LF serisi kabinler
Dış görünüm

Şehir tarzı kabin

Kabin tasarımı

LF kabinin dış görünümü, CF ve XF kabinlerle aile bağını açık bir şekilde
göz önüne serer. Gümüş renkli çubuğun üzerinde DAF logosu ve üç
geniş yatay açıklığın kenarlarında gümüş renkli çizgiler bulunan büyük
bir ızgara ile güzel olduğu kadar işlevsel far paneli ve galvanize çelik
tampon.

Yeni LF kabinin görünüşünü büyük ölçüde geniş ön cam alanı ve derin,
geniş ızgara belirler. Izgaranın üst bölümü DAF logosu bulunan gümüş
renkli bir çubuk ile süslenmiştir. Üst ve alt ızgaradaki petek örgüsüne ve
alt kenarlarda gümüş çizgilere sahip geniş üç adet soğutma deliği,
tavandan tampona kadar tek parça bir kabin izlenimi oluşturur. Ön
camın altındaki belirgin bir konumda şirket logosu ve adı için geniş bir
alan bulunur. Kabinin alt bölgesi yeni far paneli ve şık ön tampon ile
donatılmıştır. Tekerlek boyutuna bağlı olarak far paneli için üç farklı
derinlik kullanılmıştır.

Kabinin önüne yakından bakıldığında ise başka bir nitelik daha göze
çarpar: Çeşitli panellerin sağlam yapıdaki dengesinin, paneller
arasındaki net açıklıkların ve farklı ağırlık sınıfları için dolgu panellerinin
bulunmamasının sayesinde ortaya çıkan mükemmel uyum ve görünüm.
Şehir içinde veya şehirlerarası yollarda: LF dağıtım kabini her zaman iyi
bir izlenim bırakır. Zevkli stili, sağlam yapısı ve iyi işçiliğiyle LF kabin,
her alanda kalitesini gösterir.

Manevra kabiliyeti yüksek, sağlam ve göze hoş
görünür
LF kabin dağıtım uygulamaları, Kolay erişim ve mükemmel görünürlük
sağlayacak, kompakt ve manevra kabiliyeti yüksek olacak şekilde
tasarlanmıştır. Emniyeti daha da artırmak için yardımcı sürücü kapısında
bulunan geniş görüşlü alt pencere.
Yoğun ve karışık şehir içi trafikte araç, küçük ancak masraflı hasarlara
karşı dayanıklı olmalıdır. Ancak şehir içi dağıtım araçları diğer tüm
uygulamalardakinden daha fazla göz önünde olduğundan kabinin
hoş bir etki bırakması gerekir.
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LF serisi kabinler
Boyutlar

LF Day Cab

7,5 - 12 t

14 - 16 t

19 t

7,5 - 12 t

14 - 16 t

19 t

14 - 16 t

14 - 16 t

19 t

19 t

LF Uzatılmış Day Cab

7,5 - 12 t

LF 19 t Sleeper Cab

7,5 - 12 t
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LF serisi kabinler
İç alan

İç alan tasarımı ve döşemesi

Koltuklar

Yeni bir gösterge paneli, yeni koltuklar, yeni bir Sleeper Cab yatağı ve
perde malzemeleri, araca yepyeni bir görünüm katar. LF'in kullanımını
daha da rahat hale getirmek için sürücüyü destekleyen ve ergonomiyi
iyileştiren işlevler.

LF modelinin koltukları, mükemmel koltuk konforu sunmak üzere
tasarlanmıştır. Optimum mikro klima etkisi elde etmek için malzemeler
ve köpükler dikkatle seçilmiştir. Nefes alan şık döşeme, kabinin iç
rengine mükemmel şekilde uyum sağlar.

Sürüş

Çift koltuk

Modern görünümünün yanı sıra, kumanda tablosu tasarımı kontrol,
konfor ve ergonomi özelliklerini de içerir. Kumanda tablosu anahtarları,
çok işlevli ana aydınlatma anahtarı ve Sürücü Performans Yardımcısına
sahip 5 inçlik tam renkli TFT ekranıyla gösterge paneli hemen dikkat
çeker. Benzer işlevlere sahip anahtarlar kolay erişim için bir arada
gruplandırılmıştır. Kumanda tablosu kanadında bir çift DIN tipi yuva ve
manuel şanzıman kullanılması durumunda, kumanda tablosu
üzerindeki konsola yerleştirilmiş bir vites kolu bulunur.

Sürücü ve yardımcı sürücü koltukları için döşemeli çift koltuk, Day Cab
veya uzatılmış Day Cab modellerinde isteğe bağlıdır. Her iki koltuktaki
baş dayanakları ve iç koltuktaki katlanabilir kolçak, Day Cab için isteğe
bağlı, uzatılmış Day Cab için ise standarttır. Aynısı iç koltuğun
katlandığında masa olarak kullanılabilen katlanabilir koltuk arkalığı için
de geçerlidir.
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Day Cab'de her iki kişi için de kabin iskeletine bağlı aktif gergili emniyet
kemeri bulunur. Uzatılmış Day Cab'e çift koltuk monte edilmişse içteki
koltukta bir bel emniyet kemeri bulunur.

LF serisi kabinler
Teknik özellikler
Day Cab

Uzatılmış Day Cab

Sleeper Cab
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USB aksesuar soketi











Kabin dışı:
Elektrik ısıtmalı ana aynalar
Ön görüş aynası
Yeşil renkli cam
Galvanizli çelik tampon
Elektrikle ayarlanabilen ana aynalar
Elektrikli ısıtmalı ön cam
Kabin renginde tampon ve basamak
Harici güneşlik
Arka cam
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Aydınlatmalar:
Lexan mercekli halojen farlar
Gündüz Sürüş Lambaları
Sis lambaları ve viraj lambaları
İki adet döner tehlike lambası
Kabin içi:
Elektrikle çalışan pencereler

Ayarlanabilir direksiyon kolonu
Sürücü Performans Yardımcısı (DPA)
Çift koltuk
Deri kaplama direksiyon simidi
DAF Kamyon Telefonu ahizesiz telefon kiti
Yardımcı ısıtıcı
Klima
Tavan kapağı
Motor tünelindeki torpido gözü

Alt yatak/perdeler
Kamyon Navigasyon/Radyo (TNR) Sistemi

 = temel
 = isteğe bağlı

Araç yapılandırmasına bağlı olarak belirli bir seçenek sunulamayabilir. 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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