
DAF XF105. EFICIÊNCIA, ROBUSTEZ E CONFORTO.



REFERÊNCIA NA EUROPA

Eficiência ao extremo e qualidade em cada detalhe são atributos dos caminhões DAF. A marca holandesa, 

desde 1928 no mercado, é referência no segmento de cavalos mecânicos pesados na Europa. 

A DAF é uma empresa do Grupo PACCAR, sexta maior montadora de caminhões do mundo, que aplica 

a tecnologia de última geração para manter os mais altos padrões de desenvolvimento e fabricação.

O DAF XF105 é o primeiro modelo da marca produzido no Brasil. Um caminhão feito para transporte pesado, 

de longas distâncias, que alia conforto, motor de alto desempenho, economia, espaço interno e robustez.

DAF é outra categoria.
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DAF CAMINHÕES BRASIL INDÚSTRIA LTDA.

A DAF investiu US$ 320 milhões na construção da sua primeira fábrica no Brasil, em Ponta Grossa (PR), em um terreno de 2,3 milhões de m2. 

Neste complexo industrial, a empresa produz a linha extrapesada XF105 e posteriormente vai produzir também os modelos CF e LF, de menores portes. 

 

A unidade brasileira segue o PACCAR Production System, o mesmo padrão de qualidade em todo o mundo. Um padrão que evita o desperdício 

de materiais e tem o compromisso de fazer o melhor, em todas as fases de produção e desenvolvimento.

 

A DAF tem uma ampla rede de concessionárias que oferece um programa de pós-venda de classe mundial. O programa inclui alta disponibilidade 

de peças e o DAF Assistance, um serviço de assistência técnica emergencial 24 horas.



OPÇÕES DE CABINES

SPACE CABCOMFORT CAB SUPER SPACE CAB

DAF XF105



EXTERIOR

•  Faróis HALOGÊNIOS BIREFLETORES 
com lentes Lexan de policarbonato 
de alta resistência.

•  LUZES DE NEBLINA de longo 
alcance no para-choque.

• PARA-CHOQUE em aço galvanizado.

•  1º- DEGRAU REFORÇADO: 
maior durabilidade.

•  DOIS DEGRAUS COBERTOS 
PELAS PORTAS: 
segurança, protegendo o acesso à cabine.

•  NERVURA ANTIDERRAPANTE 
nos degraus de acesso à cabine.

• QUEBRA-SOL externo translúcido.

• Space Cab com SPOILER DE TETO
   ajustável.

•  PARA-BRISA em vidro laminado 
escurecido verde: proteção contra raios UV.

• SKYLIGTH: luzes de longo alcance
   para facilitar a visibilidade em atividades
   severas com o caminhão.* *D
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•  Controles no volante: limitador de velocidade, 

controle de cruzeiro, ajuste do piloto automático.

• Painel de instrumentos com ampla tela central.

• Coluna de direção ajustável: maior conforto.

• Microclimatização (fluxo de ar).

• DAF Night Lock.

• Cortinas roll-on com blackout.

• Cama suspensa superior e inferior.

• Melhor colchão da categoria (15 cm de espessura).

•  Escada de alumínio dobrável com degraus extralargos 

(quando equipado com cama superior).

• Alavanca do freio da carreta de fácil acesso.

• Controle da transmissão AS TRONIC.

• Uma entrada para rádio e duas para porta-objetos.

INTERIOR

CONFORTO

FUNCIONALIDADE



MOTOR PACCAR MX
• 6 cilindros em linha.

• Turbo intercooler.

• Cilindrada: 12,9 litros.

• Potências: 410CV, 460CV e 510CV.

• Nível de emissões Euro 5 (Proconve P7).

FREIO MOTOR
• Mais potente da categoria.

• 430CV a 2100 rpm.

TRANSMISSÃO AUTOMATIZADA
• 12 velocidades – direct drive.

• 16 velocidades – over drive.

•  Operação da embreagem 

controlada eletronicamente.

TRANSMISSÃO MANUAL
• 16 velocidades – over drive.

TREM DE FORÇA



EIXOS DIANTEIROS:EIXOS TRASEIROS:

FTS 6x2:

• Modelo: 152N.

• Carga máxima: 7.1 t.

FTT 6x4:

• Modelo: 156N.

• Carga máxima: 7.1 t.

FTS 6x2:

• Modelo: MS18X.

• Carga máxima: 10 t.

• Redução simples.

FTT 6x4:

• Modelo: MT168 (tandem).

• Carga máxima: 2x10,5 t.

• Redução simples.

FTS 6x2:

• Carga máxima: 11 t.

• Seção retangular.

TREM DE FORÇA

Imagem meramente ilustrativa.



Todas as Concessionárias DAF no Brasil estão alinhadas com o padrão mundial 

de atendimento de pós-venda. Um sistema que tem como objetivo a rapidez 

no atendimento, alta disponibilidade de peças, mão de obra genuína DAF 

e mecatrônicos com a mais avançada capacitação técnica.

PÓS-VENDA



REDE DE CONCESSIONÁRIAS

A Rede de Concessionárias DAF está em plena expansão. 

Concessionárias DAF em operação 
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Ponta Grossa - PR | Macponta

Maringá - PR | Macponta

Ribeirão Preto - SP | Borgato 

Campo Grande - MS | Caiobá Trucks 

Curitiba - PR | Barigui

Itajaí - SC | Barigui

Cuiabá - MT | Caramori

Portão - RS | Austral

Eldorado do Sul - RS | Eldorado

Chapecó - SC | Eldorado 

Goiânia - GO | Somafertil 

Guarulhos - SP | Auto Planalto

Sumaré - SP | Auto Planalto

Belém - PA | Avanthy

Tubarão - SC | Eldorado

Contagem - MG | Via Trucks

Boituva - SP | Castello

Fortaleza - CE | Fornecedora

Rondonópolis - MT I Caramori 

São José do Rio Preto - SP I Borgato

Futuras concessionárias
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DAF ASSISTANCE

Com DAF Assistance, o caminhão está sempre pronto para rodar. Em caso de qualquer imprevisto, o diagnóstico 

é realizado por meio de um telefonema e o problema apontado pelo motorista é solucionado com rapidez e agilidade. 

O serviço está disponível em todo o território brasileiro. Veja mais vantagens:

• Serviço 24 horas x 365 dias/ano.

• Garantia de utilização de peças genuínas DAF.

• Serviços com a qualidade DAF.

•  Garantia de suporte e reposição de peças sem custo adicional* disponível em todas as concessionárias do Brasil,  

mesmo não sendo a de origem.

• Solução total do caso até que seu veículo esteja pronto para o trabalho.

•  Informação disponível para o cliente e para a concessionária de origem durante o período da assistência.

•  Os custos de deslocamento até a oficina e a mão de obra do mecânico estão incluídos durante a garantia.
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• Máxima durabilidade e desempenho.

• Desenvolvidas, testadas e aprovadas para os caminhões DAF.

• Baixo custo operacional.

• 1 ano de garantia.

• Compromisso de entregas emergenciais de 24 horas a 48 horas.

PEÇAS GENUÍNAS DAF

Compromisso 
de entregas 
emergenciais
entre 24h e 48h
em todo o Brasil.
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Para informações mais detalhadas sobre os pontos de distribuição de peças, verificar o mapa completo na página 18 sobre a “REDE DE CONCESSIONÁRIAS”



• No Brasil, a PACCAR Parts comercializa e distribui peças através

   das Concessionárias DAF sob três marcas: Peças Genuínas

   DAF, Peças Genuínas PACCAR e Peças Multimarcas TRP.

•  Está presente em 110 países com 17 centros de distribuição

   de peças para atender a uma rede de 2.000 concessionárias

   e postos de serviço.

A PACCAR Parts é líder global em tecnologia de distribuição de peças e oferece suporte de alta qualidade no pós-venda para os concessionários

do Grupo PACCAR.

Além da linha completa de peças genuínas DAF, a PACCAR Parts 

comercializa as peças universais TRP. Para todas as marcas 

e modelos de caminhões, carretas, ônibus e motores, a PACCAR Parts 

tem uma ampla variedade de produtos, com a garantia de qualidade 

de quem é líder de mercado.

•  Responsável por gerir toda a cadeia logística de peças
   do Grupo PACCAR.

•  O resultado é um serviço de alta qualidade que atende 
a mais de 1 milhão de clientes ao ano, com cerca de

  1,8 milhão de entregas realizadas nos 5 continentes.

• Preços competitivos com o mercado.

•  Atendimento qualificado para atender 

às necessidades dos clientes.

•  Peças de reposição e serviços 

para todas as marcas de caminhões, 

ônibus e carretas.

• Produtos confiáveis e de alta qualidade.

• Grande variedade.

PACCAR PARTS TRP



A DAF NO MUNDO

Subsidiária do Grupo PACCAR, a DAF é uma das principais fabricantes de caminhões

da Europa. Conta com uma grande rede de revendedores independentes na Europa,

no Oriente Médio, na África, na Austrália, na Nova Zelândia, em Taiwan e no Brasil.

A DAF tem instalações de produção nos Países Baixos, na Bélgica, no Reino Unido

e também no Brasil, na sua mais recente unidade fabril, instalada em Ponta Grossa, no Paraná.



DAF Caminhões Brasil Indústria Ltda.

Av. Senador Flávio Carvalho Guimarães, nº- 6.000

Bairro Boa Vista – CEP: 84072-190

Ponta Grossa – PR 

Brasil

www.dafcaminhoes.com.br

BR:0002-07-15

Nenhum direito pode ser proveniente desta publicação. A DAF Caminhões Brasil Indústria Ltda. reserva o direito de alterar as especificações de produção sem prévio aviso. Os produtos e serviços estão de acordo com as diretrizes brasileiras, 
em vigor na data de venda, mas poderão variar. Para obter informações mais atualizadas, entre em contato com o revendedor autorizado DAF. Imagens meramente ilustrativas, consulte as disponibilidades com seu concessionário DAF.


