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Dağıtım kabini
Kabinin ön kısmı, aracın ve sahibinin kartvizitidir. En belirgin özelliği, 
geniş yatay soğutma deliklerine ve krom kenarlı DAF logolu fırçalanmış 
alüminyum üst kısma sahip etkileyici ızgaradır. Ön camın altında aracın 
sahibi olan şirketin adı ve logosu için geniş bir alan bulunur. Kabinin 
modern görünümü, yuvarlaklaştırılmış kabin kenarlarıyla, isteğe bağlı 
olarak LED teknolojisi ile birlikte sunulan güzel bir stile sahip farlarla ve 
çelik ön tamponla desteklenmiştir. Izgara havalandırmalarının altındaki 
çarpıcı gümüş ayrıntılar, tampon hava girişi ve isteğe bağlı sunulan 
yeni güneşlik, kabinin şık görünümünü tamamlayan unsurlardır. 

Kabinin konik şekli, dar alanlarda maksimum manevra kabiliyeti 
sağlamak ve yoğun trafikte kolay sürüş sunmak için korunmuştur. 
CF araçları kullanıldıkları uygulamalara özel olarak uyarlamak için 
çeşitli kabin uygulamaları mevcuttur.

Çamurluklar üzerindeki tam 2,5 m genişlik, üst yapı ya da semi-treylere 
optimum aerodinamik uygunluk sağlar.

Geniş basamaklar ve tutma kolları sayesinde ön cam kolay ve güvenli 
bir biçimde temizlenebilir. Standart teleskopik ön cam sileceği ve buz 
çözücü ile yerde dururken bile temizlik yapmak mümkündür.

Aerodinamik özellikler
Ayarlanabilir tavan rüzgarlıkları, yan rüzgarlıklar ve yan etekler gibi 
hava yönetimi aksesuarları aerodinamik verimliliği artırarak yakıt 
tüketimini azaltmaya katkıda bulunur. Net sonuç, kilometre başına 
daha fazla kazançtır. Bu aksesuarlar kabinin genel görünümünü de 
zenginleştirerek operatörün pozitif imajına katkıda bulunurlar.

Tüm kabin modellerinde kapı kollarının ve yan camların kirlenmesini 
önlemek amacıyla hava akışını kabinin yanlarına yönlendiren kanatlı 
köşe rüzgarlıkları bulunmaktadır.
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İyi şeyleri muhafaza etmek ve daha da fazlasını 
eklemek
CF kabinlerin temel görünümü korunmuş olmasına rağmen kabinin 
iç alanını bir bütün olarak çok daha yüksek bir seviyeye çıkarmak için 
birçok değişiklik yapılmıştır. Bunun sonucunda her sürücünün hoşuna 
gidecek şık ve davetkar bir iç alan elde edilmiştir.

İç döşeme
Yeni malzemeler, yeni renk şemaları ve mükemmel işçilikle sunulan 
tamamen yeni iç alan döşemesi, CF kabine canlı ve modern bir 
görünüm katar. Kumanda tablosunun orta konsolunda bulunan 
entegre kısma işlevli en son teknoloji ürünü iç aydınlatma anahtarı 
dikkatleri hemen üzerine çekerken, kabinin profesyonel görünümüne 
de mükemmel uyum sağlar.

Sürüş
Kumanda tablosunda bulunan birbirleriyle değiştirilebilen anahtarların 
yanı sıra gösterge panelinde yeni bir yazı tipi ve yeni bir stil kullanılmıştır. 
Kalan sürüş ve dinlenme süresini gösteren geri sayım özellikli yeni 
takograf da, direksiyon simidindeki gümüş ayrıntılar gibi standarttır. 
Yakıt verimliliği sağlayan sürüş ayarları geliştirilmiş olup isteğe bağlı 
kalıntı ısı kullanımı işlevine ve kullanımı kolay kumanda ünitesine sahip 
tamamen yeni ısıtma, havalandırma ve klima sistemi, sürüş konforunu, 
yakıt tasarrufunu ve güvenliği daha iyi hale getirmektedir. Kalıntı ısı 
işlevi, kabini 1 saate kadar ısıtmak için motor soğutma sıvısındaki 
"kalıntı ısı"yı kullanır. Bu işlev, kısa durmalarda kabin sıcaklığının 
konforlu bir düzeyde korunması anlamına gelir.
 

Ayak pedalları
CF kabininde debriyaj (varsa), servis freni ve gaz pedalları askılıdır. 
Olabilecek en iyi kalkış kontrolünü sağlamak için debriyaj pedalı kabin 
zeminine yakın bir konuma yerleştirilmiştir. Diğer iki pedalın konumu, 
gaz pedalı ve fren arasında kolay geçiş sağlar. Bu aynı zamanda 
bölgenin kolayca temizlenmesini de sağlamaktadır.
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Day Cab Sleeper Cab Space Cab

Kabin süspansiyonu:
Mekanik   
Havalı   

Aydınlatmalar:
LED Gündüz Farları   
LED farlar   
Sis lambaları ve viraj lambaları   
Tavan ışıkları - - 

Kabin içi:
İç döşeme Dark Sand veya Exclusive * * *
İç alan dekorasyonu Black Rock, Argenta veya Rustica * * *
Sürücü Performans Yardımcısı (DPA)   
Sürücü koltuğu Comfort Air* Comfort Air* Comfort Air*
Yardımcı sürücü koltuğu Temel* Temel* Temel*
Üçüncü koltuk  - -
Motor tünelindeki torpido gözü  - -
Buzdolabı -  
Alt yatak - Xtra Comfort şilte -  
Klima   
Kabin klima kontrolü   
Kalıntı ısı işlevi   
Otomatik sıcaklık kontrolü * * *
Deri direksiyon simidi   
Yardımcı ısıtıcı/zamanlayıcı   
Tavan kapağı * * *
Kamyon Navigasyon/Radyo (TNR) Sistemi   

Kabin dışı:
Elektrikle ayarlanabilen ve elektrik ısıtmalı ana aynalar   
Güneşlik   
Kabin renginde alt kabin bölgesi   
Kabin renginde ayna kapakları   

CF serisi kabinler
Teknik özellikler

 ** = sadece MX-11
 * =  Daha fazla model mevcuttur 
 = temel
 = isteğe bağlı
 - =  kullanılmıyor

Araç yapılandırmasına bağlı olarak belirli bir seçenek sunulamayabilir. Bulunabilirlik ve teknik özellikler ülkeye göre farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi 
için lütfen DAF ile iletişime geçin. Önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapılabilir. 


