
Pojazdy ciężarowe DAF LF zostały opracowane do celów 
dostawczych w obrębie miast lub na krótkich trasach. Kierowca 
pracujący w tej branży musi przebijać się przez zatłoczone ulice,  
a także często wsiadać i wysiadać z pojazdu. Z myślą o jego 
potrzebach stworzyliśmy fotel, który jest bezpieczny, wytrzymały  
i ergonomiczny. Elementy bezpieczeństwa, takie jak zintegrowane 
zagłówki oraz trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, spełniają 
wymagania prawne oraz zapewniają komfort i wygodę 
podróżowania.

Optymalna regulacja
Fotele DAF pojazdów serii LF z możliwością optymalnej regulacji 
zapewniają wygodę wszystkim kierowcom, bez względu na 
wzrost. Teraz każdy może zająć optymalną dla siebie pozycję.

Podwójny fotel zmiennika
Pojazdy serii LF z kabiną Day Cab i kabiną Day Cab w wersji 
wydłużonej można zamówić ze stałym fotelem podwójnym 
zmiennika. Podwójny fotel zmiennika kabiny Day Cab w wersji 
wydłużonej jest wyposażony w biodrowy pas bezpieczeństwa dla 
fotela wewnętrznego oraz trzypunktowy pas bezpieczeństwa dla 
fotela zewnętrznego. Kabina Day Cab jest zawsze wyposażona w 
trzypunktowy pas bezpieczeństwa.

Dostępne są dwie wersje 
fotela zmiennika:

Standardowy podwójny fotel 
zmiennika tylko dla kabin Day Cab
• welurowa lub (opcjonalnie) winylowa 

tapicerka
• schowek pod zewnętrznym fotelem, 

dostępny po odchyleniu siedziska

Luksusowy podwójny fotel zmiennika 
do kabin Day Cab, Sleeper Cab i Day 
Cab w wersji wydłużonej
• welurowa tapicerka
• zagłówki
• podłokietnik na fotelu wewnętrznym
• składane oparcie w wewnętrznym 

fotelu, które może służyć jako stolik
• zamykany schowek pod odchylanym 

siedziskiem (pokrywa ze sprężyną 
gazową)
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Sztywne

 Standardowy 
z zawiesze-

niem pneuma-
tycznym  

Luksusowy 
z zawiesze-

niem pneuma-
tycznym

 

Kierowca

Zawieszenie Sztywne Pneumatyczne Pneumatyczne

Regulacja amortyzatorów zawieszenia - - •

Dźwignia szybkiego ręcznego opuszczania - • •

Regulacja pozioma/pionowa (mm) 180/- 180/120 180/120

Regulacja kąta nachylenia oparcia • • •

Przesuwanie siedziska • • •

Regulacja kąta siedziska - • •

Zintegrowany zagłówek • • •

Pneumatyczne sterowanie podparciem lędźwiowym - - •

Termostatycznie sterowane podgrzewanie siedziska - - •

Trzypunktowy pas bezpieczeństwa na słupku B zintegrowany zintegrowany

Obicie przedniej części fotela welur lub winyl welur welur

Obicie tylnej części fotela winyl winyl welur

Obicie krawędzi fotela welur lub winyl welur welur

Pasażer

Zawieszenie Sztywne Pneumatyczne nie

Regulacja pozioma/pionowa (mm) 180 180/120 dot.

Regulacja kąta nachylenia oparcia • •

Zintegrowany zagłówek • •

Regulowany podłokietnik
po wewnętrznej 

stronie
po wewnętrznej 

stronie

Trzypunktowy pas bezpieczeństwa na słupku B zintegrowany

Obicie przedniej części fotela welur lub winyl welur

Obicie tylnej części fotela winyl winyl

Obicie krawędzi fotela welur lub winyl welur

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.
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