DAF introducerar paketen Ultimate och Ultimate+ för sina förstklassiga CF- och XF-lastbilar för att sätta nya standarder för
effektivitet, säkerhet och komfort.
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DAF CF och XF finns nu med Ultimatepaket
DAF introducerar Ultimate-paketet med en rad eftertraktade funktioner som
ytterligare förbättrar den branschledande effektiviteten, säkerheten och
komforten hos CF och XF. Paketet gör CF och XF till den ultimata lastbilen för
både ägare och förare. Även för operatörer som kräver högsta möjliga drifttid
+
och effektivitet finns ett Ultimate -paket.

I många år har DAF CF och XF konsekvent satt standarden för effektivitet och
komfort. Det är ingen överraskning att lastbilarna har vunnit många
prestigefyllda priser genom åren, bland annat ”International Truck of the
Year” (CF och XF), ”Fleet Truck of the Year” (XF), ”Green Truck of the Year”
(CF) och ”Construction Truck of the Year” (CF).
Ultimat effektivitet
En av de viktigaste funktionerna i Ultimate-paketet för att garantera utmärkt
fordonseffektivitet är systemet för batterienergihantering. Det övervakar
batteriernas skick, vilket är avgörande för optimal drifttid för fordonet.
Övervakning av däcktryck ingår också i paketet. Däcktrycket övervakas
kontinuerligt vilket är viktigt för att säkerställa maximal bränsleeffektivitet.
Av samma anledning är DAF CF och XF med Ultimate-paket även utrustade
med prediktiv farthållare. Detta är ett intelligent farthållarsystem som kan
planera 2 km framåt och som gör att drivlinan kan utnyttja lastbilens
kinetiska energi maximalt. Det kan ge bränslebesparingar på upp till 4 %.
LED-belysning för ökad säkerhet
För bättre sikt och därmed bättre säkerhet innehåller Ultimate-paketet även
LED-strålkastare och LED-bakljus som ger belysning med höga prestanda, låg
energiförbrukning och lång livslängd. På det sättet ger de också effektivitet
och låg total ägandekostnad.
Ultimat komfort
DAF:s hytter har oöverträffad komfort: De är extremt rymliga, har oöverträffad
ergonomi och erbjuder föraren de bästa sätena och den bekvämaste sängen
på marknaden. För att göra livet för chauffören ännu mer angenämt
innehåller Ultimate-paketet DAF:s sofistikerade klimatkontroll. Dessutom är
en extra strömförsörjning till tillbehör också standard. Denna
24 volt/40 ampere strömförsörjning är monterad i takkonsolen eller
förvaringen ovanför vindrutan och är särskilt utformad för mikrovågsugn.

DAF introducerar paketen Ultimate och Ultimate+ för sina förstklassiga CF- och
XF-lastbilar för att sätta nya standarder för effektivitet, säkerhet och komfort.
+

Ultimate -paket
Transportföretag som vill gå ett steg längre och som behöver högsta möjliga
+
effektivitet och total ägandekostnad kan välja Ultimate -paketet. Detta
omfattar DAF Connect-systemet för vagnparkshantering online som ger
realtidsinformation om lastbil och förare och är avgörande för högre
fordonstillgänglighet, minskade kostnader och optimerad logistisk
+
effektivitet. Ultimate -paketet har även ett avtal för DAF MultiSupport Flex
Care Repair & Maintenance, som minskar oväntade kostnader och
säkerställer att lastbilen alltid är i perfekt underhållet skick.
Ultimate CF och XF
+

De attraktiva paketen Ultimate och Ultimate lyfter effektiviteten, säkerheten
och komforten för varje ny CF och XF till högsta möjliga nivå. Paketen kan
beställas för nästan alla nya CF- och XF-lastbilar med PACCAR MX-11- eller
MX-13-motor.
DAF Trucks N.V. – ett dotterbolag till det amerikanska PACCAR Inc., en av
världens största tillverkare av tunga lastbilar – är ledande tillverkare av lätta,

medeltunga och tunga lastbilar. DAF erbjuder ett komplett sortiment av dragoch lastbilar, för att kunna erbjuda rätt fordon för varje transporttillämpning.
DAF är också en ledande leverantör av tjänster: MultiSupport reparations- och
underhållsavtal, finansiella tjänster från PACCAR Financial och en förstklassig
reservdelsservice genom PACCAR Parts. Dessutom utvecklar och tillverkar
DAF komponenter som axlar och motorer för bussar och karosstillverkare
över hela världen. DAF Trucks N.V. har produktionsanläggningar i Eindhoven i
Nederländerna, Westerlo i Belgien, Leyland i Storbritannien och Ponta Grossa
i Brasilien och 1 100 återförsäljare och serviceställen inom och utanför
Europa.
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För ytterligare information:
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Nordic Truckcenter är en division inom koncernen Royal A-Ware som är en
global ledare inom transport och livsmedelssektorn. Ett familjeägt
konglomerat med sin bas i Nederländerna. Royal A-Ware utvecklar, tillverkar
och marknadsför allt ifrån ost till transporttjänster. Bolaget omsätter 15
miljarder och har 2500 medarbetare i ett 20-tal länder.
Nordic Truckcenter representerar lastbilstillverkarna DAF och IVECO. Det
innebär att man har ett produktutbud som omfattar allt ifrån IVECO Daily, ett
fordon som täcker in viktsegmentet 3,3–7,2 ton, till den tyngsta DAF:en som
har en totalvikt på 32 ton och väl över 500 hk.
Nordic Truckcenter har över 100 anställda runtom i Norden som tillgodoser
allt ifrån reservdelshantering och service till försäljning. I koncernen finns
även en märkesoberoende service och reservdelskedja kallad TRP – Truck &
Trailer Related Parts. I vårt reservdelsprogram har vi över 150 000 olika
artiklar. Dessutom så växer sortimentet hela tiden!
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