
Farkı yaratan, paketin tamamıdır
Tek başına verimli bir tahrik hattı günlük kullanımda en iyi yakıt geri 
dönüşünü garanti etmez. Bunu sağlayan, araç kombinasyonunun yakıt 
verimi için belirleyici unsurlar olan dolu aracın tüm konfigürasyonu, 
bakım durumu ve sürüş tarzı gibi farklı faktörlerin toplamıdır.

Doğru tahrik hattı
Verimli bir tahrik hattı, minimum kayıpla motor gücü sağlar. DAF 
motorlarda daha düşük motor devirlerinde yüksek tork bulunur.  
Hızlı oranlı, tek redüksiyonlu arka dingiller her uygulamada en yüksek 
verimi sağlar.

EcoRoll
TraXon veya AS Tronic şanzımanlı araçlarda standart donanım olarak 
bulunan EcoRoll işlevi düşük eğimli uzun yokuşlarda ekstra yakıt 
tasarrufu sağlar. 

Eco modu
Sürücüye daha ekonomik bir sürüş konusunda yardımcı olan Eco 
modu, manuel veya TraXon şanzımanlı tüm araçlarda standarttır. İşlev 
sürücüye başka bir ekonomi modu seçerek aracın performansını 
artırma olasılığı verir. Aracın varsayılan performans ayarları yakıt 
verimliliğine göre ayarlanmıştır.

Yıllar içinde DAF araçları yakıt verimleriyle büyük ün kazanmıştır. DAF araçları, lider kamyon dergilerinin 
gerçekleştirdiği ekonomik yol testlerinde tekrar tekrar en yüksek puanı almıştır. 

Aerodinami 
Yarı römorkun tip ve boyutlarına bağlı olarak çekiş ünitesindeki tavan 
spoyleri ve yan burçlar, yakıttan %10'a kadar tasarruf sağlayabilir.  
Ek yan kenarlarla en azından bu kadar daha kazanç sağlanacaktır.
Yakıt tasarrufu, yalnızca yan rüzgarlıklar takılı olduğunda bile yaklaşık 
%1,5 oranında artırılabilir.

Tavan spoyleri ayarı
Aerodinamik zenginleştirmelerden kaynaklanan en iyi olası sonuçlar 
sadece bunlar düzgünce ayarlanırsa elde edilecektir. Yanlış bir tavan 
spoyleri ayarı, faydayı %1'e kadar azaltabilir. DAF’ın benzersiz çevirme 
kolu tavan spoylerinin saniyeler içinde kolayca ayarlanmasını sağlar.
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Kabine monteli aksesuarlar
Belli uygulamalarda, tehlike işaret lambaları gibi aksesuarlar kabin 
tavanına takılır. Bu tür aksesuarların hava direnci üzerindeki etkisi 
oldukça önemli olabilir. 
Kabin tavanı üzerindeki ana hava akışına yerleştirilmiş dört spot lambası 
ve iki havalı korna yakıt tüketimini %10 oranında artırabilir.

Doğru seçenekler
Belirli aerodinamik zenginleştirmelerin yanı sıra yakıt tüketimini 
azaltmanıza yardımcı olacak çeşitli başka seçenekler de mevcuttur. 
Sadece bazı örnekler şunlardır:

En yüksek yakıt verimliliğiyle sürüş için standart hız sabitleyici ve Eco 
modu işlevi.
Minimum yakıt maliyetiyle trafiğe uyum sağlamak için Uyarlanabilir Hız 
Sabitleyici. 
Eğimler, virajlar ve kavşaklar gibi yol koşullarını tahmin ederek yakıt 
tasarrufu sağlamak için Tahmini Hız Sabitleyici.

Rölantideki motorlar saatte yaklaşık 1,5 litre dizel kullanır. Rölantide 
motor kapatma duran araçların gereksiz yakıt tüketimini önleyerek geri 
dönüş sağlar.

Genelde daha az boş ağırlık, daha fazla taşıma yükü veya daha az yakıt 
anlamına gelir. Alüminyum jantlar takılıysa kazanç, aracın daha iyi 
gözükmesi ve daha düşük bakım maliyetlerini de içerir.

Araç bakımı
Düşük lastik basıncı yakıt tüketimini artırır. Nominal basıncın %20 oranla 
altında olan lastik basıncı yakıt tüketimini %5 oranında artırır.
4x2 araçlarda Lastik Basıncı Gösterge sistemi tek bir lastikteki dinamik 
basınç kayıplarını tespit etmeye yardımcı olur. Lastik Basıncı Gösterge 
sistemi tek lastikteki statik veya dinamik basınç kayıplarını tespit eder.

Ancak aracın yakıt verimi üzerinde olumsuz etkisi olabilecek bakımla 
ilgili başka faktörler de mevcuttur. Yetkili DAF bayisi, aracınızı en düşük 
yakıt tüketim durumunda tutmanız için nelerin önemli olduğunu bilir.

Sürüş tarzı
Sürüş tarzı, aracın yakıt tasarrufu için çok önemli bir faktördür. Yumuşak 
ve verimli bir sürüş tekniği %3-7 oranında yakıt tasarrufu elde etmeyi 
sağlar.
Etkileşimli Sürücü Performansı Yardımcısı sürücünün mümkün olan en 
verimli sürüş tarzını geliştirmesine ve sürdürmesine yardımcı olur. 

DAF EcoDrive
Çeşitli ülkelerde DAF, profesyonel sürücüler için EcoDrive (Ekonomik 
Sürüş) eğitim kursu sunmaktadır. Sürücüler, yakıt açısından verimli 
sürüşün teorik arka planını öğrendikten sonra deneyimli bir DAF 
eğitmeniyle pratik eğitim alırlar.
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