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Tam Elektrikli DAF LF FA Tam Elektrikli DAF LF FA
Kabin dışı uygulaması
• Day Cab
• Uzaktan kumandalı merkezi kapı kilidi
• LED'li gündüz sürüş farları
• Lexan mercekli halojen farlar
• Mekanik kabin süspansiyonu

Opsiyonel: 
• Elektrikli ayna ayarı 
• Tek camlı arka cam
• Güneşlik, Yeşil yarı saydam
• Kabin tavanındaki döner tehlike lambaları 
• Viraj lambası işlevi ile birleştirilmiş alt tampondaki sis 

lambaları
• Ayna braketleri, gövde 2,40-2,50 m

Kabin içi uygulaması
• Soldan direksiyonlu
• Mekanik diferansiyel kilidi anahtarı
• Araç Stabilite Kontrolü (VSC)
• Şeritten Çıkma Uyarı Sistemi (LDWS)
• Önden Çarpışma Uyarısı (FCW) ile Hız Sabitleyici (CC)
• Motor tünelinde saklama bölmesi

Opsiyonel:
• Sağdan direksiyonlu
• Geri vites uyarı sistemi 
• Manuel kumandalı tavan kapağı
• Yangın söndürücü
• Hava yastığı

Süspansiyon ve Dingiller
• Parabolik ön süspansiyon; 
• Havalı süspansiyonlu arka dingil,
• 7,5 t ön dingil yükü
• 13 t arka dingil

Tekerlekler ve Lastikler
• Çelik disk tekerlekler 
• Çeşitli lastik markaları, lastik boyutları ve diş desenleri

Opsiyonel:
• Alüminyum Alcoa tekerlekler

Tahrik hattı
• E-motor Dana Sumo HD doğrudan tahrikli, 250 kW sürekli
• Arka dingil oranı 5,57

Fren Sistemi
• Önde ve arkada havalandırmalı disk frenler 
• Gelişmiş Acil Durum Fren Sistemi (AEBS) 

Şasi
• 19 t GVM  
• Dingil mesafesi 5,30 m
• Yan eleman: 270 mm
• Tek devreli direksiyon sistemi
• CATL H-pack yüksek voltajlı aküler, 254 kWh etkin
• Manuel ana şalter

Opsiyonel:
• Dingil mesafesi 5,85 m

Kasa ve kasa hazırlıkları
• Uygulama soketi, arka lift

Opsiyonel:
• Uygulama konektörü CAN J1939 işlevleri
• Yan genişlik gösterme lambaları
• E-PTO 400 V AC
• BAM1 veya BAM3, ayrı tedarik

Garanti
• Standart garanti; tüm araç için 1 yıl, 2. yıl tahrik  

hattı ve 1. yıl arıza

DAF MULTISUPPORT onarım ve bakım
• DAF MultiSupport Full Care

Not: Standart kabin rengi olarak Brilliant White kullanılmıştır. Bu resim kaynak gösterilerek hiçbir hak talep edilemez.



LF Electric 4x2 kamyon (FA), şehir içi alanlarda çeşitli malların çevreye duyarlı bir şekilde taşınması 

için ideal bir çözüm sunar. Güçlü elektrik motoru, hem AC hem de DC şarj yöntemlerini 

kullanabilme özelliği, kısa şarj olma süresi, 280 km'lik menzil ve 400 V/22 kW e-PTO sayesinde  

LF Electric yüksek seviyede esneklik sağlar. Bu esneklik, sürücülerin aracı çalışma saatleri içinde 

şarj etme endişesi olmadan kullanmasını sağlar ve sıcaklık kontrollü olan/olmayan çok sayıda 

malın taşınmasına olanak tanır.

Güç Elektroniği Yuvası

LF Electric'in ana elektronik bileşenlerinin çoğu, önceden yanmalı 

motorun konumlandırıldığı kabin altındaki Güç Elektroniği Yuvasına 

(PEC) merkezi olarak yerleştirilmiştir. Yüksek voltajlı bağlantı 

kutusunun yanında kabin ısıtıcısı, klima kompresörü, hidrolik 

direksiyon pompası, su soğutma pompası ve hidrolik direksiyon 

invertörü gibi diğer bileşenler PEC'de konumlandırılmıştır.  

Bu bileşenlerin merkezi olarak konumlandırılması, onarım ve  

bakım işlerinin daha kolay ve dolayısıyla daha verimli bir  

şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Ana şalterler

LF Electric aracında çeşitli ana şalterler veya manuel servis 

kesintileri (MSD'ler) bulunur. Her bir akü grubunun üzerinde bir 

adet ve yan kutuda iki adet bulunur. Ayrıca aracın "güvenli" 

durumda olmasını sağlamak için ana şalterlerle ilgili tam olarak 

ne yapılması gerektiğini açıklayan bir güvenlik kılavuzu da aracın 

içinde mevcuttur.

E-motor

Güçlü sabit mıknatıslı motor, tahrik gücü sağlar ve aynı 

zamanda frenleme sırasında elektrik enerjisini geri 

kazanır.  Doğrudan tahrikli tasarımıyla verimlilik en üst 

düzeye çıkarılmıştır ve fırçasız yapısı sayesinde motor 

için bakım gerekmez.

E-PTO

LF Electric için isteğe bağlı olarak 400 V AC 22 kW 

e-PTO mevcuttur ve bu, soğutma gövdelerine güç 

sağlamak için idealdir. Kolaylık için CEE soketi kabinin 

arkasına monte edilir ve çoğu soğutma ünitesine 

doğrudan güç sağlamak için kullanılabilir. 

Yan kutu

Yan kutu, iki manuel servis kesintisinin (MSD) yer aldığı 

yüksek voltajlı s kutusunu ve hava kompresörünü barındıran 

bir kumanda ünitesidir. Yüksek voltajlı s kutusu, akü 

durumunu ve araç akülerinin termal yönetimini kontrol eder. 

Hava kompresörü, fren sistemi için hava basıncı sağlar;  

bir motor ve invertör içerir.

Akü enerjisi depolama

LF Electric'te şasinin her iki tarafında toplamda  

2 akü grubu olacak şekilde 4 akü modülü bulunur. 

Bu sıcaklık kontrollü, kobaltsız, Lityum Demir Fosfat 

(LFP) aküler, dış sıcaklık ne olursa olsun 254 kWh 

değerinde etkileyici bir güç çıkışı sağlar. 

Kabin içi

LF Electric için DAF, devir sayacının güç/şarj seviyesi 

göstergesi ile değiştirildiği ve yakıt/AdBlue® göstergesinin 

yerini akü enerji seviyesinin aldığı özel, yüksek kaliteli bir 

gösterge grubu geliştirmiştir.

Şarj sistemleri

LF Electric, harici bir Doğrudan Akım (DC) şarj cihazı 

veya Alternatif Akım (AC) şarj cihazı ile şarj edilebilir. 

Böylelikle LF Electric'i şarj etmek için her zaman pahalı 

(DC) şarj ekipmanlarına ve/veya elektrik altyapısına 

doğrudan yatırım yapmanıza gerek kalmaz. Düşük 

maliyetli AC şarj ekipmanları, çoğu zaman şehir içi 

dağıtım uygulamalarında LF Electric'i çalıştırmaya yeterli 

olacaktır. LF Electric'te yer alan CCS şarj soketi,  

Combo 2 protokolüne uygundur ve sürücü tarafında 

yerleştirilmiştir; sürücü konumuna göre şasinin sol tarafı 

veya sağ tarafı kullanılabilir. 

Tam Elektrikli DAF LF FA

Not: Bu resim kaynak gösterilerek hiçbir hak talep edilemez.


