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Kabina pro dálkovou přepravu
Model XF snad rozeznáte již na dálku podle moderních, zaoblených 
linií, kterým dominuje velká mřížka chladiče a široká horní část 
z kartáčovaného hliníku s chromovaným logem DAF. V kombinaci 
s krásnými stylovými světlomety s volitelnou technologií LED a 
ocelovým předním nárazníkem vznikl svěží a moderní vzhled. Mlhová 
světla, která mohou být doplněna světly pro zatáčení, jsou integrována 
v nárazníku.
Pod čelním sklem se nabízí velký prostor pro umístění názvu a loga 
společnosti majitele.

Atraktivní stříbrné akcenty pod lamelami mřížky, sání vzduchu 
v nárazníku a nová volitelná sluneční clona (standardní prvek modelu 
Super Space Cab) doplňují působivý vzhled kabiny. 

Díky velkým schůdkům pro nastupování a madlům je čištění čelního 
skla snadné a bezpečné. Díky teleskopickému stěrači čelního skla a 
odmrazovači, které představují standardní vybavení všech modelů XF, 
je čištění ještě jednodušší a bezpečnější.

Aerodynamika
Model XF prošel skrytými změnami aerodynamiky u mřížky a oblouků 
kol, které zvyšují aerodynamickou účinnost. Na první pohled je patrné 
příslušenství pro řízení proudění vzduchu, jako jsou nastavitelné a 
pevné střešní spoilery, boční límce a mezinápravové spoilery, které se 
podílejí i na snížení spotřeby paliva. Zlepšují rovněž celkový vzhled 
vozidla a přispívají tak k posílení image provozovatele.

Všechny varianty kabiny disponují deflektory bočního ostřiku 
s lopatkami, které vedou průtok vzduchu podél stran kabiny a zabraňují 
tak znečištění dveřních klik a bočních oken. Větrací otvory jsou 
integrovány do jednotek světlometů, aby se omezilo znečištění 
v prostoru pod dveřními klikami.
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Zachovejte dobré věci a přidejte další
Její výrazný tvar pravoúhlé skříně a chytré rozvržení dělají z kabiny XF 
absolutního vítěze a číslo jedna mezi tahači pro dálkovou přepravu 
v Evropě. Proto společnost DAF neopustila zavedený koncept kabiny, 
ale vzala jeho stávající hodnoty jako výchozí bod pro vývoj nového 
interiéru.

Vybavení interiéru
Zcela nové obložení interiéru za použití nových materiálů, nová barevná 
schémata, delikátní zdobení a vynikající řemeslné zpracování povznesly 
celý interiér kabiny na výrazně vyšší úroveň.

Řízení
U tachografu jsou standardně také nové ukazatele odpočítávání 
zbývající doby jízdy a odpočinku, nové písmo i provedení přístrojového 
panelu, vylepšená nastavení pro úpornou jízdu, vylepšený prediktivní 
tempomat, nové materiály sedadel, zcela nový systém vytápění, 
ventilace a klimatizace s volitelnou funkcí využití zbytkového tepla, 
opatřený ovládací jednotkou se snadným použitím, zaměnitelné 
spínače a standardní stříbrné akcenty na volantu – to je jen několik 
klíčových slov, která představují celkové vylepšení týkající se pohodlné 
jízdy, úspory paliva a bezpečnosti.

Obytný prostor
Mimořádně velký obytný prostor v kabině XF zůstává i nadále. Stejně 
jako pohodlné sezení na lůžku, standardní vytahovací stolek ve 
středové konzole palubní desky a velké úložné prostory v prostoru nad 
hlavou, kam se dá umístit mikrovlnná trouba nebo kávovar. Nové vnitřní 
obložení kabiny a špičkový spínač osvětlení kabiny s integrovanou 
stmívací funkcí přispívají k ještě příjemnějšímu pobytu v kabině XF.

Spánek
Díky velké jednodílné matraci na dolním lůžku se pohodlí na spaní 
v kabině XF vyrovná těm úplně nejlepším na trhu. Vylepšený ovládací 
panel na zadní stěně s vypínačem osvětlení kabiny a volitelným 
luxusním ovládáním vytápění, stejně jako izolace kabiny a specifická 
opatření zabraňující stoupání chladu a vlhka zpod lůžka přispívají ke 
komfortnějšímu spánku.

Odkládací prostor
Velké úložné prostory nad hlavou a jedinečný objem úložných prostor 
pod spodním lůžkem nabízely jen málo možností pro vylepšení. To platí 
také pro přídavný úložný prostor pro malé předměty v podobě otvorů 
pro karty mýtného a vyklápěcích držáků na nápoje, které je možné 
snadno přeměnit na držáky větších hrnků ve středové konzole 
přístrojové desky a odkládací přihrádku u zadní stěny kabiny.
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XF Space Cab XF Super Space Cab

Odpružení kabiny:
Mechanické  
Vzduchové  

Přídavné osvětlení:
Mlhová světla  
Světla pro zatáčení  
Reflektory Skylights - 
Světlomety LED  

Příslušenství v barvě kabiny:
Oblast schůdků kabiny a blatníky  
Zrcátka  
Nasávání vzduchu  
Kliky dveří  

Interiér kabiny:
Vnitřní obložení v provedení Dark Sand nebo Exclusive  
Dekorativní proužky Rustica, Argenta nebo Piano Black  
Kožený volant  
Klimatizace  
Ovládání klimatizace kabiny  
Zbytkové teplo  
Automatická regulace teploty  
Noční zámek DAF Night Lock  
Chladnička  
Spodní lůžko se zásuvkou  

Lůžko:
Spodní lůžko – pěnová matrace  
Spodní lůžko – matrace Xtra Comfort  
Horní lůžko – nosič zavazadel  
Horní lůžko – pěnová matrace  
Bez horního lůžka  -
Středová záclonka  

Kabiny řady XF
Technické údaje

 =  základní
 =  volitelné
 - =  není použitelné

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.


