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Kabina do transportu dystrybucyjnego
Przód kabiny to najlepsza wizytówka pojazdu i jego właściciela. 
Najbardziej charakterystycznym elementem jest imponująca krata 
wlotu powietrza z szerokimi poziomymi wlotami powietrza i górną 
częścią ze szczotkowanego aluminium, na której znajduje się logo DAF 
z chromowanymi krawędziami. Pod przednią szybą pozostawiono 
wolną przestrzeń na umieszczenie nazwy i logo firmy właściciela 
pojazdu. Nowoczesny wygląd kabiny podkreślają zaokrąglone 
krawędzie, efektownie stylizowane przednie reflektory, opcjonalna 
technologia oświetlenia LED i stalowy przedni zderzak. Efektowne 
srebrne akcenty poniżej wlotów kraty wlotu powietrza, wlot powietrza 
w zderzaku i nowa, opcjonalna osłona przeciwsłoneczna stanowią 
eleganckie dopełnienie przedniej części kabiny. 

Klinowaty kształt kabiny zachowano ze względu na łatwość 
manewrowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni oraz komfort 
prowadzenia w dużym ruchu ulicznym. Z myślą o konkretnych 
zastosowaniach pojazdów CF dostępne są różne warianty 
wykończeniowe kabiny.

Pełna szerokość 2,5 m nad błotnikami została optymalnie i 
aerodynamicznie dopasowana do zabudowy lub naczepy.

Duże stopnie i uchwyty ułatwiają mycie przedniej szyby w bezpieczny 
sposób. Przy zastosowaniu standardowej, teleskopowej myjki i 
rozmrażacza szybę można umyć bezpośrednio z ziemi.

Aerodynamika
Akcesoria kierujące przepływem powietrza, takie jak regulowane 
owiewki dachowe, osłony boczne i fartuchy boczne, poprawiają 
właściwości aerodynamiczne i dzięki temu przyczyniają się do 
zmniejszenia zużycia paliwa. W praktyce oznacza to większy zysk z 
każdego przejechanego kilometra. Akcesoria te podnoszą również 
walory estetyczne kabiny, wpływając na pozytywny wizerunek 
firmy-właściciela.

Niezależnie od wersji wszystkie kabiny mają owiewki narożne 
wyposażone w stateczniki, które kierują przepływ powietrza wzdłuż 
boków kabiny, co zapobiega osadzaniu się brudu na klamkach i 
bocznych szybach.

Kabiny z serii CF
Elementy zewnętrzne
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Kabiny z serii CF
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Zachowujemy dobre rozwiązania i wprowadzamy 
nowe
Mimo że podstawowy kształt kabin modelu CF nie uległ zmianie, 
wprowadzono wiele modyfikacji we wnętrzu kabiny, aby znacznie 
podnieść poziom jakości wykończenia. W efekcie nowe wnętrze jest 
stylowe, przyjazne i przypadnie do gustu każdemu kierowcy.

Elementy wykończeniowe wnętrza
Zupełnie nowe wykończenie, nowe materiały, nowe warianty 
kolorystyczne i najwyższa jakość wykonania nadają kabinie serii CF 
świeży, nowoczesny wygląd. Nowoczesny przełącznik oświetlenia 
wnętrza wraz z wbudowaną funkcją przyciemniania w konsoli 
środkowej natychmiast przykuwa uwagę i idealnie pasuje do 
profesjonalnego wyglądu kabiny.

Prowadzenie
Deska rozdzielcza jest wyposażona w wymienne przełączniki, nowe 
czcionki oraz stylową tablicę przyrządów. Nowe liczniki tachografu 
informujące o pozostałym czasie jazdy i czasie odpoczynku są 
dostępne w wyposażeniu standardowym, podobnie jak srebrne 
akcenty na kierownicy. Udoskonalono ustawienia jazdy zapewniające 
oszczędność paliwa, a także wprowadzono całkowicie nowy układ 
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji z opcjonalną funkcją ogrzewania 
ciepłem resztkowym i łatwym w obsłudze modułem sterującym w celu 
zwiększenia komfortu jazdy, oszczędności paliwa i bezpieczeństwa. 
Funkcja ogrzewania ciepłem resztkowym wykorzystuje ciepło 
resztkowe płynu chłodzącego silnik do ogrzewania kabiny przez okres 
do 1 godziny. Funkcja ta ma na celu utrzymanie komfortowej 
temperatury podczas krótkich postojów.

Pedały
Kabinę modelu CF wyposażono w wiszące pedały sprzęgła (zależnie 
od wyposażenia), hamulca zasadniczego i przyspieszenia. Pedał 
sprzęgła został ustawiony w pobliżu podłogi, aby podczas ruszania 
kierowca miał jak najlepszą kontrolę nad pojazdem. Dwa pozostałe 
pedały zostały ustawione w taki sposób, aby przenoszenie nogi między 
pedałem przyspieszenia i hamulca zasadniczego było łatwe i wygodne. 
Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest łatwość utrzymywania 
czystości w tym obszarze.

Kabiny z serii CF
Wnętrze
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Day Cab Sleeper Cab Space Cab

Zawieszenie kabiny:
Mechaniczne   
Pneumatyczne   

Światła:
Światła LED do jazdy dziennej   
Reflektory LED   
Światła przeciwmgielne i reflektory doświetlające zakręty   
Światła Skylights - - 

Wnętrze kabiny:
Elementy wykończeniowe wnętrza Dark Sand lub Exclusive * * *
Elementy ozdobne wnętrza Black Rock, Argenta lub Rustica * * *
Asystent wydajności kierowcy (DPA)   
Fotel kierowcy Comfort Air* Comfort Air* Comfort Air*
Fotel pasażera Basic* Basic* Basic*
Trzeci fotel  - -
Schowek na komorze silnika  - -
Lodówka -  
Dolna leżanka — materac Xtra Comfort -  
Klimatyzacja   
Sterowanie układem klimatyzacji kabiny   
Ogrzewanie ciepłem resztkowym   
Automatyczna regulacja temperatury * * *
Kierownica obszyta skórą   
Dodatkowa nagrzewnica/wyłącznik czasowy   
Wywietrznik dachowy * * *
System Truck Navigation Radio (TNR)   

Zewnętrzna część kabiny:
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka główne   
Osłona przeciwsłoneczna   
Dolna część kabiny w kolorze nadwozia   
Osłony lusterek w kolorze nadwozia   

Kabiny z serii CF
Specyfikacje

 ** = tylko silnik MX-11
 * =  dostępna większa liczba wariantów 
 = wersja podstawowa
 =  opcja
 - =  nie dotyczy

Możliwość wyposażenia pojazdu w określoną funkcję dodatkową zależy od jego konfiguracji. Dostępność oraz parametry techniczne mogą się różnić 
w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z firmą DAF. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec 
zmianie bez powiadomienia. 


