
DAF LF kamyonlar şehir içi ve bölgesel dağıtım için üretilmiştir. 
Sürücünün yoğun bölgelerde manevra yapması, sıkça inip binmesi 
gerekir; bu nedenle koltuk güvenli, dayanıklı ve ergonomik olarak 
tasarlanmıştır. Entegre baş dayanakları ve üç noktalı emniyet 
kemerleri gibi güvenlik özellikleri sadece yasal gereksinimlere uygun 
olmakla kalmaz, ayrıca da konfor ve rahatlığa da katkıda bulunur.

Optimum ayarlanabilme özelliği
DAF LF koltuklar optimum olarak ayarlanabilir, dolayısıyla her kilo ve 
boydaki sürücü oturabilir. Sürücü, en rahat sürüş konumunu her 
zaman bulabilir.

Çift koltuk
LF serisi Day Cab ve uzatılmış Day Cab kabinler, sabit çift koltuklu 
olarak seçilebilir. Uzatılmış Day Cab'in çift koltuğu, iç koltuk 
konumunda bir kucak kemerine ve dış koltuk konumunda 3 noktalı 
emniyet kemerine sahiptir; Day Cab'de ise daima 3 noktalı emniyet 
kemeri bulunur.

İki farklı uygulama vardır:

Sadece Day Cab için standart  
çift koltuk
• velur veya (isteğe bağlı) vinil 

döşeme
• minder yatırılarak dış koltuk altında 

saklama alanı elde edilebilir

Day Cab ve uzatılmış Day Cab için 
lüks çift koltuk
• velur döşeme
• baş dayanakları
• iç koltuk konumunda kolçak
• katlanabilir iç koltuk arkalığı masa 

olarak kullanılabilir
• desteklenmiş havalı payandanın 

altında bulunan ve dış koltuk 
minderi yatırıldığında erişilebilen 
kilitlenebilir saklama alanı.
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Sabit
 Standart 

havalı 
süspansiyonlu  

Lüks 
havalı 

süspansiyonlu

 

Sürücü

Süspansiyon Sabit Havalı Havalı

Süspansiyon sönümleyici ayarı - - •

Manuel hızlı indirme kumandası - • •

Enine/Boyuna ayar (mm) 180 / - 180 / 120 180 / 120

Koltuk arkalığı açı ayarı • • •

Koltuk minderi sürgüsü • • •

Koltuk minderi açı ayarı - • •

Entegre baş dayanağı • • •

Bel desteği pnömatik kumandası - - •

Termostatik kumandalı koltuk minderi ısıtması - - •

3 noktalı emniyet kemeri B direğinde entegre entegre

Koltuk yüzü döşemesi velur veya vinil velur velur

Koltuk döşemesinin arkası vinil vinil velur

Koltuk kenar döşemesi velur veya vinil velur velur

Yardımcı Sürücü

Süspansiyon Sabit Havalı uygulanabilir

Enine/Boyuna ayar (mm) 180 180 / 120 değil

Koltuk arkalığı açı ayarı • •

Entegre baş dayanağı • •

Ayarlanabilir kol desteği iç tarafta iç tarafta

3 noktalı emniyet kemeri B direğinde entegre

Koltuk yüzü döşemesi velur veya vinil velur

Koltuk döşemesinin arkası vinil vinil

Koltuk kenar döşemesi velur veya vinil velur

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 bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapılabilir.
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