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A hosszú utakra tervezett fülke
Az XF már messziről könnyen felismerhető korszerű, lekerekített 
vonalairól és a nagy hűtőrácsáról, amelynek krómkeretes, szálcsiszolt 
alumínium felső részén a DAF-embléma látható. A szemet 
gyönyörködtető kialakítású fényszórók (opcionális LED-technológiával) 
és az acél lökhárító együttese friss, modern megjelenést kölcsönöz a 
járműnek. Az opcionálisan kanyarfényekkel is rendelhető ködlámpák a 
lökhárítóba vannak beépítve.
A szélvédő alatt nagy hely áll rendelkezésre a vállalat nevének és 
logójának elhelyezésére.

A fülke elegáns kinézetét a hűtőrács vonzó ezüst díszítése, a lökhárító 
légbeömlője és az új, opcionális (a Super Space Cab esetében 
alapfelszereltségnek számító) napellenző egészíti ki. 

A fellépő széles lépcsőfokai és a kapaszkodók segítségével a szélvédő 
könnyen és biztonságosan tisztítható. A minden XF fülkeváltozatnál 
alapfelszereltségnek számító teleszkópos ablaktörlő és jégtelenítő még 
könnyebbé és biztonságosabbá teszi a tisztítást.

Aerodinamika
Az XF az aerodinamikai hatékonyság növelése érdekében a 
hűtőrácsnál és a keréktérnél rejtett aerodinamikai változtatásokon esett 
át. Feltűnőbbek a különféle légterelő elemek, például a tetőlégterelők, 
oldalperemek és oldalsó védőlemezek, melyek szintén az  
üzemanyag-fogyasztást csökkentik. Javítják a jármű általános 
megjelenését is, ezzel hozzájárulva az üzemeltetőről kialakított 
pozitív képhez is.

Minden fülkeváltozat rendelkezik saroklégterelőkkel, amelyek 
szárnyelemei elterelik a légáramot a fülke mellett, megakadályozva az 
ajtókilincsek és az oldalablakok szennyeződését. Szellőzőcsatornák 
vannak a fényszóróegységekbe integrálva, hogy csökkentsék az 
ajtókilincs alatti terület szennyeződését.
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Megtartottuk a bevált dolgokat, és még 
tökéletesítettük is őket
Jellegzetes, szabályos négyszögletes doboz formájának és praktikus 
kialakításának köszönhetően az XF fülke felülmúlhatatlan kedvenc, és a 
vezető hosszú távú vontató Európában. Éppen ezért a DAF nem 
hagyott fel a jól bevált fülkekonstrukcióval, hanem az új fülkebelső 
kifejlesztésének kiindulópontjául választotta a konstrukció lényegi 
elemeit.

Belső kárpit
A fülkebelső a teljesen új anyagoknak, az új színsémáknak, a finom 
díszítőelemeknek és a hozzáértő kialakításnak köszönhetően teljesen 
megújult.

Vezetés
A hátralévő vezetési és pihenési időt mutató új szabvány tachográf-
visszaszámlálók, új betűtípusok és a műszerfal új kialakítása, 
fejlesztések az üzemanyag-hatékony vezetés beállításainál, jobb 
prediktív sebességtartás (PCC), új anyagok az üléseknél, a motor 
maradékhőjét is felhasználó teljesen új fűtő-, szellőztető és 
légkondicionáló rendszer könnyen kezelhető vezérlőegységgel, 
felcserélhető kapcsolók, alapból ezüst színű betétek a kormánykeréken 
– mindez néhány kulcsszó, amely a vezetési kényelem, az üzemanyag-
takarékosság és a biztonság terén végzett átfogó fejlesztést mutatja.

Mindennapi élet
Az új XF fülkénél is megmaradt a tágas élettér. Csakúgy, mint a 
kényelmes ülő testhelyzetet biztosító ágy, a normál kihúzható asztallap 
a műszerfal középső konzolján, és a nagy felső tárolórekeszek, 
amelyekben elfér a mikrohullámú sütő vagy kávéfőző. Az új belső kárpit 
és a műszerfal középkonzolján elhelyezett, elsötétülő funkcióval 
rendelkező korszerű belső világításkapcsoló még kellemesebbé teszi a 
mindennapokat az XF fülkéjében.

Alvás
A piaci forgalomban kapható megoldások közül elismerten az XF fülke 
alsó fekhelyének nagy méretű, egy darabból álló matraca nyújtja a 
legpihentetőbb alvást. A továbbfejlesztett hátfali vezérlőpanel a belső 
világítás kapcsolóval és az opcionális segédfűtés-vezérléssel, valamint 
a hideg és a nedvesség hálóhely alól való beszivárgásának megelőzése 
érdekében végrehajtott javításokkal tovább javultak a nyugodt alvást 
biztosító körülmények.

Tároló
A tágas felső tárolórekesz és a különösen nagy tárolóhely az alsó 
hálóhely alatt nem szorult különösebb tökéletesítésre. Ugyanez 
vonatkozik a kiegészítő tárolóhelyekre is. A központi konzolon 
autópálya-használati kártyáknak való nyílások és nagyobb bögrék 
tartására is alkalmassá tehető, kihajtható csészetartók, a fülke hátsó 
falán pedig tárolótálca szolgál tárolóhelyként a kisebb tárgyak számára.
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Beltér



A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

XF Space Cab XF Super Space Cab

Fülkefelfüggesztés:
Mechanikus  
Légrugós  

Kiegészítő lámpák:
Ködlámpák  
Kanyarfények  
Tetővilágítás – 
LED fényszórók  

Kiegészítők a fülke színében:
A fülkefellépő környéke és a sárvédő  
Tükrök  
Levegő bemenet  
Ajtókilincsek  

Fülkebelső:
Dark Sand vagy Exclusive belső kárpit  
Rustica, Argenta vagy Piano Black díszlécek  
Bőrbevonatú kormánykerék  
Légkondicionálás  
Fülke-klímavezérlés  
Maradékhő  
Automatikus hőszabályozás  
DAF éjszakai zár  
Hűtőgép  
Alsó hálóhely fiókkal  

Ágy:
Alsó hálóhely – habszivacs matrac  
Alsó hálóhely – Xtra Comfort matrac  
Felső hálóhely – csomagtartó  
Felső hálóhely – habszivacs matrac  
Nincs felső hálóhely  –
Középső függöny  
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Műszaki adatok

 = alap
 =  választható
 - =  nem alkalmazható

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


