Cabines CF Euro 6-serie
EXTERIEUR

De cabine voor distributietransport

Aerodynamica

Het exterieur van de nieuwe CF-cabine heeft dezelfde

Windgeleidersets voor de nieuwe CF van DAF zorgen

opvallende stijlelementen die eerder al in de nieuwe

voor een betere aerodynamische efficiency en dragen

XF-cabine waren te zien. Het meest opvallend is de

derhalve bij aan een lager brandstofverbruik. Het netto

indrukwekkende grille met brede horizontale koel

resultaat betekent meer inkomsten per gereden

openingen en een verchroomd bovendeel met DAF-logo.

kilometer. Ze dragen tevens bij aan het algehele uiterlijk
van het voertuig en daarmee aan een positief imago van

Het moderne uiterlijk van de cabine wordt onderstreept

de ondernemer.

door de afgeronde hoeken van de cabine, nieuwe
koplampen en een stijlvolle bumper van gegalvaniseerd

De windgeleideropties voor de nieuwe CF Day Cab,

staal.

Sleeper Cab en Space Cab bevatten vaste of verstelbare
dakspoilers en fenders.

De afgeschuinde vorm van de cabine is behouden voor

Side-skirts voor het chassis van trekkermodellen kunnen

optimale manoeuvreerbaarheid bij beperkte ruimte en

de aerodynamica van de cabine aanvullen.

gemakkelijk rijden in druk verkeer. Er zijn diverse cabineuitvoeringen leverbaar zodat de Euro 6 CF-voertuigen
specifiek op de toepassing kunnen worden aangepast.
De volledige breedte over de spatschermen van 2,50 m
zorgt ervoor dat de aerodynamische afstemming met de
opbouw of oplegger optimaal is.
Door de grote opstaptreden en handgrepen kan de
voorruit gemakkelijk en veilig worden gereinigd. Met de
standaard aanwezige telescopische ruitenwisser en
ontdooispray kan deze reiniging zelfs vanaf de grond
worden uitgevoerd.
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Cabines CF Euro 6-serie
AFMETINGEN

Day Cab

PX-7 / MX-11

MX-13

Sleeper Cab

PX-7 / MX-11

MX-13

Space Cab

PX-7 / MX-11
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MX-13

Cabines CF Euro 6-serie
INTERIEUR

Het goede behouden, nieuwe zaken
toevoegen

Pedalen

Hoewel de basisvorm van de CF-cabines in de Euro

voor de koppeling (indien van toepassing), de bedrijfsrem

6-cabines behouden bleef, werden er veel wijzigingen

en de gasbediening. Het koppelingspedaal is dicht bij de

doorgevoerd om het cabine-interieur in zijn geheel flink

cabinevloer geplaatst voor een optimale controle bij

op te waarderen. Het resultaat is een uitnodigend

wegrijden. De andere twee pedalen zijn zodanig

interieur, waarbij de handige indeling elke chauffeur

geplaatst dat er eenvoudig tussen het gas- en rempedaal

onmiddellijk zal bevallen.

kan worden gewisseld en omgekeerd. Een extra voordeel

De nieuwe CF-cabine is uitgerust met hangende pedalen

is dat deze ruimte gemakkelijk kan worden gereinigd.

Interieurafwerking
Heldere kleurenschema's, keuze uit drie verschillende

Stoelen

afwerkingsstijlen voor het dashboard en de deuren, en

In de cabine van de nieuwe CF zijn er naast een andere

nieuwe materialen geven de cabine van de nieuwe CF

stoelbekleding nieuwe functies voor de stoelen

een frisse, moderne uitstraling. De kwaliteit van het

geïntroduceerd. Bij zowel de Luxury Air- als de Super

interieur van de CF Euro 6-cabine wordt ook benadrukt

Air-stoelen werd een verstelbare schoudersteun

door de onzichtbare bevestigingen van de

toegevoegd. De Super Air-stoel is ook voorzien van

dashboardpanelen en de smalle ruimten tussen deze

actieve stoelventilatie. Voor maximaal comfort wordt de

panelen.

lucht niet door de stoelkussens geblazen, maar wordt
deze weggezogen.

Rijden
Het dashboard bevat nieuwe schakelaars, een

Standverwarming

multifunctionele hoofdverlichtingsschakelaar en een

De leidingen van de lucht/lucht-standverwarming bieden

instrumentenpaneel waarin het 5-inch TFT-kleurenscherm

een optimale verdeling van de warme lucht door de

met Driver Performance Assistant onmiddellijk de

cabine, met luchtuitlaten aan beide zijden van de

aandacht trekt. Schakelaars met vergelijkbare functies

motortunnel en op de motortunnel zelf.

zijn bij elkaar gegroepeerd om ze gemakkelijk te kunnen
vinden. Het dashboardzijpaneel bevat een dubbele
DIN-sleuf, een nieuwe, stijlvolle bedieningshendel voor de
parkeerrem en een nieuw bedieningspaneel voor de
verwarming.
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Cabines CF Euro 6-serie
SPECIFICATIES

Day Cab

Sleeper Cab

Space Cab

Mechanisch







Lucht







LED-dagverlichting







LED-koplampen







Mistlampen en bochtverlichting







Skylights

-

-



Cabinevering:

Verlichting:

Cabine-interieur:
Kleur afwerking interieur
Decoratie interieur
Driver Performance Assistant (DPA)
Chauffeursstoel
Bijrijdersstoel

Earth*

Earth*

Earth*

Standaard*

Standaard*

Standaard*







Comfort Air*

Comfort Air*

Comfort Air*

Basis*

Basis*

Basis*

Derde stoel



-

-

Opbergruimte op de motortunnel



-

-

Koellade

-





Onderbed - Xtra Comfort-matras

-





Airconditioning







Automatische temperatuurregeling**







Lederen stuurwiel







Standverwarming/timer







Dakluik

*

*

*

Truck Navigation Radio (TNR)







Elektrisch verstelbare en verwarmde hoofdspiegels







Zonnekap







Onderste deel van cabine in cabinekleur







Spiegelkappen in cabinekleur







Cabine-exterieur:

**
*

= basis bij MX-11-motor
= meer varianten beschikbaar

 = basis
 = optioneel

-

= niet van toepassing

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.
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