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ku. 

as realizacji dostaw.  

Z uwagi na dużo cech wspólnych ze swymi większymi 
braćmi z serii CF i XF kabinę z pojazdów LF można bez 
wątpienia uznać za godnego członka rodziny pojazdów 
DAF. 
 
Przeznaczeniem kabiny z serii LF jest manewrowanie 
w zatłoczonym i niekiedy chaotycznym ruchu ulicznym, 
jakże charakterystycznym dla transportu miejskiego. 

Wygląd zewnętrzny 
zaprojektowano 
dokładnie, aby 
przyciągał wzrok osób 
postronnych. Duża 
szyba zapewnia 
maksymalną 
widoczność na 
zatłoczonych ulicach 
oraz strefach załadun
Jeden lub dwa małe 

stopnie czynią kabinę przystępną podczas wsiadania 
i wysiadania podcz
 
Wymiary kabiny zoptymalizowano na potrzeby jazdy 
i pracy w zatłoczonych obszarach, a mimo tego wciąż jest 
w stanie zaoferować odpowiednią ilość miejsca i stosowne 
warunki do transportu lokalnego i krajowego, a nawet do 
tras międzynarodowych z nocnymi postojami. 
 

Środowisko pracy pojazdów serii LF nierzadko naraża 
kabinę na różnorodne drobne uszkodzenia. Oto przyczyna, 
dla której tak duży nacisk położono na odporność na 
uszkodzenia. Dolne części kabiny są chronione silnym 
stalowym zderzakiem z trzycentymetrowym odstępem na 
całej długości. Większość samych osłon została wykonana 
z najnowocześniejszych materiałów syntetycznych 
o wysokiej odporności na pęknięcia i uderzenia. Reflektory 
wyposażone są w niemal nietłukące się klosze ze szkła 
Lexan. 
 
Podsumowując, starannie zaprojektowany wygląd 
zewnętrzny kabin serii LF przyczynia się do zmniejszenia 
liczby nieplanowanych przestojów i obniżenia kosztów 
eksploatacji, zapewniając jednocześnie wysoką 

niezawodność, co owocuje 
potencjalnymi, znacznie 
większymi zyskami. 
 
Z kolei dla wielu firm, które 
są dumne z tego, że ich 
nazwy widnieją na kabinie 
z serii LF firmy DAF, 
przygotowano spory obszar 
pod przednią szybą na 
oznaczenia lub logo firmy. 
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 Kabina Day Cab LF45 Kabina Day Cab LF55 Kabina Day Cab LF55 18 t  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kabina Sleeper Cab LF45 Kabina Sleeper Cab LF55 Kabina Sleeper Cab LF55 18 t  
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Wnętrze 

 

Wnętrze kabiny DAF LF stanowi połączenie przemyślanego 
doboru materiałów i kolorów, harmonijnej stylistyki oraz 
perfekcyjne dopasowania i wykończenia, podobnie jak 
w kabinach DAF CF i XF. 
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a drzwiach. 

 
Zajmując miejsce za regulowaną kierownicą, za którą 
kierowca każdej postury znajdzie wygodną pozycję, 

poczujesz się jak pasażer 
luksusowego samochodu, 
a nie ciężarówki. Wszystkie 
elementy sterowania są 
łatwo dostępne na 
ergonomicznie 
zaprojektowanej, 
zakrzywionej desce 
rozdzielczej. 
W podstawowym 
wyposażeniu są 
zintegrowane przełączniki 
na kierownicy, z kolei 
tablica przyrządów jest 
identyczna z wersją 
spotykaną w prestiżowej 

kabinie XF105, włącznie z wielofunkcyjnym wyświetlaczem 
LCD. 
 
Skuteczna izolacja, wydajne ogrzewanie oraz wentylacja 
zapewniają komfort i ciszę podczas odpoczynku. 
 
Niski tunel silnika nie tylko pozwala na swobodne poruszanie 
się po kabinie, lecz zapewnia wystarczająco dużo miejsca, by 

zamontować podwójny fotel zmiennika pozwalający na 
przewóz dodatkowych pasażerów lub trzeciego kierowcy. 
 

Nad przednią szybą 
znajdują się dwa otwarte 
schowki zabezpieczone 
siatkami, trzeci ulokowany 
jest w konsoli środkowej 
deski rozdzielczej. Mniejsze 
przedmioty można umieścić 
w zamykanych 

pojemnikach znajdujących się n
 
W kabinie Day Cab znajduje się zamykany schowek 
umiejscowiony na komorze silnika wraz z dwoma uchwytami 
na butelki oraz otwarty pojemnik wielkości formatu A4 
z gumowymi paskami na pokrywie. Na tylnej ścianie kabiny 
zamocowana jest zdejmowana siatka. Narzędzia znajdują się 
za fotelem kierowcy.  
Jeśli zamontowany jest podwójny fotel zmiennika, pod 
siedziskiem dostępny jest kolejny schowek. 
W kabinie Sleeper Cab znajdują się trzy przenośne pojemniki 
o łącznej pojemności 85 litrów, dostępne po podniesieniu 
leżanki.  
 
Model LF Sleeper Cab firmy DAF, z dwumetrowym, 
jednoczęściowym materacem, jest jedynym w segmencie 
lekkich pojazdów do dystrybucji, który oferuje prawdziwe 
warunki do spania.  
Koncepcja LF sprawdza się świetnie, czy to w transporcie 
miejskim, czy też na trasach z nocnymi postojami. 
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Specyfikacja 

 

Elementy zewnętrzne / Elementy wnętrza / Wyposażenie 
opcjonalne 

Day Cab 
 

Sleeper Cab 
 

Elementy zewnętrzne: 
Szyba barwiona – kolor zielony 
Reflektory halogenowe z kloszami ze szkła Lexan 
System przeciwkradzieżowy 
Stalowy zderzak 
 
Wnętrze: 
Elektrycznie sterowane szyby 
Regulowana kolumna kierownicy 
Fotel kierowcy 
Fotel zmiennika 
Pasy bezpieczeństwa 
Dolna leżanka 
Złącze wyposażenia dodatkowego 
 
Wyposażenie opcjonalne: 
Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna 
Lusterko przednie 
Podgrzewana szyba przednia 
Światła zespolone w zderzaku 
System alarmowy 
Stały fotel kierowcy 
Pneumatyczny fotel kierowcy, luksusowy  
Podwójny fotel zmiennika 
Poduszka powietrzna 
Zintegrowany zestaw głośnomówiący 
Nagrzewnica dodatkowa 
Klimatyzacja 
Wywietrznik dachowy 
Schowek na komorze silnika 
Szyba tylna 
Zderzak i stopień w kolorze kabiny 
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Możliwość wyposażenia pojazdu w określoną funkcję dodatkową zależy od jego konfiguracji. Dostępność oraz parametry techniczne mogą się 
różnić w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z firmą DAF. Powyższe informacje mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia. 
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Informacje ogólne 

Bezpieczeństwo aktywne 
Układy bezpieczeństwa aktywnego, w które wyposażone 
zostały pojazdy DAF LF, zmniejszają ryzyko wypadku lub 
obrażeń pasażerów poprzez optymalizację obsługi oraz 
zapewnienie większej kontroli nad pojazdem 
w nieoczekiwanych sytuacjach drogowych.  
 
Kabina serii LF powstała z myślą o zapewnieniu doskonałej 
widoczności i prostego, ergonomicznego sterowania 
funkcjami związanymi z prowadzeniem pojazdu, dzięki 
czemu kierowca jest w stanie w pełni skupić się na drodze i 
ruchu ulicznym. Dobra izolacja kabiny zmniejsza hałas i 
zapobiega zmęczeniu kierowcy.  
Wypoczęty kierowca to czujny kierowca – jest ostrożniejszy 
w gęstym ruchu ulicznym i w mniejszym stopniu narażony 
na wypadek. 

Bezpieczeństwo pasywne 
Celem funkcji bezpieczeństwa pasywnego kabin 
w pojazdach DAF LF jest ochrona pasażerów w razie 
wypadku. Obejmują one stalową klatkę bezpieczeństwa 
stanowiącą element struktury kabiny, laminowaną szybę 
przednią oraz okna boczne wykonane ze szkła 
hartowanego. 
 
Miękkie materiały i brak ostrych krawędzi zmniejszają 

ryzyko obrażeń w przypadku 
kolizji. W skład wyposażenia 
zwiększającego standard 
bezpieczeństwa wchodzą 
trzypunktowe pasy 
bezpieczeństwa oraz 
zintegrowane zagłówki. 
Poduszka powietrzna 
dostępna jest w ramach 
wyposażenia dodatkowego. 
 
Wyraz dbałości 
o bezpieczeństwo 
pozostałych uczestników 
ruchu stanowią osłony 
przeciwnajazdowe oraz 
doskonały widok z czterech 
dużych, bezwibracyjnych 
lusterek wstecznych. 

Aerodynamika 
Zestawy spoilerów pojazdów DAF LF umożliwiają uzyskanie 
lepszej aerodynamiki jazdy, redukując zużycie paliwa. 
Podnoszą one również walory estetyczne kabiny oraz 
zapewniają dodatkowe miejsce na oznaczenia lub logo 
firmy. Szeroka gama opcjonalnych spoilerów obejmuje: 
• Spoilery dachowe oraz przedłużenia – redukują opór 

powietrza aż o 20 procent 
• Zestawy osłon bocznych oraz przedłużenia – 

zapewniają swobodny przepływ powietrza przez 
nadwozie 

 
Opcjonalne spoilery dostępne są w zestawach lub osobno. 
Oryginalne spoilery DAF zostały zaprojektowane w tunelu 
aerodynamicznym wraz z zewnętrznymi elementami kabiny, 
gwarantując nie tylko pełne dopasowanie, ale również 
niższe zużycie paliwa w porównaniu z częściami 
nieoryginalnymi. 
 

Powłoka lakiernicza 
Wytrzymała, wysokiej jakości powłoka lakiernicza stanowi 
doskonałą ochronę zewnętrznej części kabiny przez cały 
okres eksploatacji pojazdu. Pozwala to zachować jego 
wartość, gwarantując większy zwrot z inwestycji.  
Na odporną na korozję powłokę lakierniczą składa się 
dwustronnie cynkowana galwanicznie stal, której używa się 
do produkcji wewnętrznych i zewnętrznych płyt kabiny oraz 
różnorodnych wsporników. 
 
Części metalowe są następnie odtłuszczane, poddawane 
działaniu fosforanu cynku, a następnie gruntowane metodą 
elektroforezy i szpachlowane. Podwozie pokrywane jest 
powłoką PVC, a cała kabina dwuskładnikowym lakierem 
poliuretanowym.  
 
Do zabezpieczenia błotników, stopni kabiny, obramowania 
reflektorów oraz zderzaka używany jest szary lakier 
fakturowy. 
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