
DRIVEN BY QUALITY

TRUCKS  |  PARTS  |  FINANCE WWW.DAF.COM

UUS EURO6 TOOTEVALIK



Uus DAF Euro6 tootevalik. Täiesti uus disain 

maksimaalse tõhususe, töökindluse ja juhi 

maksimaalse mugavuse tagamiseks. Uued 

tipptasemel PACCARi mootorid, nutikad

alusraami lahendused ja stiilsed kabiinid 

seavad omas klassis kõrgeimad standardid. 

XF, CF, LF: sõiduk, mis sobib kasutamiseks iga  

rakenduse puhul ning parim hooldusteenus

tagab maksimaalse kasutusea.

KOGU TOOTEVALIKULE OMANE KVALITEET







TÕHUS ”Space Cab” kabiini hõlpsasti reguleeritav katusespoiler tagab optimaalse õhuvoo veoauto 

ja haagise vahel. Varasemaga võrreldes on see ka 25 kilogrammi võrra kergem. Uued aerodünaamilised 

külgspoilerid ja poritiivad aitavad kütusekulu veelgi vähendada ning uued esideflektorid suunavad õhuvoo 

selliselt, et ukse käepidemed püsivad puhtad.

JUHiTavUS Suur kandevõime ja meeldiv sõidukogemus on olulised faktorid pikamaatranspordis. 

Uus XF pakub mõlemat. Tänu uuele kergele alusraamile ja uuele tagateljele on saavutatud oluliselt väiksem 

kaal, ohverdamata seejuures sõiduki tugevust ja vastupidavust. Uus teljevedrustus ja rooliseade tagavad ülima 

sõidumugavuse nagu ka uus kabiinivedrustus. Uue XF-ga kaasneb puhas sõidurõõm.

STiiLNE Võimeka ja elegantse välimusega uus XF on iga veoettevõtja visiitkaart. Muljetavaldav 

esiosa, pilkupüüdev must radiaatorivõre ja huvitavad stiilielemendid: see on uus XF. Pilkupüüdev radiaatorivõre 

aitab oluliselt kaasa mootori tõhusale jahutamisele saavutamaks minimaalne vajalik kütusekulu. DAFi logoga 

viimistletud kroomist paneel. Selle kohal on piisavalt ruumi teie ettevõtte nime jaoks.

Uus XF: uus tipptase pikamaatranspordis. 

Konstrueeritud maksimaalselt tõhusa 

transpordi tagamiseks. Täiesti uued 

12,9-liitrine PACCAR MX-13 ja 10,8-liitrine 

PACCAR MX-11 mootorid, mis vastavad 

Euro 6 nõuetele. Täiesti uus alusraam. 

Uus ja atraktiivne välisilme ning 

uuenduskuuri saanud sisemus. XF on 

parim, mida vedajad ja juhid on kunagi 

kogenud.

KONSTRUKTSIOON VASTAB FUNKTSIONAALSUSELE
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JÕULiNE Kahjustustevaba sõitmine

tähendab väiksemaid kulusid ja sõiduki maksimaalset

kasutusvalmidust. Uus tsingitud terasest kaitseraud 

suudab taluda ka väiksemaid kokkupõrkeid ja 

esilaternad on valmistatud purunematust leksaanist. 

Ka sisemuses on pika tööea tagamiseks kasutatud 

kvaliteetseid materjale ja viimistlust. Sõiduk näeb 

alati välja korralik ja värske ning seda isegi pärast 

aastatepikkust intensiivset kasutamist. See tagab DAFi 

kõrge edasimüügiväärtuse.

TURvaLiNE Turvalisus on uue XFi 

puhul oluline. Kabiin ja alusraam tagavad optimaalse 

passiivse turvalisuse. Lisaks saab juht kasutada nutikaid 

süsteeme. Äkilist pööramist ja ümberkukkumist vältiv 

sõiduki stabiilsuskontroll (Vehicle Stability Control, 

VSC) kuulub standardvarustusse. Esikokkupõrke 

hoiatus (Forward Collision Warning, FCW) ja täiustatud 

hädapidurdussüsteem (Advanced Emergency Braking 

System, AEBS) kuuluvad lisavarustusse. Lisaks on 

lisavarustusena saadaval kaamera-/jälgimissüsteem 

veelgi parema nähtavuse tagamiseks veoki ees. 

Lisavarustusse kuuluv adaptiivne püsikiiruse hoidja 

(Adaptive Cruise Control, ACC) tagab juhile veelgi 

suurema mugavuse. Loomulikult on saadaval ka DAFi 

ainulaadne Night Lock, mis kaitseb hõlpsasti ja tõhusalt 

sissemurdmise ja varguse eest.

UUENDUSLiK Esmakordselt 

veokitööstuses tutvustame lisavarustusena 

esilaternate LED-tehnoloogiat. Suurim kasutegur, 

maksimaalne tööiga ja minimaalne energiakulu. 

Standardvarustusse kuuluvad päevatuled tagavad 

päeval optimaalse nähtavuse. Sõidusuunda 

valgustavad kurvituled (lisavarustuses) tagavad 

manööverdamisel lisaohutuse ja vähendavad 

kahjustuste tekkimise ohtu.
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KÕIGE ALUSEKS ON RUUMIKUS



RUUMiKaS Super Space Cabi töö- ja eluruum on ainulaadne. Sama kehtib ka hoiuruumi kohta. 

Voodialune mahutab kuni 675 liitrit ning sinna mahub ka suur külmkapp ja sahtel. Tuuleklaasi kohal olevasse 

hoiuruumi saab mahutada mikrolaineahju. Uue põlvkonna istmed tagavad ülima mugavuse tänu kaheastmelisele 

istmesoojendus- ja ventilatsioonisüsteemile ning liigenditega seljatoele. Kabiini põrandat läbib ühtlane õhuvoog. 

Kuni 2,20 meetri pikkune alumine voodi tagab maksimaalse mugavuse. Ülemine voodi on ka saadaval (ümber)

keeratava narina, millel on üks pool jäik ning, mis sobib ka täiendava hoiuruumina kasutamiseks. 

iNFORMaTiivNE Uue XFi stiilne armatuurlaud sobib suurepäraselt kokku selle atraktiivse 

välisilmega. Ühe pilguga saab juht kogu ökonoomseks ja ohutuks sõitmiseks vajaliku teabe. DPA (DAF Driver 

Performance Assistant) edastab juhile eredavärvilisel näidikul andmed käimasoleva reisi kohta ja ka näpunäiteid 

sõitmiseks. Eesmärk on aidata juhil minimaalse pingutusega enda oskusi ja XFi paremini kasutada. Aux- ja USB-

pistikutesse saab ühendada erinevaid seadmeid, nagu sülearvuti, tahvelarvuti, MP3-mängija või nutitelefon.  

Lisavarustusse kuuluvad raadio/CD-mängijaga veoki navigatsiooniraadio ja sõiduki navigatsioonisüsteem.

ERGONOOMiLiNE Uue XFi puhul on kasutuslihtsust ja ergonoomikat veelgi täiustatud. 

Reguleeritav ja multifunktsionaalne rooliratas tagab optimaalse sõiduasendi. Armatuurlaud on konstrueeritud 

ümber juhi. Juhil on täielik ülevaade juhtseadmetest ja kõikidest juhtnuppudest. Kõik lülitid, juhtnupud ja 

juhtseadmed asuvad õiges kohas. Sama kehtib ka topsihoidjate ja hoiuruumide kohta. See kõik tagab mugava  

ja ohutu sõitmise.

  UUS EURO 6 TOOTEVALIK    9



VÄLJAPAISTEV MITMEKÜLGSUS





DAFi mitmekülgne universaal: uus CF Euro 6. Ideaalne veok mitmete rakenduste puhul: alates ehitustöödest kuni 

jaotusvedudeni. Jõuline, tugev ja tõhus uus CF Euro 6 pakub kohandatud lahendusi erinevatele transpordivajadustele.

MiTMEKÜLGNE Uus CF pakub kohandatud lahendusi. 

Võimalik on valida 6,7 liitrine PACCAR PX-7, 10,8 liitrine MX-11 ja 12,9 liitrine 

MX-13 Euro 6 mootor võimsusega 220 kuni 510 hj ning võimas mootoripidur. 

Otsekäigumehhanismiga manuaalkäigukast, kiirkäiguga või automatiseeritud 

AS Tronic käigukast. Lai valik tõhusaid jõuväljavõtu võimalusi mitmete erinevate 

rakenduste jaoks. Ja loomulikult DAFi paljukiidetud kabiinid Day Cab, Sleeper 

Cab, või eriti ruumikas Space Cab.

KONSTRUKTSiOON Uue CF Euro 6 jõuline ja elegantne 

välimus on omane ka LFile ja XFile. Lisaks ka peen ja silmapaistev radiaatorivõre. 

DAFi logoga elegantne kroomist paneel, mille kohal on ruumi teie ettevõtte nime 

jaoks. Esiosa konstruktsiooni muudavad pilkupüüdvaks uued aerodünaamilised 

poritiivad, külgspoilerid ja õhudeflektorid. Madala kütusekulu tagab ideaalselt 

suunatud õhuvoog.

MUGav Uue CFi kabiin pakub ideaalselt töökeskkonda. Kasutamisega 

kaasneb veelgi suurem mugavus, ohutus ja lihtsus. Optimaalne ligipääsetavus, 

suurepärane istumisasend ja juhtnuppude ergonoomiline asend ning optimaalse 

õhuringlusega kliimajuhtimissüsteem aitavad kaasa ülima sõidumugavuse tagamisele.

NUTiKaS Euro 6 mootorite maksimaalse jahutuse tagamiseks on CFil 

uus Y-kujuline alusraam. Komponentide, nagu AdBlue paak, akud ja heitgaaside 

järeltöötlussüsteem, läbimõeldud paigutus võimaldab mahutada kuni 1500 liitrise 

kütusepaagi. Uue CFi alusraamil on ka palju ruumi tugijalgade või pumbaseadmete 

kinnitamiseks.
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JÕULiNE Uus CF suudab taluda ka 

väiksemaid kokkupõrkeid: sellel on tugev terasest 

kaitseraud, mis on parima kvaliteedi tagamiseks 

tsingitud. Esilaternad on valmistatud purunematust 

leksaanist ja suurepärase nähtavuse tagavad 

päevatuled. Lisavarustusse kuuluvad sõidusuunda 

valgustavad kurvituled vähendavad kahjustuste 

tekkimise riski ja tagavad lisaohutust.

TUGEv Kerge ja tugev alusraam tagab 

maksimaalse kandevõime ja suurima tasuvuse. 

Alusraami jäikus ja Stabilinki tagavedrustus tagavad 

stabiilse juhitavuse. Sõiduki stabiilsuskontroll (Vehicle 

Stability Control, VSC) kuulub standardvarustusse 

ning vähendab ümbermineku ja äkilise pööramise riski. 

Suurepärased sõiduomadused tagavad uued teljed ja 

teljevedrustus.

LiGiPÄÄSETav Lihtne kabiini 

sisse-ja väljapääs on selle klassi veokite puhul oluline. 

Saate valida erinevate kabiinivariantide vahel. Day 

Cab, Sleeper Cab ja eriti ruumikas Space Cab. Kabiini 

uus vedrustus tagab suurepärase sõidumugavuse. 

Mugav: uus võti koos integreeritud kaugjuhtimispuldi 

ja tuledekontrolli funktsiooniga.
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RUUMiKaS Uue CFi kabiiniversioonid tagavad juhile maksimaalse elamis- ja töötamisruumi. 

Tuuleklaasi kohal on avarad hoiuruumid, voodi all mitmed riiulid ja rohkelt hoiuruumi. Parim voodi tagab 

maksimaalse mugavuse. Sisevalgustust ja öist kütteseadet saab mugavalt voodist reguleerida.

iNTELLiGENTNE Uus armatuurlaud on konstrueeritud juhi ümber, et kõik juhtnupud oleksid 

kenasti käeulatuses. Uued istmed tagavad ülima sõidumugavuse ja uut multifunktsionaalset rooliratast on mugav 

kasutada. Juhil on uuest värvilise kuvaga näidikupaneelist hea ülevaade. Iga CFi standardvarustusse kuulub 

Driver Performance Assistant (DPA), mis võimaldab juhil sõita võimalikult ökonoomselt. Armatuurlaua keskel 

asuvad kolm DIN-pesa on ette nähtud lisavarustusse kuuluva Truck Navigation Radio (raadio/CD-mängija) ja veoki 

navigatsioonisüsteemi või kaamera monitori paigaldamiseks.

iNFORMaTiivNE Standardvarustusse kuuluv DAFi Driver Performance Assistant (DPA) 

võimaldab juhl sõita võimalikult ökonoomselt. Keskse värvilise peaekraani kaudu saab juht teavet kütusekulu, 

pidurdamise, optimaalse sõidustiili ja käiguvahetuse ajastuse kohta, samuti saab kasulikke näpunäiteid kütuse 

säästmise, mootoripiduri optimaalse kasutamise ning spoileri ja rehvirõhu õige reguleerimise olulisuse kohta.  

DPA motiveerib juhti oma CFist minimaalse pingutusega parimat võtma.
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LOODUD VEDUDEKS





Uus LF pakub kõike, mida kaasaegselt jaotusveokilt ootate. Ta on kiire, tagab 

suurepärase ligipääsetavuse ja teda eristavad esmaklassilised sõiduomadused. 

Palju peatumisi ja käivitusi, kiire peale- ja mahalaadimine: uue LFi puhul 

toimub kõik sujuvalt. Täiesti uus sisemus juhile ja kaassõitjale ülima mugavuse 

tagamiseks. Lai valik mootoreid, käigukaste ja tagatelje ülekandearve. 

Optimaalse jõudluse ja suurima kütusetõhususe tagamiseks.

MaNÖÖvERDavUS  
Uus LF tunneb ennast koduselt väga intensiivsetel 

jaotusvedudel. Suurepärane pöörderaadius tagab oma 

klassi väikseima pöörderingi. Mugavad sõiduomadused 

muudavad mudeli ideaalseks jaotusveokiks. Paindlik 

ja mitmekülgne. Kompaktsete välismõõtmetega, kuid 

seest väga ruumikas.

PUHaS Uue LFi südameks on uued 

tipptasemel neljasilindrilised PACCAR PX-5 

Euro 6 mootorid alates 150–210 hj ja kuuesilindrilised 

PACCAR PX-7 Euro 6 mootorid alates 220–310 hj. 

Võimas, puhas ja ökonoomne. LF on iga linna 

südames teretulnud.

MiTMEKÜLGNE DAF pakub ka 

jaotusvedudeks kohandatud lahendusi. Seepärast 

saab tõhusa LFi puhul valida seitsme mootorivariandi, 

erinevate käigukastide (manuaalne, automaatne ja 

täisautomaatne), kolme kabiinivariandi (Day Cab, 

Extended Day Cab ja Sleeper Cab), mitmete tagatelje 

ülekandearvude ja paljude alusraamipikkuste vahel.

ÖKONOOMNE Tänu väikesele 

tühimassile on LFil oma klassi suurim kandevõime. 

See on kasutajale puhas võit. Võimalikult paljud 

komponendid on praktiliselt mahutatud kerge ja 

tugeva alusraami sisse. Lisaks on uus alusraam 

suurepärane baas erinevatele pealisehitustele.  

Täiesti uus elektrisüsteem tagab pealisehitajale 

maksimaalse mugavuse.
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SiLMaPaiSTEv Uus LF on iga veoettevõtja visiitkaart. Sellel 

on uute CF- ja XF-mudelitega sarnane stiilne välisilme. Silmapaistev radiaatorivõre 

ning DAFi logoga kroomist paneel ja aerodünaamilised deflektorid, mis tagavad, et 

ukse käepidemed püsivad puhtad. Uus LFon samal ajal nii jõuline kui ka sõbralik.

PRaKTiLiNE Jaotusvedudel peab juht kabiini sisenema ja

sealt väljuma mitmeid kordi päevas. Seepärast on uuele LFile tagatud 

suurepärane juurdepääs tänu laialt avanevatele ustele (90 kraadi), läbimõeldult 

asetatud käepidemetele ja mugavatele astmetele. Uues sisemuses kasutatud 

materjalid on praktilised ja lihtsasti puhastatavad. Seetõttu näeb sisemus alati 

välja puhas ja hoolitsetud.

NÄHTavUS Hea nähtavus on juhile eluliselt oluline. Seda eriti 

linnakeskkonnas. Uue LFi kabiin võimaldab suurepärast nähtavust ette ja külgedele. 

Koos optimaalselt asetatud peeglitega tagab see lisaturvalisuse ja vähendab 

kahjustuste tekkimise ohtu. Sama võib öelda ka lisavarustusse kuuluvate eesmisesse 

kaitserauda integreeritud ja sõidusuunda valgustavate kurvitulede kohta. Eeltoodu 

eristab parimat jaotusveokit lihtsalt heast jaotusveokist.

JÕULiNE Uus LF tunneb ennast koduselt ka tihedas liikluses. Seega 

on hea, et ta suudab taluda ka väiksemaid kokkupõrkeid. Tsingitud terasest 

kaitseraud kaitseb kahjustuste eest. Uued esilaternad koos lisavarustusena 

saadavate LED - päevatuledega on valmistatud purunematust leksaanist. See 

tähendab väiksemaid kulusid ja seda, et sõiduk on enamiku ajast kasutusvalmis.
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MUGav Hea autojuht on puhanud autojuht. Seepärast on uue LFi sisemus sama kvaliteetne kui kõikide 

teiste uue DAF Euro 6 programmi sõidukite puhul. Uute täielikult reguleeritavate istmetega, mis tagavad maksimaalse 

mugavuse. Täiesti uue armatuurlauaga, millel on kõik juhtnupud kenasti käeulatuses. Loomulikult sisaldab see ka DAFi 

Driver Performance Assistantit. Tänu suurepärasele kütte- ja ventilatsioonisüsteemile saavutatakse kabiinis kiiresti sobiv 

temperatuur.

LiHTSaSTi KaSUTaTav Sisenemine uude LF Euro 6 kabiini on lihtne ja mugav. Tänu soojadele 

värvitoonidele tunneb iga juht end kabiinis koduselt. Multifunktsionaalne rooliratas on täielikult reguleeritav ja võimaldab 

uut näidikupaneeli terves ulatuses näha. Analoogselt nagu uuel XF ja CF Euro 6-l on ka LFil olemas täielikult integreeritud 

telefonisüsteem (DAF Truck Phone) ning veoki navigatsiooniraadio. Loomulikult on mitmeid hoiukohti dokumentide ja 

isiklike esemete hoidmiseks.
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KOHaNDaTUD Uue DAF XFi, CFi ja LFi puhul saate valida täiesti 

uute, võimsate ja tõhusate, PACCARi Euro 6 mootorite vahel. Igal mootoril on 

omadused, mis on vajalikud teie veokile konkreetse töö tegemiseks. Iga mootori 

konstrueerimisel on olnud eesmärgiks suurim töökindlus, maksimaalne jõudlus, 

madalaim kütusekulu omas klassis ja loomulikult Euro 6 heitmete tasemed.

Uue XF puhul kasutatakse kuuesilindrilist 12,9-liitrist PACCAR MX-13 mootorit, 

mille võimsus on 410, 460 ja 510 hj ning alates 2014. aasta sügisest täiesti uut 

kuuesilindrilist 10,8-liitrist MX-11 mootorit võimsusega 440 hj. Mõlemat ülimalt 

kaasaegset mootorit kasutatakse ka uue CFi puhul; seejuures on täiendavalt võimalik 

valida PACCAR MX-11 mootoreid võimsusega 290, 330, 370 või 400 hj koos 

sobivate seadistustega nii jaotusvedudeks kui ka keerulisemateks rakendusteks. 

Kuuesilindriline, 6,7-liitrine PACCARi PX-7 mootor – on saadaval uuel Euro 6 CFil 

alates 2014.a algusest – ja täiesti uus, neljasilindriline, 4,5-liitrine PX-5 sobivad 

ideaalselt LFi jaotusveokis kasutamiseks. PX-5 mootori võimsus on 150, 180 ja 210 hj 

ning PX-7 võimsus 220, 250, 280 ja 310 hj.

Kõikides PACCARi Euro 6 mootorites kasutatakse madala kütusekulu ja senisest 

madalama heitkoguse tagamiseks ühisanumsissepritset ja muudetava geomeetriaga 

turboülelaadurit. Jõulised mootoriplokid ja plokikaas on väga tugevad ja kompaktsed. 

Need on konstrueeritud eesmärgiga tagada pikk tööiga, maksimaalne töökindlus, 

väiksem kaal, pikad hooldusintervallid ja madalad hoolduskulud.

TÄiUSLiK SOBivUS Jõuliste PACCAR Euro 6 mootorite 

tõhusaks ja optimaalseks rakendamiseks on kõiki käigukaste kas uuendatud 

või täiustatud. 12,9-liitrise PACCAR MX-13 mootoriga saab kasutada 12 või 

16 käiguga manuaalkäigukasti. Mõlemad käigukastid on saadaval ka AS Tronic 

käigukastina. EcoRoll ja Fast Shift aitavad tagada sõidumugavuse ja madala 

kütusekulu. Uus tarkvara ja andurid tagavad suurepärase toimimise kohaltvõtul  

ja manööverdamisel.

CF veokitele pakutakse MX-11 mootoreid võimsusega kuni 370 hj standardis 

8- või 9-käigulise overdrive manuaalkäigukastiga. Üle 370 hj võimsusega MX-11 

mootorite jaoks on saadaval ka 12- kuni 16-käiguline manuaalkäigukast. Nii 

mõlema manuaalkäigukasti kui ka AS Tronic käigukasti puhul on saadaval 

ka uusima põlvkonna intarder – jõuline, integreeritud käigukasti pidur. Uued 

jõuväljavõtu rakendused pakuvad veelgi rohkem võimalusi agregaate, pumpasid 

ja muid seadmeid võimalikult tõhusalt kasutada.

LFi PX-7 ja PX-5 mootoritel on standardvarustuses 5- või 6-käiguline 

manuaalkäigukast. Suurema pöördemomendiga võimsamate mootorite puhul 

on alates ZF-versioonist saadaval 9-käiguline manuaalkäigukast. PX-mootorite 

puhul võib erirakenduste tarvis kasutada ka 6-käigulist AS Tronic käigukasti ja 

5-käigulist Allisoni täisautomaatset käigukasti. DAF pakub käigukastide osas ka 

kohandatud lahendusi.

Uued LF-, CF- ja XF-seeria veoautod pakuvad kohandatud lahendusi erinevateks vedudeks. Lisaks on võimalus kasutada 

täiesti uusi ja laia valikut kaasaegseid PACCAR Euro 6 mootoreid võimsusega 150–510 hj. Kõikidele mootoritele on omane 

maksimaalne töökindlus ja vastupidavus koos suure jõudluse ja madala kütusekuluga.
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VÕIMSUSE PAINDLIKKUS



DaF MULTiSUPPORT 
Remondi- ja hooldustööde leping tagab teile kindla 

kilomeetrihinna eest maksimaalse kindlustunde. 

Teenusetaseme osas langetate otsuse teie, samuti 

on teil võimalus täiustada haagise varustust ja/või 

konstruktsiooni. Seega on teie kasutuses alati 

perfektses korras sõidukipark ja maksimaalne 

arv sõidukeid. Ja mis kõige olulisem, saate 

keskenduda oma äritegevuse võtmeküsimustele. 

Hoolduse planeerimise ja haldusküsimustega 

tegeleb teie eest aga DAFi edasimüüja!

PaCCaR PaRTS Lisaks DAFi 

originaalvaruosadele ja PACCARi mootori varuosadele 

on PACCAR Partsi valikus üle 60 000 universaalse 

veoki- ja haagiseosa (TRP-osa) igat marki veokitele ja 

haagistele, sh töökodadele tarnimiseks. PACCAR Parts 

tarnib Hollandis, Ühendkuningriigis, Venemaal, Ungaris 

ja Hispaanias asuvatest jaotuskeskustest 24 tunni 

jooksul varuosi kõikidele Euroopa edasimüüjatele ja 

klientidele. Tarnete 99,98% usaldusväärsus on 

veokitööstuses ainulaadne. Max Cardi omanikud saavad 

kasutada spetsiaalseid allahindlusi ja pakkumisi.

Edukas transport hõlmab palju enamat kui lihtsalt täiuslikku veokit. Seepärast pakub DAF kompaktset transpordilahendust. 

DAF hõlmab professionaalset organisatsiooni ja rahvusvahelist edasimüüjate võrgustikku.  

Nad aitavad teil valida õige sõiduki, korraldada rahastamist ja hoida sõidukiparki parimas korras.

PaCCaR FiNaNCiaL  
PACCAR Financial, DAFi ettevõttesisene 

finantseerija, on enam kui 50 aasta jooksul pakkunud 

kohandatud, täielikult transpordisektorile suunatud 

finantseerimisteenuseid. Erinevalt teistest mõistab 

PACCAR Financial hea äripartnerina teie äritegevuse 

olemust. Seda nii veokiostu rahastamisel kui ka 

täislahenduste, sh pealisehitiste ja haagiste, puhul. 

Pakkudes teile erinevaid finantseerimisvõimalusi, 

alustades remondi- ja hooldustöödest ning lõpetades 

kindlustusega. PACCAR Financial pakub täiuslikku,  

just teie nõuetele vastavat lahendust. 



DaF DRivER aCaDEMY Parima jõudluse tagamisel  

on kõige olulisem osa juhil. DAFi koolitus aitab juhil säästa kütust ja liiklusolukordi 

paremini ette näha. See on oluline ka ohutuse tagamisel. Korraliku väljaõppe läbinud 

juht on sõidukit juhtides hoolsam. DAFi sõidukoolitus õpetab igale juhile, kuidas 

lühiajaliselt 5–10% kütust säästa ja sõidukit vähem kahjustada. Pikaajaline kokkuhoid 

on 3–5%!

DaF iNTERNaTiONaL TRUCK SERviCE   
Avarii või õnnetuse korral võib isegi DAFi veok vajada teisaldusteenust.

Sellises olukorras on hea teada, et juht saab täielikult usaldada teenust DAF

International Truck Service (ITS). Piisab ainult telefonikõnest DAF ITSi numbrile

(+31 40 214 3000), olenemata sellest, millises Euroopa osas asute. ITS’st on 

võimalik saada abi nii öösel kui päeval 365 päeva aastas 15 erinevas keeles. ITS 

teeb kõik endast oleneva, et saaksite esimesel võimalusel uuesti teele asuda.



DaF TRUCKS N.v. PACCAR Inc. tütarettevõtjana 

tegutsev DAF Trucks on üks Euroopa edukamaid veokitootjaid. Edu võti: 

esmaklassilised vedukid ja jäik konstruktsioon ning neid toetavad õiged 

teenused. Kõike seda toetab enam kui 1000 sõltumatust Euroopa, Lähis-

Ida, Aafrika, Austraalia, Uus-Meremaa, Taiwani ja Brasiilia edasimüüjast 

koosnev võrgustik. DAFil on tootmisrajatised Madalmaades, Belgias 

ja Ühendkuningriigis. Lisaks veokitele konstrueerib ja toodab DAF 

komponente (nt teljed ja mootorid) kogu maailma bussidele.

Lisateabe ja edasimüüjate aadressid leiate veebilehelt www.daf.com

30  UUS EURO 6 TOOTEVALIK





DRIVEN BY QUALITY

TRUCKS  |  PARTS  |  FINANCE WWW.DAF.COM

Käesolevast trükisest ei tulene mingeid õigusi. DAF Trucks 
N.V. jätab endale õiguse muuta toote tehnilisi andmeid 
etteteatamiseta. Tooted ja teenused on kooskõlas müügi hetkel 
kehtivate Euroopa Liidu direktiividega, kuid võivad olenevalt 
teie asukohariigist erineda. Värskeima teabe saamiseks  
pöörduge DAFi volitatud edasimüüja poole.

OÜ Truck Trading Estonia

Tähe 106 C

51013 Tartu

ESTONIA

www.tte.ee
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