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 :شرکت داف

کند.شرکت داف شرکت داف یک شرکت خودروسازی هلندی است که بیشتر کامیون تولید می
 .شودتولید میهای این شرکت در بلژیک در هلند تأسیس شد.کابین کامیون1932درسال

 .های خود معروف استکرد که امروزه بیشتر به کامیونشرکت داف اوایل خودروی سواری تولید می

 .آالت سنگین باری یا همان کشنده استهای موفق درزمینٔه ساخت ماشینیکی از شرکت

 :های دافکامیون

بسیار عالی هستند و جوری های طوالنی ای و مسافتهای جادهونقلهای داف برای حملکامیون
های داف بسیار آسان و شده است که تا بیشترین کارایی را داشته باشند.رانندگی با کامیونطراحی

 .راحت است

های های جدید باعث شده است وزن کامیونکارگیری فناوریهای بسیار زیبا و نیرومند و بهکامیون
 .د و ایمنی بسیار باالیی نیز دارندداف پایین بیایید و حمل بار آن افزایش پیدا کن

توان اعالم کرد که یکی از بهترین است که حتی می XF یکی از بهترین محصوالت این شرکت کامیون
های جهان است. رانندگی با این کامیون زیبا و نیرومند برای رانندگان بسیار آسان و راحت کامیون

 .ستراحتی راننده بسیار باال ا XFاست.در کامیون داف

 گیرد یا از سراشیبی تپه پایینکه کامیون ترمز میکمپرسور ترمز بادی نیز کاماًل جدید است. هنگامی
طور گیرد. شاسی این کامیون نیز بهافزار هوشمند، کنترل این کمپرسور را در دست میآید، یک نرممی

یار قادر است بارهای بس کامل موردبازنگری قرارگرفته است. این شاسی بااینکه بسیار سبک است ولی
 .شود کیفیت سواری نیز باال برودسنگین را حمل کند. از طرفی، قرص و محکم بودن آن باعث می

 :های دافانواع کامیون

 :شوندهای داف به سه دسته کلی تقسیم میکامیون
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 هایمدلXF 

تر هستند و اغلب جهت کوچکتر و های اکس الف پایینها ازنظر حجم موتور و ابعاد از مدلاین مدل
گیرند و کاربردهای زیادی دارند مانند کشنده انواع میکسر، های متوسط مورداستفاده قرار میمسافت

 ..تن و 20های حمل بار از نوع تانکرهای مختلف، حمل کابین

 
 XFکامیون های داف مدل

 هایمدل CF 

ها نیز اسب بخار هستند که ابعاد آن 480های حدود ها اغلب دارای موتورهای قوی با حجماین مدل
های بسیار طوالنی و کشنده باشد که طراحی تمامی این سری جهت مسافتمی 6.50 - 2.50حدود 

 .شده استهای مختلف ترانزیتی طراحیانواع اتاق

 هایمدل LF 

 افتیشده است که کاربرد مسهای داف جهت بارهای نیمه سنگین و سبک طراحیاین سری از کشنده
تن است که اغلب برای  7تا  5ها بین شهری و داخل شهری است. ظرفیت این مدلآن برای بین
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صورت های این کشنده بهجایی مواد غذایی، حمل اثاثیه و کاالهای نیمه سنگین، اغلب اتاقجابه
 .باشدیخچال دار و مسقف یا همان سرپوشیده می

 XF کامیون مدل

،انتقادهای فراوانی از سوی عالقه 2018عنوان کامیون برتر سال بهXF پس از انتخاب سری جدید داف
 .مندان به کامیون صورت گرفت

مربوط می شد، چرا این مدل باید برترین مدل کامیون قرار می  XF بخشی از این انتقاد ها به خود
اف انتخاب گرفت که در حضور کشنده هایی مانند ولوو و یا اسکانیا چرا باید این مدل از شرکت د

 .شود

 :کابین کشنده داف

 XF برد،شکل ظاهری کشنده دافطراحی داخل کابین بسیار جدید است و از امنیت باالیی بهره می
کشد. قسمت جلویی بسیار بسیار زیبا و جذاب و جادار است و قدرتمند بودن این کشنده را به رخ می

فرد کرده و خطوط را متمایز و منحصربه باشد و رنگ سیاه جلوپنجره این کامیونبزرگ و حجیم می
شده که میزان راحتی راننده ای طراحیگونهبدنه به جذابیت این کامیون افزوده است، کابین راننده به

 .تا جای ممکن درنظرگرفته شده است

 :سایر آپشن هاداف

 کروز کنترل تطبیقی 
 سیستم هشدار برخورد از جلو و سیستم دوربین 
  فضای بزرگی برای قرار دادن اشیا مختلف درنظرگرفته شدهدر زیر تخت خواب 
  لیتری 42دارای یخچال 
  باشدلیتری می 75لیتری و باک ادبلو  1375مجهز به مخزن سوخت آلومینیومی. 
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 :مزایا داف

 های بسیار سبککامیون 
 فضا مناسب 
 موتور بسیار قوی 
 آپشن های بسیار زیاد و متفاوت با رقیبان 
 کفیت باال 
  نسبتًا متناسبقیمت 
 های طوالنی و مسافت زیاداستفاده در جاده 

 :های جدیدنوآوری کامیون

های زیستی و افزایش بایست در راستای کمک به کاهش آالیندگیهای جدید مینوآوری کامیون
اسب بخار است 1000ای باشد و موتورها قدرتمند که برخورداری از ونقل جادهوری در بخش حملبهره

می  حسابضعف بهشود بلکه نقطهشود باعث برتری با رقبا نمیافزایش مصرف سوخت می  که باعث
 .گیردآید و نمره منفی می

 :نمایندگی داف در ایران

های داف در تهران شرکت داتیس فرا دیزل آریا است کار فعالیت خود را در سال نمایندگی کامیون
 .آن را به عهده دارد شروع کرده است که خدمات پس از فروش 1393و1392

 :گیرینتیجه

های طوالنی مورداستفاده قرارمی های کشنده و برای مسافتهای داف یکی از بهترین کامیونکامیون
دهید، ما به شما راحتی خود در هنگام رانندگی اهمیت میاگر به کامیون عالقه دارید و به.گیرد

شده است و در ایران نمایندگی آن وجود واقعکنیم که در هلند های داف را معرفی میکامیون
 .تر استتر است و مناسبهای دیگر ارزاندارد.قیمت آن با مقایسه بسیاری از محصوالت و شرکت
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برای خواندن مقاالت بیشتر در زمینه کامیون و آشنایی با بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده کامیون و... به 
 ما مراجعه کنید مقاالتصفحه 
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