Den 200 000:e DAF LF-lastbilen som byggts av Leyland Trucks är en LF City 170-lastbil på 7,5 ton för det brittiska
transportföretaget EVTS i Blackpool.
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Leyland Trucks bygger sin 200 000:e DAF
LF-lastbil
Leyland Trucks firar att de har tillverkat sitt 200 000:e DAF LF chassi. Den
viktiga milstolpen nåddes på anläggningen i Storbritannien som tillverkar
alla DAF LF-lastbilar, samt DAF CF- och XF-nyttofordon för marknader som
framför allt kräver högerstyrning.

Den 200 000:e lastbilen, en LF City 170-lastbil på 7,5 ton, ska levereras till

det brittiska transportföretaget EVTS i Blackpool. EVTS har varit DAF-kund i
många år. De specialiserar sig på leveranser av lastpallar som sker över
natten och nästkommande dag över hela Storbritannien och har en
maskinpark med mer än 30 fordon och 50 släpvagnar. Milstolpesfordonet
som ska levereras till dem är del av en beställning på nio lastbilar, däribland
två LF City-lastbilar på 7,5 ton, två CF-dragbilschassin och fyra XFdragbilschassin av den bästa modellen med Super Space Cab-hytt.
Transport av lastpallar i stadsmiljö
Den 200 000:e LF-lastbilen kommer användas för att transport av lastpallar i
stadsmiljö i nordvästra England. För att den ska vara så effektiv som möjligt
har den en PACCAR PX-4-motor på 170 bhp. Den har en PACCARgardinsidekaross som är utformad av Leyland Trucks som Leyland Trucks
tillverkar i sin produktionslinje.
Riktmärke för lastbilar för transporter i stadsmiljö
DAF LF-serien med bruttovikt från 7,5 till 19 ton passar för en mängd olika
användningsområden. LF-bilarna anses allmänt vara ett riktmärke för
transporter i stadsmiljö. De har utmärkt manövrerbarhet, smidiga
köregenskaper, rymlig hytt och chassiplattform som ger karossbyggare många
olika möjligheter.
Erkännande
Det första LF-chassit på Leyland Trucks rullade av produktionslinjen 2001.
DAF:s hyllade distributionslastbil har sedan dess fått International Truck of
the Year 2002 och utmärkelsen Fleet Truck of the Year i Storbritannien flera
gånger, senast 2019. I det aktuella LF-produktutbudet ingår motorer från 150
till 320 bhp, alternativ med manuell växellåda och automatväxellåda,
modeller med daghytt, mellanhytt och sovhytt samt en mängd olika
hjulbaser.
”Viktig milstolpe”
”Vi är givetvis mycket stolta över att ha nått den här viktiga milstolpen – inte
bara för LF-produkten utan även för Leyland Trucks”, säger Brennan Gourdie,
vd för Leyland Trucks. ”Milstolpen är ett tecken på lastbilens utmärkta

egenskaper och återspeglar även den branschledande kvalitet våra 1 000
hängivna anställda varje dag ger våra kunder över hela världen.”

DAF Trucks N.V. – ett dotterbolag inom det amerikanska PACCAR Inc., en av
världens största tillverkare av tunga lastbilar – är en ledande tillverkare av
lätta, medeltunga och tunga lastbilar. DAF erbjuder ett komplett sortiment av
drag- och 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.
Eindhoven den 11 december 2020
För ytterligare information:
www.daf.com

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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