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DAF обяви нови LF и CF Евро-6

На изложението за товарни автомобили в Бирмингам (10–13 април) DAF показа новите си модели 
Евро-6 от сериите LF и CF. Мястото е избрано от холандския производител и защото Англия е  
най-големият самостоятелен пазар, на който DAF има 28,9% пазарен дял в сегмента  
на товарни автомобили с обща маса над 6 тона

Новите камиони за дистрибуция LF с обща 
маса от 7,5 до 19 тона и новите CF с обща 
маса от 18 до 44 тона и нагоре, подходящи 

за най-различни приложения, отговарят на еко-
нормите Евро-6, имат ново шаси, нов двигате-
лен тракт и нов вътрешен и външен дизайн, кой-
то подчертава фамилната им близост с обявения 
в края на миналата година нов XF. 

С въвеждането на новите модели LF и CF DAF 
вече предлага пълна гама от товарни автомоби-
ли, съвместими с Евро-6, каза Хари Шипър, пре-
зидент на DAF Trucks по време на официалното 
представяне, като подчерта, че проектът Евро-6 
е най-голямата инвестиция на DAF в 85-годишна-
та история на фирмата.

Двигателите
Новите модели са задвижвани от нови двига-

тели и нови трансмисии. Четири вида двигате-
ли ще са на разположение на клиентите – вече 
познатия от XF 13-литров агрегат PACCAR MX-
13, обявените неотдавна 10,8-литрови мотори 
PACCAR MX-11 и по-малките PX-5 и PX-7. Тези 
двигатели предлагат общо 15 варианта на макси-
мални мощности в интервала от 150 до 510 к.с.

Новите двигатели PACCAR имат нов корпус, 
common rail технология и турбокомпресор с про-
менлива геометрия. За постигането на норми-
те Евро-6 те използват комбинация от техноло-
гиите EGR и SCR, и филтър за твърдите частици 

с пасивна регенерация. По дан-
ни на производителя разходът на 
гориво остава най-общо на ниво-
то на сегашните икономични мо-
дели ATe Евро-5. Удължени са ин-
тервалите между сервизиране-
то: те са съответно – за LF макси-
мум 60 000 км, а за CF – максимум 
150 000 км.

Интересен вариант дори за 
XF би бил новият двигател MX-11 
с максимална мощност 440 к.с. 
в интервала 1450–1700 об/мин 
и максимален въртящ момент от 
2100 Н.м, наличен от 1000 до 1450 

DAF Launched  
New Euro 6 LF and CF

DAF showed their new Euro 6 
models from LF and CF series 
at Commercial Vehicle Show 
in Birmingham (April 10th-13th). 
By introducing the new LF and 
CF DAF already offers a com-
plete range of trucks comply-
ing with Euro 6 norms. The new 
distribution LF trucks with a 
GVW from 7.5 to 19 t and new 
CF with GVW from 18 to 44 t 
and up which are suitable for 
various applications now have 
a new chassis, new drive line 
and new interior and exterior 
design underlining the propin-
quity with the new XF, launched 
at the end of last year.
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С въвеждането на новите LF и 
CF DAF вече предлага пълна 
гама от товарни автомобили, 
съвместими с Евро-6, каза Хари 
Шипър, президент на DAF Trucks
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об./мин. В зависимост от превозваните товари и 
маршрути една такава конфигурация би могла да 
доведе до сравнително ниски разходи на гориво 
при транспорт на дълги разстояния. Експерти от 
DAF споделиха, че MX-11 може да даде до 2,5-3% 
по-нисък разход в сравнение с аналогична кон-
фигурация с MX-13.

Малките 4,5-литрови PX-5 ще се вграждат 
само в LF моделите, докато по-големите PX-7 с 
обем 6,7 л ще са подходящи както за LF, така и за 
CF – всичко зависи от приложенията, за които ще 
се използват съответните камиони.

Трансмисиите
Новите Евро-6 LF и CF идват с 5-, 6-, 9- или 

12-степенни ръчни предавателни механизми 
като стандарт. Като опция CF може да се поръча 
и с 16-степенна предавателна кутия. Опция са и 
автоматизираните AS Tronic, които се предлагат с 
6-, 12- или 16-предавки. 

При 12- и 16-степенните AS Tronic има редица 
характеристики, специфични за DAF – например 
режим EcoRoll (който позволява контролирано 
движение при отворен съединител, като по този 
начин се използва максимално инерцията на ав-
томобила) и опция Fast Shift за по-бързо прев-
ключване при по-горните предавки. При автома-
тизираните кутии има разработен специализи-
ран софтуер за 4 вида режима на работа, подхо-
дящи съответно при транспорт на дълги разсто-
яния, превози в цистерни, тежкотоварни прево-
зи и офроуд.

За конкретни приложения, например при сме-
тосъбирачни машини, DAF LF и CF могат да се 
оборудват и с напълно автоматични предавател-
ни кутии.

Кабината
Новият външен вид на моделите CF и LF под-

чертава фамилната им принадлежност и връзка-
та им с флагмана на DAF – XF, е съвсем очевид-
на. По-голямата предна решетка осигурява мак-
симално охлаждане. И при двата модела предна-
та броня е с нов дизайн, отново с цел максимал-
но охлаждане и същевременно оптимална аеро-

динамика. Нови са и фаровете. При CF като стан-
дарт те са с вградени дневни светлини, а като оп-
ция може да са и с LED технология. По желание 
на клиента в бронята могат да бъдат вградени и 
светлини, които осветяват пътя при завиване.

По отношение на интериора на кабината бих 
казала, че е елегантен. И при двата модела кон-
тролното табло е с нов дизайн. Панелът с ин-
струментите, който е аналогичен на този в новия 
DAF XF, включва и цветен дисплей с DAF Driver 
Performance Assistant – това е програмата на DAF, 
която подпомага водача да подобри стила си на 
каране. Новото кормило е както при XF – с интег-
рирани бутони за управление. При LF моделите с 
ръчни предавки лостът за скоростите е вграден в 
контролното табло.

Ключът за запалването на двигателя също е 
нов и както при XF, позволява последователна 
проверка на всички светлини, докато водачът е 
извън кабината.

Шасито
Шасито не е останало непреработено при но-

вите LF и CF, като целта на тази преработка е по-
добра ефективност. При CF то е много подобно 
на XF, като SCR катализаторът е разположен мак-
симално близо до двигателя и е осигурен       

Новият интериор на кабината на CF – контролното тгабло е с нов дизайн 
и включва и цветен дисплей с DAF Driver Performance Assistant – това е 
програмата на DAF, която подпомага водача да подобри стила си на каране

Кабината на LF е 
елегантна – тази е 
с автоматизирана 
скоростна кутия, а 
когато е ръчна, лостът за 
скоростите е вграден в 
контролното табло
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максимален капацитет на охлаждането. Повърх-
ността на радиаторната решетка е увеличена с 
40% с цел по-голям охлаждащ капацитет, а вре-
мето за включването на вентилатора е намале-
но наполовина – факт, който оказва влияние и на 
разхода на гориво. 

CF моделите идват и с нови предни и задни 
мостове. 

CF се предлага с нов по-лек заден мост (с 40 
кг), приложим при комбинации с обща маса до 
44 тона и максимален въртящ момент на двига-
теля до 2300 Н.м. – предавателно отношение до 
2,38. Конструкцията на окачването Stabilink, поз-
ната от новия XF, е въведена и тук. Стандартни-
ят 65-литров резервоар за AdBlue е позициони-
ран под кабината, а акумулаторите са монтирани 
в задния край на шасито. По този начин в CF мо-
делите могат да се монтират резервоари за гори-
во с обем до 1500 л.

Най-значителната иновация при рамата на LF 
е конструкция с единична стена, което намалява 
собственото тегло на автомобила, а за да се под-
сигури максимална якост е използвана нова ви-
сококачествена стомана. 

При LF има нов заден мост SR 13.39 с това-
роносимост 13 тона, който е подходящ за 18- и 
19-тонните модели. Максималният капацитет на 
резервоарите за гориво е до 430 л. Спирачната 
система EBS3 е нова, включва и индикация за на-
лягането в гумите и работи съвместно с основна-
та спирачка. 

Производството
DAF ще започне производството на DAF CF 

Евро-6 с двигател PACCAR MX-13 през юни тази 
година, а впоследствие, през есента, ще пусне и 
модели, задвижвани от PACCAR MX-11. В начало-
то на 2014 година към производствената гама на 
CF ще бъде добавен и вариант с мотор PACCAR 

PX-7. Новите LF Евро-6 ще влязат в производство 
през последното тримесечие на 2013 година.

Информацията, получена по отношение на по-
купните цените, беше, че новите модели CF и LF 
ще са средно с 15% по-скъпи от досегашните им 
Евро-5 събратя. K

Снежина БаджЕва
Бирмингам – София

Новата гама двигатели На DAF
двигател мощност въртящ момент

4,5-литров 4-цилиндров PACCAR PX-5, вграждан в DAF LF евро-6
PX-5 112 150 к.с. (1800–2300 об/мин) 580 Н.м (1100–1800 об/мин)
PX-5 135 180 к.с. (1800–2300 об/мин) 700 Н.м (1200–1800 об/мин)
PX-5 157 210 к.с. (2000–2400 об/мин) 760 Н.м (1300–2000 об/мин)

6,7-литров 6-цилиндров PACCAR PX-7, вграждан  
в евро-6 вариантите на DAF CF и DAF LF 

PX-7 164 220 к.с. (1800–2300 об/мин) 850 Н.м (1100–1800 об/мин)
PX-7 186 250 к.с. (1800–2300 об/мин) 950 Н.м (1100–1800 об/мин)
PX-7 208 280 к.с. (2000–2300 об/мин) 1020 Н.м (1200–2000 об/мин)
PX-7 231 310 к.с. (2000–2300 об/мин) 1100 Н.м (1200–2000 об/мин)

10,8-литров PACCAR мX-11, подходящ за дистрибуция 
и за по-тежки приложения, вграждан в DAF CF евро-6

MX-11 210 290 к.с. (1700 об/мин) 1200 Н.м (1000–1700 об/мин)
MX-11 240 330 к.с. (1650 об/мин) 1400 Н.м (1000–1650 об/мин)
MX-11 271 370 к.с. (1650 об/мин) 1600 Н.м (1000–1650 об/мин)
MX-11 291 400 к.с. (1450–1700 об/мин) 1900 Н.м (1000–1450 об/мин)
MX-11 320 440 к.с. (1450–1700 об/мин) 2100 Н.м (1000–1450 об/мин)

12,9-литров PACCAR мX-13, вграждан в DAF CF евро 6
MX-13 303 410 к.с. (1425–1750 об/мин) 2000 Н.м (1000–1425 об/мин)
MX-13 340 460 к.с. (1425–1750 об/мин) 2300 Н.м (1000–1425 об/мин)
MX-13 375 510 к.с. (1425–1750 об/мин) 2500 Н.м (1000–1425 об/мин)

4,5-литров PACCAR 
PX-5, вграждан в 
DAF LF Евро-6

6,7-литров PACCAR 
PX-7, вграждан в 
DAF CF и LF Евро-6

10,8-литров PACCAR  
МX-11, вграждан в  
DAF CF Евро-6

12,9-литров 
PACCAR МX-13, 
вграждан в  
DAF CF Евро-6


