
Mükemmel konfor
DAF CF serisi araçlar, otoyollarda, inşaat alanlarında hatta engebeli 
arazi yollarında dağıtım, inşaat taşıma işleri ve belediye hizmetleri gibi 
çok çeşitli uygulamalarda kullanılır. Koşullar nasıl olursa olsun, sağlıklı ve 
güvenli bir çalışma ortamı yaratmanın başlıca şartı en yüksek koltuk 
konforunun sağlanmasıdır. Koltuk üreticisiyle yakın bir işbirliği içinde 
çalışan DAF, sürücüye aradığı her şeyi sunan son teknoloji ürünü bir 
koltuk programı geliştirdi.

Havalı süspansiyonlu koltuklar için sağlanan dört farklı uygulama, 
ergonomik ve kullanımı kolay fonksiyon kontrolüyle birlikte mükemmel 
bir konfor sunar. Tüm koltuklar entegre baş dayanağı, üç noktalı 
emniyet kemeri, oturma konumu için geniş ayarlama seçenekleri, 
pnömatik bel desteği ve koltuk tipine bağlı olarak iki basamaklı koltuk 
minderi ve koltuk arkalığı ısıtma özelliği içerir.

Saatler boyunca konforlu bir çalışma alanı
Sürücü, koltuğu kişisel tercihlerine göre ayarladıktan sonra yeniden 
ayarlamaya gerek kalmadan aynı rahat pozisyonu tekrar tekrar ve 
anında bulabilir. Bu özellik, dağıtım gibi uygulamalarda vazgeçilmez bir 
özelliktir. Yeni döşeme malzemeleri, en yüksek konforu sağlamalarının 
yanı sıra kirlenmeyi önleme ve temizleme özellikleri açısından da özenle 
seçilmiştir. Gözenekli kumaşlar optimum mikro klima etkisi elde etmek 
ve gün boyunca en yüksek konforu seviyesini korumak için kalın ve 
nem emici bir tabakayla desteklenir.

Xtra Leather Air koltuk, şık çift dikiş vurguları bulunan ve kabinin Özel iç 
döşemesi ile kusursuz uyum içinde olan, prestijli, iki tonlu, tamamen 
deriden yapılmış bir döşemeye sahiptir. Bu koltuk, Özel deri kaplamalı 
direksiyon ile birlikte seçilebilir.

Kullanımı kolay kontrol
Ergonomik kontrol, tasarım aşamasında göz önünde bulundurulan en 
büyük gereksinimlerden biri olmuştur. Geniş kontroller, kolaylıkla 
bulunmalarını sağlayacak ve fonksiyonlarının karıştırılmasını önleyecek 
şekilde mantıksal olarak düzenlenmiştir. 
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A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

Basic1) Comfort Luxury Super Xtra Leather

 

Süspansiyon Sabit Havalı Havalı Havalı Havalı 

Dört basamaklı koltuk minderi sönümleyici - - • • • 

Hızlı indirme ayarı - • • • • 

Enine/Boyuna ayar (mm) 220/- 220/145 220/145 220/145 220/145 

Koltuk arkalığı açısı ve minder uzunluk ayarı • • • • • 

Ayarlanabilir omuz desteği - - • • • 

Koltuk yatırma ayarı - • • • • 

Bel destek körükleri, orta-alt - • • • • 

Bel destek körükleri, orta-üst - - • • • 

Bel destek körükleri, sol-sağ - - • • • 

İki basamaklı ısıtma - - • • • 

Aktif koltuk havalandırması - - - • • 

Emniyet kemeri yükseklik ayarı (mm) - 60 60 60 60 

Koltuk döşemesi Kumaş Kumaş Kumaş 2) Deri 

1) Yalnızca yardımcı sürücü koltuğu olarak sunulur
2)  Super Air için koltuk döşemesi:

• Koltuk minderinin ön kısmı ve koltuk arkalığının üst kısmı: kumaş
• Koltuk minderinin arka kısmı, koltuk kenarları ve koltuk arkalığının alt kısmı: alcantara
• Koltuğun sol ve sağ tarafının yanı sıra baş dayanağı: deri

İç tarafta ayarlanabilir kolçak.
Sürücü koltuğunun iç tarafındaki ayarlanabilir kolçak isteğe bağlıdır. Bu kolçak, katlı konumda dahi vites değiştirme koluna ulaşımı zorlaştırdığı için sık 
vites değişikliği gerektiren uygulamalarda manuel şanzımanlı araçlar için önerilmez.
Xtra Leather Air sürücü koltuğunun iç tarafındaki isteğe bağlı kolçak deri kaplamayla birlikte sunulur.
Xtra Leather Air sürücü koltuğu, Özel deri kaplamalı direksiyon ile birlikte seçilebilir.

Araç yapılandırmasına bağlı olarak belirli bir seçenek mümkün olmayabilir. Bulunabilirlik ve teknik özellikler ülkeye göre farklılık gösterebilir.  
Daha fazla bilgi için lütfen DAF kuruluşuyla iletişime geçin. Önceden bildirmeden değişiklik yapılabilir.
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