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ПОСТОЯННО РАСТЯЩИЯТ БРОЙ на регистрациите на то-

варни автомобили като шасита, които впоследствие ще бъдат 

дооборудвани, потвърждава важността на този сегмент на ев-

ропейския пазар. През 2013 година регистрациите са почти 85 

300 в ЕС в класа над 16 тона, което е ръст спрямо 2012 година 

от 4 на сто. За да запознае журналистите от специализираните 

медии с пълната си гама шасита, DAF организира специален 

тест драйв в Белгия, наречен Ride&Drive 2014.

Тези данни бяха обявени от една от най-бързо развива-

щите се компании в света на тежкотоварните автомобили 

- DAF. Холандският производител успя да завземе серио-

зен пазарен дял в цяла Европа, най-вече при влекачите и 

големите клиенти. Сега от компанията обръщат внимание и 

на сегмента на шаситата. През последната година са реги-

стрирани повече от 240 000 товарни автомобила над 16 тона 

в Европа. От тях 155 000 са влекачи и почти 85 000 - шасита. 

Като най-голямата част от тях - 49 %, са триосни автомобили, 

33 % — двуосни, и 17 % — четириосни. В сегмента на това-

роносимост 6–16 т както винаги шаситата са преобладаващи 

с повече от 97 % от продажбите. 

След излизането на новите влекачи CF и XF през първата 

половина на миналата година DAF обяви нова експанзия на 

гамата Евро 6 и началото на производството на пълна гама 

от две-, три- и четириосни шасита. Тестовите автомобили 

бяха общо 10 на брой, като сред тях два LF, шест CF и два 

XF-а.

Журналистите имаха възможност да тестват за първи път 

DAF LF Aerobody. Комплект спойлери интегрира кабината и 

надстройката в едно цяло и значително подобрява аеро-

динамиката. Благодарение на тези подобрения икономията 

на гориво достига 4 на сто и като резултат на това намалява 

емисиите на CO2. При стандартната скорост от 85 км /ч но-

вият LF Aerobody Eвро 6 може да бъде до 8 процента по-ико-

номичен в сравнение с автомобил с конвенционално тяло. 

LF Aerobody с интегрирана надстройка PACCAR е произ-

веден в Leyland Trucks във Великобритания. Вътрешните 

дължини са от 6,75 и 7,05 метра, което го прави подходящ за 

превозване на 16 или 17 европалета. Също така камионът 

разполага със стандартно вграден падащ борд с товаропо-

демност от 1500 кг за допълнително удобство. Като опция LF 

Aerobody се предлага с врата от дясната страна на тялото. 

Тестваният Aerobody бе с четирицилиндров PACCAR PX-5 

двигател с мощност от 157 кВт и 760 Нм въртящ момент.

Вторият представител на LF бе предназначен за работа в 

строителството. Автомобилът бе оборудван с кран, който да 

се извършва товаренето и разтоварването на строителни 
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материали. Автомобилът се задвижва от двигател PX 7 с работен обем от 

6,7 литра, мощност 208 кВт и максимален въртящ момент от 1020 Нм.

С новите модели CF и XF Eвро 6 компанията DAF предлага пълна 

гама автомобили с колесна формула 4x2 за регионални, национални 

и международни превози, включително специализирани авто-

мобили с хладилници. Двуосното подсилено шаси осигурява 

максималната допустима маса от 18 тона (GVW) до 40 тона. 

Автомобилите се предлагат с междуосие от 3,80 м, 6,90 м и 

даже 7,30 м за транспорт на особено обемисти товари. 

Гамата CF бе представена с най-много автомобили, 

като три от тях бяха с колесна формула 4х2. Предназ-

начението на тези машини бе коренно различно. 

Първият CF 310 бе оборудван с тристранна щора, 

голяма кабина и двигател PX 7 с работен обем 

от 6,7 литра, мощност 231 кВт и максимален 

въртящ момент от 1020 Нм.

Вторият CF 370 4х2 е предназначен за 

регионална дистрибуция на охладени 

и замразени храни. Той отново бе 

с голяма кабина, но с по-мощен 

двигател MX 11 с работен обем 

от 10,8 литра, максимална 

мощност 271 кВт и въртящ 

момент от 1600 Нм.

Третият CF 400, макар 

и най-къс, е с мощност 

291 кВт и въртящ 

момент 1900 Нм. 

Той е хук лифт, 

предназначен 

за работа в 

строител-

ството и 

разпо-

лага 

с 



дневна кабина. 

Двата триосни автомобила от семейството на CF са самос-

вални контейнери с различна вместимост и предназначение. 

Съществената разлика бе, че единият разполагаше с трета 

завиваща ос, което го прави и значително по-маневрен. И 

двата автомобила са оборудвани с двигател MX 11 с мощност 

291 кВт и въртящ момент 1900 Нм. 

Четириосните автомобили традиционно бяха представени 

от самосвал. Машината е оборудвана с дневна кабина и дви-

гател MX 13 с работен обем от 12,9 литра, мощност 340 кВт и 

въртящ момент 2300 Нм. 

Гамата MX бе представена от две композиции. Първата бе с 

кабина Space Cab и разчиташе на двигател MX 11 с мощност 

320 кВт и въртящ момент от 2100 Нм. Интересното при този 

автомобил бе наличието на системата BDF, която позволява 

лесното товарене и разтоварване на контейнери. Втората 

композиция бе с кабина Super Space Cab и специален аеро-

динамичен пакет, позволяващ сериозна икономия на гориво. 

Двигателят е с работен обем от 12,9 литра, мощност 375 кВт и 

въртящ момент 2500 Нм.

Организаторите от DAF бяха избрали пет различни 

маршрута, така че журналистите да имат възможност да се 

запознаят с възможностите на автомобилите в характерната 

среда.  
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