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Suurim tõhusus
Transporditõhusus on peamine ja DAF Trucks on selles 

vallas esirinnas. Pideva optimeerimise programmi abil on 

meil nüüd turu kõige tõhusamad sõidukid, mille kütusekulu 

on enneolematult madalal tasemel. Näiteks kontrollib 

rehvirõhu kontrollsüsteem pidevalt rehvirõhku, et tagada 

võimalikult suur kütusesääst. Peale selle tuvastab 

prognoosiv kiirushoidik sõidutingimused kuni kaks 

kilomeetrit ette. Kineetilise energia võimalikult suure 

kasutamise tõttu võimaldab see lisakütusesäästu kuni 4%.

Maksimaalne ohutus
Ohutus on meile kõige tähtsam, mille tulemusena oleme 

aastate jooksul teinud palju olulisi parandusi ja uuendusi, 

nagu näiteks täiustatud hädapidurdussüsteem (AEBS-3). 

Paketiga DAF Ultimate saate maksimeerida öist nähtavust ja 

ohutust, kasutades LED-esi- ja -tagatulesid, aga ka 

standardseid päevatulesid, et parandada päevasel ajal 

nähtavust.

Erakordne sõidumugavus
Paketti DAF Ultimate kuuluvad uued sõidumugavust suurendavad võimalused. Automaatne kliimaseade muudab kabiini 

sisemuse sõidutingimustest olenemata õdusaks. Tarvikute toite abil saab kabiini lisada pikemateks ööbimisteks kõik vajalikud 

seadmed, nagu jahutusseade, mikrolaineahi, külmik ja teler. Suurem sõidumugavus toob kaasa ohutuma sõidu, suurema 

kütusesäästu, väiksemad kasutuskulud ja sõidukite pikema kasutusaja.

Pakett Ultimate+

Transporditeenuse osutajad, kes soovivad tõhusust, ohutust ja sõidumugavust veelgi suurendada, võivad valida paketi 

Ultimate+. See sisaldab veebipõhist sõidukipargi haldussüsteemi DAF Connect ja DAF MultiSupport Flex Care'i remondi- ja 

hoolduslepingut.*

VALIGE PAKETT ULTIMATE+, VÕTKE OMA VEOAUTOST MAKSIMUM JA MUUTKE HEA VEEL PAREMAKS.

SUURIM ARENG

PAKETIGA ULTIMATE
DAF on kogukulude poolest olnud alati transporditööstuses juhtpositsioonil, keskendudes kindlalt 
tõhususele, ohutusele ja sõidumugavusele. Paketi DAF Ultimate abil saavutavad DAF XF ja CF 
kvaliteedi järgmise taseme, pakkudes parimat sõidumugavust ning rahuldades samal ajal 
sõidukipargi haldajate ja omanike nõudmisi. Loomulikult on keskkonnahoid paketi lahutamatu osa.

* DAF MultiSupport Flex Care'i remondi- ja hooldusleping Peale avariiabi hõlmab Flex Care täielikku ennetavat hooldust ja kogu sõiduki vajalikke remonttöid, sealhulgas neid, 
mis on tingitud kulumisest. Võimalik on uuendada ka tasemele Full Care.





Pikim töövõimeaeg
Uusimad DAF XFi ja CFi mudelid pakuvad juba praegu 

märkimisväärset kasutusaega tänu sellistele võimalustele 

nagu DAFi kohandatud juhikoolitused ja sõiduki 

korrasoleku jälgimine. Pakett Ultimate suurendab 

töövõimeaega veelgi aku energiataseme 

kontrollsüsteemi abil, mis jälgib akude seisundit sõiduki 

töövõimeaja toetamiseks.

Paketti Ultimate+ kuulub DAF Connect. See veebipõhine 

sõidukipargi haldussüsteem annab teile reaalajas ülevaate 

juhtide, sõidukite ja logistiliste protsesside efektiivsusest. 

Avatud platvormi võimekusega saate ka jätkata praeguse 

telemaatikaplatvormi kasutamist ja liita DAF Connecti 

andmed sujuvalt tagasüsteemidega. Sõiduki korrasoleku 

jälgimise funktsioon võimaldab DAF Connecti armatuurlaua 

kaudu jälgida pakilisi hoiatusi.

DAF Connecti rakendus laseb juhtidel oma veosooritust 

teistega võrrelda. See kõik aitab kaasa olukorra 

hindamisele, seisaku vältimiseks õigete toimingute 

tegemisele ja veoauto teel hoidmisele. Peale selle annab 

sõidumeerikute kaugallalaadimine sõidukipargi halduritele 

lihtsa juurdepääsu juhtide andmetele, et tagada vastavus 

õigusaktidele.

Puhas diiselmootorite tehnoloogia on meie filosoofia 

olemuslik osa. XF ja CF töötavad ilma tehniliste 

kohanduste või sõiduki jõudluse vähendamiseta ka 

alternatiivkütustega, nagu lõhnatu biolagunev 

hüdrogeenitud taimeõli, mis tekitab vähem heidet.

Suurim keskkonnakaitse

DAF Connect

Parimate veotulemuste saavutamiseks.

www.daf.com/ultimate



DAF XF AND CF

Pakett DAF Ultimate

LED-ESITULED

LED-lambid tarbivad märksa vähem 

energiat ja kaitsevad keskkonda

• Kahe LEDiga lähituled

• Nelja LEDiga päevatuled

KABIINI AUTOMAATNE KLIIMASEADE

Kõiki kabiini kliimaseadme funktsioone saab hõlpsasti 

juhtida ühelt paneelilt armatuurlaual

• Kliimaseadme nutikas juhtimine

• Jää sulatamine ja ventilatsioon vaid ühe puudutusega

• Lisajuhtpaneel kabiini tagaseinal temperatuuri 

reguleerimiseks ja lisakütteseadme aktiveerimiseks

AKU ENERGIATASEME KONTROLLSÜSTEEM

Aku energiataseme kontrollsüsteem mõõdab aku pinget, 

voolu, temperatuuri ja laetuse olekut.

• Näidikupaneeli märgutuli hoiatab juhti, kui aku laetuse 

tase on kriitiline, ennetades sedasi rikkeid maanteel.

• Nutikas LIN-pingeregulaator hoiab ära ülelaadimise, 

pikendades niiviisi aku kasutusiga.

TARVIKUTE TOIDE

Suurima sõidumugavuse tagamiseks on tarvikute pistikute 

jaoks lisajuhtmestik.

• 12 V / 20 A

• 24 V / 2 × 15 A + 2 × 40 A

PROGNOOSIV KIIRUSHOIDIK

Prognoosiv kiirushoidik on saadaval manuaal- või 

automaatkäigukastiga sõidukitele.

• Liidetud sõiduki kiirushoidiku funktsiooniga

• Roolil asuvad juhtlülitid

• Täiustab funktsiooni EcoRoll, et tagada veelgi suurem 

kütusesääst

• Kasutab GPS-tehnoloogiat ja teedekaardi üksikasjalikke 

andmeid, et prognoosida kalde muutusi

• Tavalise teekaardi tasuta uuendused

LED-LAMPIDEGA TAGATULED

Sisse-ehitatud reflektoriga tagatuledes on LEDid kõigi 

funktsioonide jaoks:

• tagatuled

• suunatuled

• pidurituled

• tagurdustuled

• tagumised udutuled

Pakett DAF Ultimate+ viib tõhususe, ohutuse ja 

sõidumugavuse uuele tasemele. 

Omadused:

• veebipõhine sõidukipargi haldussüsteem DAF Connect

• DAF MultiSupport Flex Care'i leping Võimalik on 

uuendada ka tasemele Full Care.

REHVIRÕHU KONTROLLSÜSTEEM

Rehvirõhu kontrollsüsteem jälgib pidevalt veoauto rehvide 

rõhku ja temperatuuri.

• Kesksel ekraanil olev teave hoiatab juhti, kui rehvirõhk 

või temperatuur kaldub programmeeritud piirnormidest 

kõrvale.

• Ennetab rehvide lõhkemist.

• Optimeerib kütusekulu.

Veoautodele XF ja CF mõeldud pakett DAF Ultimate hõlmab laia valikut võimalusi, 
mis suurendavad ohutust, tõhusust ja sõidumugavust.

Pakett DAF Ultimate+



DAF Trucks N.V.
Hugo van der Goeslaan 1
P.O. Box 90065
5600 PT Eindhoven
Madalmaad
Tel +310 4021 4911
Faks +310 4021 4432
daf.com

PACCARI ETTEVÕTEKVALITEEDIST JUHINDUV 

Sellest väljaandest ei saa tuletada mingeid õigusi. DAF Trucks N.V. jätab endale õiguse 

muuta toodete spetsifikatsioone ilma ette teatamata. Tooted ja teenused vastavad müügi 

ajal kehtinud Euroopa direktiividele, kuid võivad erineda olenevalt riigist, kus te asute. 

Värskeima teabe saamiseks võtke ühendust volitatud DAFi edasimüüjaga. H
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DAF MultiSupport
Lai valik remondi- ja hooldustööde 

lepinguid tagab teie sõidukitele 

kvaliteetseima teeninduse ja abi ning 

prognoositavad kulud annavad 

maksimaalse kindlustunde.

PACCAR Parts
DAFi originaalvaruosadele ja PACCARi 

mootori varuosadele lisaks on 

PACCAR Partsi valikus üle 60 000 

universaalse TRP veoki- ja haagiseosa 

igat marki veokitele ja haagistele kogu 

Euroopas.

DAFi teenused
Rahvusvaheline 
veokiteenindus DAF 
International Truck Service 
(ITS)
Kiire ja professionaalne ööpäevaringne 

abi teel olles, ükskõik millises Euroopa 

paigas te asute. Helistage 

telefoninumbril +31 402 143 000, et 

rääkida otse ITSi operaatoriga.

DAFi sõiduakadeemia
DAFi kursused aitavad juhtidel 

saavutada väikseima võimaliku 

kütusekulu ning parandada 

sõiduohutust ja transporditõhusust.

DAFi edasimüüjate 
võrgustik
DAFi edasimüüja pole kunagi kaugel. 

Ükskõik kus te Euroopas ka ei asuks, 

te saate külastada umbes tuhandet 

DAFi müügi- ja teeninduspunkti. DAFi 

edasimüüja annab teile kohandatud 

nõu ja pakub suurepärast teenindust.

Keskkonna-
juhtimissüsteem

ISO 14001

Kvaliteedi-
juhtimissüsteem 

IATF 16949


