DAF LF AEROBODY
Aerodinamik Verimlilik
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Dış kasa uzunluğu (mm) 6810 7105 A
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Dış kasa genişliği (mm) 2540 2540 I

I

2540
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Şasinin üstünden kasa yüksekliği (mm) 2860 2860 C

C

2860
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Ön bölme sacındaki yük yüksekliği (mm) D 2245 2245

D

2245

2245

Zemin kalınlığı (mm) 18 18 G

G

18

18

İç kasa yüksekliği (mm) 2345 2345 E

E

2345

2345

İç kasa uzunluğu (mm) 6755 7050 B

B

Kullanılabilir yük kapasitesi hacmi (m3) 38,7 m3 40,4 m3

6755

7050

38,7 m3

40,4 m3

Yükleme genişliği (mm) 2430 2430 K

K

2430

2430

Yükleme yüksekliği (mm) L 2260 2260

L

2260

2260

Arka lift dahil toplam araç uzunluğu (mm) 8550 8845 M

H

8550

8845

LF Aerobody, Day Cab ile birlikte sunulur. Tüm boyutlar, milimetre cinsinden verilmiştir. Arka konsol lift ile tamamlanmış, 6,81 m'lik
dış uzunluğa sahip standart LF Aerobody modelinin normal yük kapasitesi, yaklaşık 6475 kg'dır (GVM 12 ton).
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Hugo van der Goeslaan 1
P.K. 90065
5600 PT Eindhoven
Hollanda
Telefon: +31 (0) 40 21 49 111
Faks: +31 (0) 40 21 44 325

TR:0519

www.daf.com

Bu yayın kaynak gösterilerek hiçbir hak talep edilemez. DAF Trucks N.V. önceden bildirimde bulunmadan ürün teknik özelliklerini
değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün ve hizmetler, satış tarihi itibariyle Avrupa Direktifleri'ne uygundur ancak bulunduğunuz ülkeye
göre farklılık gösterebilir. En güncel bilgiler için yetkili DAF bayinizle iletişime geçin.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

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

LF Aerobody ile daha da düşük yakıt maliyetleri
Güçlü ve verimli Euro-6 motorlar, LF araçlarını son derece çevre dostu ve ekonomik
hale getirmektedir. Aerodinamik şekli sayesinde LF Aerobody bu mükemmel özellikleri
geliştirmiştir. Benzersiz tavan spoyleri, kabin ile kasa arasında mükemmel bir aerodinamik
arabirim sağlayarak aerodinamik sürtünme oranını en aza indirmekte ve yakıt tasarrufunu
en üst seviyeye çıkarmaktadır. Klasik kasalı LF modellerinden büyük ölçüde daha yüksek
olan yakıt tasarrufunun faydasını her sürüşte ve her gün görürsünüz.

Kanıtlanmış yakıt tasarrufu
Bağımsız testler, 12 t LF Aerobody'nin 90 km/sa'lik
hızda, klasik kasa ve tavan spoyleri bulunan
benzer bir araçtan en az %8 daha verimli
olduğunu göstermiştir.

Hız

Yakıt tasarrufu

65 km/sa

%4,6

LF Aerobody'nin çarpıcı bir görünümü vardır.

80 km/sa

%5,5

Mükemmel ve kesintisiz tavan çizgisi, LF'nin modern

90 km/sa

%8,3

Çarpıcı

ve şık tasarımını geliştirir. Olağanüstü boya ise bu

Kaynak: Millbrook-testbaan İngiltere

çok amaçlı kamyonun yüksek kalitesinin tipik bir
göstergesidir. LF Aerobody, 2540 mm kasa genişliğiyle
soldan direksiyonlu LF 7,5 - 12 t araçlar için sunulur.
Yenilikçi arka difüzör, hava türbülansının deforme edici

LF Aerobody'nin özellikleri

etkilerini azaltır.

•
•

Düşük aerodinamik sürtünmeye sahip çekici tasarım
Arka hava difüzörü, arka tarafta bozulmaya neden
olan girdapları önler

•

Ortalama %4 yakıt tasarrufu ve daha düşük CO2
emisyonları

Verimli

•

Kabin ve kasanın aerodinamik kombinasyonu,

16 veya 17 Euro paletle birlikte iki farklı kasa
uzunluğuna sahip model mevcuttur

hesaplamalı akışkanlar dinamiği kullanılarak kapsamlı

•

Önde ve arkada aynı etkili yükseklik

şekilde test edilmiştir. Aerobody konsepti, günlük

•

Yüksek yükleme kapasitesi

uygulamalardaki normal dağıtım döngülerinde ortalama

•

Sağ arka tarafta isteğe bağlı kapı seçeneği

%4 oranındaki yakıt tasarrufuyla kendi değerini

•

1500 kg'lık kapasitesiyle hafif alüminyum platformlu
arka lift

kanıtlamıştır. Aerobody, benzer uzunluk ve genişliğe
sahip klasik bir kasayla neredeyse aynı iç hacme sahiptir.

•

DAF LF için özel olarak tasarlanmış kasa

Ön ve arka kısımlardaki kullanılabilir yükseklikler aynıdır.

•

Eksiksiz fabrikada araç teslimi sayesinde satın alma,

Hem Aerobody hem de standart arka liftin ağırlığı düşük

onarım ve bakım işlemlerinde tek noktayla temas

olduğundan, maksimum yük kapasitesi sunmaktadır.

olanağı ve kısa tedarik süresi

Konforlu
Sürücüye maksimum konfor sunan LF Aerobody,

Yerinde tasarlanmıştır

şık stili ve yüksek kaliteli boyasıyla tüm DAF LF
programındaki araçlarla aynı yepyeni kabin

Kalite

Özel LF Aerobody tasarımı, PACCAR'ın

Temiz

tasarımına sahiptir. Kumanda tablosunun

LF Aerobody, diğer LF modelleriyle aynı mükemmel taşıma

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği kullanılarak

Daha düşük yakıt tüketimi, CO2 emisyonlarının da daha

mükemmel ergonomik özelliklerinin yanı sıra

ve ergonomi özelliklerine sahiptir. Dar dönüş çapı ve kolay

optimize edilmiştir. Yerinde tasarım ve

az olacağı anlamına gelir. Böylece, şirketinizin "karbon

konforlu ve tamamen ayarlanabilir koltuk, LF kabini

erişilebilir kabin, LF Aerobody'yi yoğun dağıtım işleri için

üretim, en yüksek kaliteyi ve yüksek ikinci el

ayak izi" iyileşir. Bu nedenle LF Aerobody, daha iyi bir

zahmetsiz, güvenli ve yorucu olmayan sürüş

ideal kılar. LF Aerobody, birbiriyle mükemmel uyumlu

değerini garanti eder. Kasanın, yük güvenliği

çevreye gözle görülür bir katkıda bulunmanızı sağlar.

deneyimi için ideal mekan haline getirir. Güçlü PX-4,

parçalarıyla kullanıma hazır bir kamyondur. LF Aerobody,

ve dayanıklılık açısından EN 12642-XL

Çevreye sağladığı yararların yanında size daha iyi getiri

PX-5 ve PX-7 motorlar sayesinde son derece

baştan aşağı tamamen DAF yapımıdır. Bu nedenle, satın

gerekliliklerine uygun olduğu Alman TÜV

sağlar. Verimliliğe yapılan yatırım, uygulamaya bağlı

verimli tahrik hatları, LF Aerobody'nin eşsiz

alma, onarım ve bakım işlemleri için güvenilir tek bir

NORD tarafından test edilip onaylanmıştır.

olarak hızlı bir şekilde geri kazanılabilir.

konforunu tamamlayıcı niteliktedir.

temas noktası size yeter: DAF bayiniz.

Not: Bu resim kaynak gösterilerek hiçbir hak talep edilemez.

