کامیون داف

شرکت داف:
شرکت داف یک شرکت خودروسازی هلندی است که بیشتر کامیون تولید میکند.شرکت داف
درسال1932در هلند تأسیس شد.کابین کامیونهای این شرکت در بلژیک تولید میشود.
شرکت داف اوایل خودروی سواری تولید میکرد که امروزه بیشتر به کامیونهای خود معروف است.
درزمینه ساخت ماشینآالت سنگین باری یا همان کشنده است.
یکی از شرکتهای موفق
ٔ

کامیونهای داف:
کامیونهای داف برای حملونقلهای جادهای و مسافتهای طوالنی بسیار عالی هستند و جوری

طراحیشده است که تا بیشترین کارایی را داشته باشند.رانندگی با کامیونهای داف بسیار آسان و

راحت است.

کامیونهای بسیار زیبا و نیرومند و بهکارگیری فناوریهای جدید باعث شده است وزن کامیونهای
داف پایین بیایید و حمل بار آن افزایش پیدا کند و ایمنی بسیار باالیی نیز دارند.
یکی از بهترین محصوالت این شرکت کامیون  XFاست که حتی میتوان اعالم کرد که یکی از بهترین
کامیونهای جهان است .رانندگی با این کامیون زیبا و نیرومند برای رانندگان بسیار آسان و راحت
است.در کامیون داف XFراحتی راننده بسیار باال است.

کامال جدید است .هنگامیکه کامیون ترمز میگیرد یا از سراشیبی تپه پایین
کمپرسور ترمز بادی نیز
ً
میآید ،یک نرمافزار هوشمند ،کنترل این کمپرسور را در دست میگیرد .شاسی این کامیون نیز بهطور

کامل موردبازنگری قرارگرفته است .این شاسی بااینکه بسیار سبک است ولی قادر است بارهای بسیار

سنگین را حمل کند .از طرفی ،قرص و محکم بودن آن باعث میشود کیفیت سواری نیز باال برود.

انواع کامیونهای داف:
کامیونهای داف به سه دسته کلی تقسیم میشوند:
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مدلهایXF

این مدلها ازنظر حجم موتور و ابعاد از مدلهای اکس الف پایینتر و کوچکتر هستند و اغلب جهت
مسافتهای متوسط مورداستفاده قرار میگیرند و کاربردهای زیادی دارند مانند کشنده انواع میکسر،
تانکرهای مختلف ،حمل کابینهای حمل بار از نوع  20تن و..

کامیون های داف مدلXF


مدلهایCF

این مدلها اغلب دارای موتورهای قوی با حجمهای حدود  480اسب بخار هستند که ابعاد آنها نیز
حدود  6.50 - 2.50میباشد که طراحی تمامی این سری جهت مسافتهای بسیار طوالنی و کشنده

انواع اتاقهای مختلف ترانزیتی طراحیشده است.


مدلهایLF

این سری از کشندههای داف جهت بارهای نیمه سنگین و سبک طراحیشده است که کاربرد مسافتی
آن برای بینشهری و داخل شهری است .ظرفیت این مدلها بین  5تا  7تن است که اغلب برای
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جابهجایی مواد غذایی ،حمل اثاثیه و کاالهای نیمه سنگین ،اغلب اتاقهای این کشنده بهصورت
یخچال دار و مسقف یا همان سرپوشیده میباشد.

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

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

شود.

کابین کشنده داف:
طراحی داخل کابین بسیار جدید است و از امنیت باالیی بهره میبرد،شکل ظاهری کشنده داف XF

بسیار زیبا و جذاب و جادار است و قدرتمند بودن این کشنده را به رخ میکشد .قسمت جلویی بسیار

بزرگ و حجیم میباشد و رنگ سیاه جلوپنجره این کامیون را متمایز و منحصربهفرد کرده و خطوط

بدنه به جذابیت این کامیون افزوده است ،کابین راننده بهگونهای طراحیشده که میزان راحتی راننده

تا جای ممکن درنظرگرفته شده است.

سایر آپشن هاداف:



سیستم هشدار برخورد از جلو و سیستم دوربین



در زیر تخت خواب فضای بزرگی برای قرار دادن اشیا مختلف درنظرگرفته شده



دارای یخچال  42لیتری
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مزایا داف:


کامیونهای بسیار سبک



فضا مناسب



موتور بسیار قوی



آپشن های بسیار زیاد و متفاوت با رقیبان



کفیت باال



قیمت نسبتاً متناسب



استفاده در جادههای طوالنی و مسافت زیاد

نوآوری کامیونهای جدید:
نوآوری کامیونهای جدید میبایست در راستای کمک به کاهش آالیندگیهای زیستی و افزایش

بهرهوری در بخش حملونقل جادهای باشد و موتورها قدرتمند که برخورداری از 1000اسب بخار است

که باعث افزایش مصرف سوخت میشود باعث برتری با رقبا نمیشود بلکه نقطهضعف بهحساب می
آید و نمره منفی میگیرد.

نمایندگی داف در ایران:
نمایندگی کامیونهای داف در تهران شرکت داتیس فرا دیزل آریا است کار فعالیت خود را در سال

1392و 1393شروع کرده است که خدمات پس از فروش آن را به عهده دارد.
نتیجهگیری:

کامیونهای داف یکی از بهترین کامیونهای کشنده و برای مسافتهای طوالنی مورداستفاده قرارمی
گیرد.اگر به کامیون عالقه دارید و بهراحتی خود در هنگام رانندگی اهمیت میدهید ،ما به شما

کامیونهای داف را معرفی میکنیم که در هلند واقعشده است و در ایران نمایندگی آن وجود

دارد.قیمت آن با مقایسه بسیاری از محصوالت و شرکتهای دیگر ارزانتر است و مناسبتر است.
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برای خواندن مقاالت بیشتر در زمینه کامیون و آشنایی با بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده کامیون و ...به
صفحه مقاالت ما مراجعه کنید
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