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NOVÝ ŠTANDARD VLASTNÁ LIGA NOVÁ VLAJKOVÁ LOĎ

XF XG XG+

Pokiaľ ide o veľkú vzdialenosť 

a medzinárodnú dopravu, 

Nová generácia XF 

jednoznačne udáva štandard. 

S pokročilou aerodynamikou, 

bezkonkurenčnou palivovou 

účinnosťou a najnižšími emisiami 

CO2. Zvyšuje latku bezpečnosti 

s funkciami ako Direct Vision – 

Priamy výhľad, ktorý patrí medzi 

špičku v odvetví. A výrazne 

znižuje prevádzkové náklady  

so servisnými intervalmi iba  

raz za rok.

Nová generácia XG+ je Vlajková 

loď spoločnosti DAF. Absolútny 

vrchol pohodlia a luxus v 

dopravnom priemysle. To posúva 

priestrannosť na úplne inú úroveň, 

ktorá ponúka neprekonateľnú 

výšku na státie. A prichádza s 

najlepšími možnosťami z hľadiska 

extra pohodlia, štýlu a multimédií. 

Stanovuje nové štandardy 

bezpečnosti pre vodičov a 

ostatných účastníkov cestnej 

premávky, ktorými prekonáva 

každé nákladné vozidlo na trhu.

Nová generácia DAF XG vytvára 

nový špičkový trhový segment: 

je to vôbec prvé nákladné 

vozidlo, ktoré využíva nové 

nariadenia EÚ na hmotnosti 

a rozmery. Predĺžená kabína 

ponúka neprekonateľný priestor 

a vynikajúci komfort - ideálne 

na dlhé cesty. A má najlepšiu 

úsporu paliva na trhu, vďaka 

optimálnej aerodynamike 

dizajnu a vrcholnej efektivity 

hnacej sústavy.



Nový štandard
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Samostatná 
kategória 
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Nová vlajková loď
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Jedinečný interiér
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POZORUHODNÉ VÝSLEDKY VĎAKA VYUŽITIU NOVÝCH 
PREDPISOV EÚ TÝKAJÚCICH SA HMOTNOSTÍ A 
ROZMEROV

DOKONALÝ 
AERODYNAMICKÝ 
DIZAJN

Nová generácia nákladných vozidiel DAF ako prvá 

využíva nové predpisy EÚ upravujúce hmotnosti a 

rozmery. Naša predĺžená kabína prináša výnimočnú 

aerodynamiku a znížené emisie CO2. Nová kabína 

navyše poskytuje vynikajúce a oveľa väčšie zorné pole 

na zaistenie bezkonkurenčnej bezpečnosti. Okrem 

toho nám väčšia dĺžka umožnila vytvoriť nádherný 

priestranný interiér pre vodičov, ktorý im umožňuje 

pracovať, relaxovať a spať.

Takáto sloboda nového dizajnu umožnila vytvoriť 

elegantnú kabínu, ktorá nepokazí vynikajúcu 

aerodynamiku, svieži štýl ani úchvatný dizajn. Elegantná 

mriežka chladiča, vysokokvalitné osvetlenie LED a 

mohutný vzhľad sa spájajú s cieľom vytvoriť elegantný 

exteriér, ktorý bude pôsobiť úhľadne a pokrokovo.

Ak máte dostatočnú 
voľnosť, zrodí sa 
niečo výnimočné

„Navrhli sme rad  
vozidiel dokonale  

pripravených pre svet  
zajtrajška.“

„Nová generácia nákladných 

vozidiel DAF je výsledkom  

toho najväčšieho projektu,  

aký sme kedy zrealizovali. 

Cieľom bolo vytvoriť tie 

najžiadanejšie nákladné  

vozidlá v Európe.  

Dokázali sme to.“

BART VAN LOTRINGEN
RIADITEĽ PRE ŠTÝL A DIZAJN

DAF TRUCKS N.V.
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Efektívnosť budúcnosti
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Bezkonkurenčná 
efektívnosť 
Vyvinuli sme úplne novú kabínu, ktorá je štýlová a aj mimoriadne 
aerodynamická. Od základu sme ju prepracovali a v plnej miere využili nové 
právne predpisy upravujúce hmotnosti a rozmery vozidiel. Optimalizáciou 
všetkých možných detailov motora, prevodovky a zadných náprav sa 
zabezpečila vynikajúca účinnosť pohonnej jednotky. Inovovali sme reguláciu 
chladenia a vzduchu a súčasne sme dosiahli zníženie hmotnosti vozidla.  
Tieto vylepšenia spoločne prispievajú k príkladnému zvýšeniu palivovej 
efektívnosti o 10 %*.

0.4%
INTELIGENTNÉ OVLÁDANIE

   0.4%
POHONNÁ JEDNOTKA A BRZDY

0.3%
HMOTNOSŤ

0.2%
SYSTÉM CHLADENIA A 
NASÁVANIA VZDUCHU

2.6%

1.4%
KAMERY NAMIESTO  
SPÄTNÝCH ZRKADIEL  

4.7%
PREDĹŽENÁ KABÍNA

MOTOR A SYSTÉM NÁSLEDNEJ  
ÚPRAVY VÝFUKOVÝCH PLYNOV

* V závislosti od podmienok cestnej premávky, nákladu a typu vozidla. NOVÁ GENERÁCIA VOZIDIEL DAF   EFEKTÍVNOSŤ   14  |  15



Výnimočná 
aerodynamika
Aerodynamický výkon je základným kameňom novej generácie vozidiel DAF.
Po rozsiahlych simuláciách a cestných testoch optimálny dizajn zahŕňa celý rad 
nových aerodynamických prvkov. Výsledkom je mimoriadne nízky odpor vzduchu 
vďaka smerovaniu prúdenia vzduchu okolo nákladného vozidla, cez a popod 
vozidlo. Všetky tieto funkcie zlepšujú aerodynamické vlastnosti o 19 %, čo zvyšuje 
úsporu paliva a šetrí vaše finančné prostriedky.

VÝRAZNE ZAKRIVENÉ  
ČELNÉ SKLO
Ako prví v odvetví 
prinášame výrazne 
zakrivené čelné sklo. 
Spája ten najlepší výhľad s 
najlepšou aerodynamikou.

PREDĹŽENÁ  
PREDNÁ ČASŤ KABÍNY
Nové právne predpisy 
upravujúce hmotnosť a rozmery 
umožňujú vytvoriť predĺženú 
kabínu a dosiahnuť vynikajúce 
aerodynamické vlastnosti spolu 
s mimoriadne priestranným 
interiérom na zabezpečenie 
vynikajúceho pohodlia vodiča.

BLATNÍKY S  
VEDENÍM VZDUCHU

UZAVRETÉ KRYTY  
PRIESTOROV KOLIES

Vypuklé blatníky a predĺženia kabíny 
sú dokonale kompatibilné s prívesom. 
Zlepšuje sa nimi aerodynamika a 
prispievajú k nižšej spotrebe paliva a 
emisiám.

Uzavreté kryty priestorov kolies v kombinácii s 
jedinečnými zaobleniami redukujú turbulencie a 
zlepšujú aerodynamické vlastnosti.

Na maximalizáciu aerodynamického výkonu si môžete 
vybrať systém monitorovania kamerami. Okrem 
toho ponúkame spätné zrkadlá navrhnuté tak, aby 
minimalizovali odpor vzduchu, zvýšili bezpečnosť a 
zároveň zlepšili priamy výhľad.

INOVATÍVNE PREDNÉ A BOČNÉ SPÄTNÉ 
ZRKADLÁ ALEBO VOLITEĽNÉ KAMERY

Spodná doska Aero zaisťuje optimalizáciu 
prúdu vzduchu pod nákladným vozidlom.
Týmto spôsobom sa minimalizujú turbulencie 
spôsobené spodným prúdom vzduchu a zaistí 
sa lepšia aerodynamika.

SPODNÁ DOSKA AERO
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DIZAJN TAPEROVANEJ 
KABÍNY
Kabína je vpredu užšia a vzadu 
širšia. Táto rozhodujúca konštrukčná 
vlastnosť prispieva k vynikajúcemu 
aerodynamickému výkonu.



Všetky tieto inovácie 
motorov vedú k dosiahnutiu 

špičkových jazdných 
vlastností a účinnosti bŕzd, 
vďaka čomu sa na týchto 

nákladných vozidlách  
skvele jazdí.

Vyššia úroveň výkonu pohonnej 
jednotky 
Motory PACCAR prinášajú množstvo inovácií s cieľom dosiahnuť bezkonkurenčnú účinnosť. 
Väčšina motorov PACCAR MX-11 a MX-13 s viacerými krivkami krútiaceho momentu prináša 
v najvyššom prevodovom stupni o 50 až 100 Nm vyšší krútiaci moment. Prvotriedna verzia 
s výkonom 390 kW/530 k poskytuje 2 550 Nm v každom prevodovom stupni a 2 700 Nm 
v najvyššom prevodovom stupni, zatiaľ čo nové turbodúchadlo umožňuje ďalšie znižovanie otáčok 
pri maximálnom krútiacom momente len 900 ot./min. Vylepšená brzda motora MX sa vyznačuje až 
20 % zvýšením brzdného výkonu a záberom pri nižších otáčkach.

Regulácia prúdenia vzduchu
Pre novú generáciu vozidiel DAF sme navrhli úplne nový 

systém nasávania vzduchu. Je založený na prednom 

nasávaní vzduchu, ktoré vedie vzduch priamo najkratšou 

cestou k motoru s minimálnym poklesom teploty a tlaku. 

Kombinácia s novým celoplošným chladičom plniaceho 

vzduchu zaručuje maximálnu efektívnosť.

Systém následnej úpravy výfukových 
plynov motora
Systém následnej úpravy výfukových plynov motora 

(EAS) prešiel výrazným vylepšením vďaka novému 

dizajnu a smerovaniu. Nový návrh vedenia výfuku nad 

podvozkom pomáha ešte výraznejšie minimalizovať 

straty tepla medzi motorom a systémom EAS s cieľom 

dosiahnuť maximálnu efektívnosť.

Špičkový chladiaci systém
Nová generácia nákladných vozidiel DAF XF, XG a 

XG+ využíva to najlepšie možné pasívne chladenie. 

Do mriežky chladiča a plášťa kabíny sme pridali 

vodiace prvky vyššej úrovne na zaistenie vynikajúcich 

aerodynamických vlastností. Tým sa zabezpečí 

minimálne spúšťanie ventilátora vďaka optimálnemu 

využitiu každého kilogramu vzduchu, ktorý prúdi 

mriežkou chladiča.

Prevodovky novej generácie
Nákladné vozidlá DAF novej generácie sú štandardne 

vybavené automatickými prevodovkami TraXon, ktoré sa 

vyznačujú účinným, ekologickým hnacím ústrojenstvom 

a zaisťujú výborné jazdné vlastnosti. Vďaka motoru 

MX-13, vylepšenému režimu ekologickej prevádzky a 

zvýšenej úrovni krútiaceho momentu je jazda nákladným 

vozidlom ako sen, a to najmä v náročnej prevádzke.

Inteligentná regulácia paliva
Pridali sme nové funkcie inteligentnej regulácie paliva, 

medzi ktoré patrí prediktívny tempomat tretej generácie 

a nová funkcia EcoRoll umožňujúca dosiahnuť na konci 

klesania rýchlosť až 93 km/h. Optimalizovaná funkcia 

EcoRoll zabraňuje zbytočnému brzdeniu a z neho 

vyplývajúcemu plytvaniu energie. Funkcia obmedzovača 

rýchlosti pri jazde dole kopcom (Preview Downhill Speed 

Control) v kombinácii so zdokonalenou brzdou motora 

MX navyše odstraňuje potrebu intardéra, čím sa znižuje 

celková hmotnosť vozidla a zvyšuje jeho efektívnosť.

Vylepšené zadné nápravy
Každý detail zadnej nápravy má zlepšiť efektívnosť. 

Nižšie hladiny oleja a nové ložiská pastorka pomáhajú 

znížiť straty spôsobené trením. Brzdy majú tiež nižšiu 

hmotnosť a sú robustnejšie. Brzdové strmene najnovšej 

generácie sú o 3,5 kg ľahšie a nový systém aktívneho 

uvoľnenia brzdových strmeňov umožňuje ešte viac znížiť 

straty v dôsledku trenia.

Pripravený na budúcnosť
Nákladné vozidlá DAF novej generácie predstavujú 

úplne novú a mimoriadne energeticky efektívnu 

platformu vozidiel, plne pripravenú pre budúce nosiče 

energie, ako sú batérie a vodík, a budúce pohonné 

jednotky vrátane elektronických motorov, plug-in 

hybridov, palivových článkov a vodíkových spaľovacích 

motorov. Najmodernejšie naftové motory vozidiel sú 

čisté a efektívne a pripravené na použitie pre najnovšie 

generácie biopalív (vrátane plynov na kvapalné palivo 

a HVO), ako aj pre obnoviteľné e-palivá na ďalšiu 

dekarbonizáciu cestnej dopravy.
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Bezpečnosť 
budúcnosti
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Maximálna  
bezpečnosť
Nová generácia vozidiel XF, XG a XG+ prináša mimoriadnu bezpečnosť pre vodičov, 
spolujazdcov a cestujúcich, ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Veľké 
okná, nízko položené okná na sledovanie vodiacich čiar a okno na zaistenie výhľadu 
na obrubník stanovujú nové normy z hľadiska priameho výhľadu. Vďaka robustnej 
konštrukcii kabíny, prvotriednej ergonómii a inteligentným funkciám, ktoré prispievajú 
k vyššej bezpečnosti jazdy, sú nové generácie nákladných vozidiel DAF lídrami v odvetví, 
pokiaľ ide o bezpečnosť. 

Maximálny priamy výhľad
Optimálny priamy výhľad je kľúčovou 

vlastnosťou novej generácie modelov XF, 

XG a XG+. Vďaka inteligentnému dizajnu 

prednej prepážky sa veľkosť predného 

čelného skla zvýšila o pôsobivých 33 % 

a bočné okná sa zväčšili o 15 %, čím 

sa stanovil nový štandard v odvetví pre 

priamy výhľad. Úplne nové bočné spätné 

zrkadlá dosiahnu dokonalú rovnováhu 

medzi výhľadom, aerodynamikou, štýlom 

a elimináciou rušivých vplyvov. Elegantné 

a kompaktné telo zrkadla zvyšuje 

priamy výhľad a minimalizuje mŕtve uhly. 

Okrem toho veľké okno umožňujúce 

výhľad na obrubník vo dverách Vision 

funguje v spojení so sklopným sedadlom 

spolujazdca s cieľom poskytnúť vodičovi 

neobmedzený výhľad na okno s 

výhľadom na obrubník. 

Dvere spolujazdca Vision prinášajú dve 

nové funkcie. Po prvé, bočné okno na 

strane spolujazdca možno úplne spustiť, 

pretože sa zasunie medzi dve sklá okna 

s výhľadom na obrubník. Sklá okna s 

výhľadom na obrubník sú teraz navyše 

dostupné z vnútra kabíny, vďaka čomu 

ich možno ľahko vyčistiť.

Inteligentné rozhranie človeka a stroja
Filozofiou spoločnosti DAF je, že v prípade rozhrania 

človeka a stroja musia ruky zostať na volante a oči na 

ceste. 

Preto sa hlavné jazdné funkcie nákladných vozidiel novej 

generácie DAF ovládajú pomocou prvkov na volante 

alebo páčok na stĺpiku riadenia. Priame funkcie riadenia 

vozidla, ponuka digitálneho displeja či prevodovka 

TraXon, zvuk a telefón – to všetko je logicky umiestnené 

na dosah prstov vodiča. Pomocné jazdné funkcie sa 

ovládajú pomocou fyzických spínačov na ergonomicky 

usporiadanej prístrojovej doske, pretože spínače 

sú bezpečnejšie než položky v ponukách dotykovej 

obrazovky.
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Mohutná kabína, ktorá nenecháva 
nič na náhodu
S novou generáciou nákladných vozidiel DAF predstavujeme najnovšie technológie 
zaisťujúce pevnosť kabíny vďaka jej mohutnej konštrukcii, ktorá chráni pred nárazom 
zo všetkých strán. Spoločnosť DAF do priečky zabudovala konštrukcie na absorpciu 
energie, pričom zadné nárazníkové zóny sú plne integrované v zadnej časti kabíny, 
aby chránili pred pohybom nákladu. Naprogramovaný pohyb volantu navyše znižuje 
vplyv na vodiča a prístrojová doska obsahuje zóny pohlcujúce nárazy, ktoré ochránia 
kolená vodiča. PREDIKTÍVNY TEMPOMAT

PLNÉ OSVETLENIE LED

SYSTÉM DAF CORNER VIEW 

ADAPTÍVNY TEMPOMAT 

VÝSTRAHA ČELNEJ KOLÍZIE 

POKROČILÝ NÚDZOVÝ BRZDOVÝ 
SYSTÉM

SYSTÉM UPOZORNENIA NA 
VYBOČENIE Z JAZDNÉHO PRUHU

SYSTÉM SLEDOVANIA TLAKU 
V PNEUMATIKÁCH

SYSTÉM PROCADIS  
(PROGRAMMED CAB DISPLACEMENT) 

BRZDA PRÍVESU PRI NÍZKYCH 
RÝCHLOSTIACH

SYSTÉM DAF DIGITAL VISION

Nová generácia nákladných vozidiel 

DAF XF, XG a XG+ je vybavená 

naším patentovaným systémom 

ProCaDis (Programmed Cab 

Displacement System). Systém 

ProCaDis, ktorým sú vybavené naše 

nákladné vozidlá Euro 6, umožňuje 

pri nehode posun kabíny na 

podvozku o 40 cm, aby sa zabránilo 

odpojeniu kabíny od podvozka. V 

dôsledku toho udržiava stabilitu 

konštrukcie kabíny a maximalizuje 

šance na prežitie cestujúcich vo 

vozidle.

Digitálne zrkadlá na ešte 
lepší nepriamy výhľad
Pomocou systému DAF Digital 

Vision (DDVS) môžete vymeniť 

hlavné a širokouhlé zrkadlá za 

sklopné kamery namontované vo 

výške na kabíne, aby ste zabezpečili 

optimálny výhľad za každých 

poveternostných podmienok. 

Monitory sú ergonomicky 

umiestnené na ľavej a pravej 

strane interiéru kabíny. Vďaka 

funkciám, ako je automatické 

sledovanie, širokouhlé zobrazenie a 

odmrazovanie, zaistí systém DDVS 

bezpečnú a jednoduchú jazdu.

Systém DAF Corner 
View
Pri výbere voliteľného systému 

DAF Corner View dôjde k náhrade 

spätného zrkadla s výhľadom na 

obrubník a predných spätných 

zrkadiel. Tento systém poskytuje 

oveľa väčšie zorné pole, ktoré 

výrazne presahuje rozsah 

požadovaný právnymi predpismi, 

a dosahuje podstatne lepší obraz 

než tradičné zrkadlá. Vďaka 

logicky umiestnenému displeju na 

prednej strane a rohovom stĺpiku 

spolujazdca odstraňuje systém 

DAF Corner View mŕtve uhly, čím 

prispieva k ešte väčšej bezpečnosti 

na cestách.

Inteligentné funkcie 
na zaistenie aktívnej 
bezpečnosti
Nová generácia nákladných 

vozidiel DAF obsahuje aj celý 

rad funkcií na maximalizáciu 

aktívnej bezpečnosti. Medzi tieto 

funkcie patria: brzdový asistent, 

systém upozornenia na vybočenie 

z jazdného pruhu, núdzové brzdové 

svetlá a asistent odbočenia. 

Nový systém zdokonaleného 

núdzového brzdenia tretej generácie 

upozorňuje na možnú kolíziu v 

prípade stojacich aj pohybujúcich 

sa objektov pri rýchlosti do 

80 km/h. S cieľom podporiť 

vodiča v mnohých situáciách 

sme pridali aj nové funkcie, ako je 

elektronická parkovacia brzda DAF 

na inteligentné ovládanie parkovacej 

brzdy, brzda prívesu pri nízkych 

rýchlostiach na bezpečné pripojenie 

a odpojenie prívesu a asistenta 

parkovacej brzdy na dodatočné 

zvýšenie sily parkovacej brzdy.
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Pohodlie vodiča 
budúcnosti
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RON BORSBOOM
VÝKONNÝ RIADITEĽ 
VÝVOJ PRODUKTOV

SPOLOČNOSŤ DAF TRUCKS N.V.

„Už počas prvej 
skúšobnej jazdy 

sme si uvedomovali, 
že vytvárame čosi 

úžasné.“

„Vieme, čo chcú vodiči, 

pokiaľ ide o jazdné 

vlastnosti, pohodlie a 

štýl interiéru. Modelovým 

radom novej generácie 

DAF sme sa rozhodli 

prekročiť ich očakávania. 

Tieto nákladné vozidlá 

ponúkajú to najlepšie 

pohodlie pri jazde na 

cestách.“

Vynikajúce  
pohodlie vodiča
Od pohonnej jednotky až po odpruženie, od interiéru kabíny 

po sedadlá a lôžka – využili sme každú príležitosť zaistiť 

vynikajúce pohodlie vodiča. Výsledkom je tá najplynulejšia 

jazda dostupná na trhu v kombinácii s tým najlepším 

prostredím na riadenie vozidla, prácu i odpočinok.

Vynikajúce jazdné vlastnosti
Vďaka zvýšenému krútiacemu momentu v najvyššom 

prevodovom stupni sú motory PACCAR MX-11 a MX-13 

nielen mimoriadne efektívne, ale zaisťujú aj vynikajúce 

jazdné vlastnosti. Nová prevodovka Traxon navyše uľahčuje 

manévrovanie.

Tá najplynulejšia jazda
Predĺžená kabína využíva novú konštrukciu predného rámu 

s vyššou torznou tuhosťou a hmotnosťou nižšou o 38 kg, 

pričom obidve tieto vlastnosti prispievajú k výnimočnému 

pohodliu vodiča. Nové odpruženie kabíny s novou 

konštrukciou tlmičov pomáha navyše znižovať vibrácie 

pohonnej jednotky, sedadiel a riadenia a ešte výraznejšie 

zvyšuje pohodlie. 

Optimalizovali sme aj odpruženie zadnej nápravy. Nová 

geometria a nová poloha točnice zaistia zväčšenie rázvoru 

kolies novej generácie modelov XG a XG+ a zabezpečia 

skvelú jazdu a ovládateľnosť aj na tých najnáročnejších 

povrchoch vozoviek.

Tiché, veľmi tiché
Nová generácia nákladných vozidiel DAF stanovila nové 

štandardy pre nízku hladinu hluku, aby vám pomohla dlhšie 

sa sústrediť na riadenie vozidla. Pridajte k tomu inovatívny 

dizajn systému riadenia na uľahčenie riadenia vozidla a 

zaistíte si tie najlepšie jazdné vlastnosti a zážitok z jazdy.
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Špičkové prevedenia sedadiel
Na zaistenie ešte väčšieho pohodlia umožňuje voliteľné 

otočné sedadlo pre modely XG a XG + otočenie až 

o 110º, vďaka čomu môže vodič pohodlne pracovať 

alebo oddychovať po dlhom dni na cestách. Sklopné 

sedadlo spolujazdca navyše poskytuje neobmedzený 

výhľad cez dvere Vision. Voliteľne ho možno sklopiť a 

vytvoriť stôl. 

Úplne nové digitálne displeje
Zaviedli sme úplne nové digitálne displeje, ktoré 

zvyšujú kvalitu rozhrania človeka so strojom. Centrálna 

12-palcová obrazovka luxusného vzhľadu zobrazuje 

množstvo informácií. Na volante si môžete vybrať z 

dvoch voliteľných motívov, štyroch úrovní detailov a 

prispôsobených nastavení. Okrem toho sme vylepšili 

zvuk výstrah a upozornení, aby sme zlepšili zážitok z 

jazdy a zmiernili rušivé vplyvy. 

 

CENTRÁLNY  
DISPLEJ MOŽNO 
PRISPÔSOBIŤ 
POŽIADAVKÁM 
VODIČA

Voliteľný 10-palcový displej sa nachádza napravo od 

volantu a ponúka funkciu zrkadlenia obsahu telefónu, 

informácie, navigáciu, ako aj ďalšie funkcie. Informačný 

systém DAF je dostupný v troch rôznych verziách: v 

štandardnom, luxusnom a exkluzívnom prevedení, 

ktoré poskytujú rôznu úroveň funkcií digitálneho rádia, 

streamovacích služieb, navigácie, ako aj zobrazenia 

záberov kamier, systém DAF Connect a aplikácie tretích 

strán. Možnosť konfigurácie informačného systému DAF 

podľa osobných preferencií pomáha vodičovi vytvoriť 

dokonalé prostredie.

Prepracované ovládanie klimatizácie
Útulný interiér na jazdu a spanie je nevyhnutný na 

zaistenie pohodlia vodiča. Systém klimatizácie sme 

vybavili novými vetracími otvormi, ktoré umožňujú 

nasmerovať vzduch optimálnej teploty na vodiča a 

spolujazdca. Na zabezpečenie maximálnej energetickej 

účinnosti pri vykurovaní a chladení sme prepracovali 

systém ovládania klimatizácie. Nová generácia vozidiel 

DAF XG+ navyše ponúka voliteľnú plne integrovanú 

klimatizáciu pri zaparkovaní, ktorou sa zaistí pohodlie 

vodiča dokonca aj pri odstavenom vozidle.

Nastaviteľné na zaistenie dokonalého 
pohodlia 
Napriek tomu, že aj tie najvyššie modely majú len tri schodíky, nastupovanie do kabíny aj 
vystupovanie z nej je mimoriadne ľahké. A po nastúpení máte svet na dosah. Nové právne 
predpisy upravujúce hmotnosti a rozmery zaistili, že je kabína prekvapivo priestranná a ponúka 
viac než dosť priestoru na to, aby ste sa vo všetkých modeloch dokázali postaviť. Po usadení 
majú vodiči k dispozícii to najdokonalejšie nastavenie sedadla a volantu na trhu. Samotný volant 
ponúka obrovský rozsah nastavenia od horizontálnej roviny po uhol typický pre osobné vozidlá. 
Preto si každý vodič môže nájsť ideálnu polohu a zaistiť si tak maximálne pohodlnú jazdu.
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Po produktívnom dni za volantom potrebuje vodič dobrý oddych v noci, preto sme 
urobili všetko, čo bolo v našich silách, aby mu priestor s lôžkami dokonale vyhovoval. 
Nová generácia modelov DAF XF ponúka veľmi pohodlné lôžko, modely XG a XG+ však 
prekonávajú vaše očakávania. Lôžko so šírkou 80 cm vytvára nový štandard, pokiaľ ide o 
pohodlie a kvalitu. Modely XG a XG+ navyše ponúkajú voliteľnú nastaviteľnú opierku hlavy 
a plne elektricky nastaviteľné relaxačné lôžko. Vodič na ňom môže zaujať ideálnu polohu 
na oddych a dokonalý nočný spánok. K dispozícii sú aj verzie s horným lôžkom na spanie 
alebo s batožinovým priestorom. Sladké sny.

Priestor s lôžkami s dokonalým 
pohodlím

NOVÁ GENERÁCIA 
NÁKLADNÝCH VOZIDIEL DAF 
PONÚKA V KABÍNE VEĽA 
ÚLOŽNÉHO PRIESTORU

Vynovený panel zadnej 
steny
Najužitočnejšie funkcie možno 

ovládať pomocou zadného panela, 

napríklad nástenné osvetlenie, 

teplotu a okná. Nachádza sa 

tu aj ovládanie strešného okna, 

núdzového režimu a režimu 

monitorovania kamerami spolu s 

voliteľným portom USB na nabíjanie 

tabletu alebo telefónu. To všetko 

robí z kabíny skutočný domov.

Obrovský úložný 
priestor
Priestranné kabíny novej generácie 

nákladných vozidiel DAF ponúkajú 

obrovský úložný priestor na strešnej 

konzole, nad prístrojovou doskou, 

vo dverách a v priestore na spanie, 

najmä pod spodným lôžkom. 

K dispozícii je malý praktický 

úložný priestor so štandardným 

konektorom USB a 12 V zásuvkou 

na nabíjanie mobilného telefónu 

alebo prenosného počítača. Veľký 

úložný priečinok umiestnený nižšie 

ponúka množstvo priestoru na 

papiere, dokumenty a iné predmety, 

ako aj držiak na dva poháre a tri 

otvory na (kreditné) karty. K dispozícii 

je veľký zasúvateľný stôl vhodný na 

stravovanie alebo prácu. Zásuvka 

s chladením obsahuje jedinečný 

integrovaný držiak na fľaše, ktorý 

udržiava nápoje v chlade. S 

veľkým priestorom na mikrovlnú 

rúru a televízor spolu s voliteľným 

priestorom na odloženie a nabíjanie 

telefónu vodič získa vynikajúce 

prostredie na jazdu a oddych. 

Fantastické vnútorné 
osvetlenie LED
Rovnako ako pri exteriérovom 

osvetlení, aj interiérové osvetlenie 

plne využíva technológiu LED a 

ponúka širokú škálu možností, ktoré 

ešte viac spríjemnia jazdu, oddych a 

spánok. 

Modely XG a XG+ novej generácie 

ponúkajú aj voliteľné podsvietenie, 

ktoré naplno využíva priestrannosť 

kabíny. Pomocou 15 svetiel a 

svetelných pásov LED môže 

vodič nastaviť farbu a jas svetla, 

aby dosiahol dokonalé svetelné 

podmienky. 

Materiály a povrchová 
úprava
špičkovej kvality
Interiér novej generácie vozidiel 

DAF pôsobí dojmom luxusného 

vozidla. Všade sme použili materiály 

a povrchovú úpravu vysokej kvality – 

od sedadiel a čalúnenia prístrojovej 

dosky až po steny a horný priestor. 

Najmä použitie najnovších mäkkých 

materiálov umožňuje dosiahnuť 

štýlové prevedenie. 

VYSOKÁ KVALITA 
POUŽITÝCH 
MATERIÁLOV A 
POVRCHOVEJ ÚPRAVY 
V KABÍNE
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Start the Future
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ALCANTARALÁTKA KOŽA

Opcie interiéru

Možnosti dotvárania štýlu novej generácie nákladných vozidiel DAF vám umožnia vtisnúť 
interiéru kabíny vlastnú osobnosť. Vyberte si z dvoch atraktívnych farebných schém: 
tmavé a teplé tóny alebo exkluzívnejšie svetlé a luxusné prevedenie. A z troch možností 
dekoratívnych panelov: Natura – sofistikovaný prémiový vzhľad dreva; Argenta – elegantná 
strieborná povrchová úprava alebo tmavšie, štýlovo profilované prevedenie Hexagon. Bez 
ohľadu na to, po ktorej z možností siahnete, si môžete byť istí, že interiér kabíny bude 
mať moderný, prvotriedny vzhľad a bude dokonale ladiť so zvyškom nákladného vozidla. 
Spojenie štýlu a funkčnosti v dokonalej harmónii.

Vyhraďte si svoj vlastný štýl
Sedadlá

NATURA

ARGENTA

HEXAGON

Štandard
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Okrem interiéru kabíny si môžete podľa vlastnej chuti a potrieb prispôsobiť aj exteriér. 
Bočné steny, svetlomety LED, spätné zrkadlá a kamery si možno prispôsobiť s cieľom zvýšiť 
bezpečnosť, účinnosť a štýl.

Prispôsobiteľný exteriér

Štýl bočnej steny

ČIERNA MASKA

BOČNÉ OKNO

ČIERNA A 
POCHRÓMOVANÁ 
MASKA

FARBA KABÍNY

Spätné zrkadlá/kamera

SPÄTNÉ ZRKADLÁ SPÄTNÉ ZRKADLÁ A SYSTÉM CORNER VIEW KAMERY A SYSTÉM CORNER VIEW

Dvere Vision

MODEL XF BEZ DVERÍ VISION MODEL XF S DVERAMI VISION

Svetlomety

OSVETLENIE LED OSVETLENIE LED S PRISVECOVANÍM DO 
ZÁKRUT

OSVETLENIE LED S PRISVECOVANÍM DO ZÁKRUT  
A HMLOVÝM SVETLOM
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Služba DAF Multisupport
Táto flexibilná zmluva o opravách a údržbe vám poskytuje 

maximálnu bezpečnosť za pevne stanovenú cenu na 

kilometer. Stanovíte si úroveň servisu, ktorá najlepšie 

vyhovuje vašim súčasným požiadavkám a potom ju 

v prípade potreby rozšírite tak, aby zahŕňala prívesy 

a karosériu. Servisný díler DAF vás zbavuje starostí 

s plánovaním a administratívou! Vďaka tomu sa môžete 

sústrediť na svoje najdôležitejšie činnosti a spoľahnúť sa 

pritom na to, že váš vozový park bude vždy v dokonalom 

stave.

Divízia PACCAR Financial
Ako interný poskytovateľ finančných služieb spoločnosti 

DAF má divízia PACCAR Financial viac než šesť desaťročí 

globálnych skúseností s ponukou prispôsobených 

finančných služieb pre odvetvie dopravy. Vďaka 

jedinečnému pochopeniu vášho každodenného podnikania 

je pre vás PACCAR Financial ideálnym partnerom. 

Finančné riešenia šité na mieru sa nevzťahujú len na 

financovanie vozového parku, ale aj na kompletné 

kombinácie vrátane nadstavieb a prívesov spolu s 

možnosťami opráv, údržby a poistenia.

PACCAR Parts
Okrem originálnych dielov DAF a dielov motora PACCAR 

dodáva divízia PACCAR Parts vyše 70 000 univerzálnych 

dielov na ťahače a prívesy TRP všetkých značiek vrátane 

dodávok pre servisy. Vďaka distribučným strediskám v 

Holandsku, Spojenom kráľovstve, Rusku, Maďarsku a 

Španielsku zabezpečuje spoločnosť PACCAR objednávky v 

celej Európe do 24 hodín. Spoľahlivosť dodávok dosahuje 

hodnotu 99,98 %, čím sa spoločnosť PACCAR dostáva na 

vrchol v danom odvetví. Členovia vernostného programu 

MAX môžu zároveň využívať špeciálne ponuky a zľavy.

DAF ITS
Nehody a poruchy sú nevyhnutnou súčasťou podnikania v 

oblasti dopravy, dokonca aj pri tých najlepších nákladných 

vozidlách. Preto je dobré vedieť, že stačí jeden telefonát a 

asistenčnú službu International Truck Service spoločnosti 

DAF (ITS) máte k dispozícii. To je všetko, čo treba urobiť 

na privolanie pomoci bez ohľadu na to, kde v Európe sa 

nachádzate. 24 hodín denne, 365 dní v roku je k dispozícii 

servis, ktorý vám zaistia miestni mechanici. Tí urobia 

všetko pre to, aby sa vaše nákladné vozidlo rýchlo vrátilo 

na cesty.

Sieť servisných dílerov DAF
Vďaka našej rozsiahlej sieti profesionálnych predajcov 

a servisných dílerov máte vždy nablízku zástupcu DAF, 

ktorý vám poskytne odborný servis počas celej životnosti 

nákladného vozidla. Vysoko kvalifikovaní mechanici 

spoločnosti DAF majú podrobné znalosti o vašom vozidle, 

vďaka čomu zabezpečia rýchlu, efektívnu opravu a údržbu, 

pričom používajú originálne náhradné diely PACCAR, DAF 

a TRP. Tým sa zaručí maximálna prevádzkyschopnosť 

vozidla a zvyšuje sa jeho zostatková hodnota.

Školenie DAF Driver Academy
Z hľadiska dosahovania najvyššej úrovne prepravnej 

efektívnosti sú vodiči nepostrádateľní. Školiace kurzy 

spoločnosti DAF im pomáhajú znížiť spotrebu paliva, lepšie 

zvládať dopravné situácie a zvýšiť bezpečnosť na cestách. 

Vodiči, ktorí absolvovali naše kurzy, dosahujú úsporu 

paliva až o 10 % a v krátkodobom horizonte zaznamenali 

zníženie škodovosti.

Systém DAF Connect
V rámci nášho úsilia o dosahovanie prepravnej efektívnosti 

nový systém správy vozového parku DAF Connect 

poskytuje prehľad o výkonnosti vašich nákladných 

vozidiel a vodičov. Prispôsobiteľný ovládací panel, 

ktorý sa jednoducho používa, prináša jasné informácie 

o polohe vozidla, spotrebe paliva, počte najazdených 

kilometrov, využití vozového parku a o čase nečinnosti. 

Navyše poskytuje komplexné hlásenia o spotrebe paliva 

s aktuálnymi a historickými údajmi, ktoré vám umožňujú 

porovnávať vozidlá a vodičov. Funkcia živého zobrazenia 

vozového parku Live Fleet View vám poskytne presné 

údaje o polohe nákladných vozidiel, čím umožňuje 

optimálne plánovanie pre vozový park vrátane vzdialeností, 

trás a časov jázd. Môžete si sami nastaviť upozornenia 

na odchýlky v parametroch, ako je rýchlosť, trasa, poloha 

a spotreba paliva, aby ste mohli okamžite konať. Vďaka 

optimalizácii prevádzkyschopnosti vozidiel, zníženiu 

prevádzkových nákladov a zvýšeniu efektívnosti logistiky 

maximalizuje systém DAF Connect vaše zisky na každý 

kilometer.Prepravná efektívnosť DAF 
Nová generácia nákladných vozidiel DAF možno prináša revolučné zmeny z hľadiska 
efektívnosti, bezpečnosti a pohodlia vodiča, niektoré veci sa však nikdy nezmenia. 
Spoločnosť DAF bude vždy ponúkať komplexné riešenie prepravy prostredníctvom radu 
profesionálnych služieb, ktoré vám umožnia vybrať si to správne vozidlo, zabezpečiť 
financovanie a spravovať svoj vozový park na maximálnej úrovni efektívnosti.
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PACCAR MX-11 270
Torque New Generation DAF
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PACCAR MX-11 300
Torque New Generation DAF
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PACCAR MX-11 330
Torque New Generation DAF

Power
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PACCAR MX-13 315
Torque New Generation DAF

Power
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PACCAR MX-13 355
Torque New Generation DAF

Power
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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

VÝKON MX-11 270 MX-11 300 MX-11 330

Výkon pri menovitých 
otáčkach 
ECE R24-03/ISO 1585

270 kW/367 k pri 1600 ot./min 300 kW/408 k pri 1600 ot./min 330 kW/449 k pri 1600 ot./min

Krútiaci moment
ECE R24-03/ISO 1585

1950 Nm pri 900 – 1125 
ot./min1]

1800 Nm pri 900 – 1400 ot./min

2150 Nm pri 900 – 1125 
ot./min1]

2000 Nm pri 900 – 1400 ot./min

2350 Nm pri 900 – 1125 
ot./min1]

2200 Nm pri 900 – 1400 ot./min

Voľnobežné otáčky 550 ot./min 550 ot./min 550 ot./min

VÝKON MX-13 315 MX-13 355 MX-13 390

Výkon pri menovitých 
otáčkach 
ECE R24-03/ISO 1585

315 kW/428 k pri 1600 ot./min 355 kW/483 k pri 1600 ot./min 390 kW/530 k pri 1675 ot./min

Krútiaci moment
ECE R24-03/ISO 1585

2300 Nm pri 900 – 1125 
ot./min1]

2150 Nm pri 900 – 1400 ot./min

2500 Nm pri 900 – 1125 
ot./min1]

2350 Nm pri 900 – 1400 ot./min

2700 Nm pri 900 – 1125 
ot./min1]

2550 Nm pri 900 – 1400 ot./min

Voľnobežné otáčky 550 ot./min 550 ot./min 550 ot./min
1]  v najvyššom prevodovom stupni pri prevodovkách s priamym radením a v dvoch najvyšších prevodových stupňoch pri 

prevodovkách s nadraďovaním 

Technické údaje

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

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

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

Sólo vozidlá

Ťahače

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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K dispozícii len s neriadenou vodiacou nápravou a len pre Spojené  
kráľovstvo a Írsko

K dispozícii s nízkou plošinou v 
prevedení Low Deck

DostupnýHnaná náprava
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viac!

APLIKÁCIA DAF EXPLORER

VIRTUÁLNY ZÁŽITOK DAF



A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

IATF16949
Quality

Management System

ISO14001
Environmental

Management System

Z tejto publikácie nemôžu byť odvodené žiadne práva. Spoločnosť DAF Trucks N.V. si vyhradzuje právo na 
zmenu technických údajov produktov bez predchádzajúceho upozornenia. Produkty a služby sú v súlade 
s európskymi smernicami platnými v čase predaja, avšak môžu sa líšiť v závislosti od krajiny, v ktorej sa 
nachádzate. Najnovšie informácie vám poskytne autorizovaný servisný díler DAF.

DAF Trucks N.V.

Hugo van der Goeslaan 1

P.O. Box 90065

5600 PT Eindhoven

Holandsko

Tel: +31 (0) 40 21 49 111

Fax: +31 (0) 40 21 44 325
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