
Vynikající pohodlí
Vozidla DAF řady CF se používají v mnoha různých aplikacích, včetně 
distribuce, přepravy ve stavebnictví a komunálních službách – na 
dálnicích, staveništích, nebo dokonce na hrbolatých terénních cestách. 
Bez ohledu na podmínky je pro vytvoření zdravého a bezpečného 
pracovního prostředí vyžadováno maximálně pohodlné sezení. 
Společnost DAF vyvinula v těsné spolupráci s výrobcem sedadel 
moderní program sedadel, který řidiči nabízí vše, co si může přát.

Čtyři různá provedení pneumaticky odpruženého sedadla nabízí 
vynikající komfort spojený s ergonomickým a intuitivním ovládáním 
funkcí. Všechna sedadla obsahují integrovanou opěrku hlavy, tříbodový 
bezpečnostní pás, velký rozsah nastavení polohy při sezení, 
pneumatickou bederní opěrku a – v závislosti na typu sedadla 
– dvoustupňové vyhřívání sedáku a opěradla sedadla.

Pohodlné pracoviště po celý den
Po nastavení dle osobních preferencí řidič vždy ihned získá stejně 
pohodlnou polohu, aniž by musel sedadlo znovu nastavovat, což je 
důležité pro využití v distribuci. Nové materiály čalounění byly pečlivě 
vybrány, aby nabízely nejen maximální komfort, ale také vysokou 
odolnost proti znečištění a snadné čištění. Prodyšné tkaniny jsou 
podloženy silnou vrstvou absorbující vlhkost, která zachovává 
optimální mikroklima a udržuje maximální pohodlí po celý den.

Sedadlo Xtra Leather Air má prestižní, plně kožené čalounění ve dvou 
tónech se stylovými prvky s dvojitým prošitím, které dokonale ladí 
s vnitřním provedením kabiny Exclusive. Toto sedadlo lze kombinovat 
s volantem s koženým povrchem Exclusive.

Intuitivní ovládání
Při navrhování sedadla bylo hlavním požadavkem ergonomické 
ovládání. Velké ovládací prvky jsou logicky uspořádány tak, aby byly 
snadno přístupné a jejich funkce nebylo možné zaměnit. 
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A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

Základní1) Comfort Luxury Super Xtra Leather

 

Odpružení Pevné Vzduchové Vzduchové Vzduchové Vzduchové 

Čtyřstupňový tlumič sedáku - - • • • 

Nastavení rychlého spouštění - • • • • 

Nastavení v podélném/svislém směru (mm) 220 / - 220 / 145 220 / 145 220 / 145 220 / 145 

Sklon opěradla a délka sedáku  
nastavení 

• • • • • 

Nastavitelná ramenní opěrka - - • • • 

Nastavení sklonu sedadla - • • • • 

Měchy bederní opěrky – středové dole - • • • • 

Měchy bederní opěrky – středové nahoře - - • • • 

Měchy bederní opěrky – pravé, levé - - • • • 

Dvoustupňové vyhřívání - - • • • 

Aktivní ventilace sedadla - - - • • 

Nastavení výšky bezpečnostního pásu (mm) - 60 60 60 60 

Čalounění sedadel Látka Látka Látka 2) Kůže 

1) Dostupné pouze jako sedadlo spolujezdce
2) Čalounění sedadel Super Air:

• Přední část čalounění sedadla a horní část opěradla: látka
• Zadní část čalounění sedadla, okraje sedadla a dolní část opěradla: alcantara
• Levá a pravá strana sedadla a také opěrka hlavy: kůže

Nastavitelná loketní opěrka na vnitřní straně.
Nastavitelná loketní opěrka na vnitřní straně sedadla řidiče je volitelné vybavení. Tato opěrka není doporučena pro vozidla s manuální převodovkou 
v aplikacích, které vyžadují časté řazení, protože znesnadňuje přístup k řadicí páce, a to i ve složené poloze.
1] Volitelná loketní opěrka na vnitřní straně sedadla Xtra Leather Air spolujezdce má kožený potah.
Sedadlo řidiče Xtra Leather Air lze kombinovat s volantem s koženým povrchem Exclusive.

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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