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Преди да се кача на някой от подготве-
ните за теста разнообразни автомоби-
ли обаче, си направих труда първо мал-

ко да посмятам – установих, че DAF предла-
га 31 варианта на шасита с различни колес-
ни комбинации (от двуосен 4х2 до четирио-
сен 8х4), в различен теглови клас (от 8-12-то-
нен LF с 4,5-литров двигател до 32-тонен CF 
с 12,9-литров двигател). Особено голямо е 
разнообразието от комбинации от мосто-
ве – двигателни, управляващи, поддържащи 
мостове, единични, тандемни или тридем-
ни мостове, мостове с единични или сдвое-
ни колела, като целта на всяка комбинация е 
да осигури или максимална товароносимост, 

или максимална маневреност, или оптимал-
ната комбинация от товароносимост и мане-
вреност в зависимост от типа на приложе-
нието, за което се използва даденото пре-
возно средство.

В теста бяха включени всякакви варианти 
– дву-, три- и четириосни шаси кабини от се-
риите LF, CF и XF. 

По време на презентацията домакините 
ни от DAF ни предоставиха интересни данни 
за пазара в Европа на този тип автомобили. 
През 2013 г. в EU28+2 са регистрирани 85 300 
соло камиона в категорията над 16 т, което е 
с 4% повече в сравнение с 2012 година. От 
тези 85 300 броя 49% са триосни превозни 

DAF предлага шаси-кабини 
за всякакви приложения

Пълната гама автомобили DAF от сериите LF, CF и XF във вариант шаси-кабина беше обект на 
тестовете, организирани от холандския производител в Ардените, Белгия. Разнообразието, 
което предлага производителят от Айндховен, впечатлява и може да удовлетвори всякакви нужди 
и изисквания. 11 различни камиона бяха строени за теста, като от КАМИОНИ успях да седна зад 
волана на 4 от тях

DAF Rigids Tailored 
for Every Application

The full DAF truck range from 
the LF, CF and XF series in 
rigid version was put to test-
ing which was organised by 
the Dutch manufacturer in the 
Ardennes, Belgium. The vari-
ety offered by the Eindhoven 
based manufacturer impress-
es and can satisfy any needs 
and requirements. There were 
11 different trucks put to test. 
Before driving any of them KA-
MIONI bothered to do some 
small calculation. It was found 
that DAF offers 31 rigid ver-
sions of different wheel config-
urations (from two axle 4x2 to 4 
axle 8x4), in different GVW (8-
12 t LF with 4.5 l engine to 32 
t CF with 12.9 l engine). Espe-
cially diverse is the variety of 
axle combinations.

ABSTRACT IN ENGLISH

средства, 33% – двуосни и само 17% – четирио-
сни, т.е. определено преобладават решенията с 
три моста. В по-лекия сегмент от 6 до 16 т през 
2013 г. в същия регион са регистрирани 57 000 
соло камиона (2,7 % ръст в сравнение с 2012 г.).

LF серията
За новата Евро-6 LF серия, която предоставя 

варианти на камиони за дистрибуция в сегмента 
от 7,5 до 19 т, вече сме писали. Накратко тя има 
същия външен вид, както събратята си от по-теж-
ките серии и вътрешността на кабината е изця-
ло обновена. Задвижват се от новите двигатели 
PACCAR PX-5 (4-цилиндров, 4,5 л, 152–213 к.с., 
580–760 Н.м, налични от 1100–1800 об./мин) и 
PACCAR PX-7 (6-цилиндров, 6,7 л, 223–314 к.с., 
850–1100 Н.м, налични от 1100 до 1800 об./мин). 
Винаги съм харесвала камиончетата от тази се-
рия, макар че у нас те нямат кой знае какъв па-
зар. На теста можем да покараме две нови раз-
новидности.

LF Aerobody е 12-тонен камион за дистрибу-
ция, който се доставя от фабриката в Лейланд, 
Англия, заедно със специална аеродинамична 
настройка от PACCAR. Целта, разбира се, е въз-
можно най-нисък разход на гориво.

Освен аеродинамичност LF Aerobody изглеж-
да и много елегантен и затова той е първият, с 
който поемам по тестовото трасе. Придвижва-
ме се по тесните улички на малки градчета, къ-
дето често на места има ограничение от 30 км/ч., 
по тесни междуградски пътища, спираме на дос-
та светофари, кръговите движения са често сре-
щани, теренът е хълмист. При всички тези слу-
чаи 6-степенната автоматизирана скоростна ку-
тия AS Tronic е много полезна и камионът се кара 
почти като лек автомобил, още повече че разпо-

FA

FAR

FAS

FAG

FAN

FAT

FAK

FAQ

FAC

FAX

FAD

4x2

6x2

6x2

6x2

6x2

6x4

8x2

8x2

8x2

8x2

8x4

8-
12

 t 

14
-1

6 
t

19
 t

PX
-7

M
X-

11

M
X-

13

LF LF LF C
F

C
F

C
F

XF

Варианти на шаси-кабини от DAF

Снежина БАДЖЕВА

FA LF 280 
Construction

FA LF 210 Aerobody

FAD CF 460 FAT CF 400

Панелът вдясно от 
седалката в LF Aerobody 

– от него превключвам 
между ръчен и 

автоматичен режим

Панелът с инструменти 
в LF Aerobody – на 
дисплея се виждат 
резултатите от системата 
за подпомагане на водача 
за икономично шофиране 
и средният разход за 
изминатите 19,8 км
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лагам и със сис-
тема за тръгва-
не по наклон (hill 
holder).  Каби-
ната е най-мал-
ката дневна, но 
задвижването е 
от най-мощния 
вариант на най-
малкия двигател 
PX 5, 210 к.с. Мо-
торната спирач-
ка се задейства 
много удобно от 
бутон на волана, 
мога да я държа 
включена и през 
цялото време, 

като тя не действа, докато подавам газ. Мога, 
разбира се, да превключа между ръчен и авто-
матичен режим на смяна на предавките, но пре-
включването е с бутони, разположени отстрани 
на седалката, което за мен не е най-идеалното 
решение. 

Надстройката може да е в два различни вари-
анта – с дължина 6,75 или 7,05 м, като съответ-
но в нея се побират 16 или 17 европалета. Про-
изводителят твърди, че икономията на гориво с 
тази аеродинамична настройка е общо над 4% и 

до 8% при движение с постоянна скорост от 85 
км/ч. Аз изминах 19,8 км по описания по-горе 
маршрут за 40 минути и среден разход на гориво 
23,2 л/100 км, измерен от бордовия компютър.

Другият камион от тази серия, който карам, е 
LF за строителството. Този 19-тонен камион има 
някои характеристики като по-големия си брат 
CF Construction. Той е с гуми 22,5", т.е. кабината е 
доста по-високо позиционирана, което осигуря-
ва ъгъл на заход почти 25° и просветът от земята 
е 32 см. В съответствие с по-тежките му задачи 
той е оборудван вече с по-мощния 6,7-литров аг-
регат PX-7 280 к.с. и под предната броня се забе-
лязва плоча с дебелина 3 мм, която защитава ра-
диатора. Този LF е единственият от 11-те тесто-
ви камиона, който е оборудван с ръчна 9-степен-
на скоростна кутия. Въпреки че боравенето с нея 
не представлява никакъв проблем, все пак това 
някак си ми напомни по-стари времена, а също и 
поговорката, че с хубавото бързо се свиква.

CF серията
Тук вече попадаме в царството на многообра-

зието и причината не е само това, че най-много 
от строените на плаца камиони са от тази серия, 
а защото точно тя е най-подходяща при най-раз-
нообразни приложения на превозни средства от 
тип шаси-кабина. 

Като максималистка се насочвам първо към 
най-якия модел FAD CF 460 самосвал 8х4 с обща 
маса 32 тона. Логично е този автомобил да се 
задвижва с най-големия агрегат – 13-литровия 
MX с мощност 460 к.с., като тази мощност е на-
лична над 1400 до 1750 оборота. Като за машина, 
предназначена за строителна работа, въртящи-
ят момент от 2300 Н.м (в интервала 1000–1425  
об./минута) е много подходящ.

Тестовото трасе е различно от това с LF, но ма-
кар че има доста спускания и изкачвания и малко 
офроуд, по никакъв начин не поставяме на мак-
симални изпитания възможностите на този авто-
мобил. Ето някои от моите наблюдения зад вола-
на: На 40 км/ч скорост по сравнително по-стръ-
мен наклон нагоре съм на 9-а предавка, а обо-
ротите са 1500. Като цяло по пътя превключвам 
доста често ръчно с 1 предавка нагоре, защото 
в автоматичен режим оборотите са доста висо-
ки, а теренът не е особено труден. Причината за 
това явление е, че в случая AS Tronic е снабден 
със специален офроуд софтуер за превключва-
не на предавките, а аз се движа по обикновен ас-
фалтов път. Моторната спирачка има само една 
степен – задействам я с лостче отдясно на вола-
на и тя автоматично се изключва, когато натисна 
педала на газта.

Последният камион, който успявам да карам, 
е CF FAT 400 6x4. Тъй като неговата обща маса е 
по-малка – 27 тона, той се задвижва от 10,8-ли-
тровия агрегат MX 11 във варианта му с 400 к.с. 
максимална мощност. И тук AS Tronic е със специ-
алния офроуд софтуер, така че превключването 
на предавките при автоматичен режим става при 
сравнително по-високи обороти на двигателя.

И двата автомобила от серията CF, които ка-
рам, могат да се конфигурират с 8- или 9-то-
нен преден мост, а отзад е задвижващ тандемен 
мост, който може да е с товароносимост 19, 21 
или 26 т, с директно предаване или с редуктори в 
главините, а окачването може да е листови ресо-
ри или пневмобалони. 

Когато вариантите 8х4 и 6х4 са в по-специал-
ната им версия Construction, окачването на тан-
демния мост е с 8 щанги, което позволява добро 
обхождане при предизвикателни терени, като 
разликата във височината между едното и друго-
то колело може да достигне 270 мм. Дизайнът на 
моделите във версия Construction е по-специа-
лен – бронята е по-яка, има защита отдолу, ъгъ-
лът на заход е 25°, а просветът до земята е 40 см.

При 4-осните модели DAF може да предло-
жи и вариант с единичен преден мост и троен 
мост отзад (тридем). При варианта CF 8x2 FAQ 
тридемът е от 8-тонен управляем повдигащ се 
мост (боге), 13-тоннен задвижващ мост и зад 
него 7,5-тонен управляем поддържащ мост. Об-
щата маса на подобна композиция е 36 тона и тя 
осигурява много добра маневреност. Докато при  
CF/XF FAK 8x2 третия мост от тридема е 10-то-
нен управляем поддържащ мост с двойни гуми и 
такава комбинация е подходяща за транспорт на 
тежки контейнери.

Една статия не може да обхване всичко, но 
слушайки презентацията и после наблюдавайки 
предложените тестове модели, си спомних ре-
кламния слоган на DAF „Винаги точното реше-
ние“. Е, оказва се, че това не е само рекламен 
слоган. K

Белгия – София

FA CF 400, дневна кабина, MX 11, 12-степенна AS Tronic,  
MX Engine Brake, междуколесно разстояние 4000 мм

FA CF 370, Sleeper cab, MX 11, 12-степенна AS Tronic с интар-
дер, MX Engine Brake, междуколесно разстояние 5400 мм

FAN XF 510 Super Space Cab – 8- или 9-тонен преден мост, 
13-тонен задвижващ мост и зад него 7,5-тонен управляем 
поддържащ мост с единични гуми. Тази конфигурация 
осигурява максимална маневреност

FAR XF 440 Space Cab – шасито отговаря и на стандарта BDF 
– благодарение на новото въздушно окачване на предния 
мост и новото задно окачване има по-голям интервал за 
нагласяване височината на шасито (от –90/+195 мм) – 
подходящо при сменяеми надстройки или при контейнери

FAN CF 400 Day Cab, MX 11 
– третият мост е 7,5 тонен 
управляем поддържащ 
мост с единични гуми

Удобно и лесно 
достъпно стъпало за 

контрол на товара в 
самосвалния кош


