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Uzun yol kabini
Modern, yuvarlak hatlarıyla uzaktan bile dikkatleri üstüne çeken 
XF'te geniş bir ızgaranın yanı sıra geniş bir krom kenarlı DAF logolu 
fırçalanmış alüminyum üst kısım bulunur. İsteğe bağlı olarak LED 
teknolojisi ile birlikte sunulan güzel bir stile sahip farlar ve çelik ön 
tamponun bir araya gelmesiyle yeni ve modern bir görünüm elde 
edilmiştir. Sis lambaları (viraj lambalarıyla birlikte veya viraj lambaları 
olmadan) tampona entegre edilmiştir.
Ön camın altında aracın sahibi olan şirketin adı ve logosu için geniş 
bir alan bulunur.

Izgara havalandırmalarının altındaki çarpıcı gümüş ayrıntılar, tampon 
hava girişi ve isteğe bağlı sunulan (Super Space Cab'de standart) yeni 
güneşlik, kabinin şık görünümünü tamamlayan unsurlardır. 

Geniş basamaklar ve tutma kolları sayesinde ön cam kolay ve güvenli 
bir biçimde temizlenebilir. Bütün XF'lerde standart donanım olarak 
sağlanan teleskopik ön cam sileceği ve buz çözücü, temizlik işini daha 
da kolay ve güvenli hale getirir.

Aerodinamik özellikler
XF'in aerodinamik verimliliğini artırmak için ızgarada ve tekerlek 
yuvasında gizli aerodinamik değişiklikler yapılmıştır. Daha belirgin hale 
getirilen ayarlanabilir ve sabit tavan rüzgarlıkları, yan rüzgarlıklar ve yan 
etekler gibi hava yönetimi aksesuarları yakıt tüketimini azaltmaya 
katkıda bulunur. Kabinin genel görünümünü de zenginleştirir ve 
böylece 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. Kapı kollarının altındaki alanın kirlenmesini 
önlemek amacıyla far ünitelerine rüzgar kanalları entegre edilmiştir.

XF serisi kabinler
Dış görünüm
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İyi şeyleri muhafaza etmek ve daha da fazlasını 
eklemek
Özgün, dik açılı şekli ve akıllıca tasarlanan düzeni sayesinde XF kabin 
her zaman tercih edilen bir kabin olmuş ve Avrupa'nın bir numaralı uzun 
yol çekicisi haline gelmiştir. Bu nedenle DAF, başarısı kanıtlanmış kabin 
konseptinden vazgeçmek yerine yeni iç alanı, temel değerlerden yola 
çıkarak geliştirmeye karar vermiştir.

İç döşeme
Yeni malzemeler, yeni renk şemaları, zarif süslemeler ve mükemmel 
işçilikle sunulan tamamen yeni iç döşeme, kabinin iç alanını tamamen 
başka bir düzeye taşımıştır.

Sürüş
Kalan sürüş ve dinlenme süresini gösteren geri sayım özellikli yeni 
standart takograf, kumanda tablosu gösterge panelinde kullanılan 
yeni yazı tipleri ve stil, gelişmiş yakıt verimliliği sağlayan sürüş ayarları, 
gelişmiş PCC, yeni koltuk malzemeleri, kalıntı ısı kullanımı işlevine 
ve kullanımı kolay kontrol ünitesine sahip tamamen yeni ısıtma, 
havalandırma ve klima sistemi, birbiriyle değiştirilebilir anahtarlar ve 
direksiyon simidindeki standart gümüş ayrıntılar, sürüş konforu, yakıt 
tasarrufu ve güvenlik konularında yapılan geliştirmeleri anlatan anahtar 
sözcüklerden sadece bazılarıdır.

Yaşam
XF kabinin son derece geniş yaşam alanı olduğu gibi muhafaza edilmiştir. 
Yataktaki rahat oturma pozisyonu, kumanda tablosunun orta konsolundaki 
standart açılabilir masa ve mikrodalga fırın veya kahve makinesi konulabilen 
geniş üst saklama bölmeleri de aynı kalmıştır. Yeni kabin döşemesi ve 
entegre kısma işlevli en son teknoloji ürünü iç aydınlatma anahtarı, XF'in 
kabinini çok daha yaşanabilir bir yer haline getirmiştir.

Uyku
Boydan boya uzanan, geniş, tek parça alt yatak şiltesi sayesinde 
XF kabin, uyku konforu açısından pazardaki en iyilerden biridir. 
Geliştirilmiş arka duvar kontrol paneliyle birlikte kabin içi aydınlatma 
anahtarı, isteğe bağlı yardımcı ısıtıcı kontrolü, kabin yalıtımı ve bazı özel 
önlemler yatağın altından soğuk ve nem girmesini önleyerek uyku 
konforunu daha da artırmaktadır.

Saklama
Geniş üst saklama bölmeleri ve alt yatağın altındaki benzersiz geniş 
saklama alanı için fazla bir iyileştirmeye gerek olmamıştır. Aynı durum 
paralı geçiş kartı yuvaları ve kumanda tablosunun orta konsolunda yer 
alan ve kolayca büyük fincan tutucuya dönüştürülebilen açılır bardak 
tutucular ve kabinin arka duvarındaki saklama tablası gibi küçük eşyalar 
için kullanılan ek saklama alanları için de geçerlidir.

XF serisi kabinler
İç alan
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XF Space Cab XF Super Space Cab

Kabin süspansiyonu:
Mekanik  
Havalı  

Yardımcı lambalar:
Sis lambaları  
Viraj lambaları  
Tavan ışıkları - 
LED farlar  

Kabin renginde yardımcı donanımlar:
Kabin basamak alanı ve çamurluklar  
Aynalar  
Hava emişi  
Kapı kolları  

Kabin içi:
İç döşeme Dark Sand veya Exclusive  
Dekoratif şeritler Rustica, Argenta veya Piano Black  
Deri direksiyon  
Klima  
Kabin Klima Kontrolü  
Kalıntı Isı İşlevi  
Otomatik sıcaklık kontrolü  
DAF Gece Kilidi  
Buzdolabı  
Çekmeceli alt yatak  

Yatak:
Alt yatak – köpük şilte  
Alt yatak – Xtra Comfort şilte  
Üst yatak - Bagaj taşıyıcı  
Üst yatak – köpük şilte  
Üst yatak olmadan  -
Orta perde  

XF serisi kabinler
Teknik özellikler

 = 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.


