
 

 

 
 

               Самоскид-зерновоз 35м3 на шасі DAF XF 105.460     
 

 
 

                               

 

 

Еталон автомобіля для перевезення вантажів на далекі відстані 

Він забезпечує максимальну ефективність за рахунок потужних двигунів 

PACCAR, коробки передач TraXon останнього покоління та 

високоефективних задніх осей. Ультрасучасний вигляд робить його найбільш 

привабливим тягачем для перевезень в далекі дороги. А завдяки просторому 

та розкішному салону кабіни управління перетворюється на одне 

задоволення. 

 



 

 

 

 

   

Можливий монтаж на шасі: 

 
 



 

 

 

    

 
Опис: 
 

 

Новий тягач DAF (ДАФ) XF105 покликаний змінити свого попередника, що 

зарекомендував себе з найкращого боку - DAF (ДАФ) 95. Низькі експлуатаційні витрати, 

максимальна зручність для водія та висока надійність – ось основні критерії, що 

враховуються при створенні вантажних автомобілів DAF, призначених для 

транспортування вантажів на далекі відстані. Сьогодні автомобіль XF105 – найкраща 

пропозиція на ринку. (Визнаний "Найкращою вантажівкою 2007 року" за підсумками 

голосування журі, до якого входять журналісти, що спеціалізуються на автомобільній 

тематиці.) Він обладнаний найширшою кабіною серед автомобілів свого класу, забезпечує 

максимальний комфорт для водія та високий прибуток на кілометр пробігу. Одним 

словом, це чудова вантажівка та гідна заміна daf 95. 



 

 

Кузов зерновоз “Магістральний” 

Модифікований під перевезення зернових кузов-самоскид для тягача DAF 105 460. Даний 

кузов може використовуватися для транспортування сільгосппродукції на відстані до 450 

км. 

Відкривання бортів: 

Лівий борт – під зерно і палети. 

Задній борт – під зерно і палети. 

Правий борт – глухий. 

⠀ 

Можливість перевезення в кузові Європалети габарит: 
800х1200х145; 1000х1200х145 

 
 

 
 



 

 

 
Технічні характеристики кузова: 

Габарити кузова: 7,3x2,6x1,9 

Об'єм: 35 м. куб. 

Пекидання: тільки на ліву сторону 

 

 

 

 

Технічні характеристики шассі DAF 

 

Загальна інформація  

Марка DAF  

Модель XF 105  

Полная масса 25100 кг 

Колір білий 

Двигун/трансмісія 

Євро стандарт Euro 5 

Тип палива дизель 

Об'єм двигуна 12902 куб.см. 

Потужність 462 к,с. 

КПП механічна 

Шасі/підвіска 

Колісна формула 6х2 

https://www.truck1-kz.com/prodazha/gruzoviki/gruzovye-shassi/daf
https://www.truck1-kz.com/prodazha/gruzoviki/gruzovye-shassi/daf/xf-105


 

 

Кількість осей 3 

Підвіска ресори/пневм. 

Колісна база 6450 мм 

Гальма дискові 

Передні колеса 385/55R22,5 

ABS так 

EBS так 

ESP - электронная система динамической стабилизации автомобиля так 

Кабіна/салон 

Тип кабіни спальна 

Кондиціонер так 

Стояночный обогреватель так 

Круїз контроль так 

 
 
 

 



 

 

 


