
A DAF LF teherautókat a városi és regionális áruszállításra tervezték. 
A vezetőnek sűrűn lakott területek között kell manővereznie, gyakran 
kell ki- és beszállnia, így az ülést biztonságosra, tartósra és 
ergonomikusra tervezték. Az olyan biztonsági funkciók, mint a 
beépített fejtámasz és a hárompontos biztonsági öv nem csak  
a jogszabályok által előírt követelményeknek felelnek meg,  
de hozzájárulnak a kényelemhez is.

Optimális állíthatóság
A DAF LF ülések optimálisan beállíthatók, és így könnyen 
befogadnak bármilyen testalkatú vezetőt. Mindenki beállíthatja  
a legkényelmesebb vezetési helyzetet.

Kétszemélyes váltósofőr-ülés
Az LF sorozat Day Cab és hosszabbított Day Cab fülkéjébe 
rögzített kétszemélyes segédvezető-ülés is rendelhető.  
A hosszabbított Day Cab fülke kétszemélyes segédvezető-ülésén 
a belső üléshez kétpontos, a külső üléshez pedig hárompontos 
biztonsági öv tartozik; a Day Cab mindig hárompontos biztonsági 
övvel van szerelve.

Két különböző változatban 
rendelhető:

Normál kétszemélyes segédvezető-
ülés, csak a Day Cab fülkéhez
• velúr, vagy (külön rendelésre) vinil 

kárpit
• az üléspárna döntésével elérhető 

tárolóhely a külső ülés alatt

Luxus kétszemélyes segédvezető-
ülés, a Day Cab, a Sleeper Cab és  
a hosszabbított Day Cab fülkékhez
• velúr kárpit
• fejtámasz
• kartámasz az ülés belső oldalánál
• lehajtható belső háttámla, amit 

asztalként lehet használni
• az üléspárna döntésével elérhető 

zárható tárolóhely a gázrugós külső 
ülésben
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Rögzített
 Normál 
légrugós  

Luxury 
légrugós

 

Vezető

Felfüggesztés Rögzített Légrugós Légrugós

Felfüggesztés rezgéselnyelő állítása - - •

Kézi gyors leeresztés - • •

Hosszanti/függőleges állítás (mm) 180 / - 180 / 120 180 / 120

Háttámla dőlésszögének beállítása • • •

Csúsztatható üléspárna • • •

Dönthető üléspárna - • •

Beépített fejtámasz • • •

Deréktámasz pneumatikus vezérlése - - •

Termosztatikus üléspárnafűtés - - •

3 pontos biztonsági öv B oszlopon beépített beépített

Kárpit az ülés elején velúr vagy vinil velúr velúr

Kárpit az ülés hátulján vinil vinil velúr

Kárpit az ülés szélén velúr vagy vinil velúr velúr

Utasoldal

Felfüggesztés Rögzített Légrugós nem

Hosszanti/függőleges állítás (mm) 180 180 / 120 áll rendelkezésre

Háttámla dőlésszögének beállítása • •

Beépített fejtámasz • •

Állítható kartámasz belső oldalon belső oldalon

3 pontos biztonsági öv B oszlopon beépített

Kárpit az ülés elején velúr vagy vinil velúr

Kárpit az ülés hátulján vinil vinil

Kárpit az ülés szélén velúr vagy vinil velúr

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