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NOWY STANDARD WE WŁASNEJ LIDZE NOWY OKRĘT FLAGOWY

XF XG XG+

Mówiąc o międzynarodwoym 

transporcie na długie 

dystanse Nowa Generacja 

XF zdecydowanie 

ustanawia nowy standard. Z 

zaawansowaną aerodynamiką, 

bezkonkurencyjnym zużyciem 

paliwa i emisją CO2, podnosi 

również poprzeczkę w 

dziedzinie bezpieczeństwa 

dzięki niezrównanej, wiodącej 

w branży widoczności 

bezpośredniej. I tnie znacząco 

koszty oferując wizytę w 

serwisie zaledwie raz w roku.

Nowa Generacja XG+ to 

flagowy model firmy DAF. 

Absolutny szczyt komfortu i 

luksus dotychczas niespotykany 

w branży transportowej. 

Wznosi przestronność wnętrza 

na wyższy poziom, oferując 

niebywałą ilość miejsca 

nad głową. I wyposażony 

jest w najlepsze opcje 

pod względem komfortu, 

stylizacji i multimediów. 

Wyznacza nowe standardy 

bezpieczeństwa dla kierowców 

i innych użytkowników 

dróg, przewyższając każdą 

ciężarówkę na rynku.

DAF XG Nowej Generacji 

tworzy nowy, topowy segment 

rynku: to pierwsza ciężarówka 

w historii, która w pełni 

wykorzystuje nowe przepisy 

UE odnośnie mas i wymiaów. 

Wydłużone kabiny nie mają 

sobie równych w dziedzinie 

przestrzeni i poziomie komfortu 

– to idealne rozwiązanie na 

długie i bardzo długie podróże. 

I oferuje to, co najlepsze 

- niespotykaną na rynku 

oszczędność paliwa, dzięki 

optymalnej aerodynamice i 

niezwykle wydajnym zespołom  

napędowym.



Nowy standard
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Klasa sama  
w sobie 
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Nowy pojazd flagowy
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Niezrównane wnętrze
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NIEZWYKŁE OSIĄGI Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH 
PRZEPISÓW UE DOTYCZĄCYCH MAS I WYMIARÓW

DOSKONAŁA 
AERODYNAMIKA

Pojazdy ciężarowe DAF nowej generacji jako pierwsze 

w historii są w pełni zgodne z nowymi przepisami 

UE dotyczącymi mas i wymiarów. Nasza wydłużona 

kabina zapewnia wyjątkową aerodynamikę i niższy 

poziom emisji CO2. Nowa kabina to również wyjątkowe 

i znacznie większe pole widzenia, które zapewnia 

niezrównane bezpieczeństwo. Co więcej, dodatkowa 

długość pozwoliła nam stworzyć niezwykle przestronne 

wnętrze, w którym kierowcy mogą pracować, 

odpoczywać i spać.

Ta nowa swoboda projektowania pozwoliła nam 

stworzyć opływową kabinę, która cechuje się 

doskonałą aerodynamiką, wyrazistą stylistyką oraz 

oszałamiającym wzornictwem. Elegancki grill przedni, 

wysokiej jakości oświetlenie LED i solidny wygląd łączą 

się, tworząc wyrafinowaną kabinę wyprzedzającą 

swoją epokę.

Gdy nie brakuje 
przestrzeni, rodzi się 
coś wyjątkowego

„Zaprojektowaliśmy gamę,  
która jest w pełni  

przygotowana na rozwiązania  
przyszłości”.

„Pojazdy ciężarowe DAF  

nowej generacji to największy  

projekt w historii marki.  

Celem było stworzenie  

najbardziej pożądanych  

ciężarówek na rynku  

europejskim. Prace  

zakończyły się sukcesem”.

BART VAN LOTRINGEN
STARSZY DYREKTOR DS. STYLISTYKI I WZORNICTWA

DAF TRUCKS N.V.

NOWA GENERACJA POJAZDÓW DAF   WZORNICTWO   10  |  11



Wydajność 
wyprzedzająca  
przyszłe wymagania
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Niezrównana 
wydajność 
Opracowaliśmy całkowicie nową kabinę, która jest stylowa i wyjątkowo 
aerodynamiczna. Została zaprojektowana od podstaw i w pełni uwzględnia 
nowe przepisy dotyczące mas i wymiarów. Zoptymalizowaliśmy każdy 
możliwy szczegół silnika, skrzyni biegów i tylnych osi, aby zapewnić wyjątkową 
wydajność układu napędowego. Ulepszyliśmy system chłodzenia i zarządzania 
powietrzem, jednocześnie zmniejszając masę pojazdu. Wszystkie te 
udoskonalenia przyczyniły się do uzyskania wyjątkowego spadku zużycia paliwa 
na poziomie 10%*.

0.4%
INTELIGENTNE STEROWANIE

   0.4%
UKŁAD NAPĘDOWY I HAMULCE

0.3%
MASA

0.2%
CHŁODZENIE I WLOT 
POWIETRZA

2.6%

1.4%
KAMERY ZAMIAST  
LUSTEREK 

4.7%
WYDŁUŻONA KABINA

SILNIK I UKŁAD KOŃCOWEGO  
OCZYSZCZANIA SPALIN

* W zależności od warunków drogowych, ładunku i typu pojazdu. NOWA GENERACJA POJAZDÓW DAF    WYDAJNOŚĆ   14  |  15



Wyjątkowa 
aerodynamika
Właściwości aerodynamiczne to podstawa pojazdów DAF nowej generacji.
W wyniku szeroko zakrojonych symulacji i testów drogowych powstała optymalna 
konstrukcja, która zawiera szereg nowych elementów aerodynamicznych. 
Dzięki nim, poprzez skierowanie strumienia powietrza wokół pojazdu, przez 
jego nadwozie i pod nim, uzyskano wyjątkowo niski opór powietrza. Wszystkie 
te cechy przyczyniają się do poprawy walorów aerodynamicznych o 19%, co 
przekłada się na oszczędność paliwa i obniżenie kosztów użytkowania.

WYRAŹNIE ZAKRZYWIONA  
PRZEDNIA SZYBA
Przedstawiamy pierwszą 
w branży, ekstremalnie 
zakrzywioną przednią 
szybę. Połączenie 
najlepszej widoczności z 
optymalną aerodynamiką.

WYDŁUŻONA  
PRZEDNIA CZĘŚĆ KABINY
Nowe przepisy dotyczące 
mas i wymiarów umożliwiają 
skonstruowanie wydłużonej 
kabiny, która zapewnia doskonałą 
wydajność aerodynamiczną oraz 
wyjątkowo przestronne wnętrze 
oferujące najwyższy komfort 
kierowcy.

SPOILERY ZAKABINOWE 

AERODYNAMICZNE NADKOLA

Wyprofilowane spoilery zakabinowe 
i poszerzenia kabiny są idealnie 
dopasowane do naczepy. Poprawiają 
aerodynamikę i przyczyniają się do 
oszczędności paliwa oraz zmniejszenia 
emisji spalin.

Zamknięte osłony wnęk kół, w połączeniu z 
unikalnymi zaokrągleniami, zmniejszają turbulencje i 
zwiększają wydajność aerodynamiczną.

Aby zmaksymalizować wydajność aerodynamiczną, można 
wybrać system monitorowania za pomocą kamer. Oferujemy 
także lusterka zaprojektowane tak, aby minimalizowały 
opór powietrza i poprawiały bezpieczeństwo, jednocześnie 
zwiększając bezpośrednią widoczność.

INNOWACYJNE LUSTERKA PRZEDNIE I 
BOCZNE LUB OPCJONALNE KAMERY

Dolna płyta aerodynamiczna zapewnia 
optymalny przepływ powietrza pod 
pojazdem ciężarowym.
W ten sposób minimalizuje się turbulencje 
dolnego strumienia powietrza, co 
zwiększa wydajność aerodynamiczną.

DOLNA PŁYTA  
AERODY NAMICZNA
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STOŻKOWA  
KONSTRUKCJA KABINY
Kabina jest węższa z przodu 
i szersza z tyłu. Ta kluczowa 
cecha konstrukcyjna przyczynia 
się do doskonałych właściwości 
aerodynamicznych.



Wszystkie te innowacje w 
silniku skutkują najlepszymi w 
branży osiągami w zakresie 

jazdy i skutecznością 
hamowania, dzięki czemu te 
pojazdy ciężarowe prowadzą 

się jak marzenie.

Kolejny poziom wydajności układu 
napędowego 
W silnikach PACCAR zastosowano wiele innowacji zapewniających niezrównaną wydajność. 
Większość silników PACCAR MX-11 i MX-13 o różnych wartościach momentu obrotowego 
zapewnia od 50 do 100 Nm więcej momentu obrotowego na najwyższym biegu. Wariant 
o najwyższej mocy 390 kW / 530 KM dostarcza 2550 Nm na każdym biegu i 2700 Nm na 
najwyższym biegu, a nowa turbosprężarka umożliwia dalszą redukcję prędkości obrotowej przy 
maksymalnym momencie obrotowym dostępnym już od 900 obr./min. Udoskonalony hamulec MX 
Engine Brake zapewnia do 20% większą siłę hamowania przy niższej prędkości obrotowej.

Zarządzanie przepływem powietrza
Na potrzeby nowej generacji pojazdów DAF został 

zaprojektowany całkowicie nowy układ dolotowy 

powietrza. Opiera się on na przednim wlocie powietrza, 

który prowadzi powietrze bezpośrednio i najkrótszą 

drogą do silnika, przy minimalnym wzroście temperatury 

i ciśnienia. W połączeniu z nową, pełnowymiarową 

chłodnicą powietrza doładowującego układ ten 

gwarantuje maksymalną wydajność.

Układ końcowego oczyszczania 
spalin
Układ końcowego oczyszczania spalin (EAS) został 

znacznie usprawniony dzięki nowej konstrukcji. 

Zaprojektowany od nowa, wyprowadzony nad podwozie 

układ wydechowy jeszcze bardziej minimalizuje straty 

ciepła pomiędzy silnikiem a układem EAS, zapewniając 

maksymalną wydajność.

Wzorcowy układ chłodzenia
Pojazdy ciężarowe DAF XF, XG i XG+ nowej generacji 

korzystają z możliwie najlepszego chłodzenia 

pasywnego. Dodaliśmy nowe, zaawansowane 

prowadnice przepływu w przednim grillu, aby zapewnić 

doskonałą aerodynamikę w komorze silnika. Zapewnia 

to minimalne zaangażowanie wentylatora poprzez 

optymalne wykorzystanie każdej ilości powietrza, które 

trafia do kraty wlotu.

Skrzynie biegów nowej generacji
W pojazdach ciężarowych DAF nowej generacji 

standardowo montowane są zautomatyzowane skrzynie 

biegów TraXon, które tworzą wydajny, przyjazny 

dla środowiska układ napędowy o doskonałych 

właściwościach jezdnych. Silnik MX-13, ulepszony 

tryb eco i zwiększony poziom momentu obrotowego 

sprawiają, że pojazd ciężarowy prowadzi się doskonale, 

szczególnie w przypadku ciężkich zastosowań.

Inteligentne sterowanie zużyciem 
paliwa
Nowe funkcje inteligentnego sterowania zużyciem paliwa 

obejmują tempomat przewidujący trzeciej generacji oraz 

nowe funkcje EcoRoll, które umożliwiają osiągnięcie 

prędkości do 93 km/h pod koniec zjazdu ze wzniesienia. 

Zoptymalizowana funkcja EcoRoll zapobiega 

niepotrzebnemu hamowaniu i związanym z tym stratom 

energii. Ponadto funkcja predykcyjnego ograniczenia 

prędkości podczas zjazdu ze wzniesienia, w połączeniu 

z jeszcze lepiej działającym hamulcem silnikowym MX 

Engine Brake, eliminuje potrzebę stosowania intardera, 

zmniejszając tym samym całkowitą masę pojazdu i 

zwiększając wydajność.

Udoskonalone tylne osie
Każdy szczegół tylnych osi został dopracowany w celu 

zwiększenia wydajności. Niższe poziomy oleju i nowe 

łożyska mechanizmu różnicowego ograniczają straty 

spowodowane tarciem. Również hamulce są lżejsze 

i bardziej wytrzymałe. Zaciski hamulcowe najnowszej 

generacji ważą mniej o 3,5 kilograma, a nowy system 

aktywnego zwalniania zacisków zapobiega stratom 

powodowanym przez tarcie.

Ready For the Future
Gotowi na nadejście przyszłości.

Pojazdy DAF nowej generacji to całkowicie nowa, 

wydajna platforma pojazdów w pełni przygotowanych 

na przyszłe technologie oraz układy napędowe 

przyszłości, takie jak najnowocześniejsze, ekologiczne i 

wydajne silniki diesla. Dostosowane są one do bio paliw 

najnowszej generacji (łącznie z GTL oraz HVO), oraz do 

odnawialnych e-paliw, przyczynając się tym samym do 

ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atomosfery.

NOWA GENERACJA POJAZDÓW DAF   OSIĄGI   18  |  19



Bezpieczeństwo 
wyprzedzające  
przyszłe wymagania
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Najwyższy poziom 
bezpieczeństwa
Nowa generacja pojazdów XF, XG i XG+ to znakomite bezpieczeństwo kierowcy, 
pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. Duże szyby, niskie dolne linie okien
oraz takie elementy poprawiające widoczność jak dodatkowe okno w ścianie bocznej, 
wyznaczają nowe standardy bezpośredniego pola widzenia. Natomiast dzięki solidnej 
konstrukcji kabiny, wiodącej w klasie ergonomii i inteligentnym funkcjom zwiększającym 
bezpieczeństwo jazdy nasze pojazdy ciężarowe nowej generacji czynią markę DAF 
liderem w branży, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. 

Maksymalna widoczność 
bezpośrednia
Optymalna widoczność bezpośrednia 

jest kluczową cechą nowej generacji 

pojazdów XF, XG i XG+. Dzięki 

przemyślanej konstrukcji przedniej 

przegrody rozmiar przedniej szyby 

udało się zwiększyć o imponujące 

33%, a każdej z szyb bocznych o 15%, 

ustanawiając nowy standard w branży w 

zakresie bezpośredniego pola widzenia. 

Całkowicie nowe lusterka boczne 

zapewniają doskonałą równowagę 

pomiędzy widocznością, aerodynamiką, 

stylistyką i hałasem. Przemyślana, 

smukła obudowa lusterek zwiększa 

bezpośrednią widoczność i minimalizuje 

martwe pola. Ponadto dodatkowa szyba 

krawężnikowa współgra ze składanym 

fotelem pasażera, dając kierowcy 

nieograniczony widok krawężnika. 

W drzwiach pasażera z tym 

rozwiązaniem wprowadzono dwie 

nowe funkcje. Po pierwsze szyba 

po stronie pasażera może być 

całkowicie opuszczona, ponieważ 

wsuwa się pomiędzy dwie szyby okna 

krawężnikowego. Po drugie szyby w 

oknie krawężnikowym są dostępne 

z wnętrza kabiny, co ułatwia ich 

czyszczenie.

Inteligentny interfejs człowiek-
maszyna
Filozofia firmy DAF w zakresie interfejsu człowiek-

maszyna brzmi: dłonie na kierownicy, wzrok na drodze. 

Dlatego podstawowe funkcje związane z prowadzeniem 

pojazdów ciężarowych DAF nowej generacji są 

obsługiwane z poziomu kierownicy lub za pomocą 

dźwigni na kolumnie kierownicy. Wszystkie elementy 

począwszy od bezpośrednich funkcji prowadzenia, 

poprzez menu wyświetlacza cyfrowego, skrzynię 

biegów TraXon, aż po obsługę systemu audio i telefonu 

są logicznie rozmieszczone w zasięgu rąk kierowcy. 

Dodatkowe funkcje związane z prowadzeniem pojazdu 

są obsługiwane za pomocą fizycznych przełączników 

oraz przycisków ekranu dotykowego, ergonomicznie 

rozplanowanych na desce rozdzielczej.
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Wytrzymała kabina, w której niczego 
nie pozostawiono przypadkowi
W pojazdach ciężarowych nowej generacji firma DAF wprowadza najnowszą 
technologię zapewniającą wytrzymałość kabiny i jej solidną konstrukcję, która 
chroni przed uderzeniami ze wszystkich stron. Firma DAF zastosowała unikalne, 
pochłaniające energię uderzenia elementy kabiny w przegrodzie przedniej oraz tylne 
strefy zgniotu w pełni zintegrowane z tyłem kabiny, które zapewniają ochronę przed 
przemieszczającymi się ładunkami. Ponadto kolumna kierownicy w kontrolowany 
sposób przemieszcza się poza strefę kolizji z ciałem kierowcy, a deska rozdzielcza 
jest wyposażona w strefy pochłaniające siłę uderzenia, które chronią kolana kierowcy.

TEMPOMAT PRZEWIDUJĄCY (PCC)

OŚWIETLENIE FULL LED

DAF CORNER VIEW 

TEMPOMAT ADAPTACYJNY 

UKŁAD OSTRZEGANIA PRZED 
UDERZENIEM PRZODEM POJAZDU 

ZAAWANSOWANY AWARYJNY 
UKŁAD HAMULCOWY

UKŁAD OSTRZEGANIA O 
OPUSZCZENIU PASA RUCHU

UKŁAD MONITOROWANIA 
CIŚNIENIA W OPONACH (TPMS)

ZAPROGRAMOWANE 
PRZEMIESZCZENIE KABINY (PROCADIS) 

HAMULEC PRZYCZEPY/NACZEPY 
PRZY NISKIEJ PRĘDKOŚCI

SYSTEM DAF DIGITAL VISION

Pojazdy ciężarowe DAF XF, XG i XG+ 

nowej generacji są wyposażone w 

opatentowany przez DAF system 

zaprogramowanego przesunięcia 

kabiny (ProCaDis). Wprowadzony 

w naszych pojazdach ciężarowych 

Euro 6 system ProCaDis umożliwia 

40-centymetrowe przesunięcie 

kabiny na podwoziu podczas 

wypadku, aby zapobiec jej 

odłączeniu się od podwozia. 

W rezultacie gwarantuje on 

zachowanie całości konstrukcji 

kabiny i maksymalizuje przestrzeń 

przeżycia dla osób znajdujących się 

w pojeździe.

Lusterka cyfrowe 
zapewniające lepszą 
widoczność pośrednią
Dzięki systemowi DAF Digital 

Vision System (DDVS) można 

zastąpić lusterka główne i 

szerokokątne wysuwanymi 

kamerami zamontowanymi 

wysoko na kabinie, aby zapewnić 

optymalną widoczność w każdych 

warunkach pogodowych. Monitory 

są ergonomicznie rozmieszczone 

po lewej i prawej stronie wnętrza 

kabiny, a dzięki takim cechom, jak 

automatyczne panoramowanie, 

bardzo szeroki kąt widzenia 

i odszranianie system DDVS 

zapewnia bezpieczne i łatwe 

manewrowanie.

DAF Corner View
W przypadku wyboru opcjonalnego 

systemu DAF Corner View lusterka 

krawężnikowe i przednie zostaną 

zastąpione kamerami. System 

znacznie powiększa pole widzenia, 

dzięki czemu jest ono o wiele 

większe niż wymagany prawem 

zasięg, i zapewnia obraz, który 

jest nieporównywalnie lepszy niż 

widok w tradycyjnych lusterkach. 

Dzięki wyświetlaczowi strategicznie 

umieszczonemu na przednim słupku 

narożnym po stronie pasażera DAF 

Corner View eliminuje martwe pole 

z przodu i po stronie pasażera 

pojazdu, co jeszcze bardziej 

poprawia bezpieczeństwo na 

drodze.

Inteligentne funkcje 
zapewniające 
bezpieczeństwo 
aktywne
Pojazdy ciężarowe DAF nowej 

generacji zawierają również całą 

gamę funkcji maksymalizujących 

bezpieczeństwo aktywne. Należą 

do nich wspomaganie hamowania, 

system ostrzegania o opuszczeniu 

pasa ruchu, światła hamowania 

awaryjnego i system City Turn 

Assist. Nowy zaawansowany 

awaryjny układ hamulcowy trzeciej 

generacji ostrzega o możliwej 

kolizji z obiektami nieruchomymi 

i ruchomymi podczas jazdy z 

prędkością do 80 km/h. Dodaliśmy 

również nowe funkcje, takie jak 

elektroniczny hamulec postojowy 

DAF zapewniający inteligentne 

sterowanie hamulcem postojowym, 

hamulec przyczepy/naczepy przy 

niskiej prędkości, zapewniający 

bezpieczne podłączanie i odłączanie 

przyczepy, oraz hamulec postojowy 

ze wspomaganiem, zapewniający 

dodatkową siłę hamowania podczas 

postoju i wspierający kierowcę w 

wielu sytuacjach.
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Komfort kierowcy 
wyprzedzający  
przyszłe wymagania
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RON BORSBOOM
DYREKTOR WYKONAWCZY 

DS. ROZWOJU PRODUKTÓW
DAF TRUCKS N.V.

„Już podczas 
pierwszej jazdy 

testowej mogliśmy 
poczuć, że tworzymy 
coś wspaniałego”.

„Wiemy, czego oczekują 

kierowcy, jeśli chodzi o 

właściwości jezdne,  

komfort i stylistykę wnętrza. 

Dlatego wraz z gamą 

pojazdów DAF nowej generacji 

postawiliśmy sobie za cel 

przewyższenie ich oczekiwań.  

Te pojazdy ciężarowe nie mają 

sobie równych pod względem 

wrażeń z jazdy”.

Najwyższy komfort 
kierowcy
Od układu napędowego po zawieszenie, od wnętrza 

kabiny po fotele i leżanki — wykorzystaliśmy każdą okazję, 

aby zapewnić najwyższy komfort kierowcy. W rezultacie 

uzyskano najbardziej komfortowy pojazd na rynku, 

zapewniający najlepsze warunki jazdy, relaksu i snu.

Wyjątkowe właściwości jezdne
Dzięki większemu momentowi obrotowemu na najwyższym 

biegu silniki PACCAR MX-11 i MX-13 są nie tylko niezwykle 

wydajne, ale również oferują doskonałe właściwości jezdne. 

Ponadto nowa skrzynia biegów TraXon znacznie ułatwia 

manewrowanie.

Jeszcze płynniejsza jazda
Wydłużona kabina wykorzystuje nową konstrukcję przedniej 

części ramy o większej odporności na skręcanie i o 38 kg 

mniejszej masie, które przyczyniają się do wyjątkowego 

komfortu kierowcy. Ponadto nowe zawieszenie kabiny z 

przeprojektowaną konstrukcją amortyzatorów przyczynia 

się do redukcji drgań układu napędowego, foteli i układu 

kierowniczego, co jeszcze bardziej zwiększa komfort jazdy. 

Zoptymalizowano również zawieszenie tylnej osi. Nowe 

parametry geometrii i pozycji siodła skutkują zwiększonym 

rozstawem osi w modelach XG i XG+ nowej generacji, 

zapewniając doskonałą jazdę i prowadzenie, nawet w 

najtrudniejszych warunkach drogowych.

Bardzo niski poziom hałasu
Pojazdy ciężarowe DAF nowej generacji wyznaczają również 

nowe standardy w zakresie niskiego poziomu hałasu, 

aby umożliwić kierowcy skoncentrowanie się na drodze 

przez dłuższy czas. Jeśli dodamy do tego innowacyjną 

konstrukcję układu kierowniczego ze zmniejszonym 

wysiłkiem przy obracaniu kierownicą, otrzymamy po prostu 

najlepsze wrażenia z jazdy i prowadzenia na drodze.
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Opcje wysokiej klasy foteli
W celu zwiększenia wygody opcjonalny fotel obrotowy 

w modelach XG i XG+ obraca się o 110°, umożliwiając 

kierowcy pracę lub relaks w komfortowych warunkach 

po długim dniu w trasie. Z kolei składany fotel pasażera 

nie tylko zapewnia nieograniczony widok przez okno 

dodatkowe, ale także można go złożyć, przekształcając 

w stolik. 

Całkowicie nowe wyświetlacze 
cyfrowe
Wprowadziliśmy zupełnie nowe wyświetlacze cyfrowe, 

które zwiększają jakość interfejsu człowiek-maszyna. 

Centralnie umieszczony, 12-calowy ekran klasy 

premium wyświetla mnóstwo informacji. Dwa motywy z 

możliwością wyboru, cztery poziomy szczegółowości i 

spersonalizowane ustawienia są obsługiwane z poziomu 

kierownicy. Poprawiliśmy również dźwięk ostrzeżeń i 

powiadomień, aby zmniejszyć ich uciążliwość i zapewnić 

jeszcze lepsze wrażenia z jazdy. 

 

WYŚWIETLACZ 
CENTRALNY MOŻNA 
DOSTOSOWAĆ DO 
WYMAGAŃ KIEROWCY

Opcjonalny, dodatkowy 10-calowy wyświetlacz znajduje 

się po prawej stronie kierownicy i umożliwia obsługę 

funkcji telefonu, systemu informacyjno-rozrywkowego, 

nawigacji i nie tylko. System informacyjno-rozrywkowy 

DAF jest dostępny w trzech różnych wariantach — 

Standard, Luxury i Exclusive — które umożliwiają 

korzystanie z coraz bardziej popularnych opcji, takich 

jak radio cyfrowe, usługi przesyłania strumieniowego, 

nawigacja, widoki z kamer, system DAF Connect oraz 

aplikacje zewnętrzne. Możliwość skonfigurowania 

systemu informacyjno-rozrywkowego DAF zgodnie z 

osobistymi preferencjami pomaga stworzyć idealne 

środowisko dla kierowcy.

Przeprojektowane sterowanie 
układem klimatyzacji
Przytulne wnętrze podczas jazdy i w trakcie snu jest 

niezbędne dla komfortu kierowcy. System sterowania 

klimatyzacją został wyposażony w nowe nawiewy, które 

kierują powietrze o optymalnej temperaturze w stronę 

kierowcy i pasażera. W celu zapewnienia maksymalnej 

energooszczędności układu ogrzewania i chłodzenia 

przeprojektowaliśmy system sterowania klimatyzacją. 

Model DAF XG+ nowej generacji oferuje również 

opcjonalny, w pełni zintegrowany układ klimatyzacji 

postojowej, który zapewnia komfort kierowcy również 

podczas postoju pojazdu.

Trzy stopnie ułatwiają kierowcy wsiadanie do kabiny i wysiadanie z niej — dotyczy to nawet 
modeli z najwyższą kabiną. A kiedy kierowca znajdzie się już w środku pojazdu, czeka tam na 
niego zupełnie nowy świat! Dzięki nowym przepisom dotyczącym mas i wymiarów kabina jest 
niezwykle przestronna, a we wszystkich modelach jest wystarczająco dużo miejsca, aby stanąć 
w pozycji wyprostowanej. Po zajęciu miejsca kierowca ma do dyspozycji najwięcej na rynku 
opcji regulacji fotela i kierownicy. Sama kierownica ma ogromny zakres regulacji — od poziomej 
do takiej, jaką można uzyskać w standardowym samochodzie osobowym. Dzięki temu każdy 
kierowca może znaleźć idealną pozycję zapewniającą najwyższy komfort jazdy.

Regulacja zapewniająca najwyższy 
komfort
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Po intensywnym dniu za kierownicą kierowca musi dobrze wypocząć w nocy, dlatego 
zrobiliśmy wszystko, aby część sypialna była idealnie dopracowana. Model DAF XF 
nowej generacji jest wyposażony w niezwykle wygodne łóżko, a modele XG i XG+ 
wykraczają poza oczekiwania użytkownika. Szerokość 80 cm wyznacza nowe standardy 
w zakresie komfortu i jakości. Ponadto modele XG i XG+ można wyposażyć w opcjonalny 
regulowany zagłówek i leżankę Relax z pełni elektryczną regulacją. Kierowca może więc 
wybrać perfekcyjną pozycję do odpoczynku i idealnego snu. Dostępne są nawet opcje 
górnej leżanki, która może posłużyć również jako miejsce na bagaż. Miłych snów.

Wyjątkowo wygodna część sypialna

POJAZDY CIĘŻAROWE DAF 
NOWEJ GENERACJI OFERUJĄ 
BARDZO DUŻĄ ILOŚĆ MIEJSCA 
W KABINIE

Zmodernizowany panel 
na tylnej ścianie
Najbardziej przydatnymi funkcjami, 

takimi jak oświetlenie ścienne, 

temperatura czy regulacja szyb, 

można sterować za pomocą 

tylnego panelu. Zawiera on również 

funkcję sterowania wywietrznikiem 

dachowym, przycisk alarmu i tryb 

monitoringu za pomocą kamer, 

a także opcjonalny port USB do 

ładowania tabletu lub telefonu. 

Wszystko to sprawia, że kabina staje 

się prawdziwym mieszkaniem z dala 

od domu.

Bardzo duża objętość 
schowków
Dzięki przestronnym kabinom 

pojazdy ciężarowe DAF nowej 

generacji zapewniają ogromną ilość 

miejsca do przechowywania w 

konsoli dachowej, na górze deski 

rozdzielczej, w kieszeniach drzwi i w 

przestrzeni sypialnej, zwłaszcza pod 

dolną leżanką. 

Mały, praktyczny schowek 

ze standardowym złączem 

USB i gniazdem 12 V można 

wykorzystać do ładowania telefonu 

komórkowego lub laptopa. Pojemny 

schowek dostępny poniżej oferuje 

znaczną ilość miejsca na dokumenty 

i inne przedmioty, a także podwójny 

uchwyt na napoje i trzy gniazda na 

karty kredytowe. Duży wysuwany 

stolik doskonale nadaje się do 

spożywania posiłków lub pracy. 

Szuflada z lodówką zawiera unikalny, 

zintegrowany uchwyt na butelki, 

dzięki któremu napoje pozostają 

przyjemnie chłodne. Natomiast 

dzięki dużej ilości miejsca na 

kuchenkę mikrofalową i telewizor 

oraz opcjonalnemu schowkowi 

na telefon z ładowarką kierowca 

ma doskonałe warunki do jazdy i 

odpoczynku. 

Fantastyczne 
oświetlenie wnętrza w 
technologii LED
Podobnie jak w przypadku 

oświetlenia zewnętrznego, 

oświetlenie wnętrza w pełni 

wykorzystuje technologię LED 

i oferuje szereg opcji, które 

zapewniają jeszcze większy komfort 

podczas jazdy, odpoczynku i snu. 

Modele XG i XG+ nowej generacji 

oferują również opcjonalne 

oświetlenie ambientowe, które 

podkreśla przestronność kabiny. 

Na to oświetlenie składa się 15 

diod i listew LED, a kierowca może 

dostosować jego kolor oraz jasność, 

aby uzyskać idealne warunki 

oświetleniowe. 

Wysoka jakość 
materiałów
i wykończenia
Wnętrze pojazdów ciężarowych 

DAF nowej generacji posiada 

wszystkie cechy luksusowego 

samochodu osobowego. 

Zastosowaliśmy wysokiej jakości 

materiały i zapewniliśmy doskonałe 

wykończenie we wszystkich 

miejscach — od foteli i deski 

rozdzielczej po ściany i górny 

schowek. W szczególności 

zastosowanie najnowszych miękkich 

materiałów umożliwiło uzyskanie 

stylowych krawędzi. 

WYSOKIEJ JAKOŚCI 
MATERIAŁY I 
DOSKONAŁE 
WYKOŃCZENIE CAŁEJ 
KABINY
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Start the Future
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ALCANTARAMATERIAŁ SKÓRA

Opcje wystroju wnętrza

Opcje stylistyczne pojazdów ciężarowych DAF nowej generacji pozwalają na nadanie 
wnętrzu kabiny osobistego charakteru. Do wyboru są dwa atrakcyjne schematy 
kolorystyczne: ciemny i ciepły lub bardziej ekskluzywna opcja jasna i luksusowa. Do 
wyboru są również trzy panele dekoracyjne: Natura — o wyrafinowanej fakturze drewna 
jakości premium, Argenta — z eleganckim srebrnym wykończeniem, lub ciemniejszy 
Hexagon — o gustownym wzorze. Niezależnie od ostatecznego wyboru możesz mieć 
pewność, że wnętrze kabiny będzie miało ultranowoczesny, ekskluzywny wygląd i 
będzie idealnie komponowało się z resztą pojazdu ciężarowego. Styl i funkcjonalność w 
doskonałej harmonii.

Określ swój własny styl
Fotele

NATURA

ARGENTA

HEXAGON

Standard
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Oprócz wnętrza kabiny można również dostosować wygląd zewnętrzny do swoich potrzeb 
i upodobań. Ściany boczne, reflektory LED, lusterka i kamery można spersonalizować, aby 
zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo, wydajność i styl.

Wnętrze z możliwością personalizacji

Stylizacja ścian bocznych

CZARNA 
MASKA

SZYBA 
BOCZNA

CZARNA 
MASKA I 
CHROM

KOLOR KABINY

Lusterka / Kamery

LUSTERKA LUSTERKA I SYSTEM CORNER VIEW KAMERY I SYSTEM CORNER VIEW

Okno dodatkowe

XF BEZ OKNA DODATKOWEGO XF Z OKNEM DODATKOWYM

Reflektory

OŚWIETLENIE LED OŚWIETLENIE LED Z FUNKCJĄ DOŚWIETLANIA 
ZAKRĘTÓW

OŚWIETLENIE LED Z FUNKCJĄ DOŚWIETLANIA 
ZAKRĘTÓW I ŚWIATŁAMI PRZECIWMGIELNYMI
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DAF MultiSupport
Elastyczny kontrakt serwisowy zapewnia maksymalny 

poziom bezpieczeństwa za ustaloną stawkę za kilometr. 

Klient wybiera zakres usług, który najlepiej pasuje do jego 

wymagań. W razie potrzeby może go później rozszerzyć 

na przyczepy/naczepy i zabudowę. Dealer DAF bierze na 

siebie wszystkie czynności dotyczące planowania oraz 

realizacji przeglądów i prac serwisowych. Teraz możesz 

skoncentrować się na swojej podstawowej działalności 

ze świadomością, że Twoja flota zawsze będzie w 

doskonałym stanie.

PACCAR Financial
PACCAR Financial to wewnętrzna spółka firmy DAF 

posiadająca 60-letnie globalne doświadczenie w 

świadczeniu usług finansowych dostosowanych do 

potrzeb branży transportowej. Wyjątkowa znajomość 

codziennej działalności firm transportowych czyni z 

PACCAR Financial idealnego partnera. Rozwiązania 

finansowe dostosowane do indywidualnych potrzeb 

obejmują finansowanie floty oraz kompletne pakiety 

uwzględniające zabudowy, przyczepy/naczepy oraz 

szereg opcji dotyczących naprawy, obsługi serwisowej i 

ubezpieczenia.

PACCAR Parts
Poza oryginalnymi częściami DAF i elementami silników 

PACCAR firma PACCAR Parts oferuje ponad 70 000 

uniwersalnych części TRP do pojazdów ciężarowych 

i przyczep/naczep wszystkich marek, w tym materiały 

eksploatacyjne dla warsztatów. Firma PACCAR Parts 

dysponuje centrami dystrybucji w Holandii, Wielkiej 

Brytanii, Rosji, Hiszpanii i na Węgrzech, z których w ciągu 

24 godzin realizuje zamówienia na terenie całej Europy. 

Niezawodność dostaw PACCAR Parts sięga 99,98%. 

Oznacza to, że jest ona najwyższa w branży. Posiadacze 

kart lojalnościowych Max mogą korzystać z wyjątkowych 

rabatów i ofert specjalnych.

DAF ITS
Wypadki i awarie są nieuniknioną częścią działalności 

transportowej i dotyczą nawet najlepszych pojazdów 

ciężarowych. Warto więc wiedzieć, że wystarczy tylko 

jeden telefon, aby skorzystać z usługi International Truck 

Service (ITS) firmy DAF. To wszystko, co jest potrzebne, 

aby wezwać pomoc, bez względu na to, w którym kraju 

europejskim się znajdujesz. 24 godziny na dobę, 365 dni w 

roku — usługa jest dostępna u lokalnych dealerów, którzy 

zrobią wszystko, co tylko możliwe, aby pojazd ciężarowy 

szybko powrócił na trasę.

Sieć dealerów firmy DAF
Dysponujemy rozbudowaną siecią sprzedaży i serwisów 

technicznych. Dzięki temu przedstawiciel firmy DAF jest 

zawsze w pobliżu, gotowy do zapewnienia profesjonalnych 

usług przez cały okres eksploatacji Twojej ciężarówki. 

Wykwalifikowani mechanicy DAF posiadają dogłębną 

wiedzę na temat Twojego pojazdu, dzięki czemu naprawy i 

czynności obsługowe są realizowane szybko i skutecznie, 

z użyciem oryginalnych części PACCAR, DAF i TRP. 

Pozwala to zapewnić maksymalną dostępność i wysoką 

wartość trwałą pojazdu.

Akademia kierowców DAF
Umiejętności kierowców są nieodzowne do osiągnięcia 

najwyższego poziomu wydajności transportu. Szkolenia 

DAF pomagają kierowcom zmniejszyć zużycie paliwa, 

lepiej radzić sobie z sytuacjami na drodze oraz zwiększyć 

bezpieczeństwo na trasie. Kierowcy, którzy ukończą nasz 

kurs, uzyskują większe oszczędności paliwa — do 10% w 

krótkim czasie.

DAF Connect
System zarządzania flotą DAF Connect umożliwia 

zwiększenie wydajności transportu, dostarczając w czasie 

rzeczywistym informacje na temat wydajności pojazdów 

ciężarowych i kierowców. Przyjazny w obsłudze pulpit z 

możliwością personalizacji zapewnia przejrzyste informacje 

o położeniu pojazdów, zużyciu paliwa, przebiegu, 

wykorzystaniu floty oraz okresów bezczynności. System 

dostarcza również kompletne raporty o zużyciu paliwa 

wraz z aktualnymi i historycznymi informacjami, co 

pozwala porównać wydajność pojazdów i poszczególnych 

kierowców. Funkcja Live Fleet View dostarcza precyzyjnych 

informacji na temat położenia ciężarówek, umożliwiając 

optymalizację planowania działań floty, w tym odległości, 

tras oraz czasu jazdy. Użytkownik może również 

otrzymywać samodzielnie zdefiniowane powiadomienia 

dotyczące odchyleń od normy takich parametrów, 

jak prędkość, trasa, położenie i zużycie paliwa, aby 

natychmiast podjąć odpowiednie działania. DAF Connect 

umożliwia uzyskanie wysokich przychodów na kilometr, 

optymalizując dostępność pojazdów, zmniejszając koszty 

eksploatacji i zwiększając wydajność logistyczną.

DAF Transport Efficiency 
Można powiedzieć, że pojazdy ciężarowe DAF nowej generacji zmieniły wszystko, jeśli 
chodzi o wydajność, bezpieczeństwo i komfort kierowcy, ale pod pewnymi względami 
nie uległy zmianie. Firma DAF zawsze oferuje kompleksowe rozwiązania transportowe, 
świadcząc szereg profesjonalnych usług, które umożliwiają wybór właściwego pojazdu, 
sfinansowanie jego zakupu oraz utrzymanie floty w najlepszym stanie technicznym.
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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
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PACCAR MX-13 315
Torque New Generation DAF
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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

OSIĄGI MX-11 270 MX-11 300 MX-11 330

Moc maksymalna przy 
prędkości znamionowej
ECE R24-03/ISO 1585

270 kW / 367 KM przy 1600 
obr./min

300 kW / 408 KM przy 1600 
obr./min

330 kW / 449 KM przy 1600 
obr./min

Moment obrotowy
ECE R24-03/ISO 1585

1950 Nm przy 900–1125 
obr./min1]

1800 Nm przy 900–1400 
obr./min

2150 Nm przy 900–1125 
obr./min1]

2000 Nm przy 900–1400 
obr./min

2350 Nm przy 900–1125 
obr./min1]

2200 Nm przy 900–1400 
obr./min

Prędkość obrotowa biegu 
jałowego

550 obr./min 550 obr./min 550 obr./min

OSIĄGI MX-13 315 MX-13 355 MX-13 390

Moc maksymalna przy 
prędkości znamionowej
ECE R24-03/ISO 1585

315 kW / 428 KM przy 1600 
obr./min

355 kW / 483 KM przy 1600 
obr./min

390 kW / 530 KM przy 1675 
obr./min

Moment obrotowy
ECE R24-03/ISO 1585

2300 Nm przy 900–1125 
obr./min1]

2150 Nm przy 900–1400 
obr./min

2500 Nm przy 900–1125 
obr./min1]

2350 Nm przy 900–1400 
obr./min

2700 Nm przy 900–1125 
obr./min1]

2550 Nm przy 900–1400 
obr./min

Prędkość obrotowa biegu 
jałowego

550 obr./min 550 obr./min 550 obr./min

1]  Na najwyższym biegu dla skrzyń biegów z przełożeniem bezpośrednim i na dwóch najwyższych biegach dla skrzyń biegów z 
nadbiegiem 

Specyfikacja

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

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

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

Podwozia pod 
zabudowę

Ciągniki siodłowe

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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Dostępne tylko w przypadku osi prowadzącej niekierowanej i tylko w Wielkiej 
Brytanii oraz Irlandii

Dostępne także w wersji 
niskopodłogowej

DostępneOś napędzana



STARTTHEFUTURE.COM

VIRTUALEXPERIENCE.DAF.COM

Dowiedz się 
więcej!

APLIKACJA DAF EXPLORER

WIRTUALNY SALON DAF



A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

IATF16949
Quality

Management System

ISO14001
Environmental

Management System

Z tej publikacji nie wynikają żadne prawa. DAF Trucks N.V. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji 
produktów bez uprzedniego powiadomienia. Produkty i usługi są zgodne z dyrektywami europejskimi 
obowiązującymi w momencie sprzedaży. Dyrektywy mogą się różnić w zależności od kraju. Najbardziej 
aktualne informacje można uzyskać u autoryzowanego dealera DAF.

DAF Trucks Polska Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 48

02-255 Warszawa

Polska

Tel.: +48 22 45 89 500

Faks: +48 22 45 89 599

www.daftrucks.pl
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