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De trucks van DAF LF-serie zijn gebouwd voor stedelijke en 

regionale distributie. De chauffeur moet door gebieden met 

dichte bebouwing manoeuvreren en vaak in- en uitstappen, 

dus moet de stoel veilig, duurzaam en ergonomisch zijn. 

Veiligheidskenmerken als geïntegreerde hoofdsteunen 

en driepuntsgordels voldoen niet alleen aan wettelijke 

voorschriften, ze bieden ook extra comfort en gemak.

Optimale verstelbaarheid
De stoelen van de DAF LF-serie zijn optimaal instelbaar 

en dus ruim genoeg voor iedere chauffeur, ongeacht zijn 

postuur. Hij kan altijd de meest comfortabele rijpositie 

instellen.

Tweezitsbank
De cabine van de LF-serie kan worden gespecificeerd 

met een vaste tweezitsbank. Op de tweezitsbank 

is de zitplaats aan de binnenzijde uitgerust met een 

heupgordel en de zitplaats aan de buitenzijde met een 

driepuntsveiligheidsgordel.

Er zijn twee verschillende uitvoeringen leverbaar:

Standaard-tweezitsbank, uitsluitend voor de Day Cab.

• velours of (optioneel) vinylbekleding

• opbergruimte onder buitenste zitplaats dankzij 

opklapbaar kussen

Luxe tweezitsbank, voor de 

Day Cab, Sleeper Cab en 

Extended Day Cab

• velours bekleding

• hoofdsteun op zitplaats 

aan buitenzijde

• armsteun voor zitplaats 

aan binnenzijde

• wegklapbare rugleuning 

voor zitplaats aan 

binnenzijde, kan als tafel worden gebruikt

• afsluitbare opbergruimte onder weggeklapt stoelkussen 

(deksel met gasveer)
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Vast
Standaard

Luchtgeveerd
Luxe

luchtgeveerd

Chauffeur 

Vering Vast Lucht Lucht 

Afstelling schokdemper - - • 

Handmatige bediening voor snel dalen - • • 

Afstelling in lengterichting / verticaal (mm) 180 / - 180 / 120 180 / 120 

Hoekverstelling rugleuning • • • 

Stoelkussenrail • • • 

Verstelling hoek stoelkussen - • • 

Geïntegreerde hoofdsteun • • • 

Pneumatische bediening van lendensteun - - • 

Thermostatisch geregelde stoelkussenverwarming - - • 

Driepuntsveiligheidsgordel op B-stijl geïntegreerd geïntegreerd

Bekleding voorzijde van stoel velours of vinyl velours velours

Bekleding achterzijde van stoel vinyl vinyl velours

Bekleding zijwangen stoel velours of vinyl velours velours

Bijrijder 

Vering Vast Lucht niet van

toepassingAfstelling in lengterichting / verticaal (mm) 180 180 / 120

Hoekverstelling rugleuning • •

Geïntegreerde hoofdsteun • •

Verstelbare armsteun aan de binnenkant aan de binnenkant

Driepuntsveiligheidsgordel op B-stijl geïntegreerd

Bekleding voorzijde van stoel velours of vinyl velours

Bekleding achterzijde van stoel vinyl vinyl

Bekleding zijwangen stoel velours of vinyl velours

Afhankelijk van de voertuigconfiguratie is een bepaalde optie eventueel niet mogelijk. De beschikbaarheid en specificatie 

kunnen per land verschillen. Neem voor verdere informatie contact op met de DAF-organisatie. Wijzigingen voorbehouden.


