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DAF MultiSupport: flexibele
pakketten tegen een vaste prijs
DAF ITS: zorgeloos op weg

DRIVEN BY QUALITY

Lees meer over onze geavanceerde informatiesystemen, nauwkeurig op maat gemaakte reparatie- en
onderhoudscontracten en het International Truck Service netwerk met volledige Europese dekking. In
deze editie bieden we u ook aantrekkelijke onderdelen- en serviceaanbiedingen en presenteren we onze
nieuwste producten.
Neem contact met ons op. We geven graag advies.

DAF ITS: zorgeloos op weg
De planning is heilig voor elke transportonderneming. U en uw klanten gaan ervan uit dat goederen
op tijd worden gebracht of gehaald. Maar soms
gaan zaken anders dan gepland. Onderweg kan
een chauffeur tegen een probleem aanlopen. In dat
geval helpt International Truck Service (ITS) chauffeurs snel weer op weg.
Peter Hermans is ITS Manager bij DAF Trucks. Hij is
verantwoordelijk voor de controlekamer in Eindhoven.
"Alles staat hier in het teken van de klant. Ons doel is
ongeplande stilstand van een truck tot het absolute
minimum te beperken," vertelt Peter met gepaste trots.
"In een halve eeuw is onze service uitgegroeid tot een
persoonlijke assistent van de chauffeur. We willen
de zorgen volledig uit handen nemen van chauffeurs,
transportbedrijven en wagenparkbeheerders."

"Dag of nacht, waar u
ook bent… we zijn er
altijd wanneer u ons
nodig heeft"
Bemiddeling
De service die ITS biedt gaat veel verder dan hulp bij
een storing of pech. ITS kan met bijna alles helpen
wat een chauffeur in Europa, Rusland of NoordAfrika tegenkomt, zoals bandproblemen, geschillen
en verkeersboetes. ITS bemiddelt en zoekt een
oplossing. ITS schiet zelfs te hulp tijdens onverwachte
reparaties ver van huis. Peter zegt: "Als een chauffeur

onverwacht in de werkplaats aankomt, regelt ITS een
betalingsgarantie via de eigen dealer van de klant. Op
deze manier weet de plaatselijke DAF-dealer dat het
goedkomt en kan de chauffeur gerust zijn."
Hulp in tien talen
In ongebruikelijke situaties in het buitenland kan taal
een barrière zijn. ITS biedt een directe oplossing.
Peter zegt: "Als een bestuurder in de problemen komt,
kunnen we helpen. Ons team spreekt tien vreemde
talen." De controlekamer is het hele jaar door 24
uur per dag bemand. Volgens Peter zijn de meeste
problemen gerelateerd aan trailers, beschadigde
banden of achterstallig onderhoud. "Wat het probleem
ook is, we zorgen ervoor dat de bestuurder zo snel
mogelijk verder kan."
ITS biedt een extra service aan waar meer en meer
gebruik van wordt gemaakt. "We krijgen regelmatig
verzoeken van klanten om regulier onderhoud aan
hun DAF truck in het buitenland in te plannen. Via ITS
kunnen we overal in Europa een afspraak maken." De
1100 DAF-dealers en servicepunten bieden volledige
dekking in heel Europa.
DAF Connect
Als een bestuurder een probleem meldt en zijn voertuig
is uitgerust met een DAF Connect-eenheid, ontvangt
de operator in de controlekamer automatisch alle
foutmeldingen van het motormanagementsysteem op
zijn scherm. Het toont ook de exacte locatie van het
voertuig, de kilometerstand, het brandstofpeil en het
gewicht van het voertuig. Dit helpt om het probleem
snel aan te pakken en de juiste mensen van relevante
informatie te voorzien.

MEER INFORMATIE OF ADVIES?
EUROPEES NUMMER DAF ITS

Met ons bent u snel weer op weg!
Bekijk de voordelen van ITS.

+31 40 214 3000
SERVICE AANBIEDING

TRP Luchtrem Antivries

DAF DPF Servicekit

• Antivries voor persluchtremsystemen

• Gereviseerd volgens DAF OE-specificaties
• Controleer uw onderhoudsinterval
(max. 3 jaar of 500.000 km)
• Zorg dat uw truck aan de
emissievoorschriften blijft voldoen
• Inclusief onderdelen en arbeid

VANAF

.€

995,00

Model

Toepassing

Onderdeelnr.

Actieprijs

CF / XF

MX11/ MX13

2137441R

€ 1.050,00

LF

PX-5

2137442R

€ 995,00

LF / CF

PX-7

2137443R

€ 995,00

X

.€

5,95

Onderdeelnr.
1450210
(1 l)

Onderhoud
zonder verrassingen
Zodra uw DAF onze werkplaats binnenrijdt,
weten onze servicemonteurs alles van uw truck.
Dat is te danken aan RMI, een geavanceerd
informatiesysteem dat ons helpt bij het onderhoud
aan uw truck, maar ook bij het opstellen van een
passende offerte. Het helpt ons ervoor te zorgen
dat uw DAF voor u klaarstaat op het tijdstip dat we
met u hebben afgesproken.
RMI staat voor Repair and Maintenance Information.
Het is een enorme databank waarin veel specifieke
informatie is opgeslagen. We hebben alle informatie
over elk van uw trucks vastgelegd. Als er speciale
onderdelen bij de opbouw van uw truck zijn gebruikt,
staat dat in RMI. Veel DAF trucks zijn uniek, nauwkeurig
op maat gemaakt voor het werk dat u ermee doet. Al
die unieke details staan in onze databank.
Altijd een oplossing
Maar RMI bevat meer, het helpt onze monteurs steeds
opnieuw de juiste diagnose te stellen. We noemen
dit onderdeel de "Diagnose-assistent". Het is een
nieuwe ontwikkeling gericht op het identificeren van het
probleem. We verwachten het in de zomer van 2020
aan te kunnen bieden. RMI zorgt ervoor dat we niet

voor verrassingen komen te staan, en u dus ook niet.
Tot slot zitten er uitgebreide reparatiehandleidingen in
RMI. Onze ervaren monteurs kunnen terugvallen op
duidelijke instructies over hoe ze elk onderdeel in de
truck het beste kunnen onderhouden of vervangen.
Welk probleem onze monteurs ook tegenkomen, RMI
biedt een oplossing.
Klaar volgens afspraak
Doordat veel handelingen zijn gestandaardiseerd
kunnen we u van te voren een zeer nauwkeurige
tijdsindicatie geven en staat uw DAF truck klaar
als de chauffeur hem komt ophalen. RMI helpt ons
om de tijdspanne voor onderhoud of reparatie zo
kort mogelijk te houden. Door alle informatie in één
computerprogramma samen te brengen, kunnen we
sneller gerichte diagnoses stellen, lossen we problemen
beter op en wordt een onderhoudsbeurt steeds
efficiënter. Hierdoor staat uw truck minder lang in de
werkplaats. Uw DAF truck is immers gemaakt om mee
te rijden.

Remklauwreparatiesets Meritor

DAF Connectivity Module (DCM)

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

• Fleet Management System
• Realtime wagenparkinformatie en KPI’s
• Gebruiksvriendelijk dashboard met
diverse rapportagemogelijkheden
• LF: 2242875
• CF/XF: 2195167

VANAF

.€

47,50

Product omschrijving

Type

Onderdeelnr.

Actieprijs

Meritor remklauwreparatieset
(afdichting en geleiding)
Meritor remklauwreparatieset
(afdichting en geleiding)

Elsa 2

2169215

€ 47,50

Elsa 195/225

2169216

€ 47,50

Flexibele pakketten
tegen een vaste prijs
DAF MultiSupport biedt reparatie- en onderhoudscontracten aan die de gevolgen van ongeplande
stilstand van uw truck tot een minimum beperken.
Goed onderhoud door een DAF-dealer beperkt
onverwacht stilstaan. Maar mocht het onverhoopt
toch misgaan, dan wordt uw truck snel en
professioneel gerepareerd.

vice onmiddellijk actie ondernemen, waar uw truck zich
ook in Europa bevindt. "DAF Uptime Plus" garandeert
dat u binnen acht uur weer onderweg bent. Als dit niet
het geval is, ontvangt u tot 10 dagen vervangend vervoer of een financiële vergoeding. "DAF Uptime Plus" is
een uitbreiding op onze bestaande reparatie- en onderhoudscontracten.

Met meer dan 1100 DAF-dealers en servicepunten
in Europa is er altijd een erkende DAF-dealer in de
buurt. Hierdoor zijn er direct tal van onderdelen en
oplossingen beschikbaar. "De belangrijkste oorzaak
van ongepland stilstaan is achterstallig of slecht
onderhoud. Door hun DAF truck bij een DAF-dealer
te laten onderhouden, zijn onze klanten verzekerd
van hoogwaardig onderhoud, waardoor het risico
op stilstaan aanzienlijk wordt beperkt," zegt Mike
Hoefeijzers, Director Commercial Services bij DAF
Trucks.

De moderne DAF truck vereist specifieke en
specialistische kennis voor onderhoud en vaak
geavanceerde apparatuur. Mike legt uit: "DAF
Monteurs zijn goed opgeleid en gekwalificeerd. We
begrijpen echter dat klanten mogelijk zelf een deel
van het onderhoud willen uitvoeren. Daarom is DAF
MultiSupport flexibel opgezet. Onze klanten kiezen het
serviceniveau dat ze nodig hebben."

"Met ‘Uptime Plus’ bent
u binnen acht uur weer
onderweg."
DAF MultiSupport: een investering in
bedrijfscontinuïteit
Een DAF MultiSupport reparatie- en onderhoudscontract is een investering die zichzelf betaalt. Mocht uw
truck kapot gaan, dan zal DAF International Truck Ser-

Hoger rendement op uw investering
Met DAF MultiSupport betaalt u een vast bedrag per
maand. Het voorkomt grote pieken in uw uitgaven.
Als erkende DAF-dealer garanderen we dat uw truck
optimaal wordt onderhouden. Een goed onderhouden
DAF truck heeft een hogere restwaarde. Als u wilt
profiteren van de voordelen van DAF MultiSupport,
vraag dan om een persoonlijke offerte.

Hoe DAF MultiSupport
Andrea Bigiotti Iemoli
geruststelt
Een vaste prijs en de zekerheid dat zijn trucks altijd
in goede staat zijn. Dit zijn de redenen waarom
Andrea Bigiotti Iemoli, eigenaar van Iemoli Trasporti
Group, koos voor een DAF MultiSupport Full Care
contract.
De Iemoli Trasporti Group is een groot bedrijf dat
gevestigd is in de provincie Como, Italië. Het richt
zich vooral op vervoer van gevaarlijke goederen
volgens ADR-regels, het vervoer van goederen met
temperatuurregeling en intermodaal vervoer tussen
Italië en Zwitserland. Het bedrijf, opgericht in 1962 door
Giovanni Bigiotti Iemoli, wordt nu geleid door Andrea,
die ook vertrouwt op een effectief partnerschap met
zijn zus Margherita en een team van 50 werknemers.
Een contract dat altijd zorgt voor maximale
operationele capaciteit
"De belangrijkste prioriteit van Iemoli Trasporti is altijd
geweest om betrouwbaar en punctueel vervoer te
bieden. Trucks moeten 365 dagen per jaar volledig
operationeel zijn gedurende de hele tijd dat ze deel
uitmaken van het wagenpark. Met DAF MultiSupport
Full Care hebben we dit doel bereikt," aldus Andrea

Bigiotti Iemoli. Het bedrijf heeft dit soort contracten
niet altijd gehad, weet Andrea: "Vroeger waren we
uitsluitend afhankelijk van de fabrikant voor garantie en
het onderhoud van voertuigen. Het probleem was dat
we de uiteindelijke kosten van de operatie niet konden
inplannen. Ik wilde een contract dat dekking biedt
tegen alle problemen of zorgen en ik wilde een vaste
prijs betalen die ik wel kan inplannen. Nu hoef ik alleen
nog maar na te denken over banden en brandstof:
DAF zorgt voor de rest, voert routinematig en nietroutinematig onderhoud uit, zowel in Italië als in het
buitenland, en werkt effectiever en efficiënter."
Goed onderhouden trucks betekent een betere
klantenservice
Gemiddeld blijven trucks zes jaar in een wagenpark
en is de duur van het DAF MultiSupport Full Care
contract hetzelfde. Dit is een oplossing die het bedrijf
geleidelijk tot stand heeft gebracht: "We besloten de
contracten te verlengen omdat we constateerden dat,
door het geplande onderhoudsprogramma van DAF, de
trucks na vier of vijf jaar nog steeds 'jong' en volledig
betrouwbaar zijn." Andrea legt uit: "De MultiSupport
Full Care oplossing kan continu en betrouwbaar
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Waterpomp

Multiriem

Dynamo

Spanrol
Riemspanner

Spanrol

Aircocompressor

Deze alles-in-een-set
houdt uw motor draaiend
• Verhoogt de maximale inzet van uw truck
• Voorkomt onherstelbare schade
• Verlengt de levensduur van essentiële onderdelen
Een moderne PACCAR Motor is een complex geheel
van diverse systemen die feilloos met elkaar moeten
samenwerken. Onze multiriem speelt een belangrijke rol
in dit proces, net als de riemspanner en de spanrol.
De techniek is beproefd. De krukas van een motor
drijft niet alleen het voertuig aan, maar ook essentiële
onderdelen van de motor en het voertuig, zoals
de waterpomp, de dynamo of de pomp van de
airconditioning. De rubberen multiriem wordt onder
spanning gehouden door een riemspanner. De spanrol
voorkomt dat de riem gaat klapperen.

We bieden DAF Originele Spanrolsets, die van de
hoogste kwaliteit zijn. Ze zijn verkrijgbaar voor DAF
XF en CF Euro 6 trucks. Deze set bevat een originele
multiriem, riemspanner, spanrol en de vereiste
bevestigingsmiddelen. Het is voordeliger om een
complete set aan te schaffen in plaats van afzonderlijke
onderdelen en ook om deze tijdens een reguliere
onderhoudsbeurt te vervangen. Neem contact met ons
op voor meer informatie.

Vervang voordat het te laat is
De multiriem, riemspanner en spanrol zijn buiten
de motor gemonteerd en staan bloot aan vuil en
vocht. Ze moeten bestand zijn tegen extreme
weersomstandigheden. Een multiriem heeft een
beperkte levensduur. In het geval van slijtage of
onvoldoende spanning kan onherstelbare schade
aan de motor optreden. Om dit te voorkomen is het
belangrijk de multiriem tijdig te vervangen. Daarnaast
is het aan te raden om tegelijkertijd een nieuwe
riemspanner en spanrol te plaatsen. Voor optimale
zekerheid adviseren we om de riem, spanner en
spanrol eens in de drie jaar of na 400.000 kilometer te
vervangen.

SERVICE AANBIEDING

Versleten multiriem
Herken een versleten of slappe multiriem
Een versleten of slappe multiriem kan worden
herkend aan een hard piepend geluid. Dit geluid
doet zich voornamelijk voor bij een koude start.
In dit geval is de slijtage al in een vergevorderd
stadium en is er dringend een nieuwe multiriem
nodig.

SERVICE AANBIEDING

DAF Spanrolset MX11

DAF Spanrolset MX13

• Geschikt voor CF en XF, EURO 6
• Complete vervangingssets met
V-riem, spanner en spanrol
• Inclusief onderdelen en arbeid

• Voor CF en XF, EURO 6
• Complete vervangingssets
met V-riem, spanner en
spanrol
• Inclusief onderdelen en
arbeid

VANAF

VANAF

.€

475,00

.€

Motortype

Onderdeelnr.

MX11

1711909

Actieprijs
€ 475,00

395,00

Motortype

Onderdeelnr.

MX13

1711919

Actieprijs
€ 475,00

MX11

1711911

€ 475,00

MX13

1711920

€ 475,00

MX11

1711914

€ 475,00

MX13

1711932

€ 395,00

MX11

1711917

€ 475,00

MX13

1711932

€ 395,00

Nieuwe producten voor uw truck

NIEUW: Remote Tacho Download
Remote Tacho Download wordt toegevoegd als
een app aan het DAF Connect dashboard, het
online managementplatform voor wagenparken
dat de prestaties van voertuigen, wagenparken
en chauffeurs in real time bewaakt. De nieuwe
toepassing biedt snelle en uitgebreide toegang tot
alle informatie over de tachograaf die beschikbaar is
bij verbonden voertuigen en hun chauffeurs. Rijtijden
en rusttijden worden in real time weergegeven.

• Tacho-gegevens van het gehele DAF Wagenpark
24/7
• Handmatig gegevens downloaden is niet nodig
• Alle gegevens worden real time verzameld
• Volledig in overeenstemming met alle wettelijke
vereisten
• Voorkomt boetes

TRP biedt nu SWF Wisserbladen aan
• Complete serie voor alle merken en modellen van
trucks, bussen en lichte bedrijfsvoertuigen
• Dankzij kwalitatief hoogwaardige materialen zijn
de wisserbladen bestand tegen alle invloeden van
buitenaf
• Aanzienlijk beter schoon te maken, verbeterde
veiligheid en duurzamer
• Optimale werking onder alle weersomstandigheden

SWF wisserbladen
TRP Summer Screenwash

TRP Tachograaf Papierrollen

• Ontvet en reinigt grondig
• Laat geen strepen na
• Vorstbescherming tot -5 °C

• Goedgekeurd voor EU-landen
• Eén soort papier voor alle
digitale tachografen
• Doos met 3 rollen in
beschermfolie

X

.€

6,95

X
Onderdeelnr.
0882893
(5L)

.€

4,50

Onderdeelnr.
1694655

DAF Originele
NOx-sensoren
Een Euro 6-voertuig mag slechts 3% NOx uitstoten
sinds de invoering van de emissiewetgeving.
Hiervoor zijn meer en nauwkeurigere sensoren
geïnstalleerd op DAF trucks. DAF Originele NOxsensoren maken deel uit van een zeer complex
meet- en regelsysteem om de truck zo efficiënt
mogelijk te laten rijden. Alle onderdelen van
dit systeem zijn uitgebreid getest en werken
nauw samen om de laagst mogelijke kosten per
kilometer te realiseren.

Ladderframe

DAF Originele NOx-sensoren:
• Garandeert naleving van wetgeving
• Garandeert het optimale brandstof- en AdBlueverbruik
• Zorgt voor een langer onderhoudsinterval
• Biedt de beste totale eigendomskosten

NIEUW: cabineframe voor ladder en
brandblussers
• Multifunctioneel cabineframe voor zowel een
ladder als brandblussers dat aan de achterkant
van de cabine kan worden bevestigd
• Er zijn twee verschillende frames beschikbaar:
een frame voor uitsluitend één of twee
brandblussers en een frame voor zowel een
ladder en de brandblusser
• Gemakkelijk te bevestigen: er hoeft slechts
één extra gat te worden geboord, omdat de
frames zijn ontworpen volgens OEM en op de
voorgeboorde gaten in de XF-cabine passen

Originele DAF NOx-sensoren

Ladderframe

• Ontworpen voor de beste duurzaamheid
• Ontwikkeld om het meest nauwkeurige signaal te geven
• Zorgt dat de truck aan de wettelijke vereisten voldoet

• Onderdelen ontworpen volgens
OE-specificaties
• Eenvoudig te monteren

VANAF

.€

395,00

VANAF

Actieprijs

165,00

Toepassing

Type

Onderdeelnr.

EURO 4/5

Vóór katalysator

2011649

€ 395,00

EURO 4/5

Na katalysator

2011648

€ 395,00

Product omschrijving

Onderdeelnr.

EURO 6

Vóór katalysator

2006245

€ 395,00

Frame voor ladder en brandblussers

2171601

€ 249,00

EURO 6

Na katalysator

2139930

€ 395,00

Frame voor brandblussers

2171602

€ 165,00

.€

DAF Originele LED Achterlichten

Orlaco CornerEye Set

•
•
•
•

•
•
•
•

Voor XF/CF Euro 6
Ultramodern ontwerp
Laag stroomverbruik
Verbeterde veiligheid
door beter zicht

Actieprijs

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

VANAF

.€

249,00

VANAF

.€

Actieprijs

975,00

Toepassing

Aansluiting

Onderdeelnr.

Rechts

HDSCS zijkant

1981861

€ 249,00

Links

HDSCS zijkant

1981862

€ 249,00

XF gehomologeerde set

1545038

€ 1.050,00

Rechts

HDSCS achter

1981864

€ 249,00

CF gehomologeerde set

1545039

€ 1.050,00

Links

HDSCS achter

1981865

€ 249,00

Set voor LF en andere merken (niet gehomologeerd)

1964025

€ 975,00

Product omschrijving

Onderdeelnr.

Actieprijs

Hella Full LED Verstralers

DAF Softshell Jackets

• Full LED Verstralers
• ECE-ref. 25
• Zeshoekige LED-contourverlichting

• Ons beste softshell jacket ooit - beschikbaar voor
de hele familie
• Waterafstotend (5000 WP) en ademend (5000 MVP)
• Voor alle maten en beschikbaarheid, vraag bij uw
dealer of kijk op DAFSHOP.com

VANAF

.€

VANAF

.€

295,00
Actieprijs

75,00

Product omschrijving

Model

Onderdeelnr.

Actieprijs

Softshelljas - Heren

M

M003933

€ 75,00

Softshelljas - Heren

L

M003934

€ 75,00

Type

Kleur

Onderdeelnr.

Rallye 3003

Chroom

1544970

€ 295,00

Softshelljas - Heren

XL

M003935

€ 75,00

Luminator

Chroom

1544974

€ 340,00

Softshelljas - Heren

XXL

M003936

€ 75,00

Luminator

Donker metaal

1544972

€ 320,00

Softshelljas - Heren

3XL

M003937

€ 75,00

TRP Remmenreiniger

TRP Cabine Onderhoudskit

• Uitstekend oplossend vermogen
• Krachtige jetspray

• TRP Cabineonderhoudskit met cockpitspray, textielreiniger, voorruitreiniger,
multispray en aircoverfrisser

X

.€

2,25

X
Onderdeelnr.
1962987
(750 ml)

.€

14,95

Onderdeelnr.
1962715

TD2005NL

BETTER SERVICE - BETTER DAF

Speciale aanbiedingen zijn geldig van 1 mei tot 31 augustus 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.

