
Kimagasló kényelem
A DAF CF sorozatú járművei széles körben alkalmazhatók, többek 
között áruelosztásra, építőipari anyagok szállítására és 
közműszolgáltatásokhoz – autópályán, építkezési területen, sőt, akár 
göröngyös terepen is. Legyenek bármilyenek is a körülmények, az 
egészséges és biztonságos munkakörnyezet megteremtéséhez a 
lehető legkényelmesebb ülés szükséges. Az ülés gyártójával szoros 
együttműködésben a DAF olyan korszerű üléseket fejlesztett ki, 
amelyek a járművezető minden kívánságának maradéktalanul 
megfelelnek.

A négy különböző kivitelben kapható, légrugós felfüggesztésű ülések 
maximális kényelmet biztosítanak a járművezetőnek, a funkciók 
vezérlőszervei pedig ergonomikus és intuitív kialakításúak. Minden ülés 
rendelkezik beépített fejtámasszal, hárompontos biztonsági övvel, 
számos beállítási lehetőséggel az üléspozíciót illetően, pneumatikus 
gerinctámasszal, és – az ülés típusától függően – kétfokozatú 
üléspárna- és háttámlafűtéssel.

Kényelmes munkakörnyezet, hosszú órák után is
Ha már egyszer igény szerint beállította, a járművezető újra és újra 
azonnal megtalálhatja a neki megfelelő, kényelmes helyzetet, anélkül, 
hogy az ülést utána kellene igazítania; ez pedig elengedhetetlen a 
szállításhoz hasonló tevékenységeknél. A kárpitozás új anyagát nagy 
gonddal választottuk ki, melynek során nemcsak a kényelem, hanem a 
tisztántarthatósági tulajdonságok is fontos szerepet játszottak. A 
légáteresztő anyag mögött vastag nedvszívó réteg található, amely a 
nap végéig optimális mikroklímát és maximális kényelemérzetet 
biztosít.

A különbséget a tekintélyes, kétárnyalatú, Xtra Leather Air ülés teljes 
bőrkárpitozása jelenti a dupla öltéssel kihangsúlyozott eleganciával, 
amely tökéletesen illik a fülkebelső Exclusive szegélyeihez. Az ülés 
kombinálható az Exclusive bőrborítású kormánykerékkel.

Könnyen kezelhető vezérlés
A vezérlés ergonomikus kialakítása a tervezés során az egyik 
legfontosabb követelménynek számított. A nagy méretű 
vezérlőszervek logikusan vannak elhelyezve, így könnyen 
megtalálhatók, és a funkciók tekintetében is szinte kizárt a tévedés 
lehetősége. 
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Basic1] Comfort Luxury Super Xtra Leather

 

Felfüggesztés Rögzített Légrugós Légrugós Légrugós Légrugós 

Üléspárna-csillapítóelem - - • • • 

Gyors leeresztés beállítása - • • • • 

Hosszanti/függőleges állítás (mm) 220/- 220/145 220/145 220/145 220/145 

Háttámla dőlésszögének és üléspárna hosszának  
beállítása 

• • • • • 

Állítható válltámasz - - • • • 

Ülés dőlésszögének beállítása - • • • • 

Deréktámasz-légrugók (alsó-közép) - • • • • 

Deréktámasz-légrugók (felső-közép) - - • • • 

Deréktámasz-légrugók (bal-jobb) - - • • • 

Fűtés (2 fokozat) - - • • • 

Aktív ülésszellőzés - - - • • 

Biztonsági öv magasságának beállítása (mm) - 60 60 60 60 

Üléskárpit Szövet Szövet Szövet 2) Bőr 

1) Csak utasülésként érhető el
2) A Super Air üléshez tartozó üléskárpit:

• Az ülőpárna és az üléstámla felső része: szövet
• Az ülőpárna alsó fele, az ülés szegélye és az üléstámla alsó része: alcantara
• Az ülés bal és jobb oldala, illetve a fejtámla: bőr

Állítható kartámasz, belső oldal.
A vezetőülés belső oldalán az állítható kartámasz opcionális. Mivel a kartámasz még behajtott helyzetben is akadályozza a hozzáférést  
a sebességváltó karhoz, nem célszerű kézi sebességváltókhoz használni, ha gyakran kell váltani.
Az Xtra Leather Air vezetőülés belső oldalán lévő opcionális állítható kartámaszon bőrborítás van.
Az Xtra Leather Air vezetőülés kombinálható az Exclusive bőrborítású kormánykerékkel.

A jármű felépítésétől függően előfordulhat, hogy egyes tartozékok nem érhetők el. Az elérhetőség és specifikáció országonként változhat.  
További információkért keresse fel a DAF-képviseletet. Előzetes értesítés nélküli változtatás joga fenntartva.
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