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Първи тест на DAF LF и CF Eвро-6
Пътни тестове на новите си Евро-6 модели LF и CF организира DAF Trucks в началото на октомври. 
В продължение на седмица журналисти от всички европейски държави имаха възможност да 
изпробват за по един ден много варианти на новите камиони от двете по-леки гами на холандския 
производител. Повече от приятна изненада бе участието в теста и на най-новото от DAF – 
строителната версия на CF с конфигурация 8х4

Тестът се проведе в югоизточната част на 
Белгия, в планината Ардени, в района на 
Спа. Няма грешка – това градче е светов-

ноизвестно покрай намиращата се край него пис-
та за Формула 1.

Автомобилите
На разположение за теста бяха 5 варианта на 

специалиста в дистрибуцията LF, снабдени с раз-
лични надстройки – фургони, бордова надстрой-
ка, самосвал, контейнеровоз. Предназначеният 
за регионални превози CF бе представен от 7 ка-
миона. 6 от тях бяха влекачи с различни типове 
полуремаркета: две бордови, две цистерни, гон-
дола, платформа за транспорт на строителна тех-
ника. Седмият CF бе представител на гамата за 

строителството в изпълнение самосвал. За де-
серт можеше да се пробва и композиция от вле-
кач „баткото“ DAF XF с 11-литров двигател MX-11 
и полуремарке цистерна. На практика при теста 
можеше да се изпробва цялата Евро-6 гама от 
двигатели на DAF – от най-малкия 4-цилиндров 
PX-5 с мощност 150 к.с. през 7-литровия PX-7 
и 11-литровия MX-11 до най-мощния 13-литров 
MX-13 във вариант цели 510 к.с. Разнообразие 
имаше и при предавателните кутии – от ръчната с 
6 или 8 предавки до автоматичната 16-степенна.

Маршрутите
Маршрутите, подготвени от домакините, бяха 

три. Два от тях, с дължина по 36 км, бяха отредени 
за LF – най-малкия от фамилията DAF .

First DAF LF and CF 
Euro-6 Test

DAF Trucks organised road 
tests of the new Euro 6 LF and 
CF range in early October. The 
big surprise was the participa-
tion in the test of the latest new 
additions from DAF - the mod-
el CF Construction 8x4.
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Първият маршрут тръгваше от крайпътния хо-
тел-ресторант Омасоте, край Барак де Барак де 
Фретур, и продължаваше по равнинен двупосо-
чен път до Самре. Оттам започваше изкачване в 
планината по тесен двупосочен път с много завои 
и така до Надрен и след това до Ашуф. Следва-
ше криволичещо спускане, отново равнинен път 
и накрая магистрала до Омасоте.

Вторият маршрут тръгваше пак от Омасоте 
като по двупосочен път стигаше до Манай. Оттам 
пак по двупосочен път навлизаше в планината. По 
стръмен и криволичещ път преминаваше после-
дователно през Лиерньо и Сар, след което през 
Барак де Фретур слизаше в ниското и стигаше до 
Омасоте.

Дължината на тестовия маршрут за CF бе  
43 км. Началната точка отново бе Омасоте. След-
ваха десетина километра двупосочен път в срав-
нително равнина местност до Манай. Оттам пъ-
тят навлизаше в планината и през доста стесне-
ния стигаше до магистралата от Лиеж за Люксем-
бург. Следваха около 20 км по високоскоростния 
път до изход 51 към Уфалийз. Оттам по двупосо-
чен път се стигаше до изходната точка Омасоте.

„Мъникът“ LF 150
Първият ми автомобил в теста е най-малкият 

в гамата на DAF и направо може да мине за мъ-
ник в света на камионите. DAF LF 150 e оборуд-
ван с дневна кабина. Двигателят е 4,5-литров 
PACCAR PX-5 с максимална мощност 150 к.с. при  
1800–2300 об./мин и максимален въртящ мо-
мент от 580 Нм при 1100–1800 об./мин. Предава-
телната кутия е 5-степенна механична – ZF S5-45. 
Предното окачване е на параболични ресори, а 
задното – на две въздушни възглавници. Конфи-
гурацията е 4х2, а междуосието е само 4,3 м. Ре-
зервоарът е за 150 л дизел, а този за AdBlue – 50 
л. От опционалното оборудване разполага с кли-
матик, радио с навигация, система за стабилност 
(VSC) и завиващи предни светлини. Заедно с то-
вара по време на теста автомобилът тежи 8 т.

Потегляме от Спа, където ни чакаха тестови-
те автомобили, към Омасоте. Кабината на LF 150 
е учудващо удобна и широка за малък камион. 
Уредите са удобно разположени, на ръка раз-

стояние. Скоростният лост влиза леко в избра-
ните предавки. Двупосочният път в началото е 
равен. Автомобилът ускорява бързо, достигам 
пета и се движа с леко подаване на газ. Следва 
градско движение, няколко кръгови кръстовища, 
през които за късия камион не е никакъв проблем 
да се промъкне. Скоро стъпваме на магистрала-
та. Оттам е още по-лесно. Нагласявам круиз кон-
трола на 90 км/ч и камионът поддържа зададена-
та скорост. Управлението е върху многофункцио-
налния волан. Оттам мога и да лимитирам ско-
рост, ако се движа в градски условия и не искам 
да надвишавам 50 км/ч примерно. При боравене 
с педала на газта или спирачката – круиз контро-
лът се деактивира, само с натискане на един бу-
тон на волана можеш да го включиш пак с предва-
рително избраните запомнени параметри. Да си 
призная, преди да се кача в LF 150, ми беше чуд-
но как ще се справи с осемте тона 4-цилиндро-
вият двигател с мощност колкото на лек автомо-
бил от горен среден клас. Сега виждам, че дви-
гателят си е по-мярка и че е напасван идеално с   
предавателната кутия – стрелката на оборотоме-
ра не излиза от зелената зона при правилно бо-
равене с лоста на предавките и с педала на газ-
та. Нещо повече – от дисплея пред себе си во-
дачът получава подсказки кога да смени предав-
ката – със светване на стрелка нагоре или надо-
лу. Впрочем дисплея на всичките нови LF и CF е 
изключително богат, като разполага и с меню на 
32 езика, сред които и български. Освен че на 
него водачът може да следи параметрите на ав-
томобила, той получава оттам помощ, подска-
звания, а дори и похвали. Благодарение на Driver 
Perоformance Assistant (DPA), при навременна 
смяна на предавките, отнемане или подаване на 
газ на дисплея се изписва: „Добро предвижда-
не“. Иначе интериорът на новия LF е умалено ко-
пие на този във флагмана XF . А всички бутони и 
лостове да управление са групирани съобразно 
функциите си, което спомага за по-бърза ориен-
тация и адаптация на шофьора. А що се отнася до 
150-те конски сили – те бяха напълно достатъчни 
за бързо ускоряване и преодоляване на наклони-
те, които ни се изпречиха в Белгия. Така стига-
ме до Омасоте, където ме чака следващият ав-
томобил.    

Благодарение на 
Driver Perоformance 
Assistant (DPA), при 
навременна смяна 
на предавките, 
отнемане или 
подаване на газ на 
дисплея се изписва: 
„Добро предвиждане“.

„По-леките“ участници в 
теста

Могъщият DAF CF510
Най-големият LF с мощност на 
двигателя 310 к.с. Най-новото – CF 460 Construction



Могъщият СF 510
Е, може би, за да усетя с пълна сила разли-

ката след „мъника“, избирам най-големия CF в 
теста. CF 510 е могъщ триосен влекач с полуре-
марке. Има най-просторната за модела кабина 
Space Cab. Двигателят е 12,9-литровият PACCAR 
MX-13 С мощност 510 к.с. при 1425–1700 об./мин 
и въртящ момент от 2500 Нм при 1000–1425 об./
мин. Предавателната кутия е автоматизирана 
16-степенна – ZF 16AS2630. Конфигурацията е 
6х4, двигателни са двата задни моста. Колесна-
та база между първи и втори мост е 3,90 м. Пред-
ното окачване е на параболични ресори, а задно-
то – на 8 въздушни възглавници. Пневматично е и 
окачването на кабината. Резервоарът за гориво е 
510 л, а за AdBlue – 60 л. От екстрите автомобилът 
е оборудван с моторна спирачка MX, завиващи 
фарове с LED светлини, въздушна възглавница 
за водача, автоматичен контрол на температура-
та в кабината, асистент за предупреждение при 
напускане на лентата за движене (LDWS), радио с 
навигация, адаптивен круиз контрол (ACC) с пре-
дупреждение за опасност от челен удар (FCW). 
Не по-малко интересно е и триосното полуре-
марке. Марката е холандска – Noteboom. Това е 
производител, известен със специализираните 
си и уникални продукти. В случая става дума за 
ниска платформа, върху която са натоварени две 
самоходни вишки. Комбинираната маса на ком-

п о з и ц и я т а 
по време на 
теста е 38 т.

Първото, 
което впе-
чатлява в ин-
териора на 
този влекач, 
е почти пъл-
ната иден-
тичност с въ-
трешността 
на XF – дори 
в използва-
ното декора-
тивно покри-
тие на таб-
л ото ,  ко е -
то имитира 
дървен фур-
н и р .  К о м -
фортът и ер-
г о н о м и я т а 
са на висо-

ко ниво, видимостта навън е перфектна. Поте-
гляме по двупосочен път с няколко кръстовища 
и доста завои. Композицията е достатъчно мане-
врена, няма проблем с провирането през срав-
нително тесни участъци. След десетина киломе-
тра сме на магистралата, където се усеща сила-
та на CF 510. Отново използвам круиз контрола за 
поддържане на зададената скорост. Наблюдавам 
оборотомера – стрелката не излиза от зелената 
зона. Автоматичната предавателна кутия набър-
зо изрежда скоростите до 16-а и гигантът с леко-
та поддържа 90 км/ч. При нужда от забавяне се 
усеща ефективната работа на моторната спирач-
ка. Особено полезна е възможността за управле-
нието є от волана с два бутона – за включване и 
изключване. При използването им круиз контро-
лът не се деактивира, за разлика от използването 
на обичайния лост, който е на кормилната колона. 
Така, когато отпадне необходимостта от забавя-
не, на водача не се налага отново да включва ав-
топилота, а автомобилът се ускорява до зададе-
ната скорост. Впечатляваща е и Ecoroll функция-
та. Когато е задействана и камионът се спуска по 
наклон, усещаш как съединителят отцепва и обо-
ротите на двигателя падат до тези на празен ход. 
При нужда от ускоряване или забавяне система-
та сама зацепва съединителя, подава газ, сменя 
предавките… След магистралата следва двупо-
сочен път, малко хълмист терен, който не е про-
блем за 510-те конски сили, и отново сме в Ома-
соте.

Новият CF 460 Construction 
След теста на най-големия оставам в горни-

те нива на сегмента CF. Този път обаче сядам 
зад волана на най-новото – строителна версия 
на модела с конфигурация 8х4. Кабината е днев-
на. Двигателят е отново PACCAR MX-13, но е мал-
ко по-скромен – „само“ 460 к.с., които се дости-
гат в диапазона 1425 – 1750 об./мин. Въртящият 
момент е 2300 Нм при 1000 – 1425 об./мин. Пре-
давателната кутия е автоматизирана 12-степен-
на – ZF 12AS2330. Колесната база между първи 
и трети мост е 5,05 м. Първият и вторият мост са 
управляеми, двата задни са двигателни и обра-
зуват тандем. Предното окачване е на парабо-
лични ресори, а задното – на трапецовидни. 330 
л е резервоарът за гориво, а този за AdBlue е с 
вместимост 50 л. От опциите тестовият автомо-
бил разполага с моторна спирачка MX, автомати-
чен контрол на температурата в кабината, радио 
с навигация, въздушна възглавница, адаптивен 
круиз контрол (ACC) с предупреждение за опас-
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Вляво: Таблото и кабината 
на LF са с приятен дизайн и 
ергономични

Вдясно: Интериорът в CF e 
копие на този във  
флагмана XF



ност от челен удар (FCW), завиващи предни свет-
лини. Камионът е натоварен при теста до обща 
маса 32 т.

Изкачвам четирите стъпала до високото шо-
фьорски място. Нагласявам седалката на во-
дача и поемам първите впечатления от кабина-
та на строителната версия на CF . Само на пръв 
поглед интериорът изглежда по-спартански.  
Е, няма имитация на фурнир, но типично за  
Евро-6 версиите на DAF – всичко си е на място-
то. Вече имам опит с CF и се ориентирам бързо. 
Всички бутони отново са групирани според пред-
назначението си. Потегляме и веднага се усе-
ща, че 32 т не са малко, но двигателят с мощност  
460 к.с. се справя перфектно с товара. В управле-
нието няма особено голе-
ми разлики от това на пред-
ния тестов автомобил. Все 
пак версията е за строител-
ството, затова маршрутът е 
малко по-различен – с по-
малко магистрала и пове-
че тесни планински пътища 
– с много завои, изкачва-
ния и спускания. Четириос-
ната машина с два управля-
еми предни моста е доста-
тъчно маневрена и без про-
блеми се промъква в кръ-
говите кръстовища на на-
селените места. Предава-
телната кутия е 12-степен-
на, автоматизирана. Доста-
тъчно добре е напасвана с 
двигателя. Смяната на пре-
давките е навременна бър-
за и неусетна. Автомобилът 
се държи еднакво добре и 
на равното и по магистра-
лата. Втората половина на 
маршрута е силно насечен 
планински терен, а пътят – 
макар гладък и асфалтов, е 
толкова тесен, че на някол-
ко пъти се изчакваме с ид-
ващи отсреща автомоби-
ли. CF 460 няма проблеми 
с преодоляване на възви-
шенията, а при спускане по 
стръмни наклони отново в 
действие влиза моторната 
спирачка. При шестцилин-
дровия двигател тя работи 
или само върху три цилин-
дъра, или и върху шестте – в 
зависимост от необходима-
та спирачна мощност. След 
преодоляването на Ардени-
те идва равен участък и от-
ново сме в изходната база. 
Усещането е, че разлика в 
комфорта и управлението 
на конвенционалния и стро-
ителния CF почти няма. 

 Големият LF 310
Вече изпробвах най-го-

лемия CF, остана да напра-
вя същото и с най-тежкия 
LF. Така се озовавам в ка-

бината на LF 310, оборудван със самосвална над-
стройка. С уговорката, че това не е строителна-
та версия на модела с усилено окачване, пови-
шена защита отдолу и по-висока проходимост. 
Тестовият камион е със спална кабина. Двигате-
лят е 6,7-литровият PACCAR PX-7 с максимална 
мощност 310 к.с. при 2000 – 2300 об./мин. Мак-
сималният въртящ момент е 1100 Нм при 1200 – 
2000 об./мин. Предавателната кутия е механич-
на – ZF 9S-1110 с 8+1 предавки. Конфигураци-
ята е 4х2, при междуосово разстояние 4,75 м. 
Предното окачване е на параболични ресори,  
а задното – на 4 въздушни възглавници. Резерво-
арът за гориво е 340 л, а този за AdBlue – 50 . Като 
опция автомобилът е оборудван с климатик,      
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система за стабилност (VSC) и завиващи 
предни светлини. С товара в самосвалния 
кош общата маса по време на теста е 19 т.

В сравнение с малкия LF, който тест-
вах най-напред, кабината е по-просторна 
– все пак е спална. В оборудването и раз-
положението на уредите за управление 
няма съществени различия. Е, двигателят 
и почти два пъти по-мощен, а ръчната пре-
давателна кутия е с доста повече предав-
ки. Необходимо е само да свикнеш при из-
реждането на предавките във възходящ 
ред след четвърта да превключиш бутона 
на скоростния лост нагоре, за да си готов 
за пета предавка. И съответно, когато сли-
заш на долу, след пета да върнеш лостчето 
в долно положение, за да можеш след това 
да включиш на четвърта. Просто в избира-
телния механизъм на всяко положение съ-
ответстват по две предавки – 1-5, 2-6, 3-7 
и 4-8. На коя ще включиш зависи от поло-
жението на малкото лостче под топката на 
скоростния лост. Това е единствената раз-
лика. Иначе натовареният до общо тегло  
19 т камион се държи перфектно и на ма-
гистралата, и в планината.

Дистирбуторът LF 250
Последният камион, който имам въз-

можност да тествам, е LF 250. Оборудван 
е с бордова надстройка и автономен кран. 
Кабина е удължена – Extended Cab. Двига-
телят отново е 6,7-литровият PACCAR PX-
7, но с мощност 250 к.с., достигана при 
1800 – 2300 об./мин. 950 Нм е максимал-
ният въртящ момент, който се постига при 
1100 – 1800 об./мин. Предавателната ку-
тия е 6-степенна, автоматизирана ZF 6AS-
1000. Конфигурацията е 4х2 при колесна 
база 5,35 м. Предните ресори са парабо-
лични, а задното окачване е на 2 въздушни 
възглавници. 200 л е капацитетът на резер-
воара за гориво, а на този за AdBlue – 50 л. 
Климатик, радио с навигация, система за 
стабилност (VSC) и завиващи предни свет-
лини включва опционалното оборудване. 
Общата маса на камиона и товара в бор-
довата надстройка е 15 т.

Без да има съществени разлики в обо-
рудването от най-малкия LF 150, оборудва-
ният с шестстепенна автоматизирана пре-
давателна кутия доказва предимството на 
автоматиката в съвременния свят. По-дъл-
гият с близо метър камион с лекота се уп-
равлява в градския трафик и може да стиг-
не до всяка една точка в населеното мяс-
то. Двигателят има предостатъчно мощ, 
а шестте предавки са идеално пасвани с 
него, така че силовият агрегат да работи 
тихо и в рамките на нормалните обороти.

А кое е новото?
Новите LF и CF с двигатели Евро-6 бяха 

показани за първи път от DAF през пролет-
та на 2013 г. по време на международно-
то изложение за комерсиални автомобили 
в Бирмингам. Тогава и след това холанд-
ският производител на няколко пъти раз-
ясни новостите в Евро-6 гамата си. А как-

то е видно, те са свързани не само с новите 
двигатели, които постигат еконивата Евро-
6 чрез комбинация от EGR и SCR. Новото 
не е малко, но може да се систематизира в 
няколко направления. Започва от предната 
решетка, която е станала по-голяма зара-
ди нуждата от повече охлаждане при дви-
гателите Евро-6. Външният дизайн на ка-
бината е в стила на флагмана XF – пред-
на решетка, фарове, броня, което показ-
ва принадлежността на LF и CF към семей-
ството на DAF. Дневните LED светлини са 
интегрирани в бронята. Вътрешният ди-
зайн пак е в стила на флагмана – без остри 
ръбове, приятелски настроен към водача. 
При мястото на водача е търсена макси-
мална ергономия. Новото кормило е с мно-
жество регулировки. Изцяло нов е инстру-
менталният панел, а централният дисплей 
е 5-инчов….

Новости има и при шасито, като за LF 
то е изцяло ново. При различните колесни 
конфигурации на CF DAF използват някол-
ко варианта за разполагане на системата 
за обработка на отработилите газове, на 
резервоара с AdBlue и на блока с акумула-
торите. Предната част на шасито е изцяло 
нова и е снабдена със защита от „гмурка-
не“. При влекачите се използва седло с 45 
кг по-леко от предишното.

Новости има и при мостовете и окачва-
нето. Предният е олекотен, предлага се с 
окачване на листови ресори с товароноси-
мост 7,5, 8 или 9 т или с въздушно окач-
ване с две възглавници и товароносимост 
до 8 т. Ново е и задното окачване, като те-
глото му е намалено с 60 кг. Новият заден 
мост за CF SR1344 с товароносимост 13 т 
е олекотен с 40 кг. За LF новият заден мост 
е 1339. При лансираните малко по-късно 
версии за строително приложение на LF и 
CF също има редица нови неща. И за двата 
модела са характерни специфична предна 
решетка, галванизирани стоманени бро-
ни, 3-милиметров щит за защита на ради-
атора.

Впечатленията
След края на теста остава едно-един-

ствено неудовлетворение – че времето не 
бе достатъчно, за да бъдат изпробвани и  
12-те предоставени камиона. И все пак 
с шофирането на най-големите, на най-
малките и на най-новото се добива реал-
на представа за новата Евро-6 гама на хо-
ландския производител в сегмента на ре-
гионалните превози, дистрибуцията и 
строителството. Изводът е, че от DAF са 
напълно готови за предизвикателството 
Евро-6 и го посрещат с перфектна гама 
от нови камиони. А според производителя 
още едно предимство на новите LF и CF е 
това, че шаситата им са пригодени за лес-
но оборудване с всякакъв вид надстрой-
ки. Гамата от двигатели Евро-6 и редът от 
мощности пък покриват напълно нуждите 
на гамата от камиони. LF се прилага с пе-
тлитровия PX-5 и седемлитровия PX-7. За 
CF са PX-7, единадесетлитровият MX-11 и 
тринадесетлитровият MX-13. K

 Въпреки, че LF е малък, интериорът му 
предлага достатъчно пространство

Кабина на CF с легло и различни ниши 
за багаж

Богатото инструментално табло на CF 
- новите модели от двете серии имат 
меню на български език




