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Haal nog meer rendement
uit uw truck
Preventief onderhoud
Bespaar brandstof

DRIVEN BY QUALITY

Haal nog meer rendement uit uw truck.
Wij helpen u daar graag bij!
Wij, uw DAF-dealer, helpen u graag maximaal rendement uit uw wagenpark te halen.
Lees in deze editie over de verschillende manieren om brandstof te besparen, hoe u het risico op stilstand
van uw truck minimaliseert en de restwaarde van uw truck verhoogt. Daarnaast zetten we een aantal
interessante nieuwe producten voor u in de kijker.
Benieuwd naar hoe wij u verder kunnen helpen? Neem contact met ons op!

Bespaar brandstof met DAF Smeermiddelen
en DPF-onderhoud
Onderhouds- en brandstofkosten hebben grote invloed op uw rendement. Om uw truck
optimaal te laten presteren en tegelijkertijd zo zuinig mogelijk te laten rijden, gebruiken
wij duurzame smeermiddelen. Verder zijn DPF-onderhoud en bescherming van het
brandstofsysteem essentieel.
Bespaar tot 3,8% brandstof
Olie moet bewegende onderdelen optimaal smeren.
Smering zorgt echter voor weerstand die de
brandstofconsumptie beïnvloedt. De juiste olie kan het
brandstofverbruik beperken. Tests leren dat alleen al
het gebruik van assenolie met de juiste viscositeit een
brandstofbesparing van 0,2% oplevert. In de praktijk
consumeren transporteurs die DAF Smeermiddelen
gebruiken tot maar liefst 3,8% minder brandstof.
DPF-onderhoud voorkomt hoog brandstofverbruik
en stilstand
Preventief onderhoud van het Diesel Partikel Filter
(DPF) helpt om uw DAF truck in optimale conditie
te houden en minder brandstof te verbruiken. Om
kostbare reparaties te voorkomen en om aan de Euro
6 milieuvoorschriften te blijven voldoen, moet het
DPF gemiddeld om de drie jaar of na circa 500.000
kilometer vervangen worden. Wij hebben de originele
onderdelen op voorraad en vervangen deze indien
nodig tijdens het reguliere onderhoud.

Bescherm het brandstofsysteem van uw truck
Door een vervuilde opslagtank en het gebruik van
verkeerde additieven kan de brandstofkwaliteit
wisselen. Hierdoor kan een vrachtwagen minder goed
gaan presteren, het brandstofverbruik stijgt en kostbare
motorschade ontstaat. U kunt stilstand voorkomen
door uw brandstofsysteem te beschermen met DAF
XM6. DAF XM6 is de eerste lijn van verdediging tegen
water en vervuiling en voorkomt corrosie, erosie en
slijtage. Daarnaast voorkomt hij verstopping in onder
andere leidingen, slangen, pomp en verstuivers.
Wilt u meer weten over brandstofbesparing door
preventief onderhoud? Neem dan contact met ons op.
We informeren u graag over de mogelijkheden.

DPF Servicekit

DAF XM6 Brandstofsysteem

•
•
•
•

• Biedt extra bescherming voor het hoogwaardige brandstofsysteem van uw truck
• Waarschuwt de chauffeur in de cabine proactief
• Voorkomt reparaties en verkleint de kans
op ongeplande stilstand
• Volledig geïntegreerde kit met
montage-onderdelen en bedrading

DAF goedgekeurd
Onderhoudsinterval als nieuw tot 540.000 km
Service wordt binnen één uur uitgevoerd
Zorg dat uw truck aan de emissievoorschriften
blijft voldoen

VANAF

VANAF

.€

.€

895,00

Type

Toepassing

Onderdeelnr.

DPF Servicekit

MX11/ MX13 Euro6 tot MJ17

2137441R

DPF Servicekit

PX5

2137442R

DPF Servicekit

PX7

2137443R

245,00

Type

Toepassing

Onderdeelnr.

XM6

Euro 6 vanaf MJ2017

2153994

€ 925,00

XM6

Euro 6 tot MJ2017

2149702

€ 375,00

€ 895,00

XM6

Euro 6 MJ2017, geen steun

2181431

€ 395,00

€ 895,00

XM6

Ombouwset

2183857

€ 245,00

Actieprijs

Actieprijs
€ 395,00

Tips voor kostenreductie
en maximaal rendement
De transportsector is gericht op maximale productiviteit. Veel factoren hebben invloed op het
totale kostenplaatje, dus is het van belang dat u hier inzicht in heeft. DAF Trucks geeft u tips
waarmee u de Total Cost of Ownership kunt verminderen en uw rendement vergroot.
Tip 1:
De zekerheid van een reparatie- en
onderhoudscontract
Naast de aanschaf van een truck is onderhoud een
belangrijke kostenpost die u onder controle wilt
houden. DAF biedt reparatie- en onderhoudscontracten
waarmee u variabele kosten volledig kunt afdekken.
Mike Hoefeijzers, Director Commercial Services DAF
Trucks, benoemt de voordelen: “Een reparatie- en
onderhoudscontract is kiezen voor zekerheid. De
DAF-dealer garandeert efﬁciënt gepland onderhoud
en biedt kwalitatief hoogwaardige reparaties zodat uw
truck altijd in optimale conditie verkeert. Groot voordeel
is dat u van tevoren precies weet wat de kosten zijn.
Geen onverwachte pieken in uw uitgaven, maar vaste
kosten per maand. Dat is wel zo overzichtelijk.”
Tip 2:
De essentie van goede banden en wielstanden
Als de banden en wielstanden van uw truck in orde zijn
rijdt u zuiniger, veiliger, prettiger én minimaliseert u de
kans op slijtage en ongevallen. Raoul Wijnands, Project
Manager Testing: “Begin bij het kiezen van de juiste

banden. Laat u daarin goed adviseren. Afhankelijk van
waar, hoe en hoeveel u rijdt kan uw dealer de juiste
banden voor uw speciﬁeke applicatie adviseren.
Controleer tijdens elk werkplaatsbezoek de wielstanden
en zorg dat de bandenspanning dagelijks gecontroleerd
wordt. Incorrecte wielstanden en banden die te
zacht zijn, zorgen voor een ﬂinke stijging van het
brandstofverbruik en de banden zullen sneller slijten.”
Rijgedrag beïnvloedt de banden
Vervolgens komt het aan op het rijgedrag van de
chauffeur. “Hard optrekken en remmen, scherpe
bochten en veel manoeuvreren kost brandstof en
veroorzaakt slijtage”, aldus Wijnands. “De chauffeur
speelt een hoofdrol. Als hij elke dag rond de truck loopt
om de banden te controleren op beschadigingen en
afwijkingen in proﬁeldiepte kan hij slijtage en risico’s
voortijdig ontdekken. Maak aanvullend gebruik van
het Tyre Pressure Monitoring System (TPMS). Dit
systeem monitort de banden continu en waarschuwt
de chauffeur zodra er een afwijking in de spanning of
temperatuur is zodat hij actie kan ondernemen.”

DAF Originele Luchtfilters
• Hoogwaardige filters om uw truck in goede conditie te houden
• Positief effect op het brandstofverbruik
• Maximale filterefficiëntie

VANAF

.€

85,00

Type

Onderdeelnr.

Luchtfilter XF (tot week 29 2018)

1931685

Actieprijs
€ 95,00

Luchtfilter CF

1933740

€ 85,00

TRP Bandenspanningsmeterset
•
•
•
•
•

X

.€

TIP 3:
De chauffeur maakt het verschil
DAF trucks zijn ontworpen om zo min mogelijk
brandstof te verbruiken. Getrainde chauffeurs besparen
brandstof en verzorgen hun truck beter waardoor deze
in optimale staat blijft en de restwaarde hoger zal zijn.

“De chauffeur en zijn
rijgedrag maken écht
het verschil.”
Dat begint volgens Driver Trainer bij DAF Academy
Pascal Hochstenbach met een chauffeur die zijn
truck en de systemen goed kent. “Chauffeurs zijn
het visitekaartje van het bedrijf en maken het verschil
op de weg. Een getrainde chauffeur weet wat er van
hem verwacht wordt, kent de truck en voelt zich
verantwoordelijk. Op lange termijn valt hier de meeste
winst te behalen. De chauffeur en zijn rijgedrag maken
écht het verschil.”

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

275,00

Onderdeelnr.
1962497

DAF Originele Brandstoffilters
• Hoogwaardige filters om uw truck
in goede conditie te houden
• Hoog waterafscheidend vermogen
• Maximale filterefficiëntie

VANAF

.€

37,50

Type

Toepassing

Onderdeelnr.

Actieprijs

Brandstoffilter

MX11 - MX13

2164462

€ 37,50

Brandstoffilter verlengd interval

MX11 - MX13

2164463

€ 45,00

DAF Originele Remdelen CF/XF
•
•
•
•

Voor CF en XF
Beschikbaar voor voor- en achteras
Hoge temperatuurbestendigheid
Lange levensduur

VANAF

.€

63,00

Type

Toepassing

Onderdeelnr.

Remschijf

DAF CF/XF-vooras

1812563

Actieprijs
€ 109,00

Remschijf

DAF CF/XF-achteras

1812582

€ 109,00

Remblokset

DAF CF/XF

1982826

€ 85,00

Slijtage-indicator remblok

DAF CF/XF

2112768

€ 63,00

Voorkom stilstand en hoge
kosten met preventief onderhoud
“Het grootste pluspunt van goed preventief onderhoud is geen ongeplande stilstand.
Het belang stijgt naarmate de kilometerstand toeneemt. Om klanten maximaal te laten
proﬁteren van hun investering, wordt bij iedere DAF truck de servicebeurt afgestemd op
chassisnummer, tellerstand en speciﬁeke toepassing”, aldus Theo Klaassen, DAF Service
Manager.
informatie verschaft. DAF houdt ook zijn diagnoseapparatuur up-to-date, waardoor de voorspelbaarheid
van mogelijke storingen steeds accurater en
inzichtelijker wordt. De kans dat voertuigtechnici
bij voorbaat al weten wat er aan uw truck kan gaan
mankeren stijgt dankzij de DAF Diagnose tool en
software-updates. Ongeplande stilstand wordt hiermee
volgens Klaassen voorkomen en dat brengt een aardige
kostenbesparing met zich mee.

Het belang van goed preventief onderhoud
Om het maximale rendement uit uw truck te halen,
weten DAF voertuigtechnici precies waar ze tijdens
de inspectie van uw truck op moeten letten. Klaassen
vertelt: “Onze werkplaats heeft de beschikking over een
database waarin DAF data analyseert die onder andere
afkomstig is van pechhulpservice ITS en wereldwijde
garantie- en reparatieclaims.”

Voertuig-specifieke controle
Met de informatie die de monteur tot zijn beschikking
heeft wordt een checklist met voertuig speciﬁeke
klantgegevens doorlopen. Dit betreft gedetailleerde
controles van bijvoorbeeld accu’s, remblokken, het
koelsysteem en de standkachel. Zo wordt het zinvol om
in de herfst de airconditioning te testen als de truck pas
ná de volgende zomer weer voor een onderhoudsbeurt
terugkomt.
▼

De DAF-dealer biedt zijn klanten volgens Klaassen nog
veel meer toegevoegde waarde. Hij weet namelijk exact
hoe elke truck wordt ingezet en houdt daar tijdens de
onderhoudsbeurt rekening mee. Dit is essentieel, want
een truck in de stadsdistributie vertoont een ander
slijtagepatroon dan een truck op een bouwplaats.
Andere belangrijke factoren zijn onder andere de soort
lading, het klimaat en het wegdek waarop gereden
wordt.

Voorspelbaarheid mogelĳke storingen
Daarnaast is er de boordcomputer die bij iedere
volgende generatie trucks nieuwe en aanvullende

Uw truck, de lading en uw bedrijf
beschermen
De manager van Otero Trans SL, José
Cuevas, heeft een schat aan ervaring. Het
bedrijf is gespecialiseerd in internationaal
vloeistoftransport. De gevolgen van een defect
zijn aanzienlijk. “Als we onderweg stranden,
stijgen de kosten en kunnen we niet aan
de wensen van de klant voldoen. Klanten
verwachten dat hun producten op tijd worden
geleverd. Omdat we werken met bederfelijke
producten, kunnen we ons geen vertragingen
veroorloven omdat die zouden leiden tot een
aanzienlijke verspilling van room of melk.”

▼

Controle essentiële onderdelen
Klaassen geeft als voorbeeld het preventief vervangen
van de thermostaat als de koelvloeistof ververst wordt –
dit moet eens in de vier jaar gebeuren – en zorgt ervoor
dat de thermostaat de volgende vier jaren storingsvrij
blijft. Stap voor stap controleert de voertuigtechnicus
of de levensduur van essentiële en slijtagegevoelige
onderdelen tot aan de volgende onderhoudsbeurt
gegarandeerd kan worden. Indien dit niet het geval is
worden de onderdelen in overleg vervangen.
Alles onder één dak
Na het invullen van de lijst neemt de DAF-dealer
contact op met de klant en adviseert hem welke
aanvullende werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd. Vervolgens zorgt de dealer ervoor dat hij
alle vervangende onderdelen op tijd in huis heeft, zodat
de klant niet terug moet komen (one stop shopping).
Zo zorgt preventief onderhoud dat elke DAF truck zijn
volgende onderhoudsbeurt probleemloos haalt.
Dat preventief onderhoud essentieel is en veel geld
kan besparen, wordt duidelijk tijdens een interview met
“DAF Technician of the year” Iván Grela.

We hebben gesproken met DAF-monteur Iván Grela
in Spanje
Hij legde uit wat de voordelen van preventief
onderhoud op de lange termijn zijn: “Het belangrijkste
voordeel is het voorkomen van uitvaltijd als gevolg
van storingen. Als er geen preventief onderhoud
wordt uitgevoerd, zullen eenvoudige storingen
waarschijnlijk leiden tot dure schade, wat leidt tot lange
reparatietijden en hogere kosten. Deze onverwachte
defecten vertragen ook de levertijden van het product,
waardoor de geloofwaardigheid van de transporteur
wordt aangetast.”
Stilstand voorkomen
DAF-monteur Iván Grela geeft een voorbeeld van de
gevolgen van een gebrek aan preventief onderhoud:
een klant in Frankrijk die het aanbevolen onderhoud
heeft afgewezen en daardoor schade heeft opgelopen.
De schade had voor een bedrag van 600 euro kunnen
worden voorkomen, maar kostte uiteindelijk 2700 euro.
Door het incident moest het voertuig ook drie dagen
stilstaan, waardoor het bedrijf de deadlines van de
klant niet kon halen.

DAF Originele Spanrolset

SWF Wisserbladen

• Voor CF, XF en EURO 6
• Complete vervangingsset

•
•
•
•
•
•
•

TRP heeft een volledig assortiment SWF Wisserbladen geïntroduceerd
Nr. 1 OES-leverancier
Toonaangevende Duitse OE fabrikant en kwaliteit
Geproduceerd in Europa
Meer dan 90 jaar ervaring
100% getest en goedgekeurd
Meer veiligheid, beter zicht en
meer comfort
• Duurzaam: lagere bedrijfskosten
• Snel en eenvoudig aan te brengen
en te monteren

VANAF

.€

319,00

Type

Toepassing

Onderdeelnr.

Actieprijs

Spanrolset

CF, XF

1711909

€ 379,00

Spanrolset

CF, XF

1711914

€ 379,00

Spanrolset

CF, XF

1712480

€ 319,00

Spanrolset

CF, XF

1711932

€ 319,00

Spanrolset

CF, XF

1714491

€ 319,00

Het type transport heeft ook invloed op de slijtage van
onderdelen en dus op het type preventief onderhoud
dat op elk voertuig wordt uitgevoerd. De experts van
onze DAF-dealerbedrijven stellen een aanbevolen
onderhoudsschema op dat aangeeft wanneer
speciﬁeke onderdelen moeten worden vervangen.
Wanneer het tijd is, is het aan het transportbedrijf om
te kiezen of het onderdeel moet worden vervangen of
wordt doorgereden zonder het te vervangen. “In de
meeste gevallen volgen klanten ons advies”, legt Iván
Grela uit.
Andere factoren, zoals het klimaat, de meestgebruikte
wegen en het type lading zijn ook van invloed op
de speciﬁeke behoeften voor preventief onderhoud.
DAF Trucks is continu bezig met innoveren om
onderhoudsvereisten te verminderen. Een goed
voorbeeld hiervan is het DAF DAVIE-systeem, een
combinatie van hardware en software voor het
diagnosticeren van voertuigen, waarmee snellere
reparaties mogelijk zijn. Minder tijd in de werkplaats
betekent meer tijd onderweg en een hogere omzet voor
uw bedrijf.

DAF Originele Remklauw-reparatieset

DAF Originele Remklauw CF/XF

• Voor CF en XF
• Volgens DAF OE-specificaties
• Uitgebreid assortiment reparatiesets voor trucktoepassingen

• Voor XF en CF
• Optimale remprestaties
• Exclusief remblokken

VANAF

VANAF

.€

39,00

.€

Type

Toepassing

Onderdeelnr.

Reparatieset remremklauwafdichting + geleider

XF + CF

1847716

Reparatieset remklauwnok

XF + CF

1689313

Actieprijs

525,00

Type

Toepassing

Onderdeelnr.

Actieprijs

€ 75,00

Remklauw SN7000

DAF CF/XF

1978636R

€ 525,00

€ 39,00

Remklauw SN7000

DAF CF/XF

1978635R

€ 525,00

Met de juiste accessoires verhoogt
u de restwaarde van uw truck
De restwaarde van een truck is, volgens Head of Asset Management en Marketing John
Kearney, mede afhankelijk van de accessoires die op het voertuig zijn gemonteerd.
Het voordeel van LED verlichting
Wist u dat LED verlichting vrijwel nooit vervangen
hoeft te worden? LED verlichting heeft een hoge
lichtopbrengst, is duurzaam - gaat vrijwel nooit stuk
- en verbruikt minder stroom dan een traditionele
halogeenlamp.
Zuinig rijgedrag
De fenders, zij- en dakspoilers zorgen voor een
aerodynamisch effect. De DAF en TRP front zicht
camerasystemen geven niet alleen beter zicht en
meer veiligheid, maar hiermee kan ook de front
spiegel vervallen. Zo verminderen deze accessoires
de luchtweerstand en bespaart u brandstof. Ook de
investering in Predictive Cruise Control verdient u
altijd terug. Het systeem zorgt ervoor dat de rijsnelheid
van de truck perfect aansluit bij de omgeving en het
verkeer. Het resultaat? Zuinig rijgedrag!

Populaire accessoires
Accessoires die van toegevoegde waarde zijn,
bepalen de populariteit en de restwaarde van een
truck. Apparatuur zoals een koelkast, magnetron,
standairco, audio, navigatie of het TPMS
bandenbewakingssysteem zijn populair. Kortom, een
truck die van alle gemakken is voorzien heeft een
hogere restwaarde.
De waarde van uw truck verhogen door accessoires toe
te voegen? Er is veel mogelijk! Neem contact met ons
op voor meer informatie.

TRP Standairco

Brigade Backeye 360° Select

• SlimCool - ultra lage airco-unit
• Verhoogt de restwaarde van uw truck
• Andere merken exclusief installatieset

•
•
•
•

360°-zicht rondom het voertuig
4 camera’s met een beeldhoek van 180°
1 beeld - 1 scherm
Elimineert alle blinde hoeken

VANAF

.€

1.250,00

Product omschrijving

Toepassing

Onderdeelnr.

XF/CF

Vermogen /
Luchtstroom
1400 W / 840 m3

SlimCool
Compact

Actieprijs

1541250

€ 1.250,00

XF/CF

1400 W / 840 m3

1541252

€ 1.295,00

Compact Night and Day

XF/CF

3000 W / 800 m3

1541256

€ 1.595,00

Dynamic

XF/CF

1200 W / 373 m3

1541259

€ 1.595,00

SlimCool

Andere merken

1400 W / 840 m3

1541251

€ 1.295,00

Compact

Andere merken

1400 W / 800 m3

1541253

€ 1.295,00

X

.€

1.595,00

Onderdeelnr.
2166092
(360° Kit)

Nieuwe producten voor uw vrachtwagen

Complete range LED werklampen van Philips
• Ontworpen voor alle mogelijke onderhoudstaken
en reparaties.
• Maximale verlichting, zelfs op moeilijk bereikbare
plekken.
• Bestand tegen water, vuil, stof en chemische
vloeistoffen. Zeker handig in werkplaatsen!

De nieuwe HELLA lightstyle nu verkrĳgbaar
• Nieuwe Rallye 3003 en Luminator LED
verstralers met een onmiskenbare lichtsignatuur.
• Nieuwe K-LED Rebelution zwaailamp met uniek
design.
• Lichtgewicht lampen met de nieuwste LED
technologie.

Voorkom brandstofdiefstal
• DAF levert een nieuw universeel antioverhevelingssysteem voor alle merken en type
trucks.
• Geschikt voor alle vulpistolen en voorkomt
dat slangen via de vulhals in de tank gestoken
kunnen worden om brandstof over te hevelen.
• In minder dan één minuut gemonteerd. Een
absoluut snelheidsrecord in de markt!
• Fixatie gebeurt dankzij het gepatenteerde slot.

Meer zicht, veiligheid en comfort met nieuwe
ruitenwissers
• Nieuwe DAF CF en XF trucks kunnen worden
voorzien van een nieuw type ruitenwisser.
• Innovatieve technologie: de nieuwe ruitenwissers
spuiten de ruitensproeiervloeistof door 22
gaatjes rechtstreeks op de voorruit. Dankzij
deze technologie wordt de ruit onder alle
omstandigheden optimaal gereinigd.
• Signiﬁcant beter zicht.
• Ook geschikt voor oudere trucks mits de arm
wordt vervangen.

Anti-brandstofdiefstalsifon

TRP LED Werklampen

•
•
•
•

•
•
•
•

Uitstekende bescherming tegen lage kosten
Uitwendige en inwendige systemen voor de meeste brandstoftanks
Supersnel vullen zonder terugspatten
Alle systemen werken met OEM-tankdoppen

Compact ontwerp voor eenvoudige installatie
Bestand tegen water, stof en schokken
Laag stroomverbruik
Lange levensduur

VANAF

.€
VANAF

.€

58,00
Actieprijs

32,50

Type

Lumen

Candela

Onderdeelnr.

SP-60

2160

5400

1529393

Actieprijs
€ 34,00

SP-70

2160

13100

1529394

€ 65,00

FL-10

1440

3450

1528472

€ 32,50

FL-20

1920

3600

1529391

€ 33,00

Type

Toepassing

Onderdeelnr.

Anti-diefstalsifon

Uitwendig systeem

1533513

Anti-diefstalsifon

Inwendig systeem

1534268

€ 62,00

FL-60

2160

4100

1528475

€ 35,00

Anti-diefstalsifon

Eenvoudige en snelle installatie

1535677

€ 83,00

FL-70

2160

5280

1529390

€ 45,00

€ 58,00

OMFB Hydraulieksets

TRP LightFix

TRP is een partnerschap aangegaan met de bekende leverancier van
lichtbalken, LightFix! Via TRP kunt u alle DAF gerelateerde LightFix producten
bestellen. Dit garandeert: topkwaliteit, beter ontwerp met een grotere
buisdiameter, voorgemonteerd, kortere bevestigings-/montagetijden, elke
aanvraag/bestelling wordt op volledigheid en consistentie gecontroleerd.

Ontwikkeld voor kipper, bewegende vloer,
uitdruk- en kraantoepassingen. Compleet met
gelegeerde olietank, pompen, slangen,
bedieningselementen en snelkoppeling.
Aangepaste sets voor iedere specifieke situatie
om onder alle zware omstandigheden te
kunnen werken. Neem contact met ons op
voor meer informatie.

DAF XF Originele Spoilers en Fenders

Hella - Nieuwe Verlichting

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Verbeterde uitstraling en esthetiek
Brandstofzuinigheid
Hogere restwaarde
Lagere totale bedrijfskosten
Kleur: Brilliant White

VANAF

VANAF

.€

Nieuwe verlichting
Trillingsbestendig
Lichtgewicht behuizing
ECE-goedgekeurd

395,00

.€
Actieprijs

295,00

Product omschrijving

Toepassing

Onderdeelnr.

Spoiler + fenderverlenging

XF E6 SSC

2191295

€ 725,00

Type

Toepassing

Model

Onderdeelnr.

Rallye 3003 LED

ECE-ref. 25

Chroom

1544970

Actieprijs

Verstelbare spoiler, incl. spindel

XF E6 SC trekker

2025430

€ 1.550,00

Rallye 3003 LED

ECE-ref. 50

Chroom

1544971

€ 295,00

Verstelbare spoiler, incl. spindel

XF E6 SC low deck-trekker

2025431

€ 1.575,00

Luminator

ECE-ref. 25

Chroom

1544974

€ 340,00

Verstelbare spoiler, incl. spindel

XF E6 SC Bakwagen

2025434

€ 1.500,00

Luminator

ECE-ref. 50

Chroom

1544975

€ 340,00

Fender bovenkant

XF E6 SC zonder spoiler

2025423

€ 395,00

Luminator

ECE-ref. 25

Donker metaal

1544972

€ 320,00

Fenders

XF E6 SC + SSC

2025416

€ 1.025,00

Luminator

ECE-ref. 50

Donker metaal

1544973

€ 320,00

€ 295,00

TD2002NL

BETTER SERVICE - BETTER DAF

Speciale aanbiedingen zijn geldig van 1 februari tot en met 30 april 2020. 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.

