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XF FAR - Uzun Mesafe XF FAR
Uzun mesafe
KUSURSUZ MÜKEMMELLIK

Kabin dışı uygulaması
• Space Cab, Super Space Cab
• Uzaktan kumandalı merkezi kapı kilidi
• Elektrikli ayna ayarı ve ısıtma
• Halojen veya LED far ve/veya arka lambalar
• 4 LED'li gündüz sürüş farları
• Viraj lambalarıyla birleştirilmiş isteğe bağlı sis lambaları
• Super Space Cab için isteğe bağlı spot lambaları
• Space Cab'de isteğe bağlı dış güneşlik
• İsteğe bağlı kabin havalı süspansiyonu

Kabin içi uygulaması
• Tamamen ayarlanabilir hava süspansiyonlu koltuklar
• Farklı kabin içi renk temaları ve dekoratif süslemeler
• Elektrikle çalıştırılan tavan kapağı
• Alt yatak ve isteğe bağlı Xtra Comfort cep yaylı şilte
• Bagaj saklama amaçlı bagaj taşıyıcı ya da uyuma alanı/bagaj 

saklama bölmesi olarak kullanılabilen isteğe bağlı üst yatak
• Alt yatağın altında 650 litreden fazla saklama alanı; 65 litrelik 

çekmece ve 42 litrelik buzdolabı çekmecesi gibi isteğe bağlı 
düzenlemeler

• Otomatik Sıcaklık Kontrolü, isteğe bağlı Kabin Klima Kontrolü
• Zamanlayıcılı yardımcı kabin ısıtıcısı
• Giren hava partikül filtresi (polen filtresi)
• İsteğe bağlı Kamyon Navigasyon/Radyo ve TruckPhone 

sistemi
• Aksesuar güç kaynağı olarak kullanılan çeşitli seçenekler
• Araç Stabilite Kontrolü (VSC)
• Sürücü Performans Yardımcısı (DPA)
• Motor immobilizeri; hırsızlık önleme sistemleri için çeşitli 

seçenekler
• Hız Sabitleyici; Önden Çarpışma Uyarısı ve AEBS özellikli 

Uyarlanabilir Hız Sabitleyici; Şeritten Çıkma Uyarı Sistemi
• Tahmini Hız Sabitleyici, ön ve yan kamera sistemleri için 

seçenekler
• İsteğe bağlı DAF Gece Kilidi
• DAF Connect

Süspansiyon ve dingiller
• Ön: 8 t, 163N, yaprak süspansiyon
• İsteğe bağlı ön 8 t havalı süspansiyon
• SR1344, SR1347 veya HR1356 arka dingil: 11,5 + 6,7, 

11,5 + 7,5 t ya da 12,0 + 7,4 t, havalı süspansiyon
• Öndeki arka dingil kaldırma cihazı
• Diferansiyel kilidi
• İsteğe bağlı: dingil yükü izleme

Tekerlekler ve lastikler
• Çelik jantlar; isteğe bağlı Alcoa alüminyum jantlar
• Çeşitli lastik markaları, lastik boyutları ve diş desenleri
• Arka lastik boyutları: 315/70 R 22,5
• İsteğe bağlı: Stepne taşıyıcısı

Tahrik hattı
• Motor çıkışı 330 kW (449 hp), maks. tork 2300 Nm 
• İsteğe bağlı: 315 kW (428 hp), 355 kW (483 hp) veya 390 kW 

(530 hp)
• Hill Start Aid, EcoRoll, Eco modu ve FastShift işlevlerine 

sahip otomatikleştirilmiş TraXon şanzıman
• Patinaj önleme kontrolü (ASR) ve Çekiş torku kontrolü
• Rölantide motor kapatma

Fren sistemi
• Havalandırmalı disk frenler, ön ve arka
• Gelişmiş Acil Durum Fren Sistemi (AEBS)
• İsteğe bağlı MX Motor Freni ve/veya ZF İntarder
• Ön dingilde yaylı fren silindirleri

Şasi
• Farklı dingil mesafesi / arka uzantı kombinasyonları
• Farklı yakıt deposu hacimleri, boyutları ve konumları. Solda 

75 litre AdBlue deposu, sol tarafta isteğe bağlı 130 litre
• 3 parçalı, enjeksiyon kalıplı polipropilen arka çamurluklar
• 80 A alternatör, 230 Ah aküler, isteğe bağlı 120 A alternatör
• İsteğe bağlı beyaz veya LED çalışma lambası
• İsteğe bağlı: iki tekerlek takozu
• Yan genişlik gösterme lambaları
• Uygulama soketleri
• Kabinde alçak ön hava emişi
• Akü Enerjisi İzleme
• İsteğe bağlı olarak çeşitli BDF hazırlıkları mevcuttur

Çeki demiri ve römork ekipmanları
• Çeki demiri + kaplin D13.7
• P tipi pnömatik römork bağlantısı
• Elektrik bağlantısı, 24 V / 2x7 pimli

Servisler
• Planlanmamış arıza süresi riskini en aza indirmek için:

 - ITS: 7/24 arıza desteği
 - Onarım ve bakım sözleşmeleri (DAF MultiSupport)

• PACCAR Financial: kişiye özel kamyon finansman çözümleri

Araç yapılandırmasına bağlı olarak belirli bir seçenek 
sunulamayabilir. Bu aracın bulunabilirliği ve teknik özellikleri 
ülkeye göre farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel 
DAF kuruluşuyla iletişime geçin. Önceden bildirimde 
bulunmaksızın değişiklik yapılabilir.

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



XF FAR şasisi, düşük yüksüz 

ağırlığı sayesinde yüksek yük 

kapasitesi sunar. 1490 litreye 

kadar yakıt deposu kapasiteleri 

ve geniş yük hacmi olanakları, 

verimli uzun mesafe karayolu 

taşımacılığına katkıda bulunur. 

Güvenilir bir MX motor, sağlam 

ön ve arka dingiller, akıllı 

şanzımanlar ve şasinin burulma 

direnci gibi mükemmel sürüş 

özellikleri, XF FAR sürmeyi keyif 

haline getirir.

Güvenilir 
Kırılmaz Lexan lamba kapakları ve tamamen 

galvanizli çelik tamponlar gibi yüksek kaliteli 

malzemelerin yanı sıra gücünü kanıtlamış motor 

teknolojisinin kullanılması, aracın çalışma süresinin 

en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olur.

Ekonomik
Eco modu, EcoRoll ve Tahmini Hız 

Sabitleyici gibi akıllı özellikler mümkün 

olan en düşük yakıt tüketimine katkıda 

bulunur. Buna ek olarak, DAF Sürücü 

Performans Yardımcısı ekonomik sürüş 

için sürücüye birçok konuda geri 

bildirim ve tavsiyeler sunar.

Verimli 
Akıllı şasi düzenleri, bileşenlerin şasinin çeşitli konumlarına 

monte edilmesine olanak tanır. Araç kasasının yapım 

sürecini hızlandırmak için farklı donanım hazırlıkları seçilebilir. 

Araç ve gövde işlevlerini tam entegre etmek için çeşitli 

soketler mevcuttur.

Özel 
Hidrolik pompa tahriki veya 

jeneratör tahrikli soğutma 

ünitesine özel dolaylı ön motor 

PTO'su ile soğuk taşıma 

kolaylaştırılabilir. Swap body 

uygulamaları için şasiyi hızlı ve 

sorunsuz bir şekilde kaldırmaya 

ve indirmeye olanak sağlayan 

güçlü bir havalı süspansiyon 

sistemi kullanılmaktadır. İsteğe 

bağlı alüminyum hava depoları, 

BDF uygulamalarının yük 

kapasitesini daha da artırır.

Yüksek yük kapasitesi 
Şasi, ağırlığı en aza indirmek ve yük kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için 

tasarlanmıştır. Yüksek brüt kombinasyon kütleleri ve esnek römork uygulamaları, 

bir çekici - yarı çekici kombinasyonuyla karşılaştırıldığında yük hacminde önemli 

bir artış (Alçak Şasi modelleri için 15 m³ üzerinde) sağlar.Konforlu 
Geniş, son derece kullanışlı ve temizlemesi kolay kabin, 

lüks döşeme ve kabin kliması ve aydınlatma gibi tüm 

işlevleri kontrol eden en son teknoloji ürünü, şık tasarımlı 

anahtarlar birinci sınıf sürüş konforu ve hem zaman 

geçirmek hem de uyumak için rahat bir ortam 

sağlamanın yanı sıra kişisel eşyaları saklamak 

için geniş bir alana sahiptir.

Güvenli 
Uyarlanabilir Hız Sabitleyiciye entegre edilen 

Önden Çarpışma Uyarısı ve Gelişmiş Acil Durum 

Fren Sisteminin yanı sıra Araç Stabilite Kontrolü, 

Şeritten Çıkma Uyarı Sistemi, DAF Gece Kilidi ve 

kargo alanı koruması gibi güvenlik sistemleri üst 

düzeyde güvenlik sağlar.

XF FAR - Uzun mesafe karayolu taşımacılığı için optimize edilmiştir

Not: Bu resim kaynak gösterilerek hiçbir hak talep edilemez.


