
Uitstekend comfort
Voertuigen in de DAF CF-serie worden voor een groot aantal 
toepassingen gebruikt, waaronder distributie, bouwtransport, 
gemeentelijke diensten, op snelwegen, bouwplaatsen of zelfs 
hobbelige off-roadwegen. Een optimaal zitcomfort is nodig voor een 
gezonde en veilige werkomgeving, ongeacht de omstandigheden. In 
nauwe samenwerking met de stoelfabrikant heeft DAF een 
geavanceerd stoelprogramma ontworpen dat aan alle wensen van de 
chauffeur voldoet.

Vier verschillende uitvoeringen van de luchtgeveerde stoel bieden een 
uitstekend comfort gecombineerd met ergonomische, intuïtieve 
bediening van de functies. Alle stoelen zijn uitgerust met geïntegreerde 
hoofdsteun, driepuntsgordel, verstelmogelijkheid van de zitpositie, 
pneumatische lendensteun en - afhankelijk van het stoeltype - 
verwarming met twee standen voor de zitting en de rugleuning.

Een comfortabele werkplek, uur na uur
Wanneer de chauffeur de gewenste stoelpositie heeft ingesteld,  
kan hij deze comfortabele positie altijd direct terugvinden zonder deze 
opnieuw in te hoeven stellen - onmisbaar in distributieachtige 
toepassingen. De nieuwe materialen voor de bekleding zijn zorgvuldig 
geselecteerd, niet alleen op optimaal comfort, maar ook op 
vuilafstotendheid en reinigingseigenschappen. Ademende stoffen zijn 
gevoerd met een dikke vochtabsorberende laag om de hele dag een 
optimaal microklimaat en het hoogste comfort te behouden.

De Xtra Leather Air-stoel heeft een prestigieuze "two-tone" vollederen 
bekleding met stijlvolle dubbele stikwerkaccenten, die perfect passen 
bij de Exclusive-interieurafwerking van de cabine. Deze stoel kan 
worden gecombineerd met het stuurwiel in Exclusive lederlook.

Intuïtieve bediening
Ergonomische bediening was een belangrijke eis in de ontwerpfase. 
Bedieningselementen met royale afmetingen zijn logisch gerangschikt, 
zodat deze eenvoudig te vinden zijn en hun functies niet verkeerd 
worden toegepast. 
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A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

Basic1) Comfort Luxe Super Xtra Leather

 

Vering Vast Lucht Lucht Lucht Lucht 

Stoelkussendemper met vier standen - - • • • 

Sneldaalverstelling - • • • • 

Verstelling in lengterichting / verticaal (mm) 220 / - 220 / 145 220 / 145 220 / 145 220 / 145 

Hoekverstelling rugleuning en lengteverstelling  
stoelkussen 

• • • • • 

Verstelbare schoudersteun - - • • • 

Neigverstelling stoel - • • • • 

Lendensteunkussen midden, onderste - • • • • 

Lendensteunkussen midden, bovenste - - • • • 

Lendensteunkussens links en rechts - - • • • 

Verwarming met twee standen - - • • • 

Actieve stoelventilatie - - - • • 

Hoogteverstelling veiligheidsgordel (mm) - 60 60 60 60 

Stoelbekleding Stof Stof Stof 2) Leer 

1) Alleen leverbaar als bijrijdersstoel
2) Stoelbekleding voor Super Air:

• Voorste gedeelte van het stoelkussen en bovenste gedeelte van de rugleuning: stof
• Achterste gedeelte van het stoelkussen, stoelranden en onderste gedeelte van de rugleuning: alcantara
• Linker- en rechterzijde van de stoel en hoofdsteun: leer

Verstelbare armsteun aan de binnenzijde.
Een verstelbare armsteun aan de binnenzijde van de chauffeursstoel is optioneel. Omdat de armsteun zelfs in ingeklapte stand de bereikbaarheid van 
de versnellingspook hindert, wordt deze niet aanbevolen voor handgeschakelde versnellingsbakken in toepassingen waarbij veel wordt geschakeld.
De optionele armsteun aan de binnenzijde van de Xtra Leather Air-stoel wordt geleverd met leren bekleding.
De Xtra Leather Air-chauffeursstoel kan worden gecombineerd met het stuurwiel in Exclusive leerlook.

Afhankelijk van de voertuigconfiguratie is een bepaalde optie eventueel niet mogelijk. De beschikbaarheid en specificatie kunnen per land verschillen.  
Neem voor meer informatie contact op met de DAF-organisatie. Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden.
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