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LF FA 12t Distributie LF FA 12t Distributie

Opmerking: standaard cabinekleur is Brilliant White. Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.

Exterieur

• Day Cab, Extended Day Cab of Sleeper Cab

• Centrale portiervergrendeling, verlichtingstest, sleutel met 

afstandsbediening

• Optionele externe zonnekap

• Optionele LED-dagrijverlichting

• Elektrisch verstelbare spiegels

• Halogeenkoplampen

• Optionele mistlampen in combinatie met bochtverlichting

• Koplamppaneel, bumper en cabine-opstaptreden in Stone 

Grey of cabinekleur

• Diverse types dakspoilers en fenders

• Optioneel: trottoirzichtruit in het bijrijdersportier

Interieur

• Luchtgeveerde of luxe chauffeursstoel met optionele 

armleuning

• Vaste, luchtgeveerde of luxe bijrijdersstoel

• Optioneel zacht bekleed, lederen stuurwiel

• Optionele airconditioning

• Elektrisch bediende ruit

• FMS-voorbereid

• Optionele handsfree TruckPhone

• Antennes: AM/FM, GSM, GPS

• Cruisecontrol

• Basis-immobiliser

• DAF Connect

• Driver Performance Assistant (DPA)

• Handmatig of elektrisch bediend dakluik

• Opbergbak op motortunnel

Veiligheid

• LDWS

• VSC

• Optionele ACC + FCW en AEBS

• Optionele achteruitrijsignalering

Ophanging en assen

• Paraboolvering vóór, aslast 4,5 t

• Luchtgeveerde achteras met enkele reductie; aslast 8,5 t

Banden

• Stalen velgen, zilvergrijs

• Bandmaat vóór en achter: 245/70 R17.5

Aandrijflijn

• Motorvermogen 135 - 194 kW (184 - 264 pk); koppel 

750 - 1000 Nm

• Optioneel koudestartsysteem voor een koud klimaat met 

temperaturen lager dan -18°C

• Automatische versnellingsbak met 5 of 6 versnellingen of 

handgeschakelde versnellingsbak met 6 versnellingen

• Verwarmde waterafscheider

• Optionele mechanische differentieelblokkering

• ASR

Remsysteem

• Uitlaatrem

• Geavanceerd elektronisch remsysteem (AEBS)

• Geventileerde schijfremmen vóór en achter

Chassis

• Ruime keuze uit combinaties van wielbasis en 

achteroverbouw

• Langsligger 210/6,0 mm

• Diverse uitlaatvarianten, o.a. verticale uitvoeringen

• Dynamo 80 A, 2x 125 Ah accu's. Optionele dynamo 100 A 

en 2x 175 Ah accu's

• Kunststof brandstoftank(s), inhoud maximaal 925 liter

• AdBlue-tank 25 of 50 liter

• Lage luchtinlaat

• Applicatieconnector voor laadklepbediening

• Gatenpatroon voor opbouwbevestiging

• Optionele LED-achterlichten

Opbouw en voorbereiding voor opbouwen

• Applicatieconnector chassis

• Optionele applicatieconnector laadklep

• Optioneel BAM1

• Optionele opbouwermodule

• Optionele analoge opbouwsignalen en -waarschuwingen

• Optionele CAN J1939-functies in applicatieconnector

• Zijmarkeringsverlichting

Garantie

• Optionele DAF MultiSupport Warranty Plus – maximaal 3 jaar 

voor aandrijflijn of truck, beperkte of onbeperkte 

kilometerstand

OPTIONEEL: DAF MULTISUPPORT reparatie- en onderhouds- 

overeenkomsten bieden uitstekende voordelige pakketten van 

DAF, van MultiSupport Care+ tot en met Full Care



Laag eigengewicht voor een hoog laadvermogen. Laag brandstofverbruik en lange 

onderhoudsintervallen voor lage bedrijfskosten. Optimale wendbaarheid dankzij de kleinste 

draaicirkel in zijn klasse. Dankzij al deze kenmerken is de LF de ideale distributietruck voor 

transportondernemingen. Met een vooras met een groot draagvermogen om overbelasting bij 

deelladingen te voorkomen. Frequent gebruik van de laadklep is mogelijk dankzij krachtige 

accu's. Over elk detail van de LF is zorgvuldig nagedacht; een feit dat opvalt.

Aërodynamisch 
Een verstelbare dakspoiler met volledig 

geïntegreerde fenders is optioneel leverbaar voor 

een zuiniger brandstofverbruik. Hij zorgt voor een 

ideale aerodynamische stroomlijn tussen cabine en 

opbouw.

Overzicht 
Grote spiegels en ruiten zorgen voor beter zicht en 

meer veiligheid.

Representatief 
Het aantrekkelijk vormgegeven voorpaneel met een 

grote radiateurgrille, het in het midden aangebrachte 

DAF-logo en veel ruimte voor uw bedrijfsreclame. Het 

moderne, ruime interieur met een dashboard dat rond 

de chauffeur is ontworpen. De bedieningselementen 

bevinden zich binnen handbereik en zijn logisch op 

functie gegroepeerd, voor praktisch gebruiksgemak 

en een ideale werkomgeving.

Robuust 
Lexan-koplampen en optionele LED-achterlichten, 

volledig gegalvaniseerde stalen bumpers en 

aluminium antislip-opstaptreden die worden verlicht 

als het portier geopend is, verminderen de kans op 

ongevallen en bieden meer veiligheid.

Veilig 
Het Lane Departure Warning System is 

standaard voor LF-voertuigen; Adaptive 

Cruise Control met Forward Collision 

Warning en Advanced Electronic Braking is 

standaard voor LF-voertuigen met 

luchtvering achter en in andere gevallen 

optioneel leverbaar.

Eenvoudig toegankelijk 
Dankzij de lage cabinevloer in combinatie met de 

handige opstaptreden, wijd openende portieren 

(90°), geleiders op de hoeken voor schone 

portiergrepen, is het voertuig gemakkelijk 

toegankelijk.

Intelligent 
Het centrale display verschaft informatie in de taal 

van de chauffeur (gebaseerd op de tachokaart) en is 

uitgevoerd met de DAF Driver Performance 

Assistant die de chauffeur begeleidt om de zuinigste 

rijstijl te vinden.

Distributielaadbak/dekzeil 
Opbouwen met gesloten laadbak of met vlakke 

laadbak/dekzeil van gerenommeerde fabrikanten 

bieden mogelijkheden voor het flexibel laden en 

vastzetten van de lading.

Hefvermogen 
Op aanvraag kunnen laadkleppen van verschillende 

fabrikanten worden geconfigureerd

Zuinig 
Een geheel vlak, licht en sterk chassis met daarin 

zoveel mogelijk componenten handig 

ondergebracht, vormt een perfecte basis voor elke 

opbouw. Het elektrisch en elektronisch systeem kan 

eenvoudig worden aangesloten op het 

desbetreffende systeem van de opbouw om zeker 

te zijn van een goede werking van de 

voertuigtoepassingen, met gebruikersvriendelijke 

berichten op het DAF-instrumentenpaneel.

Brandstof 
Een tankinhoud van 110 tot 925 liter is mogelijk, 

afhankelijk van het beoogde doel.

Wendbaar 
Met een wielbuighoek van max. 53° heeft de LF de 

kleinste draaicirkel in zijn klasse.

gebouwd om te presteren
De voordelen van de LF FA 12t Distributie

Opmerking: aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend.


