LF FA City 7,5 t

LF FA City 7,5 t
Dış görünüm

Tahrik hattı

•

Day Cab

•

•

Merkezi kapı kilitleme, aydınlatma testi, uzaktan kumandalı
anahtar

Motor çıkışı 115 - 127 kW (156 - 172 hp);
tork 500 - 600 Nm.

•

-12°C'den düşük soğuk iklimlerde isteğe bağlı soğukta

•

İsteğe bağlı dış güneşlik

çalıştırma sistemi

•

İsteğe bağlı LED gündüz farları

•

5 vitesli manuel şanzıman

•

Elektrikli ayarlanabilir aynalar

•

İsteğe bağlı ısıtmalı nem ayırıcı

•

Lexan farlar

•

ASR

•

İsteğe bağlı sis lambaları ile birlikte viraj lambaları

•

Motor rölantideyken 5 dak. kapatma

•

Stone Grey renkte veya kabin renginde far paneli, tampon
ve kabin basamakları

Fren sistemi

•

Farklı türlerde tavan spoyleri ve çamurluklar

•

Egzoz freni

•

İsteğe bağlı geniş görüşlü pencere

•

Otomatik Acil Durum Fren Sistemi (AEBS)

•

Havalandırmalı ön ve arka disk frenler

İç alan
•

İsteğe bağlı kol dayanağı bulunan havalı süspansiyonlu veya

Şasi

lüks sürücü koltuğu

•

Çok sayıda dingil mesafesi (3,05 - 5,00 m)/arka uzantı

•

Sabit, havalı süspansiyonlu veya lüks yardımcı sürücü koltuğu

•

İsteğe bağlı yumuşak dokunuşlu deri direksiyon

•

kombinasyon seçenekleri
Yan eleman: 210/4,5 mm

•

İsteğe bağlı klima

•

Şasinin sağ tarafında yatay egzoz

•

Otomatik camlar

•

80 A alternatör, 2x 125 Ah akü. İsteğe bağlı 100 A alternatör

•	İsteğe bağlı elle kullanım gerektirmeyen TruckPhone

ve 2x 175 Ah akü

•

Antenler: AM/FM, GSM, GPS

•

Plastik yakıt depoları, kapasite 110, 155 veya 185 litre

•

Uyarlanabilir Hız Sabitleyici ve Önden Çarpışma Uyarısı

•

AdBlue deposu sağ tarafta 25 litre

•

Temel immobilizer

•

Düşük seviyeli hava girişi, isteğe bağlı olarak kabinde

•

Sürücü Performans Yardımcısı (DPA)

•

Kasa bağlantısı için delikli yapı

•

İsteğe bağlı DAF Connect filo yönetim sistemi

•

İsteğe bağlı LED arka lambalar

•

Manuel veya elektrikle çalışan tavan kapağı

•

Sıçrama önleme

•

İsteğe bağlı yan genişlik gösterme lambaları

Güvenlik
•

LDWS

Kasa ve kasa hazırlıkları

•

VSC

•

•

İsteğe bağlı geri vites uyarısı

•	İsteğe bağlı uygulama soketi, arka lift

•

İsteğe bağlı hava yastığı

•

•

İsteğe bağlı yangın söndürücü

Uygulama soketi, şasi
İsteğe bağlı BAM1 veya 3, ayrı tedarik

Servisler
Süspansiyon ve dingiller
•
•

Parabolik ön süspansiyon; dingil yükü 3,6 t
Parabolik süspansiyonlu, tek redüksiyonlu arka dingil;

• Planlanmamış arıza süresi riskini en aza indirmek için:
-- ITS: 7/24 arıza desteği
-- Onarım ve bakım sözleşmeleri (DAF MultiSupport)

dingil yükü 5 t
•

İsteğe bağlı hava süspansiyonlu arka dingil 5 t

Lastikler
Çelik disk jantlar, gümüş gri

•

Ön ve arka lastik boyutu: 215/75 R 17,5

TR:0519

•

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

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

Teslimat için tasarlandı
LF FA 7,5 t City kamyonun avantajları
Sık sık durmaya neden olan trafikte yoğun şehir içi dağıtım, operatörler ve kamyonları için özel
ihtiyaçların oluşmasına neden olur. DAF bu ihtiyaçları karşılamak için LF City'yi geliştirdi. Şehir
içi kullanım için optimize edilmiş yeni, verimli ve hızlı yanıt veren 3,8 litrelik PACCAR PX-4
motor, rakipsiz manevra kabiliyeti ve düşük boş ağırlık DAF LF'i sınıfında benzersiz kılıyor.
Kamyon özellikleriyle kamyonet çevikliğini bir arada sunar.

Akıllı
Merkezi ekran, sürücünün dilinde (takograf kartına
göre) bilgiler verir ve en ekonomik sürüş stili
konusunda sürücüye yardımcı olan DAF Sürücü
Performansı Yardımcısı uygulamasını içerir.

Kasa yapımında kolaylık
İçerisinde çeşitli bileşenleri barındıran tamamıyla
düz şasi, kasa yapımın çalışması için ideal zemindir.
Ek olarak kasa bağlantı modülleri, kasa veya
ekipmanın kolay takılabilmesi için fabrika çıkışlı
olarak mevcuttur.

Çevik
53°'lik maksimum tekerlek kayma açısı sayesinde
LF, sınıfının en dar dönüş çapına sahiptir. Bunun
kolay yönlendirme sayesinde elde edildiğini
söylemeye gerek bile yok. Buna ek olarak LF,

Ekonomik

kompakt kabin boyutlarıyla iç kabin alanı arasında

Elektrikli ve elektronik sistem, bu üst yapının ilgili

harika bir değişim sağlar.

sistemine kolayca bağlanabilir ve DAF gösterge
panelindeki kullanıcı dostu mesajlarla araç
uygulamalarının düzgün çalıştırılmasını sağlayabilir.

Temsilci
Geniş radyatör ızgarasına sahip şık tasarımlı ön
panelde merkezi olarak konumlandırılmış DAF

Yük kapasitesi

logosu ve reklamınız için bolca alan vardır. Sürücü

Sınıfındaki en düşük şasi ağırlığı ve içerisinden

merkezinde tasarlanan kumanda tablosuyla modern

seçim yapılabilir 5,00 metreye kadar dokuz farklı

ve geniş iç kısım. Kumandalar kolay erişilir yerdedir

dingil mesafesi sayesinde etkileyici maksimum yük

ve işleve göre gruplandırılmıştır. Bunlar kullanım

kapasitesini sunar. Bu sayede her uygulamaya

kolaylığı sağlamaya odaklanır ve ideal bir

uygun esnek bir zemin hazırlanır.

çalışma alanı sağlar.

Görüş kabiliyeti
Büyük ayna ve camlar mükemmel görüş

Güvenli

sağlarken yolcu kapısında bulunan isteğe bağlı

LF; Önden Çarpışma Uyarısı ve Gelişmiş Elektronik

geniş görüşlü pencere, sürücünün kabinin

Fren Sistemi dahil Uyarlanabilir Hız Sabitleyici, geniş

yanındaki bisikletçileri ve yayaları görmesini

görüşlü pencere ve şehir içi kullanımda güvenli

Sağlam

Kolay erişim

manevra kabiliyeti sağlayan geri vites uyarı sistemi

Lexan farlar ve isteğe bağlı LED

Kullanışlı basamaklar ve alçak kabin zemini,

gibi birçok güvenlik özelliğiyle belirlenebilir. Acil

arka lambalar, tamamen galvanize

geniş açılan (90°) kapılar ve kapı kollarının temiz

durumlarda güvenliği artırmak amacıyla hava yastığı

çelik tamponlar ve kaymaz

tutulmasını sağlayan köşe dağıtıcıları sayesinde

ve yangın söndürücü de mevcuttur.

alüminyum basamaklar kapı

araca kolay erişim sağlanır.

açıldığında yanarak kaza olasılığını
azaltır ve güvenliği artırır.
Not: Bu resim kaynak gösterilerek hiçbir hak talep edilemez.

kolaylaştırarak güvenliği artırır.

