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TRP. De oplossing voor uw DAF truck
DRIVEN BY QUALITY

TRP, MAXIMALE INZETBAARHEID,
MINIMALE KOSTEN
Het is belangrijk dat uw DAF truck maximaal inzetbaar
is. Het liefst tegen zo laag mogelijke kosten. Ons TRP
Assortiment met meer dan 80.000 onderdelen biedt
oplossingen voor elke truck, maar in het bijzonder voor
uw DAF, ongeacht de leeftijd. Wij bieden u efficiënte en
betrouwbare service Zo profiteert u van maximale inzet
voor een minimale prijs.

Orlaco CornerEye Set

TRP Luchtveerbalg voor DAF

•
•
•
•

•
•
•
•
•

€

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

975,00

Onderdeelnr.
1964025
Orlaco CornerEye set

€

Compleet assortiment
Hoogwaardige materialen
Voldoen aan OE-prestatienormen
Concurrerende prijsstelling
Omvat complete systemen met
stalen en kunststof zuiger,
servicesamenstellingen en
geplooide luchtveerbalgen

86,00

Onderdeelnr.
1529834
TRP Luchtveerbalg

TRP Cabineluchtfilter voor DAF

TRP Ruitenwisserblad voor DAF XF

•
•
•
•
•

• Ontworpen om strepen, trillingen en geluid
te verminderen
• Hoogwaardige rubberen wisserbladen
• Extra duurzaamheid
• Waar voor uw geld

€

Scherp geprijsd
TRP Originele kwaliteit gegarandeerd
Compleet assortiment voor uw DAF Voertuig
DAF Garantie
Voor meer informatie:
www.parts.daf.com

7,45

Onderdeelnr.
1537148
Cabineluchtfilter

€

6,15

TRP Standairco SlimCool

TRP Oliefilter voor DAF MX13

• Stand-alone airco voor voertuigen met kritische hoogte
• Eenvoudige montage zonder dat in het cabinedak moet worden
geboord. Voor gebruik tijdens nachtelijke rustperioden en laden/lossen
• Handmatige en automatische functie. Accubeveiligingssysteem.

• Scherp geprijsd
• TRP Origineel - kwaliteit gegarandeerd!
• Compleet assortiment voor uw
DAF Euro 4- en 5-voertuigen
• DAF Garantie

€

1.250,00

Onderdeelnr.
1541250
TRP SlimCool

€

16,95

Onderdeelnr.
1526411
Ruitenwisserblad

Onderdeelnr.
1537110
TRP Oliefilter

TRP Remschijf
(DAF XF/CF)
• DAF XF/CF-toepassing
• Levering inclusief
bevestigingsmaterialen
• Geleverd met montageinstructies

De schijf is de
enige aanbevolen,
goedgekeurde
alternatieve remschijf
voor DAF CF- en XFtrucks. De opnieuw
ontworpen remschijf is
onlangs toegevoegd aan
het TRP Assortiment.

TRP Luchtfilterelement
• OEM-filtermateriaal om een
optimale filtratie te garanderen
• TRP Originele filters zijn de beste
oplossing voor uw Euro 4- en 5
DAF truck

We bieden een compleet
assortiment TRP Originele
lucht-, olie-, brandstof- en
cabinefilters. TRP Filters
zijn geproduceerd en getest
volgens OEM-specificaties
en bieden de beste
filteroplossing voor alle
merken trucks.

Speciale aanbiedingen zijn geldig t/m 31 december 2020. Prijzen zijn exclusief btw. Wij behouden ons het recht voor om prijzen, teksten en afbeeldingen te wijzigen. Neem voor meer
informatie over het TRP Assortiment contact op met uw DAF Dealer, raadpleeg de TRP Catalogus of ga naar www.daf.com. De prijzen vermeld in de folder zijn adviesprijzen.

Brigade Backeye 360° Select
•
•
•
•

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

TRP Onderhoudsvrije
accu
• Hoogste kwaliteitsnorm
• 100% onderhoudsvrij
• 2 jaar garantie

€

1.595,00

Onderdeelnr.
2166092
(360° Kit)

TRP Motorluchtfilter voor
DAF XF
• Scherp geprijsd
• TRP Origineel - kwaliteit gegarandeerd!
• Compleet assortiment voor uw DAF Euro
4- en 5-voertuigen
• DAF Garantie
• Voor meer informatie: www.parts.daf.com

€

62,50

Onderdeelnr.
1534331
Motorluchtfilter

Het is raadzaam om altijd de specificaties
van de accu van het voertuig te
controleren, zodat u zeker weet dat de
vervangende accu aan de elektrische
vereisten van het voertuig voldoet. Het
type accu kan variëren vanwege het
grote aantal verschillende elektrische
verbruikers en chassisconfiguraties van
moderne bedrijfsvoertuigen.
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