Program sedadel řady LF Euro 6

Nákladní vozidla řady DAF LF jsou zkonstruována tak,

K dispozici jsou dvě různá provedení:

aby sloužila městskému a regionálnímu rozvozu. Řidič

Běžné dvojité sedadlo spolujezdce, pouze pro kabinu

musí manévrovat v hustě zastavěných oblastech a často

Day Cab

nastupovat a vystupovat, proto je sedadlo navrženo

• velurové nebo (volitelně) vinylové čalounění

tak, aby bylo bezpečné, odolné a ergonomické. Prvky

• úložný prostor na vnější straně pod sklopným sedákem

bezpečnosti, jako například integrované opěrky hlavy a
tříbodové bezpečnostní pásy, nejen vyhovují zákonným

Dvě luxusní sdružená

požadavkům, ale rovněž přispívají ke komfortu a pohodlí.

sedadla pro kabinu Day
Cab, kabinu Sleeper Cab a

Optimální nastavitelnost

prodlouženou kabinu

Sedadla DAF LF jsou optimálně nastavitelná dle potřeby

Day Cab

a vyhovují tedy řidičům všech typů postav. Každý nalezne

• velurové čalounění

polohu pro řízení, která mu bude nejlépe vyhovovat.

• opěrka hlavy na vnější

Dvojité sedadlo spolujezdce

• loketní opěrka na vnitřní

části sedadla
Kabiny série LF mohou být vybaveny pevným dvojitým
sedadlem spolujezdce. Dvojité sedadlo je opatřeno břišním
bezpečnostním pásem na vnitřní části a 3bodovým
bezpečnostním pásem na vnější části.

části sedadla
• sklopné opěradlo na
vnitřním sedadle, které lze použít jako stolek
• uzamykatelná odkládací přihrádka s plynovou vzpěrou
pod sklápěcím sedákem vnějšího sedadla
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Pevné

Standardní vzduchové
Odpružené

Luxury
vzduchově odpružené

Pevné

Vzduchové

Vzduchové

-

-

•

Řidič
Odpružení
Nastavení tlumiče odpružení
Ručně ovládané rychlé spouštění sedadla

-

•

•

Nastavení v podélném/svislém směru (mm)

180 / -

180 / 120

180 / 120

Nastavení sklonu opěradla

•

•

•

Posuvný sedák

•

•

•

Nastavení sklonu posuvného sedáku

-

•

•

Integrovaná opěrka hlavy

•

•

•

Pneumatické ovládání bederní opěrky

-

-

•

Termostaticky ovládané vyhřívání sedáku

-

-

•

na sloupku B

integrovaná

integrovaná

Čalounění přední části sedadla

velur nebo vinyl

velur

velur

Čalounění zadní části sedadla

vinyl

vinyl

velur

velur nebo vinyl

velur

velur

Pevné

Vzduchové

180

180 / 120

není
použitelné

Nastavení sklonu opěradla

•

•

Integrovaná opěrka hlavy

•

•

Nastavitelná loketní opěrka

na vnitřní straně

na vnitřní straně

3bodový bezpečnostní pás

na sloupku B

integrovaná

Čalounění přední části sedadla

velur nebo vinyl

velur

Čalounění zadní části sedadla

vinyl

vinyl

velur nebo vinyl

velur

3bodový bezpečnostní pás

Čalounění boků sedadla
Spolujezdec
Odpružení
Nastavení v podélném/svislém směru (mm)

Čalounění boků sedadla

V závislosti na konfiguraci vozidla se může stát, že konkrétní zvláštní výbava nebude k dispozici. Dostupnost a specifikace
se mohou v jednotlivých zemích lišit. Další informace vám poskytne společnost DAF. Změna vyhrazena bez předchozího
upozornění.
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