
CF ve XF araçlarda 12 veya 16 vitesli TraXon otomatikleştirilmiş 
şanzıman seçilebilir. Bu şanzıman, yakıt tasarruflu bir tahrik hattının 
zorluklarıyla mücadeleye hazırdır, böylece hem sürücüye hem de araç 
sahibine destek olur. Bazı temel özellikler:

Sessiz
Modern muhafaza ve özel iç tasarımdaki iyileştirmeler sayesinde 
TraXon şanzıman son derece sessizdir.

Konforlu
TraXon vites değişiklikleri oldukça sorunsuzdur ve sürücü tarafından 
fark edilmez, bunun sonucunda da sürücü müdahale etme ihtiyacı 
duymaz. Bu ayrıca kişisel sürüş hataları ve verimsiz sürüş olasılığını da 
azaltır. Tam otomatik kavrama ve kullanımı kolay kontroller sayesinde 
maksimum konfor elde edilir. Tüm bunlar rahat ve güvenli bir sürüş 
sağlar.

Verimli
Gerçek yük koşullarına bağlı olarak sistem elektroniği, kalkış için ideal 
vitesi ve bunun yanı sıra ideal vites geçiş adımlarını ve zamanlamasını 
hesaplar. Bir araç uygulamasının özel çalışma koşulları için farklı vites 
geçiş stratejisi yazılım uygulamaları mevcuttur. Eco modu işlevi ve 
EcoRoll gibi yakıt tasarrufu özellikleri standarttır ve sürücünün daha 
ekonomik şekilde sürüş yapmasını destekler. 

Sağlam
Sağlam şanzıman sistemi, çalışma maliyetlerini ve servis maliyetlerini 
düşük seviyelerde tutar.

Güçlü
TraXon, güçlü sürüş özellikleri için son derece yüksek bir giriş torku 
sunar. Mekanik şanzıman parçası, oluşturulan motor çıkışını neredeyse 
hiç güç kaybı olmadan doğrudan döndürülen dingile aktarır. 
Ekstra yüksek şanzıman dağıtımı son derece verimli bir çalışma sağlar: 
seyir hızında düşük motor devirleri ve düşük viteslerde hızlı yanıt verme. 
5. vitese kadar düşük devirde ilerleme mümkündür, böylece sıkışık 
trafikte sürülebilirlik iyileştirilir.

Akıllı
Çok yönlü yazılım işlevleri kamyon için sürekli olarak en iyi çalışma 
modunu belirler. TraXon, GPS desteklidir. Vites sırasını yer şekillerine 
ideal şekilde uyarlayan tahmini bir sürüş stratejisini devreye sokar, 
böylece yakıt tasarrufu ve rahat bir sürüş sağlanır.

İşbirlikçi
TraXon, bir vinci, damperi veya beton karıştırıcıyı çalıştırmak için gerekli 
olan bir hidrolik pompa gibi yardımcı donanımı çalıştırmak üzere çeşitli 
PTO'lar için bir bağlantı ile donatılmıştır.
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