
A városi fülke
Az LF fülke külső megjelenéséből egyértelműen látszik, hogy szoros 
kapcsolat fűzi a CF és XF fülkékhez. Nagy méretű hűtőrács, amelyet 
egy ezüst sávban található DAF embléma díszít; a hűtésre szolgáló 
három széles, vízszintes nyílás alsó széleinél ezüst színű csíkok 
helyezkednek el; továbbá csodálatosan szép, ugyanakkor praktikus 
fényszórópanel, valamint horganyozott acél lökhárítók.

A fülke elejét közelebbről megnézve újabb minőségi jegyet fedezhet fel: 
a különböző panelek nagy alakhűségéből eredő illeszkedés és felület, a 
panelek között jobban hangsúlyozott hézagok és a különböző 
súlyosztályok betétpaneleinek elmaradása.

Belvárosban vagy országúton: az új LF áruterítő tehergépkocsi fülkéje 
mindenütt jó benyomást kelt. Ízléses stílus, masszív kivitel és minőségi 
kialakítás, az LF fülke minden részletében a minőséget sugallja.

Manőverezhető, robusztus és tetszetős
Az LF fülkét az áruterítési feladatokhoz alakítottuk ki, így egyszerű 
beszállás, kiváló láthatóság, kompakt kialakítás és remek 
manőverezhetőség jellemzi. A váltósofőr oldalán található, a járdára 
néző opcionális alsó ablak még nagyobb biztonságot eredményez. 

A sűrű és kaotikus belvárosi forgalomban a járművek kicsi, de 
költséges sérülésekre nem lehetnek hajlamosak. A városi áruelosztó 
járművek azonban bármely más alkalmazásnál jobban szem előtt 
vannak, ezért a vezetőfülkének kellemes látványt kell nyújtani.

A fülke kialakítása
Az új LF fülke megjelenését elsősorban a nagy felületű szélvédő és a 
széles, terjedelmes hűtőrács határozza meg. A hűtőrács felső részét 
egy DAF emblémával ellátott ezüst sáv díszíti. Az alsó és felső hűtőrács 
széles, méhsejt alakú rácsokkal kitöltött három hűtőnyílása, valamint a 
nyílás alsó széleinél ezüst színű csíkok azt az érzést keltik, mintha az 
egész fülke egy darabból állna a tetőtől a lökhárítóig. A szélvédő alatti 
prominens részen elegendő hely van a vállalat emblémájának és 
nevének. A fülke alsó részén az új fényszórópanelek és az elegáns első 
lökhárító dominál. A kerékmérettől függően három különböző 
mélységű fényszórópanel kerülhet a fülkére.
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Az LF sorozat fülkéi
Külső
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Az LF sorozat fülkéi
Méretek

LF Day Cab

7,5-12t 14-16t 19t 7,5-12t

LF hosszabbított Day Cab

7,5-12t 14-16t 19t 14-16t

LF 19t Sleeper Cab

7,5-12t 14-16t 19t 19t



Belső kialakítás és kárpitozás
Az új műszerfal, az új ülések, az új Sleeper Cab alvóhely, valamint a 
függönyök anyaga friss és új külsőt kölcsönöznek a fülkének. A 
járművezetőt támogató funkcióknak és a még nagyobb ergonómiának 
köszönhetően az LF vezetése még kényelmesebb.

Vezetés
A modern külső mellett a műszerfal kialakítását a kiváló 
szabályozhatóság, kényelem és ergonómia jellemzi. A műszerfalon 
különböző kapcsolók, egy többfunkciós világításkapcsoló és olyan 
műszeregység található, amelyben az 5 hüvelykes, a járművezetői 
teljesítményt támogató rendszerrel (DPA) felszerelt, teljesen színes TFT 
kijelző azonnal magára vonja a figyelmet. A hasonló funkciót betöltő 
kapcsolókat a könnyű áttekinthetőség érdekében csoportosítottuk. A 
műszerfalnyúlványon dupla DIN-nyílás, kézi sebességváltó esetén 
pedig egy, a műszerfalra szerelt konzolon elhelyezett sebességváltó kar 
is található.

Ülések
Az LF üléseit úgy alakították ki, hogy első osztályú kényelmet 
nyújtsanak. Az optimális mikroklíma fenntartása érdekében az 
üléskárpitot és a szivacsokat körültekintően választották ki. Az ízléses 
lélegző kárpit tökéletesen passzol a fülke belső színvilágához.

Kétszemélyes váltósofőr-ülés
A sofőr és a váltósofőrnek is helyet adó, kárpitozott kétszemélyes 
váltósofőrülés a Day Cab vagy a hosszabbított Day Cab fülkék esetén 
opcionálisan választható. Az ülések fejtámlái, valamint a belső ülés 
lehajtható kartámasza a Day Cab fülke esetén opcionális kiegészítők a 
hosszabbított Day Cab fülke esetén pedig az alapfelszereltség részét 
képezi. Ugyanez igaz a belső ülés lehajtható háttámlájára is, amely 
lehajtás esetén asztalként használható.

 Day Cab esetén mindkét utast automata biztonsági öv védi, amely a 
fülke szerkezetéhez van rögzítve. Ha a kétszemélyes váltósofőrülést a 
hosszabbított Day Cab fülkébe építik, akkor a belső ülésen kétpontos 
öv található.
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Az LF sorozat fülkéi
Belső



A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

Day Cab Hosszabbított Day Cab Sleeper Cab

Világítás:
Halogén fényszórók Lexan lencsékkel   
Nappali menetvilágítás   
Ködlámpák és kanyarfények   
Két forgófény   

Fülkebelső:
Elektromos vezérlésű ablakok   
Állítható kormányoszlop   
Járművezetői teljesítményt támogató rendszer  
(Driver Performance Assistant, DPA)

  

Kétszemélyes váltósofőrülés   
Bőrrel bevont kormánykerék   
DAF Truck Phone telefonkihangosító készlet   
Segédfűtés -  
Légkondicionálás   
Tetőablak   
Tárolódoboz a motorházon  - -
Alsó hálóhely/függöny - - 
Kamion navigációs rádió (TNR)   
USB tartozékcsatlakozó   

Fülkekülső:
Elektromosan fűtött főtükrök   
Elülső tükör   
Zöldre színezett üveg   
Horganyzott acél lökhárító   
Elektromosan állítható főtükrök   
Elektromosan fűtött szélvédő   
Lökhárító + fellépő a fülke színében   
Külső napellenző   
Hátsó ablak  - -

Az LF sorozat fülkéi
Műszaki adatok

  = az alapfelszereltség része
  =  választható

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.


