
Os camiões LF da DAF são construídos para entregas na área 
urbana e regional. O condutor tem de fazer manobras em áreas 
densas e entrar e sair constantemente, por isso o banco  
é concebido para ser seguro, duradouro e ergonómico.  
As características de segurança, tal como os apoios para a 
cabeça e os cintos de segurança de três pontos não só satisfazem 
os requisitos legais, como também contribuem para o conforto  
e comodidade do condutor.

Regulação ideal
Os bancos LF da DAF são ajustáveis, acomodando facilmente 
condutores de todos os tamanhos. É sempre possível encontrar  
a posição de condução mais confortável.

Banco de passageiros duplo
As cabinas Day Cab e Day Cab alargada da série LF podem ser 
especificadas com um banco de passageiros duplo fixo. O banco 
de passageiros duplo da Day Cab alargada inclui um cinto de 
segurança subabdominal na posição de banco interior e um cinto 
de segurança de 3 pontos na posição de banco exterior; a Day 
Cab alargada é sempre especificada com um cinto de segurança 
de 3 pontos.

Estão disponíveis duas 
execuções diferentes:

Banco de passageiros duplo padrão, 
apenas para Day Cab
• estofos em veludo ou vinil (opcional)
• espaço de arrumação debaixo do 

banco exterior inclinando o assento

Banco de passageiros duplo de luxo 
para Day Cab e Day Cab alargada
• estofos em veludo
• apoios para a cabeça
•  descanso dos braços na posição 

de banco interior
• encosto interior rebatível para ser 

utilizado como mesa
• espaço para arrumação com fecho 

debaixo do assento do banco 
exterior assistido por biela de 
reforço.
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Fixa

 Standard 
com 

suspensão 
pneumática  

Luxury 
com 

suspensão 
pneumática

 

Condutor

Suspensão Fixa Pneumática Pneumática

Ajuste do amortecedor da suspensão - - •

Controlo manual de abaixamento rápido - • •

Regulação longitudinal/vertical (mm) 180/- 180/120 180/120

Ajuste do ângulo do encosto • • •

Dispositivo deslizante do assento do banco • • •

Ajuste do ângulo do assento do banco - • •

Apoio para a cabeça integrado • • •

Controlo pneumático do apoio lombar - - •

Aquecimento do assento do banco controlado termoestaticamente - - •

Cinto de segurança de 3 pontos no pilar B integrado integrado

Estofos da parte da frente do banco veludo ou vinil veludo veludo

Estofos da parte de trás do banco vinil vinil veludo

Estofos das bordas do banco veludo ou vinil veludo veludo

Acompanhante

Suspensão Fixa Pneumática não

Regulação longitudinal/vertical (mm) 180 180/120 aplicável

Ajuste do ângulo do encosto • •

Apoio para a cabeça integrado • •

Apoio para os braços ajustável no lado interior no lado interior

Cinto de segurança de 3 pontos no pilar B integrado

Estofos da parte da frente do banco veludo ou vinil veludo

Estofos da parte de trás do banco vinil vinil

Estofos das bordas do banco veludo ou vinil veludo

Dependendo da configuração do veículo, pode não estar disponível uma determinada opção.  
A disponibilidade e especificação podem variar conforme o país. 
Para obter mais informações entre em contacto com a DAF. Sujeito a alterações sem aviso prévio.
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