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Nieuwe aanbiedingen

.€ 975,00
X

Orlaco CornerEye Set
• Set inclusief 10,1” monitor
• Gezichtsveld 270° (klasse V en VI)
• Voedingskabels meegeleverd
• Eenvoudig te installeren

Onderdeelnr.
1964025

.€ 1.475,00
X

Orlaco Radar systeem
• Waakt over uw dodehoek!
• Redt levens
• Vermindert botsingen en schadekosten
• Zij-radardetectiesysteem met externe  

luidspreker, audiowaarschuwing
• Kan worden gebruikt met  

meerdere radareenheden  
(CAN-signaal)

Onderdeelnr.
1541979

.€ 1.650,00
X

Brigade Backeye 360 Select
• 360° zicht rondom het voertuig
• 4 camera’s met een hoek van 180 graden
• Elimineert alle dode hoeken

Onderdeelnr.
2166092

(360° Kit)

.€ 1.095,00
VANAF

Orlaco Frontzichtcameraset
• 40 procent betere zichtbaarheid
• XF/CF-sets met DAF Monitor
• Gehomologeerd - vervangt de  

vooruitkijkspiegel
• Plug-and-play met CAN-bus

Toepassing Type Onderdeelnr. Actieprijs

XF Euro 6 118°-camera 1964526 € 1.095,00

XF Euro 6 modeljaar 2017-2018 118°-camera 2165724 € 1.195,00

CF Euro 6 118°-camera 1964527 € 1.150,00

CF Euro 6 modeljaar 2017-2018 118°-camera 2165725 € 1.475,00

LF / andere merken 118°-camera 1964520 € 1.125,00

LF / andere merken 129°-camera 1964521 € 1.095,00

.€ 295,00
X

TRP Bandenspanningsmeterset
• Complete set voor trucks incl cabinedisplay
• Voor aansluiting van sensoren via radiofrequentie
• Trailers eenvoudig te verwisselen zonder herprogrammering
• Lagere brandstofkosten en minder bandenslijtage
• Neem contact met ons op voor meer informatie

Onderdeelnr.
1962497

.€ 189,00
VANAF

Brigade Ultrasone detectiesystemen
• Objectdetectie in minder dan 200 milliseconden
• Hoorbare afstandswaarschuwing
• Verlaag het aantal botsingen  

en schadegevallen

Model Product omschrijving Onderdeelnr. Actieprijs

BS-4000W BackScan 9505881 € 229,00

SS-4100W-000 SideScan inclusief mute-functie 2167624 € 475,00

FS-4000W FrontScan 9505883 € 209,00

CS-3100 CornerScan inclusief mute-functie 2167618 € 189,00

ST-2100-60-A StepScan inclusief mute-functie 2167625 € 315,00

.€ 37,50
X

DAF Originele Trede
• Voor XF/CF Euro 4/5/6
• Past perfect
• Geprimerd en ongeprimerd  

beschikbaar, exclusief lakwerk

Onderdeelnr.
1948243

(XF Euro 6)

.€ 75,00
VANAF

DAF Origineel Koplamppaneel
• Ongeëvenaarde originele kwaliteit
• Past perfect
• Geprimerd en ongeprimerd beschikbaar

Toepassing Kleur Onderdeelnr. Actieprijs

XF Euro 6 - links Stralend wit 1861949 € 75,00

XF Euro 6 - rechts Stralend wit 1861950 € 75,00

XF Euro 6 modeljaar 2017-2018 - links Geprimerd 2033875 € 159,00

XF Euro 6 modeljaar 2017-2018 - rechts Geprimerd 2033876 € 159,00

CF Euro 6 - links Stralend wit 1881350 € 159,00

CF Euro 6 - rechts Stralend wit 1881351 € 159,00



Hoewel veiligheid hoog op de agenda staat bij  
transportbedrij ven en chauffeurs gebeuren er 
toch nog ongelukken. Veel van deze ongevallen 
zij n het gevolg van slecht of onvoldoende 
zicht(baarheid) rondom voertuigen en niet van 
ondeugdelij ke ladingzekering. Daarom besteden 
we in dit magazine uitgebreid aandacht aan 
veiligheid. Aan bod komen onderwerpen als 
hulpsystemen, zichtbaarheid en ladingzekering. 
Aan het woord zij n ondernemers en experts met 
diepgaande ervaring over deze onderwerpen. Zo 

kunnen camerasystemen helpen om ongelukken 
en stilstand te voorkomen, blij ft ladingzekering en 
het gebruik van goedgekeurde spanbanden een 
uitdaging en speelt ook verlichting een steeds 
belangrij kere rol. Kortom; in dit magazine leest u 
hoe u stilstand voorkomt en veiliger onderweg kunt 
zij n.

Uw veiligheid is onze missie



“Zorg voor minder stress, 
schade en lagere kosten 
met een camerasysteem.” 
Van Velsen Transport



Minder stilstand, een rustige werkomgeving voor de chauffeur en meer veiligheid. Dit zijn 
de belangrijkste redenen voor Van Velsen Transport om hun vrachtwagens te voorzien van 
camerasystemen. We spreken vader en zoon Aad en Michel van Velsen: “camerasystemen 
geven rust”.

Maximale veiligheid bij uw DAF Dealer
Er zijn veel systemen die chauffeurs helpen om 
hun werk nog veiliger, beter en efficiënter te 
doen. De veiligheid rondom de vrachtwagen kan 
echter nog veel beter. Een camera systeem kan 
namelijk worden uitgebreid met een scan- en 
detectiesysteem, maar deze zijn ook als een 
standalone systeem te gebruiken. Wij zijn dealer 
van Orlaco en Brigade en adviseren u graag 
over het voor u geschikte systeem. Uiteraard 
zorgen de technici in onze werkplaats voor het 
correct en veilig inbouwen van het systeem in uw 
vrachtwagen. 

Aad van Velsen begon in 1995 zijn eigen 
transportbedrijf. Anno nu heeft het bedrijf 20 
vrachtwagens die voornamelijk in de bouwsector 
opereren. Van Velsen gebruikt al camerasystemen 
sinds deze op de markt zijn.  

Voordelen van camerasystemen 
Voor Van Velsen zijn veiligheid en gezondheid 
belangrijke redenen om camera’s te gebruiken. “Ik vind 
dat we met elkaar moeten zorgen voor een veilige en 
gezonde manier van werken.” De camerasystemen 
leveren hierbij volgens Van Velsen een belangrijke 
bijdrage. “Het wordt steeds drukker op de weg en 
alleen de spiegels zijn niet meer voldoende. De druk op 
een chauffeur wordt hierdoor steeds groter. Je moet 
met camerasystemen werken om je omgeving goed in 
beeld te krijgen.”

Camerasystemen maken werken in de transportsector 
volgens Van Velsen veiliger en geven de chauffeur meer 
zicht en vertrouwen. “Als het mooi en droog weer is, 
stapt een chauffeur eerder uit om zelf de omgeving te 
verkennen dan wanneer het nat en koud is.”

Dankzij camerasystemen blijft het aantal schades 
laag. Van Velsen: “Je bent wel verzekerd, maar je hebt 
altijd een eigen risico. Als een truck stilstaat dan kost 
dat geld. Bovendien is dit alleen maar het financiële 
verhaal. Persoonlijk leed is nog veel erger en als je dan 
kijkt wat een camerasysteem kost, is dat een goede 
investering.”

Zoon Michel werkt als chauffeur en vindt de 
camerasystemen ideaal. “Op de bouw lopen veel 
mensen heen en weer, vaak nog even snel vlak voor of 
achter je langs of ze zetten een deur van een container 
open. Met een camera zie je precies wat er om je truck 
heen gebeurt.”

Geen zin om uit te stappen
Michel weet niet anders dan hoe het is om met een 
camera en een monitor te rijden. “Met de kieper is het 
ideaal om zeker te weten dat er geen shovel achter 
je rijdt. Op bouwplaatsen heb je bovendien veel 
uitstekende delen zoals betonijzer en steigermateriaal.” 
Aad voegt hier aan toe dat een camerasysteem veel 
lekke banden scheelt.

“Met een camera 
zie je precies wat 
er om je truck 
heen gebeurt”

Kunt u blind vertrouwen op camerasystemen? 
Check de video.



Veiligheid op de weg begint bĳ  zien en gezien worden. Niet vreemd dus dat de wetten en regels rondom 
vrachtwagenmarkering in de meeste landen steeds strenger worden. Ook op het gebied van verlichting is 
er de afgelopen jaren veel gebeurd. De gloeilamp heeft plaatsgemaakt voor de ledlamp, die inmiddels ook 
wordt toegepast als hoofdverlichting. Ledverlichting heeft veel voordelen op het gebied van energiever-
bruik, maar vooral ook op de veiligheid en het comfort van de chauffeur. Dat is belangrĳ k voor DAF.

Zien en gezien worden

Bij  DAF is zichtbaarheid altij d een belangrij k punt 
geweest. Al in de jaren ’60 ging DAF slim om met 
de technieken die toen voor handen waren. De 
welbekende 2600 was toentertij d uitgerust met 
vier duplolampen: dimlicht aan de buitenkant en 
grootlicht aan de binnenkant. Ging één van de 
dimlichten kapot, dan kon de chauffeur deze zelf 
wisselen met de lamp ernaast. Zo kwam hij  nooit in 

het donker te staan. Vandaag de dag praten we over 
andere dingen. Het draait allemaal om details. Zo 
schakelt het dashboard van de nieuwe DAF Truck 
automatisch naar ‘black panel mode’ wanneer de 
chauffeur achteruit rij dt. Alleen de toerenteller en 
snelheidsmeter blij ven een klein beetje verlicht, de 
rest dooft. Zo zij n er geen refl ecties zichtbaar in de 
zij ruit. Wel zo veilig!



Halogeen LED

Verlichting: van halogeen tot led
Als het gaat om zichtbaarheid dan speelt verlichting 
de hoofdrol. De meeste vrachtwagens bevatten 
halogeen- of ledlampen. De traditionele halogeenlamp 
is een gloeilamp, waarbij de gloeidraad heet wordt 
en licht uitstraalt. De meest goedkope techniek, maar 
wel eentje die aan slijtage onderhevig is. Een ledlamp 
heeft geen gloeidraad, maar licht-emitterende diodes. 
Het voordeel daarvan is dat de lichtbron niet zomaar 
defect kan raken. Een ledlamp is dus duurder, maar 
gaat ook véél langer mee. En er zijn meer voordelen. 
De lichtopbrengst is groter én breder en dieper dan 
bij halogeen. De witte kleur is ook nog eens rustig 
voor de ogen en dus extra comfortabel voor de 
chauffeur. Genoeg redenen om led toe te passen als 
hoofdverlichting dus.

De menselijke waarneming van licht
De techniek van verlichting is één ding, maar de men-
selijke waarneming van datzelfde licht is misschien 
nog wel belangrijker. Veel aspecten hebben invloed op 
je lichtbeeld. De lichtsterkte, de verspreiding van licht, 
lichtkleur, maar ook jouw positie ten opzichte van het 
licht bijvoorbeeld. DAF combineert allerlei inzichten 
over de menselijke waarneming van licht om te komen 
tot een zogenaamd optimum point. Daarbij wordt ook 
rekening gehouden met verschillende wegondergron-
den zoals asfalt, zand, maar ook sneeuw en regen. De 
unieke lichtkleur van DAF is afgestemd om gemiddeld 
genomen in de meeste situaties het beste te preste-
ren. 
 
Slimme oplossingen
Naast verlichting heeft DAF nog een aantal slimme 
ondersteunende systemen. Zo zijn er handige washer 
systemen die de lampen automatisch schoonsproeien 
zodra de chauffeur de ruitenwissers gebruikt. 
Viezigheid zoals modder kan de zichtbaarheid namelijk 
aardig verminderen. Ook is het mogelijk te kiezen voor 
een systeem waarmee de chauffeur vanuit de cabine 
de invalshoek van de verlichting kan aanpassen. 
Als een truck zwaar beladen is wordt de hoek van 
de cabine en daarmee ook de hoek van de lampen 
net wat anders. Het motorische systeem maakt het 
aanpassen van de invalshoek heel gemakkelijk. Een 
andere handige toevoeging is een lichtsensor die de 
lichtsterkte van de omgeving meet en automatisch het 
dimlicht aanstuurt. Als de truck een tunnel in rijdt gaan 
de lampen vanzelf branden. Zo is de zichtbaarheid 
altijd optimaal!

Zicht voor de chauffeur
Naast verlichting zijn ook spiegels voor de chauffeur 
onmisbaar om veilig te kunnen rijden. Meer zicht 
betekent meer veiligheid en geavanceerde 
camerasystemen maken het rijden in een vrachtwagen 
gemakkelijker. De chauffeur kan goed de situatie 
rondom de truck in de gaten houden en zien wat er in 

de dode hoeken gebeurt. Door ontwikkelingen zoals 
deze wordt het rijden in een truck steeds prettiger én 
veiliger.

Zichtbaarheid: de ultieme tip
Zien en gezien worden, daar draait het dus om. De 
ultieme tip voor zichtbaarheid? Kurosch Asghari, 
System owner vehicle Exterior Lighting bij DAF Trucks: 
“Raak de lens van de koplamp nooit aan! Deze is 
gemaakt van Polycarbonaat. Er zit een ultraviolet 
coating op die de lens beschermt tegen UV-straling. 
Beschadig je de coating, dan vergeelt het glas. Dit is 
onpraktisch, onveilig en bovendien raakt de uitstraling 
van de truck verstoord. Je kan het vergeelde glas 
polijsten, maar binnen een paar maanden zijn ze weer 
vergeeld. Eeuwig zonde. Raak de lampen niet aan en 
ze zien er na 10 jaar nog steeds uit als nieuw.” 

De koplampen kunnen eenvoudig worden gereinigd 
met een zachte spons en milde zeep. Wees 
voorzichtig bij het gebruik van een wasstraat voor 
trucks of een hogedrukreiniger en gebruik nooit een 
ijskrabber.

Wist u dat…
• DAF de eerste truckfabrikant was die led 

technologie toepast voor dimlicht?
• De lichtbundel van een ledlamp 15% dieper zicht 

geeft dan een halogeenlamp?
•  Het energieverbruik van een ledlamp 70% minder 

is ten opzichte van een halogeenlamp?
• Een ledlamp in principe – zonder schade of 

invloeden van buitenaf – niet kapot kan gaan?

Ontdek de voordelen van ledtechnologie 
voor uw DAF. Bekijk de video.



Lampen voor extra zichtbaarheid
Extra verlichting kan ervoor zorgen dat de chauffeur 
beter ziet én gezien wordt. Het is wel belangrijk om 
rekening te houden met wetten en regels. Het is 
namelijk niet de bedoeling om teveel (sier)verlichting 
toe te voegen. Tijdens de jaarlijkse APK bekijken wij als 

erkend DAF Dealer of de extra lampen en accessoires 
voldoen aan de regelgeving.

In de schijnwerpers
Om de zichtbaarheid van een truck nog verder te vergroten zijn er allerlei lampen en 
accessoires te koop. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werklampen, signaallampen, zwaailichten, 
markeringslampen en markeertapes. 

Bekijk alle lampen en accessoires op 
parts.daf.com of scan de QR-code

.€ 849,00
X

DAF Originele LED Koplampen
• Voor XF en CF
• Uitstekende zichtbaarheid
• Lange levensduur

Onderdeelnr.
1857527
(Rechts)

.€ 229,00
VANAF

TRP LED Achterlicht
• Full LED
• Betere zichtbaarheid van de trailer
• Snellere reactietijd dan standaard halogeenlampen
• Lager energieverbruik en langere levensduur

Type Onderdeelnr. Actieprijs

Links met contourverlichting 2170849 € 239,00

Rechts met contourverlichting 2170850 € 239,00

Links 2170851 € 229,00

Rechts 2170852 € 229,00

.€ 109,00
X

DAF Originele Mistlampen
• Voor XF/CF Euro 6
• Past perfect in de DAF Originele Bumper

Onderdeelnr.
2032703

(Links)

.€ 129,00
VANAF

TRP Full LED Verstralers
• LED Breedtelamp en -Verstraler inclusief kap
• Beter zicht en een fantastische uitstraling
• Lager energieverbruik en langere levensduur
• ECE- en EMC-goedkeuring

Type Onderdeelnr. Actieprijs

Pavo 9-inch - Positioneringsring 1535483 € 149,00

Pavo 7-inch - Positioneringsring 1535484 € 129,00

Pegasus rechthoekig - Positioneringsstrip 1535485 € 149,00

.€ 19,95
VANAF

TRP LED Breedtemarkeerlamp
• Vergroten de zichtbaarheid  

van de truck en de trailer
• Laag stroomverbruik
• Lange levensduur

Toepassing Onderdeelnr. Actieprijs

Links 1528146 € 19,95

Rechts 1528145 € 19,95

Links 1530075 € 19,95

Rechts 1530076 € 19,95

Links 1528149 € 19,95

Rechts 1528148 € 19,95

.€ 6,25
VANAF

TRP LED Markeringslampen
• Compleet assortiment beschikbaar
• Uitwisselbaar met originele  

markeringslampen
• Lange levensduur
• ECE-gecertificeerd

Toepassing Kleur Onderdeelnr. Actieprijs

Zijde Amberkleurig 1528142 € 6,25

Achter Rood 1528143 € 6,25

Vóór Wit 1528144 € 6,50

Zijde Amberkleurig 1528138 € 7,75

Achter Rood 1528141 € 9,75

Vóór Wit 1528140 € 14,95
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Wat is AEBS?
Het Advanced Emergency Braking System 
(AEBS) is een semi-automatisch remsysteem dat 
botsingen voorkomt of de gevolgen ervan beperkt. 
Een radarsignaal aan de voorkant van de truck 
meet continu of er voldoende ruimte is. Wordt 
de afstandslimiet overschreden, dan geeft het 
systeem een waarschuwingssignaal. Reageert de 
bestuurder niet op het signaal, neemt AEBS het 
over.

Wat is LDWS?
Vooral aan het einde van een lange, vermoeiende 
werkdag kan een chauffeur afgeleid raken en 
kan de volledige focus op de weg afnemen. 
Het Lane Departure Warning System (LDWS) 
helpt de chauffeur om alert te blij ven door een 
waarschuwing als het voertuig van de rij strook 
dreigt te raken. 

Hoe zorg ik dat de airbag zij n werk kan doen?
De airbag functioneert correct als na het inschakelen van het contact het airbagwaarschuwingssignaal op het 
hoofddisplay verschij nt en na 5 tot 10 seconden weer verdwij nt. Verschij nt er helemaal geen symbool of blij ft 
het symbool juist langer staan? Dan is er iets niet in orde. Laat dit zo snel mogelij k door ons controleren.

 Welke spullen moeten in mij n truck aanwezig 
zij n?
Om het rij den in uw DAF Truck veiliger te maken 
raden wij  u aan een aantal onderdelen altij d bij  u te 
hebben:  
•  Verbanddoos (of EHBO-koffer)
• Brandblusser die elk jaar wordt gecontroleerd 
•  Gevarendriehoek, andere markeringsmiddelen en 

refl ecterende kleding

Waarom zou ik een nachtslot gebruiken?
Het DAF Nachtslot is een systeem om inbraak 
en diefstal te voorkomen. Het mechanische slot 
is specifi ek bedoeld voor het overnachten in een 
truck. Het slot inschakelen is simpel, maar alléén 
mogelij k vanuit de cabine. Ontgrendelen is vanuit 
de cabine juist simpel: met één druk om de rode 
knop gaat het slot weer open. Zo kan de chauffeur 
ook in noodsituaties de cabine snel verlaten.

Wanneer moet ik mij n airbag laten checken?
Na uiterlij k 15 jaar dienen de hoofdonderdelen van 
het airbag- en gordelspannersysteem te worden 
vervangen. De elektronische regeleenheid moet 
na 10 jaar vervangen worden. Laat na een lichte 
aanrij ding waarbij  de airbag níet is geactiveerd het 
systeem door ons controleren.

Goed om te weten



Een spanband met ratel is een onmisbaar 
stuk gereedschap op menig truck. Wie kiest 
voor een TRP Spanband met ratel, kiest 
voor zekerheid, gegarandeerde kwaliteit met 
eerlijke informatie op het label. Die kwaliteit 
en eerlijkheid zijn niet vanzelfsprekend bij 
andere merken. 

Zekeren met 
kwaliteit

Een spanband met ratel houdt de lading op zijn 
plek zodat alles ongeschonden op de plaats van 
bestemming komt. Daarnaast zorgt hij dat bij 
onverwachte manoeuvres de lading niet op straat 
belandt. Spanbanden met ratel zijn geen aantrekkelijk 
product en toch moet je goed oppassen als je ze 
koopt, want veel spanbanden met ratel zijn niet wat ze 
lijken. “Op de markt van spanbanden met ratel wordt 
veel gesjoemeld,” zegt Filip Vercauteren, General 
Manager van het Belgische spanbandenmerk Tiscotex. 

TRP is zekerheid
Tiscotex is voorkeursleverancier van kwalitatief 
hoogwaardige TRP Spanbanden met ratel. Het product 
wordt uitgebreid getest en gekeurd. Vercauteren: “Er 
is maar één organisatie die deze strenge controles 
uitvoert en er de juiste reputatie voor heeft en dat 
is TÜV. Wij worden tweemaal per jaar door TÜV 
gecontroleerd.” Daarbij wordt een zeer strenge 
Europese norm gehanteerd.

De ene spanband met ratel is de andere niet.
Volgens Vercauteren wordt er in sommige Europese 
landen gefraudeerd met keuringen: “Niet iedereen die 
er TÜV op zet heeft een TÜV-certificaat.” Ook gaat het 
weleens mis met de breeksterkte van spanbanden met 
ratel. Hoe hoger die breeksterkte, hoe duurder de span-
band. Elke spanband met ratel moet een label hebben 
waarop die breeksterkte staat vermeld. Vercauteren 
benadrukt: “Wie een TRP Spanband met ratel koopt, 
schaft een stukje zekerheid aan: je krijgt de kwaliteit die 
op het label staat. Dat kan je helaas niet van alle con-
currenten zeggen. Het gevolg kan zijn dat een chauf-
feur met een spanband met ratel van een twijfelachtig 
merk zijn lading beschadigt of zelfs verliest.”

Luide knal
In het laboratorium van Tiscotex volgt het bewijs. Een 
spanband met ratel mag pas breken als er drie keer 
meer kracht op wordt gezet dan dat er op het label 
staat. Een spanband met ratel met een load capacity 

van 2.500 kg (LC25) kan dus gestrekt een gewicht van 
2.500 kg aan. Maar hij mag pas breken bij 7.500 kg. 
Een operator legt een veel verkochte band van 
twijfelachtige kwaliteit in de testbank. De band is van 
een andere leverancier en heeft het label LC25. Hij zou 
een breeksterkte moeten hebben van 7.500 kg, maar 
als de machine net de 6.000 kg passeert spat hij met 
een luide knal uit elkaar. “De klant die deze band koopt, 
krijgt dus minder waar voor zijn geld, feitelijk wordt hij 
misleid”, zegt Vercauteren. 

Meer kracht door ERGO ratel
De TRP Spanband met ratel is voorzien van de beste 
ratel op de markt, een zogenaamde ERGO ratel. Deze 
ratel is ergonomisch vormgegeven en beweegt naar 
je toe. Bovendien heeft zij een langere hendel dan de 
standaard ratel. Dit zorgt voor meer kracht, veiligheid 
en comfort.

Wist u al dat we de TRP Spanbanden met ratel 
kunnen personaliseren met uw bedrijfsnaam of logo? 
Neem voor meer informatie contact met ons op.



Fred Hoozemans
evofenedex

Lading is onderhevig aan krachten door accelereren, 
remmen, bochten en uitwij kmanoeuvres en kan als 
gevolg hiervan gaan schuiven. In het ergste geval 
veroorzaakt ondeugdelij ke ladingzekering een ongeval. 
Het is essentieel dat ladingzekering hulpmiddelen 
gecertifi ceerd en chauffeurs goed opgeleid zij n. Boetes 
kunnen oplopen tot duizenden euro’s.

Afwij kende regelgeving
Volgens Hoozemans kan de regelgeving rondom 
ladingzekering in Europese landen op verschillende 
manieren geïnterpreteerd worden. Daarom is het 
belangrij k om de ontwikkelingen nauwlettend in de 
gaten te houden. Hoozemans: “Het vervelende is dat er 
geen Europese eenheid is. Ieder land doet het anders.” 
In veel landen zegt de norm echter niet hoe je dat 
moet doen, met bij voorbeeld spanbanden met ratel of 
kettingen. Het mag duidelij k zij n dat lading deugdelij k 
gezekerd moet zij n. 

5 TIPS OM UW LADING TE BEVEILIGEN

➊ Let op maximale gewichten en aslasten 
(deze zij n niet in alle landen gelij k)

➋ Controleer de gewichtsverdeling na iedere 
deel-lossing en pas zo nodig aan

➌ Maak de laadvloer schoon, zodat de lading niet
gaat schuiven door bij voorbeeld zand of vuiligheid 

➍ Bepaal het aantal geschikte en onbeschadigde
spanbanden met ratel en let op dat de labels 
leesbaar zij n

➎ Pas snelheid en rij stij l aan

Ladingzekering is voor de meeste chauffeurs bekend terrein. Toch is volgens de Europese 
Commissie 25 procent van de vrachtwagenongelukken gekoppeld aan slecht gezekerde 
lading. Fred Hoozemans is adviseur bij  de Nederlandse ondernemersvereniging voor logistiek, 
transport en internationaal ondernemen Evofenedex en wij st op nalatigheden die tot kostbare 
gevolgen kunnen leiden.

Onjuiste ladingzekering zorgt 
voor kwart ongevallen met 
vrachtauto’s

.€ 9,50
VANAF

TRP ERGO Spanbanden met Ratel
• Treksterkte van 5000 kg
• TÜV-goedgekeurd en -gecertificeerd
• Ergonomisch en versterkt  

voor groot sjorvermogen

Lengte STF-waarde Onderdeelnr. Actieprijs

9,0 m 450 daN 0872900 € 9,50

9,0 m 500 daN 0908648 € 10,75

10,0 m 450 daN 1965242 € 12,50

10,0 m 500 daN 1965243 € 12,75

12,0 m 450 daN 1965244 € 12,95

12,0 m 500 daN 1965245 € 13,75

.€ 4,95
VANAF

TRP Anti-slipmatten
Verkleint het risico op verschuiven van de lading

Maximale lading Dikte (mm) Lengte (m) Breedte (mm) Onderdeelnr. Actieprijs

90 t/m2 3 13,6 130 0908699 € 13,95

125 t/m2 8 1,4 250 1962409 € 4,95

125 t/m2 8 5,0 125 1962411 € 12,50

125 t/m2 8 5,0 250 1962410 € 13,50



BETTER SERVICE - BETTER DAF
TD
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Speciale aanbiedingen zijn geldig vanaf 1 september t/m 31 december 2019. De vermelde prijzen gelden voor vetgedrukte 
onderdeelnummers. Wij behouden ons het recht voor om prijzen en modellen te wijzigen. Drukfouten voorbehouden. Neem voor 
prijzen van de overige onderdeelnummers contact op met uw dealer. Prijzen zijn excl. BTW. Wij behouden ons het recht voor om 
prijzen, teksten en afbeeldingen te wijzigen. De couponkortingen gelden uitsluitend voor MAX kaarthouders. Voor meer informatie 
over het TRP assortiment kunt u contact opnemen met uw DAF dealer, de TRP catalogus raadplegen of kijken op www.daf.nl/
nl-nl/parts-and-accessories/trp. Voor informatie over DAF accessoires kunt u contact opnemen met uw DAF dealer of een 
bezoek brengen aan www.daf.nl/nl-nl/parts-and-accessories. De prijzen vermeld in de folder zijn maximumprijzen.

.€ 28,50
VANAF

TRP LED Werklampen
• Compact ontwerp voor eenvoudige installatie
• Bestand tegen water, stof en schokken
• Lange levensduur - laag stroomverbruik

Type Lumen Candela Onderdeelnr. Actieprijs

SP-60 2160 5400 1529393 € 34,50

SP-70 2160 13100 1529394 € 69,95

FL-10 1440 3450 1528472 € 32,95

FL-20 1920 3600 1529391 € 28,50

FL-60 2160 4100 1528475 € 35,25

FL-70 2160 5280 1529390 € 44,95

.€ 15,95
VANAF

TRP Reparatieset Standverwarming Eberspächer
• Aanbevolen voor gebruik tijdens het uitvoeren  

van onderhoud aan de verwarming
• Geschikt voor zowel 12V- als 24V-Eberspächer  

Airtronic verwarmers

Type Onderdeelnr. Actieprijs

Airtronic D2 1962412 € 15,95

Airtronic D4S 1963149 € 18,50

.€ 69,00
VANAF

DAF Outdoor Jacks
• Hoogwaardige jacks voor elk seizoen
• Neem contact met ons op voor alle maten  

en beschikbaarheid of ga naar  
DAFSHOP.COM

Type Model Onderdeelnr. Actieprijs

Winterparka L M004227 € 115,00

3-laags Concept jack L M004220 € 149,00

Sweatvest L M004185 € 69,00

.€ 21,95
VANAF

DAF Originele Wisserbladen (Set)
• Perfecte werking onder alle weersomstandigheden
• Wissen efficiënt en stil

Toepassing Lengte Aantal Onderdeelnr. Actieprijs

XF-serie 550 mm 3 1954654 € 29,95

CF-serie 600 mm 2 1954655 € 23,95

LF-serie 600 mm 2 1954657 € 21,95


