
Doskonały komfort
Głównym zastosowaniem pojazdów DAF XF jest transport 
długodystansowy, który wiąże się z koniecznością spędzania przez 
kierowców wielu godzin za kierownicą. Z myślą o ich zdrowiu i 
bezpieczeństwie firma DAF dąży do zapewnienia im jak największej 
wygody siedzenia i ergonomii miejsca pracy.

Dlatego oferta foteli do pojazdów DAF nie została po prostu wybrana z 
katalogu dostawcy, lecz opracowano ją wspólnie z producentem foteli, 
aby stworzyć unikatowe rozwiązania odpowiadające potrzebom 
kierowców.

Cztery różne wersje foteli z zawszeniem pneumatycznym oferują 
doskonały komfort w połączeniu z ergonomicznym i intuicyjnym 
sterowaniem dostępnymi funkcjami. Bezpieczeństwo zapewniają 
wbudowane zagłówki oraz trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z 
regulacją wysokości. Wszystkie fotele oferują duży zakres regulacji  
w płaszczyźnie poziomej i pionowej, regulację odchylenia, a także —  
w zależności od typu fotela — amortyzację poduszki fotela, 
pneumatyczną regulację podparcia lędźwiowego oraz dwustopniowe 
ogrzewanie poduszki i oparcia fotela.

Wielogodzinny komfort pracy
Wiele uwagi poświęcono odpowiednim wymiarom i ergonomicznemu 
ukształtowaniu fotela. Nowe starannie wybrane materiały poddano 
wymagającym testom, aby zapewnić najwyższy komfort również  
po wielu latach użytkowania. W celu zachowania przez cały dzień 
optymalnego mikroklimatu i najwyższego komfortu przepuszczające 
powietrze tkaniny podbito grubą warstwą materiału pochłaniającego 
wilgoć. 

Fotel Xtra Leather Air ma skórzany brzeg fotela w dwóch odcieniach ze 
stylowymi podwójnymi ozdobnymi szwami, które doskonale pasują do 
wykończenia wnętrza kabiny Exclusive. Fotel ten można zamówić  
z kierownicą o skórzanym wykończeniu Exclusive.

Intuicyjna obsługa
Jednym z najważniejszych wymagań na etapie projektowania była 
ergonomia obsługi. Duże elementy sterujące zostały logicznie 
rozmieszczone w taki sposób, aby można było łatwo je znaleźć  
i zapamiętać ich funkcje. 
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Oferta foteli do nowych pojazdów z serii XF



A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

1) Dostępne wyłącznie jako fotel pasażera
2) Dostępne tylko dla fotela kierowcy
3) Obicie fotela Super Air:

• Przednia część poduszki fotela i górna część oparcia: tkanina
• Tylna część poduszki fotela, krawędzie fotela i dolna część oparcia: alcantara
• Lewa i prawa strona fotela oraz zagłówek: skóra

Regulowany podłokietnik po wewnętrznej stronie.
Regulowany podłokietnik po wewnętrznej stronie fotela kierowcy stanowi wyposażenie opcjonalne. Ten podłokietnik nie jest zalecany do pojazdów  
z ręczną skrzynią biegów wykorzystywanych w zastosowaniach wymagających częstych zmian przełożenia, ponieważ utrudnia on dostęp do dźwigni 
zmiany biegów nawet w pozycji złożonej.
Opcjonalny podłokietnik po wewnętrznej stronie fotela pasażera Xtra Leather Air jest obszyty skórą.
Fotel kierowcy Xtra Leather Air można zamówić z kierownicą o skórzanym wykończeniu Exclusive. 

Wyposażenie pojazdu w określoną funkcję dodatkową może nie być możliwe zależnie 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.

Oferta foteli do nowych pojazdów z serii XF

Standard1) Comfort Luxury Super Xtra Leather

Zawieszenie Sztywne Pneumatyczne Pneumatyczne Pneumatyczne Pneumatyczne 

Czterostopniowy amortyzator poduszki fotela - - • • • 

Regulacja funkcji szybkiego opuszczania - • • • • 

Regulacja pozioma/pionowa (mm) 220/- 220/145 220/145 220/145 220/145 

Regulacja kąta nachylenia oparcia i długości poduszki  
regulacja 

• • • • • 

Regulacja podparcia ramion - - • • • 

Regulacja odchylenia fotela - • • • • 

Poduszki podparcia lędźwiowego środkowe dolne - • • • • 

Poduszki podparcia lędźwiowego środkowe górne - - • • • 

Poduszki podparcia lędźwiowego boczne - - • • • 

Dwustopniowe ogrzewanie - - • • • 

Aktywna wentylacja fotela - - - • • 

Regulacja wysokości pasa bezpieczeństwa (mm) 60 60 60 60

Przygotowanie pod dyszę ze sprężonym powietrzem2) - - • • •

Obicie fotela Tkanina Tkanina Tkanina 3) Skóra 

Złącze pistoletu pneumatycznego - • • • 


