VÁŠ ZISK
JE NÁŠ CÍL

KAŽDÝ VÝVOJ ZAČÍNÁ OTÁZKOU:
„JAK PŘISPĚJEME KE ZVÝŠENÍ VAŠÍ EFEKTIVITY?“

SKUTEČNÁ
EFEKTIVITA

Společnost DAF rozumí vašemu podnikání
a chápe, jak je pro vás důležitá efektivita.
Při vývoji aplikujeme moderní technologie
a sofistikovaná řešení, proto se naše nákladní
vozidla vyznačují špičkovou spolehlivostí
a nízkými provozními náklady. K našim vozidlům
poskytujeme také prvotřídní služby, jejichž cílem
je, aby vaše vozidla byla stále v provozu. To vše
naleznete na jediném místě: u svého dealera
společnosti DAF. DAF Transport Efficiency, tak
se jmenuje naše filozofie. Filozofie, jak dosáhnout
maximálního zisku z každého kilometru.

VÁŠ ZISK JE NÁŠ CÍL
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PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY
MINIMÁLNÍ

SPOTŘEBA PALIVA

MAXIMÁLNÍ
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Z PROMYŠLENÝCH DETAILŮ
Efektivita začíná výběrem správného nákladního vozidla, navrženého přesně
na míru vašim potřebám. Správné nákladní vozidlo musí mít perfektní
aerodynamiku, hospodárný motor, dlouhé servisní intervaly a vysokou

EFEKTIVNÍ CHLAZENÍ
MOTORU

užitečnou hmotnost. Ani to není vše, zisk z každého kilometru může být
ještě vyšší a vede k němu mnoho cest. Například smlouvy o servisu

LEHKÉ MOTORY

a údržbě nebo výhodné finanční produkty PACCAR Financial. Kromě
vozidla a služeb ovlivňuje náklady také řidič. I na něj je třeba se zaměřit,
aby se naučil při minimálních provozních nákladech získat z vozidla
maximum. Proto společnost DAF poskytuje školení řidičů. To vše je
také podstatou filozofie DAF Transport Efficiency.

SVĚTLOMETY
SKYLIGHTS

VYSOKÁ UŽITEČNÁ
HMOTNOST

HOSPODÁRNÉ
MOTORY

DLOUHÉ SERVISNÍ
INTERVALY

EFEKTIVNÍ SYSTÉM
LIKVIDACE EMISÍ

AUTOMATICKÉ
VYPÍNÁNÍ MOTORU

NÍZKÁ SPOTŘEBA
PALIVA

PROMYŠLENÝ
DESIGN

VÝKONNÁ
MOTOROVÁ BRZDA

VELKÉ PALIVOVÉ
NÁDRŽE

AERODYNAMICKÁ
NÁSTAVBA
AEROBODY

SUPERTICHÁ
VOZIDLA SILENT

VĚTŠÍ NÁKLAD NA
JEDNU TRASU

ŘÍZENÍ
& OVLÁDÁNÍ

DEALER
& SLUŽBY
ASISTENČNÍ
SLUŽBA ITS

AERODYNAMICKÝ
STŘEŠNÍ SPOILER

REŽIM ECO MODE

PREDIKTIVNÍ
TEMPOMAT A
PREDIKTIVNÍ ŘAZENÍ

HODNOCENÍ
JÍZDNÍHO STYLU
ŘIDIČE

VÍCE INFORMACÍ
PRO ŘIDIČE

ECO ROLL

PLYNULÝ
TEMPOMAT MCC

PROFESIONÁLNÍ
SERVISNÍ SÍŤ

RYCHLÉ ŘAZENÍ
FAST SHIFT

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

DIAGNOSTIKA

SPRÁVNÁ
KONFIGURACE

RYCHLÉ DODÁNÍ
NÁHRADNÍCH DÍLŮ

INFORMACE PRO
NÁSTAVBÁŘE

MAX KARTA

FLEETOVÝ PROGRAM
PACCAR PARTS

FINANČNÍ SLUŽBY
PACCAR FINANCIAL

POUŽITÁ VOZIDLA
PROGRAMU
FIRST CHOICE

SMLOUVY O
SERVISU A ÚDRŽBĚ

DESIGN & TECHNOLOGIE
EFEKTIVNÍ CHLAZENÍ MOTORU

NÍZKÁ SPOTŘEBA PALIVA

I atraktivnÍ design může být funkční. Výrazná maska chladiče

Z výroby je standardně nastaven omezovač

podporuje nasávání vzduchu pro účinné chlazení motoru.

rychlosti na 85 km/h. Oproti běžným 89 km/h

A lepší chlazení znamená vyšší výkon.

to znamená snížení spotřeby paliva až o 4 %.

PROMYŠLENÝ DESIGN

HOSPODÁRNÉ MOTORY

Design přední části usměrňuje vzduch a přispívá k efektivnějšímu

Motory PACCAR MX se v provozu osvědčily jako mimořádně

chlazení. Díky dostatečnému množství vzduchu přivedeného

hospodárné. Zavedením dalších inovací a nových technologií

k chladiči nemusí ventilátor pracovat až polovinu provozní doby

se podařilo snížit jejich spotřebu o další 2 %.

a neodebírá tak potřebný výkon z motoru.

SVĚTLOMETY SKYLIGHTS

EFEKTIVNÍ SYSTÉM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Přídavné světlomety Skylights jsou integrovány do střechy nad

Filtr pevných částic je navržen tak, aby během provozu jeho

čelním oknem u kabin CF Space Cab a XF Super Space Cab.

regenerace (vypalování zachycených sazí) probíhala

Poskytují perfektní osvětlení vozovky a nenarušují obtékání

nejčastěji bez nutnosti vstřikování přídavného paliva.

vzduchu kolem kabiny.

VYSOKÁ UŽITEČNÁ HMOTNOST

AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ MOTORU

Robustní a přitom lehký podvozek je základním

Motor se po pěti minutách běhu naprázdno automaticky

předpokladem pro dosažení maximální užitečné hmotnosti.

vypne. To je dobrá zpráva pro životní prostředí i pro

Podvozek je navržen s ohledem na rychlou a efektivní

vaši peněženku.

montáž nástavby a přizpůsobí se požadavkům nástavbáře.

DLOUHÉ SERVISNÍ INTERVALY
Díky servisním intervalům až 150 000 kilometrů můžete
vozidlo využívat více pro své podnikání.

VÁŠDENZISK
CO DEN

LEHKÉ MOTORY

AEROBODY

Nový motor PACCAR MX-11 se zdvihovým objemem

Model LF je dodáván na přání z výroby s unikátní skříňovou

10,8 litru je až o 180 kilogramů lehčí než 12,9litrový motor

nástavbou Aerobody. Její aerodynamický tvar pomáhá snížit

PACCAR MX 13. Tato úspora hmotnosti zvyšuje užitečnou

spotřebu paliva v rozvážkovém provozu až o 4 %.

nosnost vozidla.

VÝKONNÁ MOTOROVÁ BRZDA

SUPERTICHÁ VOZIDLA SILENT

MX motorová brzda poskytuje mohutný brzdný výkon. Levnější

Nové modely CF a XF Silent se sníženou hladinou vnějšího

a lehčí než retardér, navíc oproti němu šetří palivo. A stále to

hluku (pouhých 72 dB(A)) splňují požadavky limitů oblastí

není vše – výrazně snižuje opotřebení provozních brzd.

s omezením hluku v nočních hodinách. Rozvážka zboží se
tak může uskutečnit bez ohledu na omezení v jakoukoli
denní nebo noční dobu.

VELKÉ PALIVOVÉ NÁDRŽE

VĚTŠÍ NÁKLAD NA JEDNU TRASU

Unikátní v kategorii tahačů Euro 6 – palivové nádrže o objemu

Nové tahače Low Deck mají výšku točny jen 91 cm nad

až 1 500 litrů. Doplňujte palivo tam, kde je to pro vás

vozovkou. Tyto tahače se tak skvěle hodí pro návěsy s vnitřní

výhodnější.

výškou až 3 metry, které na jednu jízdu pojmou více nákladu.

ŘÍZENÍ & OVLÁDÁNÍ
PLYNULÝ TEMPOMAT MCC
Při aktivaci tempomatu se rychlost vozidla plynule zvyšuje,
dokud není dosaženo nastavené rychlosti. Zrychlení probíhá
s ohledem na minimální spotřebu paliva.

AERODYNAMICKÝ STŘEŠNÍ SPOILER
Společnost DAF vyvinula střešní spoiler, který je velmi
jednoduše výškově nastavitelný přímo ze země. Nezáleží tedy
na typu a výšce návěsu, vždy lze výšku střešního spoileru
nastavit během několika sekund a vytvořit tak perfektní
aerodynamický celek.

RYCHLÉ ŘAZENÍ FAST SHIFT
Rychlé řazení mezi převodovými stupni 10, 11 a 12 výrazně
zkracuje čas při řazení a nedochází tak ke ztrátě rychlosti.
Je to další důležitý bod na cestě k úspoře paliva.

ECO ROLL
Využívání setrvačné síly vozidla při jízdě z kopce a jízda při
volnoběžných otáčkách s minimální spotřebou paliva – to je
úkol pro systém Eco Roll.

EKONOMICKÝ REŽIM ECO MODE
Ekonomický režim Eco Mode snižuje točivý moment
motoru o 10 % při zrychlení na prvních 11 převodových
stupňů. Toto opatření zajišťuje plynulou jízdu a navíc snižuje
spotřebu paliva o 1 %.

VÍCE INFORMACÍ PRO ŘIDIČE

HODNOCENÍ JÍZDNÍHO STYLU ŘIDIČE

Správné nahuštění pneumatik nebo blížící se servisní

Asistent hodnocení jízdního stylu řidiče DAF DPA naleznete

prohlídka? Takové a mnoho dalších informací lze nalézt

ve všech modelech DAF Euro 6 řad LF, CF a XF. Řidič

na barevném displeji přístrojové desky. Můžete tak přesně

získává užitečnou zpětnou vazbu o svém stylu jízdy, včetně

plánovat servisní prohlídky, aby vozidlo mohlo být co nejvíce

tipů, jak dosáhnout nižší spotřeby paliva. DPA pomáhá

v provozu.

vašim řidičům dostat při minimálních provozních nákladech
z vozidla maximum.

PREDIKTIVNÍ TEMPOMAT A PREDIKTIVNÍ
ŘAZENÍ

ŠKOLENÍ EKONOMICKÉ JÍZDY

Prediktivní tempomat a prediktivní řazení sledují stoupání

jak nejlépe využívat nové asistenční systémy a pomocníky,

a klesání na nejbližších dvou kilometrech. Na základě

jako jsou ekonomický režim Eco Mode nebo prediktivní

těchto údajů je pak zvolen ideální převodový stupeň,

tempomat s prediktivním řazením. Řidiči po tomto školení

okamžik přeřazení a rychlost vozidla. Díky tomu lze

dosahují skvělých výsledků úspory paliva 3 až 5 % a tím také

v kopcovitém terénu snížit spotřebu paliva až o 3 %.

snížení opotřebení pneumatik a brzd.

DOSÁHNĚTE NEJVYŠŠÍ

EFEKTIVITY
NA SVÝCH CESTÁCH

Školení ekonomické jízdy EcoDrive+ seznamuje řidiče s tím,

DEALER & SLUŽBY
ASISTENČNÍ SLUŽBA ITS

SPRÁVNÁ KONFIGURACE

Asistenční služba DAF ITS (International Truck Service)

Nákladní vozidlo musí být přizpůsobeno vašim potřebám

patří ke špičce ve svém oboru. Služba je dostupná

v každém směru až do posledního detailu. Každý prodejce

24 hodin denně, 7 dní v týdnu, prostřednictvím operátorů

dealera DAF vám díky speciálním výpočetním programům

v telefonickém centru. Zařídí co nejrychleji vše, co je třeba,

dokáže navrhnout optimální řešení a vypočte užitečné

aby se v případě nouze vozidlo zákazníka vrátilo zpět do

zatížení, zvolí správný poháněcí řetězec a odhadne náklady

provozu a nevznikly zbytečné prostoje.

na kilometr.

PROFESIONÁLNÍ DEALERSKÁ SÍŤ

INFORMACE PRO NÁSTAVBÁŘE DAF BBI

Váš dealer DAF je vaším partnerem a záleží mu na tom, aby

Internetová stránka určená pro nástavbáře DAF BBI

vaše vozidla byla v provozu bez zbytečných prostojů. Dealeři

poskytuje podrobné informace a výkresovou dokumentaci,

DAF jsou vždy po ruce, jsou perfektně vybaveni a jejich

aby se nástavbář mohl připravit na montáž nástavby dříve,

zaměstnanci jsou špičkově vyškoleni. Nabízejí všechny

než bude podvozek vyroben. Dokumentace k nástavbě tak

produkty a služby společnosti DAF pod jednou střechou.

může být připravena předem – šetří to čas, peníze a eliminuje
to zbytečné chyby.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
Věděli jste, že přes 30 % poruch je způsobeno zanedbanou

MAX KARTA

pravidelnou údržbou a bylo možné jim předem zabránit?

MAX karta od společnosti PACCAR Parts vám poskytuje

Včasná výměna akumulátoru nebo alternátoru je mnohem

slevy na náhradní díly a příslušenství.

levnější než jediná neplánovaná porucha.

EFEKTIVITA SE POČÍTÁ

SPOLEHNĚTE SE NA DAF, 24 HODIN DENNĚ

RYCHLÉ DODÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ

FINANČNÍ SLUŽBY PACCAR FINANCIAL

Originální náhradní díly DAF a PACCAR jsou díky špičkové

Financování prostřednictvím společnosti PACCAR Financial

logistice vždy k dodání v nejkratší možné době po

vám nabízí zajištění vašich nákladů a uvolňuje váš kapitál pro

objednání, stejně jako více než 75 000 univerzálních dílů pro

ostatní účely! Společnost PACCAR Financial nabízí financování

nákladní vozidla, návěsy a přívěsy v programu TRP.

přesně podle vašich potřeb a druhu vašeho podnikání. Jediné
místo pro všechny vaše otázky.

FLEETOVÝ PROGRAM PACCAR PARTS

POUŽITÁ VOZIDLA PROGRAMU FIRST CHOICE

Se službou Paccar Parts Fleet Services mohou být ceny za

Někdy je dobrou alternativou nového vozidla DAF velmi

náhradní díly a příslušenství pro mezinárodní flotily, dodané

kvalitní použité vozidlo. Program First Choice společnosti

po celé Evropě, sloučeny do jedné jediné faktury. Asi

DAF zahrnuje pouze vozidla, která byla důkladně

neexistuje lepší příklad efektivity.

zkontrolována servisem DAF, nejsou starší pěti let a mají
najeto méně než 500 000 kilometrů.

SMLOUVY O SERVISU A ÚDRŽBĚ

RYCHLÁ DIAGNOSTIKA

Pravidelná údržba je mimořádně důležitá. Smlouvy o servisu

Protože všechny informace jsou spojeny s výrobním číslem

a údržbě minimalizují riziko neplánované odstávky vozidla.

vozidla, jsou ještě předtím, než vozidlo dorazí do servisu,

Dealer společnosti DAF za vás přebírá i administrativu

ve skladu připraveny ty správné díly. Navíc, diagnostické

spojenou s údržbou a její plánování, takže se můžete plně

postupy jsou nyní rychlejší než kdykoliv dříve. Vozidlo

soustředit na své vlastní podnikání.

dostaneme zpět do provozu dříve, než si to uvědomíte.

VŠECHNO DO
SEBE ZAPADÁ
PERFEKTNĚ
Efektivita začíná u moderních a efektivních nákladních vozidel:
DAF LF, CF a XF. Spolehlivá do posledního šroubku, aby sloužila
vašemu podnikání, s rekordně nízkou spotřebou paliva, s dlouhými
servisními intervaly, vysokou zůstatkovou hodnotou, s celou řadou
prvotřídních služeb a s nejnižšími náklady na kilometr. Společnost
DAF ví, na čem vám záleží. Nyní i v budoucnosti.

VÁŠ ZISK JE NÁŠ CÍL

CZ:0215

DAF Trucks CZ, s. r. o.
Zděbradská 61
251 01 Jažlovice-Říčany
Česká republika
Tel.: +420 323 626 102
www.daftrucks.cz

ZVYŠTE EFEKTIVITU
JEŠTĚ DNES
NAVŠTIVTE WWW.DAFTRUCKS.CZ

Z této publikace nemohou být odvozována žádná práva. Společnost DAF Trucks N.V. si vyhrazuje právo měnit specifikace produktů bez předchozího upozornění. Produkty a služby
odpovídají předpisům Evropské unie platným v době jejich prodeje a mohou se v různých státech EU lišit. Aktuální informace obdržíte u svého autorizovaného dealera společnosti DAF.
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