta 
parantavia älyominaisuuksia, joten se vastaa tulevaisuuden 
turvallisuusvaatimuksia.

Paras suora näkyvyys
Suoran näkyvyyden on oltava paras mahdollinen 

kaupunkialueilla, ja se on keskeistä uuden 

sukupolven XD-sarjassa. Ikkunat tarjoavat 

panoraamanäkymän ja kojelauta mahdollistaa 

näkymän ainutlaatuisen alas. Näin suora näkyvyys 

ylittää alan aiemmat vaatimukset. Lisävarusteena 

saatavan Vision Door -oven suuri reunakiveyksen 

näyttävä ikkuna ja taitettava apukuljettajan istuin 

takaavat edellä mainittujen ominaisuuksien kanssa 

harvinaislaatuisen näkyvyyden.

Suoraa näkyvyyttä parantavat laadukkaat 

sivupeilit, joissa yhdistyvät näkyvyys, 

aerodynaamisuus, tyylikkyys ja vähämeluisuus. 

Kapea peilin kotelo parantaa näkymää ja minimoi 

kuolleet kulmat.

Uusi Vision Dashboard -kojelauta
Uuden sukupolven XD-sarjassa 

kokonaisnäkyvyyttä on parannettu 

vakiovarusteluun kuuluvalla uudella Vision 

Dashboard -kojelaudalla. Siinä ikkunan alareuna 

on tuotu mahdollisimman syvälle, jolloin kuljettaja 

näkee hyvin alas.
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Digitaaliset peilit mahdollistavat 
parhaan epäsuoran näkyvyyden
Uusissa DAF XD -ajoneuvoissa on myös DAF 

Digital Vision System -järjestelmä (DAF DVS). 

Tämä huippujärjestelmä korvaa pää- ja 

laajakulmapeilit sisäänvedettävillä kameroilla, 

jotka on asennettu korkealle ohjaamoon. 

DAF DVS tarjoaa täydellisen näkymän kaikissa 

säätiloissa ergonomisesti sijoiteltujen näyttöjen 

avulla. DAF DVS:n edistykselliset ominaisuudet 

(esimerkiksi automaattinen panorointi, suuri 

laajakulmanäkymä ja huurteenpoisto) tekevät 

kaarreajosta turvallista ja ohjaamisesta helppoa. 

DAF Corner View
DAF Corner View’n ansiosta eteen ja 

apukuljettajan puolelle ei jää katvealueita, 

mikä parantaa kevyeen liikenteen käyttäjien 

turvallisuutta entisestään. Ei enää märkiä tai 

huurtuneita peilejä. Se onkin yksi kuljettajien eniten 

suosimista ominaisuuksista! 

Kädet ratissa, katse tiessä
Vilkkaiden kaupunkiteiden jalankulkijat ja 

pyöräilijät vaativat kuljettajalta valppautta. Niinpä 

DAF:n ”kädet ratissa, katse tiessä” -periaatetta 

on sovellettu myös uudessa DAF XD -sarjassa. 

Ensisijaisia ajotoimintoja käytetään ohjauspyörästä 

tai ohjauspylvään vivuista. Kaikki on kuljettajan 

käsien ulottuvilla aina suorista ajotoiminnoista 

digitaalinäyttöön, vaihteistoon, äänentoistoon ja 

puhelimen käyttöön asti. Toissijaisia ajotoimintoja 

voidaan käyttää ergonomisesti suunnitellun 

kojelaudan fyysisillä kytkimillä ja kosketusnäytöllä.
DAF DIGITAL VISION SYSTEM

VISION-KOJELAUTA

REUNAKIVETYKSEN NÄYTTÄVÄ IKKUNA 

/ VISION DOOR -OVI

DAF CORNER VIEW

APUKULJETTAJAN TAITETTAVA ISTUIN

■

■

■

■

■



Älykkäitä, aktiivisesti toimivia 
turvaominaisuuksia 
Kaikissa uuden sukupolven DAF-kuorma-autoissa 

on useita toimintoja turvallisuuden parantamiseen: 

jarrutusapu, kaistavahtijärjestelmä, hätäjarruvalot ja 

City Turn Assist -järjestelmä. Uusimman sukupolven 

kehittynyt hätäjarrutusjärjestelmä reagoi mahdollisesta 

törmäyksestä paikallaan oleviin ja liikkuviin kohteisiin 

aina 80 km/h:n nopeuteen asti. Uuden sukupolven 

XD-ajoneuvoihin saa myös lisävarusteena sähköisen 

DAF-seisontajarrun, joka mahdollistaa seisontajarrun 

älykkään hallinnan. Matalan nopeuden perävaunun 

jarru tekee perävaunun kytkennästä ja irrotuksesta 

turvallista. Lisäksi ajoneuvojen seisontajarruavustin 

lisää seisontajarrun voimaa ja auttaa kuljettajaa 

useissa eri tilanteissa. 

Erittäin vankka ohjaamo 
Kuten kaikissa uuden sukupolven ajoneuvoissa, 

myös uudessa DAF XD -sarjassa on käytetty kaikkein 

edistyksellisintä ohjaamon kestävyystekniikkaa, 

jotta ohjaamo vastaisi tai jopa ylittäisi uusimmat 

ohjaamon kestävyysvaatimukset. Ohjaamon rakenne 

on markkinoiden vahvin, ja se suojaa ohjaamossa 

olijat iskuilta kaikilta sivuilta. Rintapeltiin on rakennettu 

ainutlaatuiset energiaa sitovat törmäysvyöhykkeet. 

Lisäksi ohjaamon takaosaan täysin integroitu 

törmäysvyöhyke suojaa liikkuvilta kuormilta. Myös 

kojelaudassa on iskuja vaimentavat alueet, jotka 

suojaavat kuljettajan polvia.

Innovatiiviset ohjaamon irtoamista 
ehkäisevät järjestelmät suojaavat 
kuljettajaa
Uuden sukupolven XD on varustettu Programmed Cab 

Displacement System -järjestelmällä (ProCaDis). 

Tämä patentoitu innovaatio sallii ohjaamon liikkuvan 40 cm 

törmäystilanteessa, jotta ohjaamo ei irtoaisi alustasta. Näin 

se auttaa varmistamaan ohjaamon eheyden ja maksimoi 

matkustajien tilan onnettomuudessa. Uudessa DAF XD 

-sarjassa on käytetty myös uutta Controlled Steering Column 

Deformation System -järjestelmää (CoDeS). Tämä nerokas 

järjestelmä vähentää kuljettajan rintakehään kohdistuvaa 

iskuvoimaa takaosaan ja perävaunuun kohdistuvissa 

törmäyksissä. Lisäksi se suojaa päätä tehokkaasti ja 

maksimoi tilan onnettomuustilanteissa.

JARRUTUSAPU

KAISTAVAHTIJÄRJESTELMÄ

HÄTÄJARRUVALO

CITY TURN ASSIST -JÄRJESTELMÄ

KEHITTYNYT HÄTÄJARRUTUSJÄRJESTELMÄ (AEBS)

■

■

■

■

■
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Tulevaisuuden 
tehokkuutta
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Verratonta 
tehokkuutta
Uudessa DAF XD -sarjassa on yhdistetty useita hienoja ominaisuuksia palkituista 
uuden sukupolven pitkän matkan DAF XF-, XG- ja XG+-kuorma-autoista. Näin 
polttoaineen kulutus ja CO2-päästöt on saatu vähäisiksi. Suunnittelussa on 
hyödynnetty uusia ajoneuvon painoa ja mittoja koskevia määräyksiä. Aivan 
uudessa ohjaamossa yhdistyy tyylikkyys ja erinomainen aerodynamiikka. Lisäksi 
kaikki moottorin, vaihteiston ja taka-akselien yksityiskohdat on suunniteltu niin, 
että voimansiirto olisi mahdollisimman tehokas. 
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Erinomainen 
aerodynamiikka
Uusi DAF XD ei ole vain tyylikäs ja 
hyvännäköinen. Aerodynamiikaltaan 
se on yhtä tehokas kuin muut 
uuden sukupolven DAF-sarjat. 
Optimoitu suunnittelu perustuu 
laajoille simulaatioille ja koeajoille. 
Useat eri ominaisuudet tuottavat 
mahdollisimman pienen 
ilmanvastuksen ajoneuvon kautta 
ja sen alta. Tämä parantaa 
polttoainetehokkuutta ja vähentää 
päästöjä, minkä takia uusi DAF XD 
on oiva valinta liiketoimintaasi.

KAARTUVA 
TUULILASI

KAPENEVAT 
SIVUSEINÄT

POHJALEVY

KATON ILMANOHJAIMET

LOKASUOJAT 
JA HELMAT

AERO-TIIVISTEET

UMPINAISET PYÖRÄKOTELOIDEN 
ULKOREUNAT

Kaartuva tuulilasi ja virtaviivainen 
A-pilarin suojus takaavat 
niin luokkansa parhaan 
näkyvyyden kuin erinomaisen 
aerodynamiikankin.

Ohjaamo on edestä kapeampi 
ja takaa leveämpi sivuseinien 
lievästi vinon asettelun takia. 
Tämä tärkeä ominaisuus 
mahdollistaa erinomaisen 
aerodynaamisuuden myös 
äärimmäisen kovissa 
sivutuuliolosuhteissa.

Pohjalevy ja integroitu 
ilmanohjain optimoivat 
ilmavirtauksen kuorma-auton 
ali. Näin pohjavirtauksen 
turbulenssi jää pieneksi.

Katon ilmanohjaimet 
lisäävät aerodynamiikkaa 
jopa 7 prosenttia, 
mikä parantaa 
polttoainetehokkuutta 
merkittävästi.

Uudessa DAF XD -sarjassa 
on käytetty samoja 
lokasuojia ja helmoja 
kuin uuden sukupolven 
DAF-sarjoissa, jotta 
aerodynaamisuus olisi 
erinomainen.

Aero-tiivisteet vähentävät 
ilmanvastusta ja optimoivat 
aerodynamiikan.

Umpinaiset pyöräkoteloiden ulkoreunat 
pyöristyksineen vähentävät turbulenssia 
ja parantavat aerodynamiikkaa.
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Voimansiirron tehokkuus nostaa 
rimaa korkeammalle
Uuden sukupolven DAF XD -sarjassa voimansiirron jokainen osa-alue on optimoitu 
jakelua ajatellen, moottorista lähtien. PACCAR MX-11 -moottoreissa on monia 
tehokkuutta rutkasti parantavia innovaatioita. Saatavilla on viiden eri teholuokan malleja, 
kuten 220 kW / 299 hv ja 251 kW / 341 hv. Kaikki ovat usean vääntömomentin malleja, 
ja ne tuottavat suurimmalla vaihteella jopa 150 Nm:n väännön. Lisäksi ne mahdollistavat 
suurimman vääntömomentin jo kierrosnopeudella 900 r/min. Uusi MX Engine Brake 
-moottorijarru tuottaa jopa 20 prosenttia enemmän jarrutustehoa alhaisemmilla 
kierroksilla. Näin saadaan ainutlaatuinen jarrutuksen vääntömomenttikäyrä, joka pysyy 
samana kierrosnopeudella 1 100 – 2 100 r/min. Tämä on verrattavissa markkinoiden 
parhaisiin 13 litran moottoreihin.

Tehokas jäähdytysjärjestelmä
Kaikissa uuden sukupolven DAF-ajoneuvoissa 

jokainen maskin kautta kulkeva ilmakilo hyödynnetään 

optimaalisesti mahdollisimman vähäisellä puhaltimen 

toiminnalla. Uudet maskin virtausohjaimet ja ohjaamon 

eristys parantavat konepellin alaista aerodynamiikkaa. 

Näin saadaan mahdollisimman hyvä passiivinen 

jäähdytys.

Uuden sukupolven automaattivaihteistot
Uuden sukupolven DAF XD -sarjassa on vakiovarusteena 

TraXon-automaattivaihteisto, joka takaa tehokkaan 

ja ympäristöystävällisen voimansiirron ja erinomaisen 

ajettavuuden. Tätä täydentää MX-11-moottori, 

jota voi käyttää Eco-tilassa ja jolla on parannetut 

vääntömomenttitasot. Yhdessä ne tekevät DAF XD 

-kuorma-autojen ajamisesta miellyttävää jopa kaikkein 

vaativimmissa käyttökohteissa. Täysin automaattiset 

Allison-vaihteistot voidaan asentaa ajoneuvoihin, joissa 

on teholuokan 220 kW / 299 hv ja

251 kW / 341 hv moottorit.

Älykäs polttoaineen hallinta
Uudessa DAF XD-sarjassa on käytetty älykkäitä ja 

edistyksellisiä polttoaineen hallintatoimintoja kuten 

muissa uuden sukupolven DAF-sarjoissa. Näitä toimintoja 

ovat muun muassa kolmannen sukupolven ennakoiva 

vakionopeudensäädin ja uudet EcoRoll-toiminnot, jotka 

mahdollistavat jopa 93 km/h:n nopeuden alamäen 

lopussa. Optimoitu EcoRoll estää turhan jarruttamisen 

ja siitä syntyvän energiahävikin. Lisäksi erillistä 

hidastinta ei tarvita Preview Downhill Speed Control 

-alamäkihidastimen ja MX-moottorijarrun ansiosta. Näin 

ajoneuvon paino on pienempi, polttoainetehokkuus 

paranee ja ajoneuvon CO2-päästöt vähenevät. Niinpä 

ajoneuvon VECTO-arvot ovat mahdollisimman pienet.

Erittäin tehokkaat taka-akselit
Taka-akseleissa on useita ominaisuuksia, jotka parantavat 

tehokkuutta. Pienempi öljymäärä ja uudet poskilaakerit 

auttavat alentamaan kitkahävikkiä. Jarrut ovat kevyemmät 

ja hyvin vankat. Sarjassa on myös käytetty uusimman 

sukupolven kevyitä jarrusatuloita. Näitä ominaisuuksia 

on täydennetty uudella aktiivisella jarrusatuloiden 

vapautustoiminnolla, joka ehkäisee muut kitkahävikit.

Ilmanhallinta
Kuten kaikissa uuden sukupolven 

ajoneuvoissa, myös uudessa DAF XD 

-sarjassa on käytetty huippuluokkaista 

ilmanottojärjestelmää. Etuilmanotto 

hyödyntää ajoneuvon etuosasta tulevaa 

ilmaa ja johtaa sen suoraan lyhintä 

reittiä moottoriin. Lyhyt reitti minimoi 

lämpötilan nousun, pitää painehäviön 

pienenä ja hyödyntää patopainetta, 

mikä takaa tehokkuuden.

Moottorin 
jälkikäsittelyjärjestelmä
Alustan ylittävä pakoputki auttaa 

vähentämään pakokaasujen 

lämpöhäviötä niiden kulkiessa 

moottorista moottorin 

jälkikäsittelyjärjestelmään (EAS). Kun 

pakokaasun lämpötila pysyy korkeana, 

EAS-järjestelmän tehokkuus voidaan 

optimoida ja polttoaineen kulutus pitää 

mahdollisimman pienenä.

VECTO auttaa vähentämään  
CO2-päästöjä
Uuden sukupolven XD-tekniikan avulla voit valvoa 

päästöjä ja vähentää niitä. Jokaisen uuden DAF XD 

-ajoneuvon mukana toimitetaan sen oma CO2-todistus, 

joka perustuu Euroopan komission kehittämään 

ajoneuvojen energiankulutuksen työkaluun (VECTO). 

VECTO laskee kuorma-auton CO2-päästöt ja polttoaineen 

kulutuksen eri parametrien (kuten aerodynaamisuus, 

moottorin suorituskyky, kuorma-auton paino, 

hyötykuorma ja vaihteisto) perusteella.

DAF vie VECTO-työkalun hyödyntämisen pidemmälle 

– voit määrittää ostoprosessin aikana eri vaihtoehtoja, 

jotka vaikuttavat tehokkuuteen. DAF:n avulla kuorma-auto 

saa mahdollisimman pienet VECTO-pisteet, joten voit 

vähentää polttoaineen kulutusta sekä CO2-päästöjä ja 

valmistautua kaikkiin uusiin määräyksiin.
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AJONEUVON PAINO

RENKAAT

VOIMANSIIRTO

VAIHTEISTO

PCC

AJONEUVON 
HYÖTYKUORMA

PÄÄLLIRAKENTEEN/
PERÄVAUNUN PAINO

LISÄVARUSTEET AERODYNAMIIKKA



Huomisen 
ajomukavuutta
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Kuljettajan hyvä 
mukavuus mahdollistaa 

paremman 
valppauden vilkkaassa 
kaupunkiliikenteessä.
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Helppo sisäänpääsy ja 
poistuminen
Olemme parantaneet mukavuutta kuljettajan työn 

kaikilla osa-alueilla. Uusissa DAF XD -ajoneuvoissa 

ohjaamoon kulkeminen ja sieltä poistuminen 

on tehty helpoksi, sillä toimitusaikatauluun voi 

sisältyä runsaasti pysähdyksiä. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että ajoneuvoissa on kaksi askelmaa 

vakiona. Suurempien rengaskokojen (yli 315/70) 

malleissa on kolme askelmaa, mikä helpottaa 

sisäänpääsyä. Ja millainen kokemus sisällä 

odottaakaan! 

Tilaa seistä
Uuden sukupolven XD-mallin moottoritunneli 

on mahdollisimman matala. Kaikkien mallien 

moottoritunnelin korkeus on kilpailukykyiset 

32 cm, joten ohjaamon keskiosaan siirtyminen 

on huomattavasti helpompaa. Tämän ansiosta 

kaikkiin malleihin voi asentaa saman jääkaapin, 

jossa pullot voi säilyttää pystyssä. Lyhyesti 

sanottuna kuljettajan työskentelytilan on oltava 

hyvin mukava.

Erinomainen 
ajomukavuus

Olemme tehneet parhaamme, jotta jakelualan kuljettajat voisivat nauttia 
poikkeuksellisen hyvästä tilavuudesta, mukavuudesta ja helppokäyttöisyydestä. 
Niinpä uudet DAF XD -ajoneuvot (kuten muut uuden sukupolven sarjat) ovat 
ajomukavuuden lippulaivoja. Ohjaamon sisätilat, istuimet, vuoteet, voimansiirto ja 
jousitus mahdollistavat hyvän ympäristön työskentelyyn, päivittäisiin paperitöihin 
ja lepoon. Hyppää jakelualan parhaan kuorma-auton rattiin ja koe sen 
laadukkuus itse.
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Sleeper High Cab -ohjaamo
Yhdessäkään toisessa jakelualan ohjaamossa 

ei ole enemmän tilaa, mukavuutta ja käteviä 

ominaisuuksia kuin Sleeper High -ohjaamossa. 

Se on kuorma-auto-ohjaamoiden eliittiä. 

Kun lisävarusteena saatava taitettava istuin 

on asennettu, moottoritunnelin kohdalla 

seisomakorkeus on 175 cm ja apukuljettajan 

puolella 2 metriä. Tällaista runsasta tilaa kuljettajat 

toivovat, kun kuljetusmatka kestää useita päiviä ja 

heidän on yövyttävä kuorma-autossaan. 

Suurissa sisätiloissa on yksi vuode vakiona, ja siinä 

on tilaa lisävarusteena saatavalle kakkosvuoteelle. 

Vakiovuoteessa on suuri korkealaatuinen patja, ja 

vuoteen alle mahtuu syviä säilytyslaatikoita. Tilaa 

on myös suurelle jääkaapille. 

Lisävarusteena saatavilla kojelautapöydillä ja 

apukuljettajan taitettavalla istuimella saadaan lisää 

tasaisia pintoja. Uusissa DAF XD -kuorma-autoissa 

on myös samat ylähyllyt kuin muissa uuden 

sukupolven ajoneuvoissa. Niissä on runsaasti 

säilytystilaa ja tilaa mikroaaltouunille. Sleeper 

Cab -ohjaamo tarjoaa kaiken kaikkiaan aivan 

uudenlaista mukavuutta.

 

Extended Day Cab -ohjaamo
Day Cab -päiväohjaamo on 150 mm pidempi 

takaosastaan. Näin istuimen ja ajoasennon 

säätöalue on myös suuri. Kuljettaja voi kallistaa 

istuinta 30 asteen kulmaan, jolloin hän voi 

levätä istuimella lyhyiden taukojen aikana 

toimitusten välissä. Pidennetty pituus tuo myös 

lisää säilytystilaa ohjaamon takaosaan. Myös 

kolmannelle taitettavalle istuimelle on tilaa. 

Uuden sukupolven XD on ainoa kuorma-auto, 

jonka Day Cab -ohjaamoon saa lisävarusteena 

sisäänrakennetun jääkaapin tehtaalta toimitettuna. 

Heräsikö kiinnostuksesi? Siihen olisi syytä, sillä 

tällainen tilavuus ja mukavuus on ainutlaatuista 

jakelualalla.

Sleeper Cab -ohjaamo
Sleeper Cab -ohjaamossa on suuri ja mukava 

patja, ja siihen saa lisävarusteena sijauspatjan. 

Siinä on yhtä runsaasti vuoteen alaista säilytystilaa 

kuin muissa uuden sukupolven DAF-ajoneuvoissa. 

Siinä on tilaa lisävarusteena saatavalle laatikolle, 

jossa on ainutlaatuinen pulloteline – kuljettajan 

juoma on helposti ulottuvilla. Samalla kun 

kuljettaja lepää vuoteella, hän voi hallita 

olennaisimpia toimintoja (kuten säätää lämpötilaa 

ja valaistusta sekä käyttää ikkunoita) takaseinän 

ohjauspaneelista. Jokainen yksityiskohta on 

suunniteltu kuljettajan mukavuuden ja hyvinvoinnin 

ehdoilla.
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Luokkansa paras ajoasento
Uusissa DAF XD -kuorma-autoissa on 

markkinoiden suurin istuimen ja ohjauspyörän 

säätöalue, aivan kuten muissa uuden sukupolven 

DAF-ajoneuvoissa. Ohjauspyörää voi säätää 

vaakatasosta suureen kulmaan, joten sitä on 

helppo käyttää, olipa istuin kuinka takana tahansa. 

Ohjauspyörän voi myös nostaa pois tieltä, 

mikä helpottaa ohjaamoon kulkemista ja sieltä 

poistumista. Jalkatilaa on runsaasti, joten kaikki 

kuljettajat voivat löytää ihanteellisen ajoasennon 

mukavaa matkaa varten. 

Upea sisävalaistus
Uuden sukupolven XD -ajoneuvoissa on 

käytetty laajasti sisävalaistusta, mukaan lukien 

LED-tekniikkaa, jotta ajaminen, rentoutuminen 

ja nukkuminen olisi mahdollisimman 

mukavaa. Day Cab -ohjaamossa on vakiona 

polttimovalaistus, kun taas LED-valaistus kuuluu 

Sleeper Cab- ja Sleeper High Cab -ohjaamoiden 

vakiovarusteluun. Kaikkiin malleihin on saatavilla 

huippulaatuisia valaistusvarusteita, jotka 

hyödyntävät ohjaamon suurta tilavuutta.

Laadukkaat materiaalit 
ja viimeistelyt
Kuten kaikissa uuden sukupolven DAF-

ajoneuvoissa, myös uuden DAF XD:n sisätiloissa 

on luksusauton olemusta ja tuntua. Niissä on 

käytetty kauttaaltaan laadukkaita materiaaleja 

ja viimeistelyjä aina istuimista ja kojelaudan 

verhoilusta seiniin ja yläosioon asti. Erityisesti 

uudet soft-touch-materiaalit luovat tyylikkäät 

reunat.

Tuo sisätiloihin omaleimaisuutta
Uusi DAF XD mahdollistaa samat tyylivaihtoehdot 

kuin muut uuden sukupolven DAF-sarjat, 

joten voit yksilöidä ohjaamon sisätilat omien 

mieltymystesi mukaan. Eikö olekin hienoa? 

Saatavilla on kaksi miellyttävää väriteemaa: tumma 

ja lämmin ja ylellisempi vaalea teema. Lisäksi 

koristepaneelivaihtoehtoja on kolme: hienostunut 

puuta jäljittelevä Natura, elegantti hopeinen 

Argenta ja tummempi, tyylikkäästi kuvioitu 

Hexagon. Kaikki nämä yhdessä tekevät ohjaamon 

sisätiloista erittäin modernit ja ensiluokkaiset.

Helppokäyttöinen kojelauta
Kaikki toiminnot ovat selkeästi näkyvissä ja 

helposti saatavilla hyvin asetellussa kojelaudassa. 

Siinä on samat huippunäytöt kuin muissa uuden 

sukupolven DAF-sarjoissa. Keskellä oleva 

12 tuuman näyttö näyttää runsaasti tietoja. Kaksi 

valittavaa teemaa, neljä näytettävien tietojen tasoa 

ja mukautetut asetukset, joita kaikkia voi hallita 

suoraan ohjauspyörästä. 

Lisävarusteena saatava 10 tuuman lisänäyttö 

sijaitsee ohjauspyörän vieressä ja mahdollistaa 

puhelimen peilauksen, infotainment-järjestelmän 

käytön, navigoinnin ja paljon muuta. Helposti 

määritettävää infotainment-järjestelmää voi 

mukauttaa monelta osin, ja siitä on saatavilla 

useita versioita, jotka kaikki tarjoavat erinomaisen 

äänenlaadun.

Runsaasti säilytystilaa
Jakelualan kuljettajat tarvitsevat paljon säilytystilaa 

papereille, asiakirjoille, puhelimille, tableteille ja 

muille esineille. Uuden sukupolven XD-mallin 

moottoritunnelissa ja kojelaudassa on paljon 

säilytyspaikkoja, samoin kuin ylähyllyllä. Laitteet 

voidaan ladata kojelaudan ylä- tai alapuolella ja 

takaseinässä. Lisäksi uusi XD on ainoa jakelualan 

ajoneuvo, jossa on lisävarusteena saatava 

kojelaudan säilytystaso.



UUDEN SUKUPOLVEN DAF XD   AJOMUKAVUUS   32  |  33



Markkinoiden sujuvinta ajoa
Pidempi ohjaamomalli mahdollistaa alustan 

etuosarakenteen, jonka vääntölujuus on suurempi, 

mikä parantaa ajomukavuutta. Lisäksi uuden 

sukupolven XD-sarjassa on täysin uudistettu 

ohjaamon jousitus, uusi runkomalli ja uusi 

ohjaamon vakaajan hela. Kaikki tämä vähentää 

voimansiirron, istuinten ja ohjauksen tärinää sekä 

parantaa ajomukavuutta entisestään. Taka-akselin 

jousituksen malli varmistaa, että ajaminen ja 

ohjaaminen sujuu mallikkaasti.

Erittäin hiljainen
Tuulen aiheuttama ääni on mahdollisimman 

pieni optimoidun ohjaamomuotoilun ja kattavien 

ovitiivisteiden ansiosta. Näin sisätilojen melutaso 

on ilmiömäisen matala, joten kuljettaja voi pysyä 

valppaana pidempään. Astu ohjaamoon ja nauti 

hiljaisuudesta!

Uuden sukupolven XD-sarjassa ajettavuutta ja ohjattavuutta on parannettu 
merkittävästi. PACCAR MX-11 on äärimmäisen tehokas ja suorituskykyinen 
ylimmän vaihteen suuremman vääntömomentin ansiosta. Samalla uusi 
TraXon-vaihteisto tekee ohjauksesta paljon helpompaa ja tarkempaa. Lisäksi 
sarjassa on parannettu esimerkiksi automaattista liikkeellelähtövaihdetta ja 
ryömintää, jossa ajoneuvoa liikutetaan käyttämällä jarrupoljinta.

Mahtava ajettavuus

Uuden sukupolven 
XD on ajoa 

parhaimmillaan.
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Valmiina täysin 
sähköistettyyn 
tulevaisuuteen

Yhä useammat kunnat Euroopan alueella ovat ilmoittaneet, että tulevaisuudessa 
ne sallivat vain päästöttömät ajoneuvot kantakaupungin teillä. Siksi kaupunkialueilla 
toimivien rahtiliikenneyhtiöiden on pakko käyttää täysin sähkötoimisia kuorma-autoja. 
Uuden sukupolven DAF XD -sarjassa on käytetty täysin sähkötoimista PACCAR-
e-voimansiirtoa, joka mahdollistaa uusien määräysten noudattamisen ja lisää 
hyvinvointia kaupungeissa.

PACCAR-e-voimansiirtojärjestelmät on testattu täydellisesti. Ne tarjoavat tehokkaan 
latauksen, kestävät sähkömoottorit ja suuren maantieteellisen toimintasäteen. 
Tämä joustava ja suorituskykyinen ratkaisu mahdollistaa sen, että voit käyttää myös 
akkukäyttöistä sähköajoneuvoa jakelussa ja kunnallisissa palveluissa maaseutualueilla.
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Autamme sinua siirtymään 
sähköajoneuvojen käyttöön
DAF XD Electric auttaa sinua siirtymään täysin 

sähköistettyyn ajamiseen sujuvasti. Se kattaa 

moottorit, akkukokoonpanot ja latausjärjestelmät.

Huippuluokan sähkömoottorit
DAF XD Electric -malleissa käytetään uusinta 

sähkötekniikkaa. Saatavilla on kaksi PACCAR-

sähkömoottoria, joiden teholuokka on 170–

350 kW. Voit siis valita omaan käyttötarkoitukseesi 

sopivan moottorin.

Akkukokoonpanoja useimpiin 
käyttökohteisiin
Eri käyttökohteet edellyttävät erilaisia 

akkukokoonpanoja. DAF XD Electric -malleihin on 

saatavilla useita akkukokoonpanoja (jopa viiden 

akun kokoonpanoja), jotka sopivat useimpiin 

käyttökohteisiin sekä alustoissa että vetoautoissa. 

Nämä kokoonpanot ovat yhteensopivia eri 

akselikokoonpanojen (FT, FA, FAN ja FAG) kanssa. 

Näin teho riittää aina työssä kuin työssä. Sitä on 

aina sopiva määrä.

 

Turvalliset, kierrätettävät akut
DAF käyttää sähkökuorma-autoissaan kestävää 

LFP-akkuteknologiaa (litiumrautafosfaattiakkuja). 

Akut eivät ole syttyviä, joten ne ovat hyvin 

turvallisia. Lisäksi ne ovat pitkäikäisiä ja pitkälti 

kierrätettävissä.

Laaja maantieteellinen 
toimintasäde
Sähköajoneuvon suurin toimintasäde on 

merkittävä tekijä liiketoimintatuloksesi kannalta. 

Uuden DAF XD Electricin toimintasäde on 

200 kilometristä yli 500 kilometriin, mikä 

määräytyy asennetun akkukokoonpanon, 

ajoneuvon kuorman ja käyttökohteen mukaan.

Monipuolisesti latausvaihtoehtoja
Jotta toimintasäde olisi aina mahdollisimman suuri, 

saatavilla on useita latausvaihtoehtoja. Ne kattavat 

muun muassa sisäisen latauksen ja ulkoisen 

latauksen, kuten pikalatauksen ja yön aikana 

tapahtuvan latauksen. Olipa oma kokoonpanosi 

millainen vain, siihen on aina sopiva latausratkaisu.

Integroitu kalustonhallinta
DAF XD Electric yhdistyy saumattomasti 

DAF Connectiin, joten voit hallita tehokkaasti sekä 

diesel- että sähkökuorma-autojen kalustoa.

 

Tulevaisuuteen valmis ratkaisu
Modulaarisen rakenteen ansiosta

DAF XD Electric voidaan joustavasti pitää 

uusimman tekniikan tasalla, jolloin sekä akkujen 

kasvava energiatiheys ja maantieteellinen 

toimintasäde voidaan hyödyntää.
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myös täydellisille yhdistelmille, kuten päällirakenteille 

ja perävaunuille, sekä korjaukselle, huollolle ja 

vakuutuksille.

PACCAR Parts
Alkuperäisten DAF-osien ja PACCAR-moottorin osien 

lisäksi PACCAR Partsin valikoimiin kuuluu yli 80 000 

yleiskäyttöistä kuorma-auton ja perävaunun TRP-osaa 

(myös korjaamotarvikkeet) kaikenmallisille kuorma-autoille 

ja perävaunuille.

DAF-verkkokaupasta voit tilata DAF- ja TRP-osia helposti, 

mikä säästää aikaa ja rahaa. PACCAR Parts toimittaa 

osat jakelukeskuksistaan Alankomaissa, Isossa-

Britanniassa, Unkarissa ja Espanjassa 24 tunnin kuluessa 

ympäri Eurooppaa. Varaosien saatavuus on yksi alan 

parhaimmista, mikä takaa kuorma-autosi mahdollisimman 

pitkän käytettävyysajan. Kanta-asiakkuusohjelman 

jäsenet hyötyvät myös erikoistarjouksista ja alennuksista 

ja saavat tietoa alan trendeistä ja liiketoimintaan liittyvistä 

uutisista.

DAF ITS
Vahingot ja rikkoutumiset ovat kiinteä osa kuljetusalan 

toimintaa, myös parhaiden kuorma-autojen kohdalla. Siksi 

on hyvä tietää, että DAF:n International Truck Service (ITS) 

-palvelu on vain puhelinsoiton päässä. Sieltä saat apua, 

olitpa missä päin Eurooppaa tahansa. Saat palvelua 

vuorokauden ja vuoden ympäri paikallisilta mekaanikoilta, 

jotka tekevät kaikkensa saadakseen kuorma-autosi 

nopeasti takaisin tien päälle.

DAF-jälleenmyyjäverkosto
DAF:lla on laaja verkosto ammattimaisia jälleenmyyjiä 

ja huoltokorjaamoja. Oma DAF-edustajasi tarjoaa 

asiantuntijaneuvoja koko kuorma-autosi käyttöiän. Erittäin 

pätevät DAF-mekaanikot tuntevat ajoneuvosi läpikotaisin, 

joten korjaukset ja huollot suoritetaan aina nopeasti 

ja asiantuntevasti. Niissä käytetään vain alkuperäisiä 

PACCAR-, DAF- ja TRP-osia. Tämä takaa parhaan 

mahdollisen käyttöasteen ja ylläpitää sijoituksesi arvoa.

DAF Connect -järjestelmä
Uusi DAF Connect -kalustonhallintajärjestelmä 

auttaa sinua saavuttamaan parhaan mahdollisen 

kuljetustehokkuuden. Järjestelmä pitää sinut aina ajan 

tasalla kuljettajiesi ja ajoneuvojesi tilanteesta. 

Räätälöitävä, helppokäyttöinen koontinäyttö antaa 

tarkkoja ja selkeitä tietoja ajoneuvojen sijainnista, 

polttoaineen kulutuksesta, kilometrimäärästä, 

ajoneuvokannan käyttöasteesta ja joutokäyntiajasta. 

Kattavat polttoaineraportit kertovat sekä kunkinhetkiset 

että menneet tiedot, joten ajoneuvojen ja kuljettajien 

vertailu käy kätevästi. 

Live Fleet -toiminto näyttää kuorma-autojen tarkat 

sijainnit. Näin pystyt suunnittelemaan kaluston käytön 

optimaalisesti niin etäisyyksien, reittien kuin ajoajankin 

osalta. Lisäksi voit itse määrittää varoituksia, jotka 

kertovat poikkeamista esimerkiksi nopeudessa, reitissä, 

sijainnissa tai polttoaineen kulutuksessa, jotta pystyt 

tekemään tarvittavat toimenpiteet välittömästi. DAF 

Connect auttaa optimoimaan ajoneuvojen käyttöajan, 

vähentämään käyttökustannuksia ja parantamaan 

logistista tehokkuutta, jolloin kannattavuus kilometriä 

kohti on paras mahdollinen.

DAF Driver Academy
Kuljettajalla on tärkeä osa turvallisuuden ja tehokkuuden 

kannalta. DAF-kuljettajien koulutuskurssit auttavat heitä 

ymmärtämään kaikkia turvallisuuteen ja polttoaineen 

säästämisen liittyviä järjestelmiä, jotta he voivat käyttää 

niitä optimaalisesti. Kurssin läpäisseet kuljettajat ajavat 

jopa 10 % taloudellisemmin ja ehkäisevät paremmin 

ajoneuvon vaurioitumista lyhyellä aikavälillä.

DAF-lisävarusteet 
Uusien DAF-lisävarusteiden avulla voit viimeistellä 

kuorma-autosta juuri sellaisen kuin haluat. Katso 

verkosta, mitkä lisävarusteet sopivat omiin tarpeisiisi ja 

muokkaa itsellesi oma uuden sukupolven DAF-ajoneuvo. 

www.startthefuture.com/accessories

DAF-palvelut

DAF MultiSupport
Joustava ja omiin liiketoimintatarpeisiin muokattava  

korjaus- ja huoltopalvelu lisää ajoneuvon 

käytettävyyttä sekä auttaa kustannusten hallinnassa 

ja riskien vähentämisessä. Kaikkiin räätälöityihin 

palvelupaketteihimme kuuluu vakiona ennakoiva 

huoltosuunnittelu. DAF-jälleenmyyjä hoitaa asian puolestasi 

ja aikatauluttaa huollon ajoneuvojesi reaaliaikaisten tietojen 

perusteella. Kun maksimoit 

käytettävyysajan nopealla ja kattavalla huoltopalvelulla, joka 

sisältää erityiset ennaltaehkäisevät tarkistukset, kalustosi 

on aina täydellisessä kunnossa. Lisäksi ilmoitamme 

sinulle toimenpiteitä vaativista kohteista. Näin saat 

lisätietoja ajoneuvojen suorituskyvystä ja tapahtumista, 

jotta ajoneuvosi pysyvät erinomaisessa kunnossa ja voit 

parantaa kalustosi tehokkuutta.

PACCAR Financial
DAF:n omalla rahoitusyhtiöllä PACCAR Financialilla 

on 60 vuoden kokemus kuljetusalan räätälöidyistä 

rahoituspalveluista ympäri maailman. PACCAR Financial 

on ihanteellinen liikekumppanisi, sillä se ymmärtää 

päivittäisen toimintasi paremmin kuin kukaan muu. 

Sejärjestää rahoituksen paitsi kuorma-autoillesi, 

Uuden sukupolven DAF-kuorma-autoissa on parannettu kaikkea, mikä liittyy tehokkuuteen, 
turvallisuuteen ja ajomukavuuteen. Jotkin asiat eivät kuitenkaan koskaan muutu. DAF tarjoaa 
aina täydellisen kuljetusratkaisun: asiantuntijapalvelumme auttavat sinua valitsemaan oikean 
ajoneuvon, järjestämään rahoituksen ja pitämään kalustosi huippukunnossa.
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Ohjaamon sisätilojen lisäksi voit mukauttaa auton ulkoasun mielesi mukaan. 
Ajoneuvon sivut, LED-ajovalot, peilit ja kamerat voi kaikki räätälöidä turvallisuutta, 
tehokkuutta ja tyyliä silmällä pitäen.

Mukautettava ulkoasu

Ajoneuvon sivujen tyyli

XD Sleeper High XD Sleeper XD Day
PÄÄLLIRA-
KENTEEN VÄRI

TUMMENNUS JA 
SIVUIKKUNA

TUMMENNUS

Peilit/kamera

PEILIT PEILIT JA CORNER VIEW KAMERAT JA CORNER VIEW

Matkustajan ovi

VAKIO NÄKYVYYTTÄ PARANTAVA OVI

Ajovalot

LED-VALOT LED-VALOT JA KAARREVALO LED-VALOT SEKÄ KAARRE- JA 
SUMUVALOT
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Uuden sukupolven DAF-kuorma-autojen tyylivaihtoehtojen avulla voit tehdä ohjaamon 
sisätiloista omanlaisesi. Valittavana on kaksi tyylikästä väriteemaa: tumma ja lämmin sekä 
ylellisempi vaalea. Koristepaneelivaihtoehtoja on kolme: hienostunut puuta jäljittelevä 
Natura, elegantti hopeinen Argenta ja tummempi, tyylikkäästi kuvioitu Hexagon. 
Oli valintasi mikä tahansa, voit olla varma, että ohjaamon sisätilat ovat modernit ja ylelliset 
sekä täysin linjassa muun kuorma-auton kanssa. Yhdistämme tyylin ja toiminnallisuuden 
saumattomasti toisiinsa.

Määrittele oma tyylisi Istuimet

NATURA

ARGENTA

HEXAGON

Vakio

ALCANTARAKANGAS NAHKA

ARGENTA

NATURAHEXAGON

Sisätilavaihtoehdot

Valinnainen

XD SH XD SL XD DAY
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PACCAR MX-11 220
Torque New Generation DAF
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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

1900

1700

1500

1300

1100

900

700

1800

1600

1400

1200

1000

800

Nm

0

40

80

120

160

200

240

280

20

60

100

140

180

220

260

300

100

60

20

380  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-11 251
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

2100

1900

1700

1500

1300

1100

900

2000

1800

1600

1400

1200

1000

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-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

Tekniset tiedot

XD 300 MX-11 (220 kW / 299 hv)
XD 330 MX-11 (251 kW / 341 hv)
XD 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
XD 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
XD 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)XD

Saatavana myös Low Deck 
-mallina

Vetävä akseli

Paccar MX-11

Suorituskyky

JÄYKKÄ ALUSTA   XD VETOAUTOALUSTA XD

FA
4x2

FT
4x2

FAR
6x2

FTP
6x2

FAS
6x2

FTR
6x2

FAG
6x2

FTS
6x2

FAN
6x2

FTG
6x2

FTN
6x2

MX-11 220 MX-11 251 MX-11 270 MX-11 300 MX-11 330

Lähtöteho nimel-

lisnopeudella, 

ECE R24-03/ 

ISO 1585

220 kW / 299 hv 

kierrosnopeudella 

1600 r/min

251 kW / 341 hv 

kierrosnopeudella 

1675 r/min

270 kW / 367 hv 

kierrosnopeudella 

1600 r/min

300 kW / 408 hv 

kierrosnopeudella 

1600 r/min

330 kW / 449 hv 

kierrosnopeudella 

1600 r/min

Vääntömomentti, 

ECE R24-03/ 

ISO 1585

1450 Nm 

käyntinopeudella 

900–1400 r/min

1650 Nm 

käyntinopeudella 

900–1400 r/min

1950 Nm 

käyntinopeudella 

900–1125 r/min1]

2150 Nm 

käyntinopeudella 

900–1125 r/min1]

2350 Nm 

käyntinopeudella 

900–1125 r/min1]

1350 Nm 

käyntinopeudella 

850–1500 r/min

1550 Nm 

käyntinopeudella 

850–1500 r/min

1800 Nm 

käyntinopeudella 

900–1400 r/min

2000 Nm 

käyntinopeudella 

900–1400 r/min

2200 Nm 

käyntinopeudella 

900–1400 r/min

Tyhjäkäyntinopeus 550 r/min 550 r/min 550 r/min 550 r/min 550 r/min

PACCAR MX-11 251

PACCAR MX-11 330

PACCAR MX-11 220

PACCAR MX-11 300

PACCAR MX-11 270

Akselien kokoonpano

1] Suurimmalla vaihteella suorakytkentävaihteistoissa ja kahdella suurimmalla vaihteella ylivaihdevaihteistossa
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A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

H
Q

-E
N

-0
92

2

IATF16949
Quality

Management System

ISO14001
Environmental

Management System

Tällä julkaisulla ei luovuteta mitään oikeuksia. DAF Trucks N.V. pidättää 
itsellään oikeuden tehdä muutoksia tuotteiden teknisiin tietoihin ilman 
erillistä ilmoitusta. Tuotteet ja palvelut ovat myyntihetkellä voimassa olevien 
eurooppalaisten direktiivien vaatimusten mukaisia, mutta ne voivat vaihdella 
tuotteen käyttömaan mukaan. Ajantasaiset tiedot saat ottamalla yhteyden 
valtuutettuun DAF-kauppiaaseen.

DAF Trucks N.V.

Hugo van der Goeslaan 1

P.O. Box 90065

01740 Vantaa

Finland

Puh. 020 769 1720

WWW.DAFTRUCKS.FI


