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A cabina de longa distância
O XF é facilmente reconhecível à distância pelas suas linhas 
arredondadas modernas, dominadas por uma grelha ampla e uma 
vasta secção superior em alumínio escovado, com o logótipo da DAF 
com borda cromada. Em combinação com os faróis de design 
elegante, com tecnologia LED opcional e com o para-choques 
dianteiro em aço, foi criado um aspeto renovado e moderno. As luzes 
de nevoeiro, com ou sem luzes laterais, estão integradas no 
para-choques.
Está disponível uma área grande debaixo do para-brisas para o nome 
e o logótipo da empresa do proprietário.

Os atrativos pormenores prateados das entradas na grelha, a 
admissão de ar do para-choques e a nova viseira quebra-luz opcional 
(instalados de série na Super Space Cab) completam o aspeto 
impressionante da cabina. 

Degraus de acesso amplos e pegas tornam a limpeza do para-brisas 
fácil e segura. O equipamento telescópico para limpeza e eliminação 
do gelo do para-brisas, instalado de série em cada XF, torna a limpeza 
ainda mais fácil e segura.

Aerodinâmica
O XF sofreu alterações aerodinâmicas ocultas na grelha e nas cavas 
das rodas para melhorar a eficiência aerodinâmica. De forma mais 
visível, os acessórios de gestão de ar, tais como os defletores de ar de 
tejadilho reguláveis e fixos, os ailerons laterais e as abas laterais, 
contribuem para reduzir o consumo de combustível. Melhoram 
também o aspeto geral do veículo e, como tal, contribuem para passar 
uma imagem positiva do operador.

Todas as variantes de cabina têm defletores de ar de canto com 
palhetas que direcionam o fluxo de ar ao longo dos lados da cabina, 
evitando, assim, incrustações nos manípulos das portas e nas janelas 
laterais. Os venturis de ar são integrados nas unidades dos faróis 
dianteiros para reduzir as obstruções na área por baixo dos manípulos 
da porta.
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Manter as coisas boas, adicionar mais ainda
O seu distintivo formato em caixa com ângulos retos e a sua 
disposição inteligente fazem da cabina do XF uma vencedora e o trator 
para longas distâncias número um na Europa. Por conseguinte, a DAF 
não abandonou este conceito comprovado de cabina, mas antes 
aproveitou os seus valores intrínsecos como ponto de partida para o 
desenvolvimento do novo interior.

Acabamentos interiores
Um novo acabamento interior completo com novos materiais, novos 
esquemas de cores, ornamentos subtis e a excelente mão de obra 
elevaram o interior da cabina no seu todo a um nível claramente 
superior.

Condução
Os novos contadores decrescentes do tacógrafo instalados de série 
para os tempos restantes de condução e descanso, os novos tipos de 
letras e estilo do painel de instrumentos do tablier, as definições 
melhoradas de condução eficiente do ponto de vista do consumo de 
combustível, o PCC melhorado, os novos materiais dos bancos, o 
sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado completamente 
novo com função de aquecimento para períodos de descanso e uma 
unidade de controlo fácil de manusear, os comandos intermutáveis e 
os pormenores prateados de série no volante são apenas algumas das 
palavras-chave que representam os melhoramentos globais em 
termos de conforto de condução, economia de combustível e 
segurança.

Habitação
A cabina do XF continua a ter um enorme espaço de habitação. De 
igual modo, a possibilidade de ter uma posição de sentado confortável 
na cama, o tampo de mesa extensível de série na consola central do 
tablier e os compartimentos de arrumação amplos na parte superior 
da cabina para colocação de um forno micro-ondas ou de uma 
máquina de café também continuam a marcar presença. O novo 
acabamento da cabina e o comando da luz interior topo de gama com 
função integrada de regulação da intensidade da luz tornam a 
permanência no interior da cabina do XF ainda mais agradável.

Descanso
Desde sempre, o conforto para descanso na cabina do XF, com o seu 
beliche inferior com colchão individual, é considerado o melhor do 
mercado. O melhorado painel de controlo da parede traseira com, 
entre outros, comando de iluminação interior da cabina e comando do 
aquecedor auxiliar opcional, bem como isolamento da cabina e 
medidas específicas para evitar o aumento do frio e da humidade por 
baixo do beliche, contribui para um maior conforto de descanso.

Arrumação
Os compartimentos de arrumação amplos na parte superior da cabina 
e o grande volume para arrumação existente por baixo do beliche 
inferior não deixam muita margem para melhoria. Tal aplica-se, 
igualmente, ao espaço de arrumação adicional para pequenos itens 
sob a forma de ranhuras para os bilhetes de portagem e suportes para 
copos retráteis, facilmente convertíveis em suportes para canecas de 
maiores dimensões na consola central do tablier e uma prateleira para 
arrumação na parede traseira da cabina.
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XF com Space Cab XF com Super Space Cab

Suspensão da cabina:
Mecânica  
Pneumática  

Luzes auxiliares:
Luzes de nevoeiro  
Luzes laterais  
Skylights - 
Faróis LED  

Acessórios na cor da cabina:
Área do degrau da cabina e guarda-lamas  
Espelhos  
Admissão de ar  
Manípulos da porta  

Interior da cabina:
Acabamento interior em Dark Sand ou Exclusive  
Faixas decorativas Rustica, Argenta ou Piano Black  
Volante em pele  
Ar condicionado  
Controlo da climatização da cabina  
Aquecedor para períodos de descanso  
Controlo automático da temperatura  
DAF Night Lock  
Frigorífico  
Beliche inferior com gaveta  

Cama:
Cama inferior – colchão de espuma  
Cama inferior – colchão Xtra Comfort  
Cama superior – porta-bagagens  
Cama superior – colchão de espuma  
Sem cama superior  -
Cortina central  

Cabinas da série XF
Especificações

 = básico
 =  opcional
 - =  não aplicável

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


