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Nový model CF Construction je ideálním vozidlem například pro stavebnictví, obor vyžadující častý provoz i v terénu. 

Vyznačuje se robustností, silou, komfortem a praktičností. Jeho základní charakteristikou je dokonalá spolehlivost spolu  

s nízkými požadavky na údržbu, to vše díky novým, výkonným a úsporným motorům PACCAR Euro 6. 

ROBUSTNOST  Díky dominantní černé 

masce chladiče ukazuje řada CF Construction již  

na první pohled svou sílu. Světlomety se mohou 

pochlubit kryty z velmi odolného materiálu LEXAN, 

chladič je chráněn. silným ocelovým krytem. Nový, 

robustní nárazník z galvanizované oceli se skládá  

ze tří částí, které lze měnit jednotlivě, což snižuje 

náklady na případné opravy.

PŘIPRAVENOST  Výše umístěný 

nárazník umožňuje nájezdový úhel až 25 stupňů. 

Terénní nápravy se zvýšeným zavěšením pomáhají  

ke světlé výšce až 40 cm. Proto je řada CF 

Construction ideálním vozidlem do nezpevněného 

terénu. K dobrému pohybu v takovém terénu přispívá  

i tandemová hnaná náprava s velkou zkřížitelností, 

která poskytuje vozidlu výbornou příčnou stabilitu.

SÍLA  Při vývoji podvozku nové řady CF 

Construction byly respektovány požadavky na jeho 

maximální tuhost a perfektní jízdní vlastnosti.  

K dispozici je dostatek místa pro příslušenství 

nástaveb, jako jsou například podpěrné nohy jeřábu 

nebo nádrže na hydraulické kapaliny. Tento podvozek 

je také ideálním základem pro montáž nástaveb.  

Je možné dodat podvozky, které jsou již z výroby 

připraveny k montáži typizované nástavby, jako jsou 

některé typy sklápěčů nebo domíchávačů betonu.

PRAKTIČNOST  Robustní schůdky  

s protiskluzovou úpravou zajišťují snadné a bezpečné 

nastupování do kabiny i vystupování z ní. K dispozici 

je praktický schůdek na straně kabiny, který  

v kombinaci s rozměrným madlem na střeše umožňuje 

ideální přístup k nákladnímu prostoru nástavby. 

Ochranný kryt chladiče je možné odklopit a použít 

jako schůdek.

POHODLÍ  Nová pohodlná sedadla, nový 

volant a palubní deska s ergonomicky rozmístěnými 

spínači, které jsou seskupeny podle funkcí, vytvářejí  

z kabiny řady CF Construction ideální pracovní 

prostředí. Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče  

DAF (DPA) pomáhá řidiči dosáhnout nejefektivnějšího 

využití vozidla. Interiér se snadno čistí, což je  

u vozidla, které se často pohybuje v terénu, 

mimořádně důležité.

VŠESTRANNOST  Ať už 

potřebujete přepravovat písek, cement či jiné stavební 

materiály, nebo se zabýváte nadrozměrnou přepravou 

či působíte v dřevozpracujícím průmyslu, vždy 

naleznete model CF Construction, který bude dokonale 

splňovat vaše požadavky. K dispozici jsou varianty  

se třemi nebo čtyřmi nápravami a vybírat můžete  

z mnoha různých rozvorů náprav, stálých převodů zadní 

nápravy a celkové hmotnosti vozidla. Podle požadavků 

dané aplikace můžete pochopitelně volit také svislé 

vyústění výfuku nebo podtlakové sání vzduchu.



NE VŠECHNY APLIKACE VYŽADUJÍ VELKÝ NÁJEZDOVÝ ÚHEL A VYSOKOU SVĚTLOU VÝŠKU. SPOLEČNOST DAF PROTO 
DODÁVÁ MODELY CF 6 X 4 A 8 X 4 TAKÉ VE VARIANTĚ S ATRAKTIVNÍM DESIGNEM KLASICKÉHO MODELU CF.



Model LF Construction je ideální pro použití ve stavebnictví, kde je velmi důležitá vynikající manévrovatelnost.  

Nízká pohotovostní hmotnost umožňuje dosažení nejvyššího užitečného zatížení a efektivity dopravy. Nový model 

LF Construction přitom nabízí vysokou úroveň pohodlí řidiče.

ODOLNOST  Model LF Construction má robustní vzhled, stejně jako 

jeho větší bratr CF Construction. Mezi výrazné rysy patří černá mřížka chladiče, 

mohutný nárazník a ochranný kryt chladiče. Model LF Construction vypadá silně  

a zároveň přátelsky. To je důležité pro vozidla ve stavebnictví, která se často 

používají v městských a příměstských oblastech.

SÍLA  Nárazník je umístěn výše, což zvyšuje nájezdový úhel až na  

25 stupňů, a zavěšení náprav poskytuje velkou světlou výšku až 32 cm. 

Galvanicky ošetřený ocelový nárazník a ochranný kryt chladiče jsou velmi odolné 

proti poškození. To platí také pro masivní široké schůdky pro vstup do kabiny, 

které jsou opatřeny protiskluzovou úpravou. Jsou speciálně navrženy pro snadné  

a bezpečné nastupování a vystupování.

INFORMACE  Přístrojovému panelu dominuje 5palcový barevný 

displej, který poskytuje informace o všech důležitých funkcích vozidla a motoru, a to 

ve 32 jazycích, včetně češtiny. Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF pomáhá 

dosáhnout co nejefektivnějšího využití vozidla. Na přání zákazníka lze vozidlo vybavit 

rádiem s navigačním systémem speciálně pro nákladní vozidla (TNR).

POHODLÍ  Model LF je známý díky vynikajícímu pohodlí řidiče a 

jednoduché obsluze. Řada LF Construction má nová sedadla s širokým rozsahem 

nastavení, nový volant s integrovanými tlačítky a novou působivou palubní desku 

s ovládacími prvky uspořádanými ergonomicky podle jejich funkce. Řada LF 

Construction se vyznačuje nejmenším poloměrem otáčení ve své třídě a tím  

i nejlepší manévrovatelností.





MOTORY

Vlečená náprava Hnaná náprava

HOSPODÁRNOST  Srdcem vozidel řady CF Construction 

je 12,9litrový motor PACCAR MX-13 s výkony od 303 kW až do 375 kW. 

Tento výkonný a hospodárný motor byl navržen pro maximální spolehlivost 

a životnost. To samé platí i pro nový motor o zdvihovém objemu 10,8 litru 

PACCAR MX-11 s výkony od 210 kW do 320 kW. Je až o 3 % úspornější než 

již tak velmi hospodárný motor MX-13. Navíc je o 180 kilogramů lehčí, což 

zvyšuje užitečnou hmotnost vozidla.

Na přání zákazníka může hnací sílu motoru přenášet automatizovaná převodovka 

AS-Tronic s funkcí off-road. Ta se vyznačuje rychlejším řazením a spínáním 

spojky pro snazší pohyb vozidla v terénu. K dispozici je také široký výběr pohonů 

přídavných agregátů PTO.

Vozidla řady LF Construction jsou poháněna 6,7litrovým motorem PACCAR PX-7 

s výkony od 164 kW do 231 kW.

MOTOR PACCAR PX-7
Typ motoru Maximální výkon Točivý moment Emisní norma

PX-7 164 164 kW/223 k (1 800–2 300 min-1) 850 Nm (1 100–1 800 min-1) Euro 6

PX-7 186 186 kW/253 k (1 800–2 300 min-1) 950 Nm (1 100–1 800 min-1) Euro 6

PX-7 208 208 kW/283 k (2 000–2 300 min-1) 1 020 Nm (1 200–2 000 min-1) Euro 6

PX-7 231 231 kW/314 k (2 000–2 300 min-1) 1 100 Nm (1 200–2 000 min-1) Euro 6

MOTOR PACCAR MX-11
Typ motoru Maximální výkon Točivý moment Emisní norma

MX-11 210 210 kW/286 k (1 700 min-1) 1 200 Nm (1 000–1 700 min-1) Euro 6

MX-11 240 240 kW/326 k (1 650 min-1) 1 400 Nm (1 000–1 650 min-1) Euro 6

MX-11 271 271 kW/369 k (1 650 min-1) 1 600 Nm (1 000–1 650 min-1) Euro 6

MX-11 291 291 kW/396 k (1 450–1 700 min-1) 1 900 Nm (1 000–1 450 min-1) Euro 6

MX-11 320 320 kW/435 k (1 450–1 700 min-1) 2 100 Nm (1 000–1 450 min-1) Euro 6

MOTOR PACCAR MX-13
Typ motoru Maximální výkon Točivý moment Emisní norma

MX-13 303 303 kW/412 k (1 425–1 750 min-1) 2 000 Nm (1 000–1 425 min-1) Euro 6

MX-13 340 340 kW/462 k (1 425–1 750 min-1) 2 300 Nm (1 000–1 425 min-1) Euro 6

MX-13 375 375 kW/510 k (1 425–1 750 min-1) 2 500 Nm (1 000–1 425 min-1) Euro 6
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SLUŽBY DAF

DAF MultiSupport 

DAF Servisní smlouva poskytuje komplexní služby, které 

minimalizují dobu odstávky vozidel a kontrolují měsíční náklady.  

PACCAR Financial 

PACCAR Financial – poskytovatel finančních služeb společnosti 

DAF – je zaměřen výhradně na dopravní sektor a nabízí finanční 

služby pro nová i ojetá vozidla a přívěsy.

PACCAR Parts 

Kromě originálních dílů DAF a dílů pro motory PACCAR dodává 

společnost PACCAR Parts více než 60 000 univerzálních dílů 

TRP Truck & Trailer pro všechny značky nákladních vozidel  

a přívěsů, a to po celé Evropě.

Tato publikace nezakládá žádná práva. Společnost DAF Trucks N.V. si vyhrazuje právo změnit specifikace produktu bez předchozího oznámení. Produkty a služby odpovídají 
evropským směrnicím platným v době prodeje, mohou se však lišit v závislosti na zemi, ve které se nacházíte. Pro získání nejnovějších informací se spojte s autorizovaným 
prodejcem společnosti DAF.

DAF Trucks CZ s.r.o.

Zděbradská 61, 251 01 Jažlovice-Říčany

Česká republika

Tel. 323 626 102, Fax 323 626 103

E-mail: dafcz.info@daftrucks.com

www.daf.com

www.daftrucks.cz

DAF International Truck Service 

Rychlá a profesionální asistenční služba pro motoristy.  

Ať jste kdekoliv v Evropě, stačí zavolat službě DAF ITS na 

číslo +31 40 214 300, která je dostupná 24 hodin denně,  

7 dní v týdnu a v 10 jazycích. 

DAF Driver Academy 

Školení DAF pomáhá řidičům dosáhnout nižší spotřeby 

paliva a menšího opotřebení vozidla. Zlepšuje jejich jízdní 

schopnosti a tím i bezpečnost a efektivitu přepravy. 
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Další informace o službách DAF naleznete na: www.daf.com


