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In roerige tijden is vertrouwen houden in de toekomst niet altijd vanzelfsprekend. Uitdagingen zijn er volop. Maar juist in 
deze periodes van onzekerheid komt het beste in ons naar boven. Zien we mogelijkheden en krijgt innovatie de ruimte. 
Daarom investeerde DAF onder andere in de bouw van een nieuwe cabinefabriek in het Belgische Westerlo. Omdat 
we als organisatie geloven in een toekomst van vooruitgang en nóg efficiëntere oplossingen voor stadsdistributie en 
wegvervoer. Met gepaste trots laten we u in dit magazine kennismaken met de baanbrekende New Generation DAF, die 
nieuwe maatstaven zet op het gebied van efficiency, veiligheid en chauffeurscomfort. De toekomst begint nu. 

Wij staan als DAF-dealer voor u klaar met advies, service en voertuigen op maat. Nu én in de toekomst.  

Start the Future



Kilometers maken in de zomerzon is aangenamer in een gekoelde cabine. Maar ook als uw voertuig 
stilstaat tij dens laden en lossen of tij dens een rustpauze is een comfortabele binnentemperatuur een must. 
De TRP Parking Cooler is dan de beste keuze.

Deze brandstofbesparende standairco is geschikt voor bij na alle truckmodellen en krij gt zij n voeding tot maar liefst 
8 uur lang rechtstreeks van de accu. Dit scheelt in de kosten en voorkomt onnodige uitstoot van uitlaatgassen.  

De TRP Parking Cooler  

• Standairco met het hoogste koelvermogen in zij n 
klasse

• Aan- en uitschakelen via afstandsbediening of 
plafondpaneel

• Montagekits beschikbaar voor bij na alle 
truckmodellen van de meeste merken

DAF Originele Onderdelen voor uw airco    

• Eenvoudig via ons te bestellen op chassisnummer 
• Vervangingsdelen met de betrouwbaarheid en 

kwaliteit die u gewend bent
• Perfect passend en met behoud van de originaliteit 

van uw DAF truck

Dag en nacht 
koel en comfortabel

€ 269,00

DAF Originele Aircocompressorkoppeling
• Beschikbaar voor XF en CF Euro 4/5/6
• Neem contact met ons op voor andere toepassingen

Onderdeelnr.
1856730

(XF105-CF85)
€ 1.295,00

TRP SlimCool voor alle merken trucks
• SlimCool dakairco: een oplossing voor alle truckmerken en -typen
• Merkspecifieke montagekits beschikbaar

Onderdeelnr.
1541251

SlimCool voor alle merken



Denk vooruit
DAF’s continue ontwikkeling van elektrische 
distributietrucks is goed nieuws voor transportpioniers 
die voorsorteren op een toekomst van emissieloze 
stadsdistributie. De toepassing van een nieuwe 
generatie batterij en betekent een grotere actieradius 
én een forse gewichtsbesparing, wat de inzetbaarheid 
en de effi ciency van de truck uiteraard ten goede komt. 
Deze innovaties lopen in de pas met de ontwikkeling 
van aanvullende Electrical Vehicle (EV)-laadoplossingen. 

Klaar voor de toekomst
De nieuwe PACCAR Chargers beschikken over 
dezelfde bewezen e-technologie, betrouwbaarheid 
en veelzij digheid als de elektrische voertuigen van 
DAF. Voor elke specifi eke situatie is er een EV-
laadoplossing die bij  uw business past. Het gamma 
van oplaadsystemen omvat zowel compacte mobiele 
laadstations als snelladers die in slechts 60 minuten 
een 80% volle accu opleveren. Daarnaast leveren 
meerdere modellen nu al hogere stroomsterktes voor 
de laadbehoeften van de toekomst. Voor elke PACCAR 
Charger geldt: uptime, kwaliteit, connectiviteit en 
bedieningsgemak staan bovenaan. 

PACCAR Chargers: 
nieuwe energiebronnen 
voor transportpioniers 
  DAF loopt voorop in de ontwikkeling van elektrische voertuigen. 

Als een van de eerste Europese truckfabrikanten testte DAF 

elektrische vrachtwagens bij  klanten om er praktij kervaring 

mee op te doen. Met succes: de DAF CF Electric werd al in 2019 

bekroond met de Green Truck Logistics Solution. En met de 

recente introductie van de LF Electric, een distributietruck met 

een actieradius van tot maar liefst 280 fl uisterstille en emissievrij e 

kilometers, is een nieuwe mij lpaal bereikt. Een introductie die 

samengaat met een uitgebreid aanbod aan PACCAR Chargers. 

De voordelen van PACCAR Chargers: 
•  Altij d een EV-laadoplossing die past bij  uw 

transportbehoefte
•  De beste match met uw DAF LF / CF Electric voor nu 

en in de toekomst
•  CCS2 EU Connector: ook geschikt voor andere 

elektrische commerciële voertuigen
•  Complete ontzorging: inclusief 2 jaar full service
•  CE gecertifi ceerd conform de hoogste 

veiligheidsnormen
• Draadloze software updates & upgrades

Advies dat aansluit
Wij  adviseren u graag bij  uw keuze voor een 
toekomstbestendig oplaadsysteem op maat. En voor 
de installatie van de PACCAR Charger op locatie zij n 
wij  vanzelfsprekend uw partner. 



“Het plannen en rijden met een elektrische 
truck vraagt een andere mindset. Je moet 
zorgen dat het traject bij de truck past – en 
niet omgekeerd. Voor de optimale inzet van 
de truck is het belangrijk dat je de batterijen 
kunt opladen tijdens het laden en lossen. De 
elektrische truck kan voor stedelijke distributie 
een geweldig alternatief zijn.”

Eveline Manders
Tinie Manders Transport



We treffen Bart in een voor nieuwsgierige ogen 
vakkundig afgeschermde ruimte op het enorme 
fabrieksterrein van DAF in Eindhoven. Het is begin 
april. Buiten jaagt de wind de voorjaarssneeuw bij na 
horizontaal tegen het pand. “Voor ons zit het meeste 
werk erop”, lacht hij  terwij l hij  ontspannen voorgaat 
naar een handvol pre-productiemodellen waar nog 
aan wordt gewerkt. “Dat is een fi jn gevoel! Zo’n 
aanloopfase naar de introductie is net zo spannend als 
bij zonder. Je leeft er zó lang naartoe.”

From scratch begonnen
De eerste schetsen van deze geheel nieuwe generatie 
trucks maakte hij  met zij n team al in 2014. “We 
begonnen from scratch; met een wit vel papier. We 

konden alle kanten op. Ons eisenpakket was duidelij k: 
effi ciënt, veilig én comfortabel.”

“Normaalgesproken ontwerp je bij  het vormgeven 
van voor naar achteren. Maar ditmaal zij n we bij  de 
achterzij de van de cabine begonnen. Daarvan liggen de 
contouren immers vast: een opbouw of trailer is negen 
van de tien keer groot en hoekig en zowel maximaal 
breed als maximaal hoog. Een denkbeeldige container 
is dus een prima ij kpunt, maar achterstevoren werken is 
voor een truck designer écht net zoiets als omgekeerd 
denken; die werkt normaliter liever vanaf de neus.”

Financiële afdeling enthousiast
De Design Director pakt een dikke stift en een leeg 

Effi ciënt, veilig 
én comfortabel 
Het ontwerpen van een volledig nieuwe serie 

trucks voor de lange afstand en het zware 

transport is een uitdaging van formaat. DAF’s 

Design Director Bart van Lotringen over 

keuzes en consistentie bij  het tekenen van de 

New Generation DAF trucks. Over luisteren 

en de stem van chauffeurs. Over omgekeerd 

denken. De wetten van aerodynamica. En 

over inside-out ontwerpen.

Door: Philip van Hasselt 



A3 en visualiseert vervolgens met een paar streken 
inkt hoe het team van aerodynamica-specialisten en 
ontwerpers elkaar uiteindelij k vonden. “De centrale 
vraag was hoe je de lucht zo effi ciënt mogelij k naar 
achteren kon leiden zonder in te boeten op direct zicht 

en ruimte. Het antwoord: met fraaie, parabolische radii 
aan de zij kanten, naar het dak. Met een subtiele bolling 
in de voorruit en diepere side-skirts. Met zorgvuldig 

vormgegeven spiegels of nog beter: camera’s. Met 
wielkasten die geïnspireerd zij n op die van een 
DTM racewagen. Geen centimeter van het ontwerp 
ontsnapte aan onze aandacht. Het resultaat? 22% 
aerodynamische winst! Dat vertaalt zich in tot 7% 

brandstofbesparing!” Met pretlichtjes in de ogen: “Daar 
wordt de fi nanciële afdeling van onze klant enthousiast 
van!” 

“We begonnen met een wit vel papier – en konden alle 
kanten op. Ons eisenpakket was duidelij k: effi ciënt, veilig én 
comfortabel”



In één woord: premium
Het design van de nieuwe serie is een eyecatcher 
van de bovenste plank. “Als ik de nieuwe generatie 
trucks met één woord zou moeten omschrijven, is dat 
‘premium’. Zowel van binnen als van buiten. Aan de 
buitenkant is de grille hét visitekaartje van DAF. Stoer 
en stevig. Elegant en hoogwaardig. Daar komt wat áán. 
Het front heeft altijd LED verlichting en weerspiegelt 
de eigenschappen van élke DAF en die worden nu 
sterker dan ooit geaccentueerd: onderscheidende 
topkwaliteit.”

Ontwerpen van binnen naar buiten en andersom
“Ik ben eigenlijk veel meer een ruimte-ontwerper 
dan een vormgever. Meer een architect dan een 
kunstenaar.”, stelt Bart, waarmee hij zoveel wil zeggen 

als dat voor hem de binnenkant van de truck minstens 
net zo belangrijk is als de buitenkant. “De cabine is de 
werkplek en het thuis voor de man of vrouw achter het 
stuur en moet de chauffeur daarom maximaal comfort 
en leefruimte bieden. Als ontwerper zou ik de hoeken 
van de cabine het liefst helemaal naar buiten duwen om 
zo een zo groot mogelijk interieur te creëren. Inside-out 
ontwerpen. Maar vanuit het oogpunt van aerodynamica 
wil je de voorzijde zo schuin mogelijk laten lopen. 
Want dat vermindert de luchtweerstand en verlaagt het 
brandstofverbruik.”

Motivatie
Die keuzes die Bart heeft gemaakt zijn mede bepaald 
door de wensen van de chauffeurs. Geen l’art pour 
l’art. Als hij plaatsneemt achter het stuur van een 
pre-productiemodel kijkt Bart stralend om zich heen. 
Hij is overduidelijk trots op het product dat zich als 
een warme werkplek om hem heen vouwt. Zijn blik 
glijdt tevreden over het fraaie dasboard. Hij activeert 
het tweede display, draait aan een paar knoppen en 
laat zijn hand rusten op de topper die op het bed ligt. 
Zichtbaar content: “Moet je voelen hoe zacht en fijn de 
materialen aanvoelen!” 

Bart stelt zijn vaardigheden het 
liefst in dienst van anderen, zoals 
hij dat zelf noemt. “Weten dat je 
iets bijdraagt aan het geluk van een 
ander, dat je het werkende leven van 
de chauffeur duurzaam verbetert, 
dat voelt geweldig. Je kunt het 
gerust een persoonlijke driver van mij 
noemen.” Daarom ook genoot hij van 
de uitvoerige discussies die hij met 
chauffeurs voerde over hun wensen 
voor de nieuwe cabine. Wat is de 
waarde van een extra groot bed en 
een geweldige zitpositie? Hoeveel 
aflegruimte is er op het dashboard 
nodig? Wat verwacht een chauffeur 
van camera’s en spiegels? Bart’s 
team vond steevast een oplossing die 
alle partijen gelukkig stemt. 

Veiligheid voor alles 
Bart: “Een DAF staat sinds jaar en dag 
synoniem voor de fijnste werkplek 
op de weg: veilig, comfortabel en 
alles onder handbereik.” En zelfs met 
het personaliseren van de cabines 
hield het ontwerpteam rekening 
“Chauffeurs weten nou eenmaal heel 
goed wat ze willen.” De trend van 
digitale personalisatie zie je terug in 
het dashboard. Zo zijn de twee grote 
schermen in het dashboard van de 
XF, XG en XG+ voor een groot deel 
aan te passen. Android Auto en Apple 

Bart van Lotringen

“Ik ben eigenlijk veel meer een 
ruimte-ontwerper dan een 
vormgever. Meer een architect 
dan een kunstenaar. De vorm 
moet de functie volgen.”



Car Play doen hier hun intrede. Wat opvalt is de keuze 
voor fysieke knoppen in plaats van touchscreens met 
(vaak lange) menu’s. De basisfuncties van een truck 
moeten altijd onder handbereik zijn. Hands on the 
wheel, eyes on the road. Veiligheid voor alles.  

Lijnen geven een ontwerp karakter
‘Rond’ en ‘zacht’ mogen dan de trend zijn om 
voertuigen als innovatief neer te zetten, Barts creaties 
worden gekenmerkt door een onderscheidende 
lijnvoering. En daar blijft hij aan vasthouden “Dun 
of juist dik aangezette lijnen geven een ontwerp 
karakter. Van enkel zachte, ronde vormen word ik niet 
enthousiast.” Bart wijst op het kenmerkende lijnenspel 
van de cabines, dat al aan de voorzijde wordt ingezet. 

“De nieuwe XF, XG en XG+ zijn in principe rond, 
maar zo ogen ze niet. Elke lijn is functioneel maar ook 
bedoeld om de aerodynamica te verbeteren. Geen 
versieringen om te versieren, dus.”

Gamechangers  
DAF is de eerste die inspeelt op de nieuwe Europese 
regelgeving waarin de afmetingen en vorm van trucks 
losser worden gelaten. Of de druk hoog was? “Het 
primaire doel was niet om een iconische truck neer 
te zetten, dat bepaalt de tijd zelf; wél een truck die 
aanspreekt, die eigentijds én goed doordacht is. De 
spirit van innovatie hebben we ten volle willen uit-
nutten. Het resultaat is evenwel een écht DAF-product; 
een visuele magneet aan de buitenkant en met een 
enorm interieur dat voor merkentrouw zorgt: dé 
werkplek waar elke chauffeur van droomt. Ik ben trots 
op de duidelijk eigen ziel van onze nieuwe generatie 
trucks. De XF, XG en XG+ markeren een nieuw era; het 
zijn gamechangers.”

“Als ik de nieuwe generatie 
trucks met één woord zou 
moeten omschrijven, is dat 
‘premium’.”



Dwars door Europa,
midden in de maatschappij 
Een goed onderhouden truck verbruikt minder brandstof en dat resulteert in lagere 
kosten per kilometer. Dat kan procenten schelen. Wanneer u beschikt over een 
omvangrij ke vloot, zoals Transport Veynat, is de rekensom snel gemaakt. Pierre-
Olivier Veynat, voorzitter van de Raad van Bestuur van Transport Veynat, neemt ons 
mee naar het verleden, het heden en de toekomst van een bedrij f dat zuinig is op zij n 
kapitaal.

Steeds meer paardenkrachten
In 1884 start Pierre-Oliviers grootvader Jules Veynat 
een transportbedrij f dat vracht vervoert tussen de 
haven van Bordeaux en de binnenstad. Zij n wagenpark 
bestaat uit paard en wagen. Halverwege de jaren ’70 
gaat de onderneming de wij nproducten uit Bordeaux 
internationaal distribueren. Vandaag de dag is 
Transport Veynat Frankrij ks grootste transporteur van 
vloeistoffen van en voor de voedingsmiddelenindustrie, 
zoals olij folie en fruitsappen, met kantoren in Spanje, 
Polen en België. Het huidige wagenpark telt onder 
andere 185 DAF trucks, en dan specifi ek van het type 
XF. Pierre-Olivier: “Met de lange afstanden die onze 
chauffeurs afl eggen, is de Super Space Cab vanwege 
het geboden comfort de meest logische keuze. Een 
andere reden voor ons om voor DAF te kiezen is het 
lage brandstofverbruik.”

Meerwaarde van preventief onderhoud
Het Franse transportbedrij f beschikt over een eigen 
onderhoudswerkplaats met goed opgeleide monteurs. 
Een groot deel van het periodiek onderhoud, zoals 
de vervanging van remsystemen of onderhoud aan 
de versnellingsbak, gebeurt dus bij  het bedrij f zelf. 
Voor gecompliceerdere reparaties en bij voorbeeld 
het onderhoud van de geavanceerde systemen die 
bij dragen aan optimale voertuigeffi ciency schakelt 
de onderneming haar DAF-dealer in. Pierre-
Olivier: “We werken al meer dan 10 jaar met een 

onderhoudsprogramma op 
maat, dat continu wordt 
geoptimaliseerd door onze 
wagenpark Manager. Maar met 
meerdere truckmerken in onze 
vloot en voertuigen die over 
steeds meer en complexere 
technologie beschikken, is 
een nauwe samenwerking 
met de dealer essentieel om 
de inzetbaarheid van onze 
voertuigen te garanderen. Ik 
spreek wel eens met chauffeurs 
die al sinds de jaren ’80 bij  
ons werken. Die vragen zich 
soms af waar al die preventieve 
onderhoudsbeurten voor nodig 
zij n. Je hoort ze gekscherend zeggen dat er vroeger, 
na 100.000 afgelegde kilometers, hooguit wat olie 
werd bij gevuld. Ik kan niet ontkennen dat preventief 
onderhoud geld kost. Maar daar staat een veel veiliger, 
energiezuiniger en milieuvriendelij ker wagenpark 
tegenover, waardoor we op langere termij n weer geld 
besparen.”

Midden in de maatschappij 
Ook al rij den de 750 chauffeurs van Transport Veynat 
naar alle uithoeken van Europa, de onderneming 
staat midden in de samenleving. Het bedrij f neemt 

€ 433,50
VANAF

DAF Filterservicekit MX11
• Alle filters in één doos voor XY-onderhoud
• Originele producten ontworpen voor DAF Trucks

Type Motortype Onderdeelnr. Actieprijs

CF Euro 6 MX11 SSI 1718677 € 433,50

CF Euro 6 MX11 ESI 1718701 € 493,00

XF Euro 6 MX11 SSI 1718698 € 442,00

XF Euro 6 MX11 ESI 1718699 € 501,50

€ 24,95
VANAF

TRP Remklauwreparatiesets voor Knorr
• Originele TRP oplossing
• Voordelig alternatief voor het  

vervangen van de remklauw
• Volledig assortiment  

voor alle merken

Product omschrijving Type Onderdeelnr. Actieprijs

Reparatieset (afdichting en geleiding) SB / SL / SM /  SN 2169198 € 49,95

Reparatieset (nokken) SN6 / SN7 / SK7 2169199 € 24,95

Reparatieset (afdichting en geleiding) SB5 / SB6 / SB7 2169200 € 52,50

Reparatieset (afdichting en geleiding) ST7 2169206 € 25,50



zij n maatschappelij ke verantwoordelij kheid en heeft 
scherpe duurzaamheidsambities. Het terugbrengen 
van de CO2-emissie en circulair werken, waarbij  afval 
wordt ingezameld en hergebruikt, zij n daar mooie 
voorbeelden van. En gedurende de pandemie doneerde 
en vervoerde Transport Veynat duizenden mondkapjes 
richting zorginstellingen. Pierre-Olivier is trots op de 
ingezette koers van het bedrij f: “Wij  beseffen dat we 
een grote bij drage kunnen leveren aan ons klimaat en 
staan open voor nieuwe initiatieven. Zo testen we als 
een van de eerste transportbedrij ven in Frankrij k nieuwe 

alternatieve brandstoffen als ethanol. Onze chauffeurs 
dragen met milieubewuster rij gedrag ook hun steentje 
bij . Wij  stimuleren dat en zij n daarom partner van DAF’s 
Eco Drive, als onderdeel van de DAF Driver Challenge. 
We willen samen vooruit.”

€ 52,50
VANAF

TRP Remklauwreparatiesets voor Wabco
• Gefabriceerd voor originele pasvorm en prestaties
• Hoge temperatuurbestendigheid
• Dekt veelvoorkomende typen remsystemen

Product omschrijving Type Onderdeelnr. Actieprijs

Reparatieset (afdichting en geleiding) MAX 22 2169208 € 52,50

Reparatieset (afdichting en geleiding) PAN 17 2169209 € 52,50

Reparatieset (afdichting en geleiding) PAN 19/22 2169210 € 52,50

€ 433,50
VANAF

DAF Filterservicekit MX13
• Alle filters in één doos voor XY-onderhoud
• Originele producten ontworpen voor DAF Trucks

Type Motortype Onderdeelnr. Actieprijs

CF Euro 6 MX13 SSI 1718761 € 433,50

CF Euro 6 MX13 ESI 1718763 € 488,75

XF Euro 6 MX13 SSI 1718787 € 442,00

XF Euro 6 MX13 ESI 1718790 € 497,25



Kij ken, klikken en kopen. Het gemak van online 

shoppen kunnen we niet meer missen. Het afgelopen 

jaar voerden bureaustoelen, fi tnessapparaten en 

beeldschermen de lij st aan van meest verkochte 

producten. Als het aan ons ligt, komen daar 

remonderdelen, accu’s, oliefi lters en andere 

truck- en traileronderdelen bij . Want het complete 

assortiment van DAF Originele Onderdelen, TRP en 

andere toonaangevende fabrikanten is ook voor u 

verkrij gbaar via de DAF Webshop. 

parts.daf.com daf.nl/webshopregistratie

Er staan 180.000 
onderdelen voor u 
klaar

Vraag uw gratis account aan

Heeft u nog geen DAF Webshop account? Vraag deze 

dan direct bij  ons aan.

Maak gerust een afspraak zodat we u persoonlij k wegwij s 

kunnen maken in de DAF Webshop.

€ 33,00
VANAF

TRP Anti-Diefstalsyfonsystemen
• 3 jaar garantie
• Geen lijm, boor of lasschade  

aan vulhals tank
• Stopt overheveling al boven in de tank
• Eenvoudig aan te brengen
• Van toepassing op DAF, MB, MAN,  

Volvo, Iveco en Renault

Product omschrijving Onderdeelnr. Actieprijs

Genesis - dubbele bajonet 80 mm 1535677 € 87,00

TRP - 80 mm intern 1534268 € 65,00

TRP Speciaal montagegereedschap 
(voor onderdeel 1535677 en 2280134)

1533545 € 33,00

€ 142,50
VANAF

Aspöck EcoLED II Achterlicht
• Compleet assortiment leverbaar
• OE-kwaliteit
• Full LED

Toepassing Onderdeelnr. Actieprijs

Links - 7-polig 2174911 € 142,50

Rechts - 7-polig 2174912 € 142,50

Links 7-polig + 4 x 2-polig ASS2 Superpoint IV 2174915 € 209,00

Rechts 7-polig + 4 x 2-polig ASS2 Superpoint IV 2174916 € 209,00

Links - 7-polig + 4 x 2-polig SuperSeal 2174919 € 179,00

Rechts - 7-polig + 4 x 2-polig SuperSeal 2174920 € 179,00



Houd uw 
hydraulische 
toepassingen
samen met ons in 
beweging
Uw DAF truck biedt u naast betrouwbaarheid 
en de laagst mogelijke kosten per kilometer 
ook veelzijdigheid. Functionele toepassingen, 
zoals een kipper of walking floor, zijn perfect te 
realiseren onder meer dankzij onze hoogwaardige 
hydraulische sets. Om uw voertuig optimaal voor 
te bereiden en maximaal te laten presteren, gaan 
we graag met u om tafel om de mogelijkheden te 
bespreken.

First time right. Dat is wat wij als dealer en 
servicepartner altijd nastreven. Daarom nemen we 
graag de tijd om samen met u de praktische wensen 
en behoeften rondom uw transportmiddel helder 
uiteen te zetten. Bij het voorbereiden van hydraulisch 
aangestuurde toepassingen zoals een kipper of 
walking floor komen namelijk diverse variabelen aan 
bod. Maatwerk is wat telt. Wij zijn hét adres, van het 
inventariseren van uw wensen tot het opbouwen van 
elke applicatie.

Daarom kiest u voor OMFB Hydraulische sets:
• Custom made for DAF: de perfecte match met uw 
DAF truck
• Voor elke hydraulische toepassing een oplossing
• Deskundig advies en maatwerk, zowel voor DAF 
trucks als andere merken
• Samenstellen, monteren en service op één adres

€ 16,95
VANAF

TRP Indicatieplaatjes
• Vergroot de veiligheid en het zicht
• Conform wetgeving

Product omschrijving Afmetingen Onderdeelnr. Actieprijs

ADR neutraal 300 mm x 400 mm 1313645 € 16,95

Trailer, type 6/7 aluminium 200 mm x 565 mm 0878455 € 23,95

Truck, type 2/3 vinyl 130 mm x 565 mm 0878458 € 18,95

Uitwisselbare ADR-set 37 cijfers 1355799 € 59,95

Houder voor cijfers chemicaliën 300 mm x 400 mm 1355798 € 94,95

€ 175,00
VANAF

TRP Reflecterende Tape
• Markeringstape is verplicht door  

Europese wetgeving
• Voldoet volledig aan de EC104-norm  

voor retroreflecterende markeringen

Kleur Lengte Onderdeelnr. Actieprijs

Rood 50 m 1384327 € 175,00

Wit 50 m 1384330 € 175,00

Geel 50 m 1384328 € 175,00



Tij den veranderen. Trucks zij n de afgelopen decennia steeds 
geavanceerder, schoner, energiezuiniger en veiliger geworden. Talloze 
innovaties helpen ons om de prestaties én inzetbaarheid van een 
voertuig te verhogen en uw kosten te verlagen. Tegelij kertij d leveren 
ze meer en soms complexere klantvragen aan onze Servicebalie op. 
Ook is het precies omschrij ven van een mogelij ke storing voor veel 
klanten ingewikkelder geworden, zeker wanneer de klant die een truck 
binnenbrengt niet de dagelij kse chauffeur is. 

Diagnostic Assistant door en door getest
Sinds 2019 testen DAF-dealers in verschillende landen een nieuwe 
applicatie waarmee ze vragen en storingsmeldingen aan de Servicebalie 
eenvoudiger en systematisch kunnen vastleggen. Daarvoor koppelen we 
de kennis en expertise van DAF-engineers aan het informatiesysteem 
DAF RMI waarmee onze werkplaats-technici reparaties en onderhoud 
uitvoeren en vervangingsonderdelen bestellen. Deze pilots zij n met 
succes afgerond. Het resultaat? De communicatie tussen klanten en 
de Service Advisor aan de balie versoepelt. De afstemming met de 
werkplaats verbetert. En de kwaliteit van de diagnose gaat omhoog, 
net als het aantal 100% perfect afgehandelde storingsmeldingen en 
reparaties. Voor ons alle reden om deze Diagnostic Assistant - zoals 
we de nieuwe informatietool hebben genoemd - over heel Europa uit te 
rollen.

Andere intake, betere service
Het kan dus even wennen zij n wanneer u ons de volgende keer 
bezoekt. Onze Service Advisor loopt met u, stap voor stap, de nieuwe 
intakeprocedure door en de vragen aan u zullen anders zij n dan 
voorheen. Daar staat tegenover dat u na de reparatie duidelij kheid 
krij gt over de uitgevoerde werkzaamheden, planning en kosten. 
Die transparantie vinden wij  belangrij k. Bovendien krij gt u straks in 
heel Europa, bij  alle 850 DAF-dealers, met dezelfde klantvriendelij ke 
werkwij ze te maken. Want dat is de kracht van ons dealernetwerk. 
Graag tot binnenkort!

Wanneer u ons bezoekt voor advies, periodiek onderhoud of een reparatie, staan wij  u te woord aan onze 
Servicebalie. Bij  uw volgende bezoek is dat nog steeds zo. Maar het gesprek dat onze Service Advisor 
aan de balie met u heeft, dat verandert. Dit doen we om uw intake nog zorgvuldiger en servicegerichter 
te laten verlopen. Want een intake met aandacht resulteert in een foutloze diagnose en reparatie én een 
transparante administratie. 

De beste service begint aan 
de balie

1. Intake met klant

2. Primaire check 

3. Stap voor stap diagnose

4. Reparatie

5. Feedback klant



De DAF XF Super Space Cab is een truck die gezien mag worden. De populaire truck met de meest 
comfortabele cabine in de markt rolde vorig jaar voor de 250.000e keer van de band. En nu kunt u als trotse 
bezitter van deze langeafstandsspecialist de kroon zetten op uw voertuig. DAF introduceert namelij k een 
roofbar die speciaal is ontworpen voor de XF Super Space Cab MY17. 

Met een roofbar zet u de puntjes op de ‘i’. Daarom heeft DAF een beugel ontwikkeld die tot in de puntjes is 
afgewerkt. Het DAF logo is perfect zichtbaar, de vorm sluit naadloos aan op de cabine en de materialen zij n 
vertrouwd solide. De liefhebber weet genoeg! Dat wij  deze DAF Roofbar vakkundig en met plezier op uw voertuig 
monteren, spreekt voor zich.

DAF Roofbar voor XF Super Space Cab:
• Origineel DAF onderdeel voor XF Super Space Cab MY17
• Robuuste roofbar in RVS of zwart
• Inclusief complete bekabeling en 8 aansluitpunten (6 verstralers, 2 zwaailampen)
• Om de DAF Roofbar compleet te maken, biedt DAF een breed assortiment aan verstralers en zwaailampen van 
diverse merken

DAF Roofbar, kroon op de 
XF Super Space Cab 

€ 795,00
VANAF

DAF Dakbeugels
• DAF Logo duidelijk zichtbaar
• Inclusief vooraf geïnstalleerde bedrading en montagerail

Toepassing Kleur Onderdeelnr. Actieprijs

XF Super Space Cab Matzwart 1547115 € 795,00

XF Super Space Cab Chroom 1547114 € 795,00

€ 67,50
VANAF

Verstralers en Zwaailichten
• Compleet assortiment leverbaar
• Verkrijgbaar in LED

Product omschrijving Onderdeelnr. Actieprijs

TRP Verstraler 1529660 € 75,00

TRP Verstraler 1535485 € 140,00

Hella Verstraler 0888549 € 85,00

TRP Flitslamp 1530094 € 67,50
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Speciale aanbiedingen zijn geldig t/m 30 september 2021. De vermelde prijzen zijn van toepassing op de vetgedrukte 
onderdeelnummers en zijn maximumprijzen, exclusief BTW. We behouden ons het recht voor om prijzen, teksten en afbeeldingen 
te wijzigen.

DAF Merchandise voor de zomer

Ontdek de DAF Merchandise Collectie op dafshop.com 


