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620 км с DAF XF в 
Белгия и Холандия

620 km on DAF XF 
through Belgium and 

Netherlands
The Euro 6 time is coming re-
lentlessly. That is why DAF 
gave the Truck of the Year 
Award jury an opportunity to 
test in details the new Euro 6 
DAF XF. The test drive last-
ed for three days; we drove 
620 km on the roads of Bel-
gium and the Netherlands; 
worked on the production 
line in Eindhoven; visited 
the cabin and axle plant in 
Waterloo, Belgium; saw the 
DAF test track. In the test 
12 different configurations 
of DAF XF and the Ameri-
can Kenworth and Peterbilt 
took part. The new DAF XF 
is a perfect truck both for the 
owners and drivers.

ABSTRACT IN ENGLISH

Времето на Евро-6 наближава неумолимо. Затова и холандският 
производител DAF даде възможност на журито „Камион на годината“ да 
тества детайлно новите DAF XF Евро-6. Тестът продължи 3 дни, изминахме 
620 км по пътищата на Белгия и Холандия, работихме на поточната линия 
в завода в Айндховен, Холандия, посетихме завода за кабини и мостове 
във Вестерло, Белгия, бяхме на тестовата писта на DAF… От мястото на 
събитието „рапортува“ Снежина Баджева



септември 2013

 ТЕСТ » 620 км с DAF XF в Белгия и Холандия 19

Нека започна първо с факта, че новият DAF 
XF е нов отвсякъде – всичко е разработва-
но отначало: кабината, шасито, мостове-

те, двигателите, скоростните кутии… По време на 
презентациите се казаха много цифри, но една 
от тези, които запомних веднага, е, че във връз-
ка с обновяването на цялата гама на DAF Евро-6 – 
XF, CF и LF, са създадени 15 000 нови части, което 
ясно говори за мащабите на този проект. 

XF с 13-литров двигател  
460 к.с.

Тестът стартира от Амстердам и на първия 
етап караме югозападно покрай Хага до Зееланд. 
Тъй като идеята е да тестваме композиции, под-
ходящи за транспорт на дълги разстояния, до-
макините са подготвили 12 различни конфигура-
ции. Избирам си композиция, която според мен 
е най-стандартната за българските превозвачи – 
влекач 4х2 с 13-литров двигател PACCAR MX-13 
с максимална мощност 462 к.с. и бордово полу-
ремарке. 

Натоварени сме и композицията е общо 40 т. 
Всички сме нетърпеливи да стартираме и зато-
ва не ми остава време да настроя по мое жела-
ние данните на дисплея на новото контролно таб-
ло, който е достатъчно голям и ясен. В презен-
тацията ни казват, че информацията на дисплея 
може да се появява на 34 езика. На втория ками-
он, който карам, вече се убеждавам, че и българ-
ският език е сред тях, т.е. българските водачи ще 
могат съвсем спокойно да разчитат данните и съ-
общенията на дисплея – дребно, но съществено 
удобство. 

Предавателният механизъм е AS Tronic 12-сте-
пенен автоматизиран DD (Direct Drive). По прин-
цип новите Евро-6 XF се предлагат с голямо раз-
нообразие от предавателни механизми – ръч-
ни – 12- и 16-степенни, и автоматизирани – 12- 
и 16- степенни. Поради сложността на система-
та Евро-6 се препоръчва предавателният меха-
низъм да е AS Tronic, като водачът винаги може 
да го използва и в ръчен режим или може да прев-
ключи ръчно с предавка нагоре или надолу, ко-
гато прецени за целесъобразно според терена. 
В зависимост от приложението DAF е разрабо-
тил специализиран софтуер за превключване на 
предавките. Има режими за транспорт на дълги 
разстояния (с каквато стратегия е камионът, кой-
то карам), за особено тежки превози, за превози 
в цистерни и за офроуд. При стартирането забе-
лязвам, че предавките се превключват през една 
– 2-ра, след това директно на 4-та, 6-а, като от 8-а 
предавка нагоре вече превключването е по една. 
За последните 3 предавки се отнася т.нар. функ-
ция Fast Shift, т.е. при тях преминаването от една 
към друга е особено бързо, така че композиция-
та да не губи мощност и инерция при превключ-
ването. Нищо не ме подразни при потеглянето и 
съответно преминаването от една предавка към 
друга, напротив усещането е за плавност и съще-
временно ефективно бързо.

Едно от първите неща, които ми прави впечат-
ление, е, че в кабината е относително тихо и това 
е по няколко причини. От една страна, двигате-
лят не е шумен – той е Common Rail, от друга стра-
на – аеродинамиката на кабината е много добра 
и въздухът я обтича с най-малко съпротивление, 
а от трета страна – производителят е поработил 

и върху изолация-
та на кабината. 

Скоро излиза-
ме на магистра-
лата и там нагла-
сявам система-
та ACC (Adaptive 
Cruise Control – 
з а  п о д дъ рж а н е 
на постоянна ско-
рост и постоян-
но разстояние от 
предното превоз-
но средство) на 
постоянна ско-
рост 82 км/ч. До-
макините от DAF 
ни предупрежда-
ват, че в Холан-
дия ограничени-
ята на скоростта 
трябва да се спаз-
ват стриктно. На-
стройката е съв-
сем лесна – от бутони, които са разположени вдя-
сно на самия волан. Системата автоматично на-
гласява скоростта ми за спускане по нанадолни-
ще с 4 км по-висока от избраната скорост, но с 
друг бутон мога да я увелича или съответно на-
маля по мой избор. Все пак сме в Холандия, така 
че не ни очакват кой знае какви баири и аз оста-
вям настройките така.

При движението с 80 км/ч по магистрала-
та усещането е сякаш се движим с 60 км/ч, т.е. 
имам сериозен резерв от възможности на дви-
гателя. При включен круиз контрол оборотите се 
заковават малко над 1000 об/мин, като от време 
на време – при леки наклони надолу или при про-
дължителен равен участък системата влиза в ре-
жим Eco Roll за пестене на гориво, при който обо-
ротите падат до малко над 500.

Двигателят е 12,8-литров, т.е. „големи-
ят“ двигател на DAF – 6-цилиндров редови мо-
тор, като новото в него е Common Rail система-
та, турбокомпресорът е с променлива геоме-
трия и има система за рециркулация на отрабо-
тените газове (EGR). Също така при него са при-
ложени и всички технологии, използвани в ико-
номичните ATe модели на DAF. Максимални-
ят въртящ момент се постига при сравнител-
но ниски обороти и се поддържа в широк диа-
пазон – от 1000 до 1425 об/мин. При двигате-
ля, който задвижва „моята“ тестова композиция, 
максималният въртящ момент е 2300 Н.м.      

В теста 
„участват“ 
12 различни 
конфигурации 
DAF XF и 
американските 
модели Kenworth  
и Peterbilt

Маршрутът на теста

Новият DAF XF e добър 
камион, както за 
собствениците,  
така и за водача



септември 2013

 20 ТЕСТ »620 км с DAF XF в Белгия и Холандия

Кабината не е най-голямата възможна, но е дос-
татъчно просторна, особено ми харесва, че пред 
седалката на пътника багажните пространства 
над предното стъкло са „дръпнати“ по-навътре и 
има достатъчно място и там. 

Като цяло слизам от този камион с много по-
зитивни впечатления. Управлението е лесно и 
много чувствително, мога да поддържам лентата 
на движение, без да се налага непрекъснато да 
„обирам луфтовете“, и полуремаркето „следва“ 
влекача, сякаш е едно цяло с него.

XF с 11-литров двигател  
440 к.с.

На тръгване от Зееланд сменяме „конете“ и 
продължавам към Айндховен вече с друга компо-
зиция – XF 440 Light Weight. Избирам я, защото 
искам веднага да видя разликата – тази компо-
зиция е с по-малкия 10,8-литров мотор MX-11, но 
с най-високата възможна максимална мощност 
– 440 к.с., която този агрегат може да предложи.

Новият двигател PACCAR MX-11 (за него пи-
сахме по-подробно в бр. 3/април 2013) e една 
от гордостите на инженерите от Айндховен и на 
практика това е първият тест, който се провеж-
да с него. В MX-11 много неща са нови и различ-
ни – цилиндровият блок е с нова конструкция, ци-
линдровата глава е с два горни разпределител-
ни вала, четири клапана на цилиндър и вграден 
смукателен тръбопровод. Директният контрол 
върху клапаните намалява вътрешните загуби и 
това влияе положително върху разхода на гори-
во. Моторната спирачка е интегрирана и макси-
малното є спирачно действие е както при MX-13.

Този двигател се предлага с 5 различни ва-
рианта на мощност в интервала от 290 к.с. до 
440 к.с. За международен транспорт най-подхо-
дящ би бил най-мощният двигател, затова и три-
те композиции, които са на разположение за те-
ста, са задвижвани от него. Неговият максима-
лен въртящ момент е 2100 Н.м., поддържани в 
интервала от 1000 до 1450 оборота. Другото, кое-
то ми прави впечатление, е, че и при трите ком-
позиции с MX-11 полуремаркето е цистерна, т.е. PACCAR MX-11

 

MX-11 за дълги разстояния 
Макс. въртящ момент: 1000 - 1450 об/мин

Макс. въртящ момент: 1000 - 1650 об/мин

 

440  к.с – 2100 Н.м

400  к.с – 1900 Н.м

370 к.с – 1600 Н.м

330 к.с – 1400 Н.м

290 к.с – 1200 Н.м

 

 

 

 

MX-11 за дистрибуция 

PACCAR MX-13
 

510 к.с. – 2500 Н.м 55

460 к.с. – 2300 Н.м

410 к.с. – 2000 Н.м

1.  Композиция с новия 
10,8-литров двигател 
Paccar MX-11 – 
производителят очаква 
до 3% по-нисък разход в 
сравнение с MX-13

2.  Зад волана на флагмана 
с 510 коня – много добър 
въртящ момент и много 
добро поведение на пътя, 
бързо превключващи се 
предавки с 12-степенната 
AS Tronic, ново въздушно 
окачване на задния мост 
Stabilink

 

Храктеристики на 11- и 13-литровите 
двигатели Евро-6 на DAF 

MX-11 440

MX-11 400

MX-11 370
MX-11 330
MX-11 290

Paccar MX-13
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това я ясно послание за какъв тип транспорт би 
бил подходящ този агрегат. По принцип той е със 
180 кг по-лек от по-големия си брат MX-13 и про-
изводителят планира с него до 3% по-нисък раз-
ход на гориво.

На въпроса кой от двата двигателя да избере 
даден превозвач, може да има различни отгово-
ри. В зависимост от конкретното приложение, за 
което се използва влекачът, има голяма вероят-
ност MX-11 да даде по-нисък разход, но от дру-
га страна, влекач, задвижван с MX-13, ще има по-
висока остатъчна стойност. Според Рон Борсбо-
ом, член на Борда на директорите и отговарящ за 
развитието на продуктите, очакванията на DAF 
са, че около 25% от продадените Евро-6 агрегати 
ще са MX-11, като по-големите паркове ще пред-
почетат по-малкия двигател, а собствениците на 
фирми, които са и шофьори, ще предпочетат кла-
сическия 13-литров мотор.

Новата композиция, която карам, е максимал-
но олекотена – нямам дори спойлер над кабина-
та, без горно легло е и по спецификацията є окач-
ването на предния мост е с еднолистови парабо-
лични ресори с товароносимост 7,5 т, резерво-
арите са алуминиеви. От Зееланд карам по тес-
ни двулентови пътища, минаваме и по дълъг мост 
над морето – композицията тръгва от трета пре-
давка и отново ги сменя през две – 5-а, 7-а. От-
ново на последните предавки имам Fast Shift. Ко-

гато съм в автоматичен режим на превключване, 
минавам на 12-а предавка чак когато скоростта 
ми е 80 км/ч, докато при MX-13 още след 70 км 
системата минава на последната предавка. 

Пътят минава през селища с много светофари 
и шикани, което ми дава възможност да тествам 
моторната спирачка – тази композиция е само с 
моторна спирачка, докато при предната разпола-
гах и с интардер. Моторната спирачка наистина е 
много добра – максималното є спирачно дейст-
вие е 320 кВт (с 40 кВт повече от предния модел 
с 13 л мотор), но 70% от тях са налични още при 
1500 об/мин, а ръчното сваляне с една предавка 
надолу веднага включва пълния є капацитет. 

Тъй като този етап почти не включва каране по 
магистрала, на следващия ден отново сядам зад 
волана на подобна композиция – на магистрала-
та MX-11 е перфектен.

XF с 13-литров двигател  
510 к.с.

Флагманът с най-много „кончета“ – 510, го 
оставям за накрая. Тук караме от Айндховен по 
посока Маастрихт, т.е. в хълмистата част на Хо-
ландия (доколкото Холандия има хълмиста част 
). Флагаманът си е флагман, комфортът е су-
пер, кабината е Super Space и е много простор-
на. Поведението на пътя – стабилно, управление-
то – чувствително и комфортно. Част от тази       

Вляво: Класика в жанра – DAF XF - 460 к.с. 
с 13-литровия двигател – MX-13, 2500 Н.м 
въртящ моменти, наличен при 1000 об/мин, 
отлична моторна спирачка

Горе: Резултатите за 
разхода на гориво и от 
системата за подпомагане 
на водача, които снимах 
на финала в Брюксел 
след последния етап – 
композицията е с 510 к.с.

Много са възможните 
предлагани конфигурации 
на шасито, включително 
и такава, при която 
капацитетът на 
резервоарите е 1500 л

В следващия брой на 
КАМИОНИ очаквайте 
репортаж от 
заводите на DAF  
„Как работих за 
малко на поточната 
линия“
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стабилност и комфортност се дължи и на новото 
задно окачване Stabilink и на съвсем новото въз-
душно окачване на задния мост, което е в конфи-
гурацията и на този влекач. Предният мост също 
е с нов дизайн (заради новото шаси и необходи-
мостта от по-голямо охлаждащо пространство) 
и също така е олекотен. Предавателните числа 
на задния мост на композициите, които караме, 

варират между 2,53 и 2,69. DAF предлага и нов 
13-тонен заден мост с нови по-бързи предава-
телни числа – до 2,38.

Време е вече да кажа и за системата за под-
помагане на водача DPA (Driver Performance 
Assistant). Всъщност тя не е нова, а е заложена 
още в концепцията на икономичните модели ATe. 
Нейната идея е да подпомага водача за по-ико-
номично шофиране, като основната стратегия е 
да се използва минимално крачната спирачка, а 
да се работи с моторната или с интардера, а също 
така да се предвижда ситуацията на пътя и да се 
използва максимално инерцията на 40-те т. По 
моето скромно мнение DPA може да помогне на 
водача да оптимизира разхода си на гориво, но 
ако все пак той се съобрази с нейните препоръки.

В заключение ще цитирам още едно изказване 
на Рон Борсбоом: „Ако преди 15 години някой ни 
беше казал, че трябва да постигнем такива еми-
сии, каквито са изискванията на Евро-6, щяхме да 
кажем, че е невъзможно, но ето че днес го напра-
вихме.“ В новия DAF XF новостите са навсякъде, 
като не всички от тях се виждат от пръв поглед, 
но комбинацията им води до един комфортен, на-
дежден и по-високоефективен камион. K

Снежина БАДЖЕВА
Холандия – Белгия – София

Американски „каубои“ по европейските пътища

Американските камиони Peterbilt и Kenworth изглеждаха малко странно по време на теста по 
европейските пътища, но те също са част от PACCAR  и благодарение на тях през 2012 г. PACCAR 
има 28,9% пазарен дял в Северна Америка, което е сериозно. Тези камиони също са с обновени 
двигатели, отговарящи на американския стандарт EPA-10, който влезе по-рано в сила от Евро-6,  
и холандските инженери са разчитали на опита, натрупан с тях, при разработването на Евро-6  
вариантите на MX-13 и MX-11.

Дизайнът на новото табло е 
елегантен и функционален


