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De transportsector is een sector van samenwerken. Van optimisme, veerkracht en vooruitgang. De afgelopen 
periode is er meer dan ooit een beroep gedaan op de fl exibiliteit van ondernemers, chauffeurs, toeleveranciers 
en samenwerkingspartners. Dankzĳ  de loyaliteit en oplossingsgerichtheid van de hele keten, zĳ n we perspectief 
blĳ ven houden. Ondanks de extreem complexe omstandigheden. Laten we daar vertrouwen uit putten.

Als DAF-dealer zĳ n wĳ  er voor u. In goede en slechte tĳ den. In 2021 en in de jaren daarna. 
Together today, Stronger tomorrow. 

Together today,
Stronger tomorrow



16 keer de aarde rond 
op één reservoir koelvloeistof 

Zonder brandstof staat uw truck stil. Logisch. 
Maar brandstof is niet de enige essentiële vloeistof 
om uw voertuig op weg te houden. Naast olie is 
koelvloeistof onmisbaar. Koelvloeistof beheerst 
de temperatuurhuishouding in de motor en 
beschermt tegen corrosie en bevriezing. Daarom 
is het verstandig de koelvloeistof regelmatig te 
controleren en op tĳ d te laten verversen.  

Xtreme goede prestaties
Elke DAF truck is bĳ  afl evering voorzien van DAF 
Xtreme Longlife Coolant. Deze gepatenteerde 
koelvloeistof is ontwikkeld in samenwerking met 
toonaangevende marktpartĳ en en voldoet aan de 
allerhoogste kwaliteitscriteria. DAF ondernam zelfs 
expedities naar Noorwegen en Spanje, landen met 
uitzonderlĳ ke temperaturen van -40 °C tot 45 °C, om 
de koelvloeistof tot het uiterste te testen. Behalve 
DAF Xtreme Longlife Coolant levert ook TRP Long Life 
Coolant uitstekende prestaties. Beide koelvloeistoffen 
worden door ons aanbevolen voor optimale prestaties 
van uw truck.

Controleer koelvloeistof regelmatig
De koelvloeistof heeft een zeer lange levensduur 
tot maximaal 650.000 kilometer. Dat staat gelĳ k 
aan meer dan 16 keer de aarde rond. En dat op 
een koelsysteeminhoud van tussen de 20 en 66 
liter! Ondanks de lange levensduur blĳ ft bĳ vullen en 
uiteindelĳ k volledig verversen een punt van aandacht. 
Na verloop van tĳ d raken de dopes (toevoegingen) 
in de koelvloeistof uitgeput. Dit heeft alles te maken 
met de metalen motoronderdelen die reageren op de 
koelvloeistof. De bescherming tegen corrosie, vorst 
en schuimvorming neemt dan af, net als de smerende 
eigenschappen van de vloeistof. Als het niveau van de 
koelvloeistof afwĳ kt en meldingen op het dashboard 
of de verversingsintervallen worden genegeerd, zĳ n 
overmatige slĳ tage aan motoronderdelen en zelfs 
motorschade het gevolg. 

De zekerheid van onze service
Vertrouw het vervangen van uw 
koelvloeistof, maar ook van uw 
koelvloeistofpomp of koelslangen, 
altĳ d toe aan onze servicemonteurs. 
Alleen dan bent u er zeker van dat uw 
truck in de allerbeste conditie 
blĳ ft.

€ 3,30
VANAF

DAF Xtreme Longlife Coolant - Mix -40°C
• Hoogwaardige koelvloeistof
• Bescherming tegen corrosie
• Verlengde levensduur van waterpomp en radiateur
• Ontworpen voor een onderhoudsinterval van 650.000 km
• Gepatenteerde technologie
• Prijs 1660002 per kan
• Andere prijzen per liter

Type Inhoud Onderdeelnr. Actieprijs

Bus 5L 1660002 € 14,95

Bus 20L 2171198 € 3,50

Vat 210L 1660000 € 3,35

IBC 1.000L 1969061 € 3,30

€ 795,00
VANAF

DAF Originele Waterpomp Euro 6
• Geoptimaliseerd thermomanagement
• Tweetraps rotatiesnelheid
• Geminimaliseerde rotatiesnelheid -  

brandstofbesparing

Toepassing Onderdeelnr. Actieprijs

CF en XF 2104574R € 795,00

CF en XF 2104577R € 795,00

CF en XF 2104578R € 795,00
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DAF heeft al meer dan 26 jaar een dicht netwerk 
van meer dan 1100 service- en distributiecentra 
in heel Europa voor het ondersteunen van alle 
merken truck-trailercombinaties onderweg, thuis 
en in het buitenland. DAF richt zich als geen andere 
truckfabrikant op de veranderende behoeften 
en wensen van transportbedrĳ ven. Dankzĳ  de 
geografi sche dekking en het One Stop Shop Truck 
& Trailer TRP Concept heeft DAF overal de juiste 
gereedschappen en het breedste assortiment 
onderdelen en services, zodat u kunt profi teren van 
maximale inzetbaarheid. Het is immers onze missie 
om klanten altĳ d op de weg te houden.

Inzetbaarheid is belangrĳ k
Behoeften variëren en tĳ den veranderen. Uit nauw 
contact met onze klanten in heel Europa is gebleken 
dat veel truckeigenaars en -managers gemengde 
wagenparken beheren, met verschillende merken en 
nieuwe en tweedehands voertuigen. U heeft ons laten 
weten dat het zeer belangrĳ k is dat uw trucks en trailers 
snel worden gerepareerd en onderdelen snel worden 
vervangen zonder concessies te doen aan kwaliteit. Dit 
betekent dat de beschikbaarheid van hoogwaardige 
onderdelen, wanneer en waar u ze ook nodig heeft, 
essentieel is. Deze focus op de maximale inzetbaarheid 
van uw truck is de drĳ fveer van ons beleid om DAF en 
TRP Onderdelen van alle merken snel beschikbaar te 
maken, direct of online.

Hoogwaardige onderdelen en services
TRP Onderdelen worden getest op hetzelfde 
kwaliteitsniveau als originele DAF Onderdelen, 
zodat u altĳ d zeker bent van de grootst mogelĳ ke 
betrouwbaarheid en een lange levensduur. Dit en 
onze One Stop Shop-benadering voor onderdelen en 
services zorgt ervoor dat u de best mogelĳ ke waarde 
tegen de laagste kosten krĳ gt. Het TRP Assortiment 
is het meest uitgebreide assortiment in de branche 
en bestaat uit nieuwe en ruilonderdelen, inclusief 
onderdelen voor stuurinrichting en vering, verlichting, 
remmen, accu's en meer. Onderdelen kunnen overal 
in Europa 24 uur per dag, 7 dagen per week worden 
besteld via de DAF Webshop (parts.DAF.com) voor 
snelle levering.

In onze dealerbedrĳ ven staan gediplomeerde monteurs 
en technici voor u klaar. Ze hebben onderdelen en 
bezorgservices voor alle merken trucks en trailers 
direct op voorraad - ze ondersteunen u letterlĳ k van 
bumper tot bumper! Of u nu onderweg, thuis of in 
uw dealerbedrĳ f bent, bĳ  ons kunt u terecht voor de 
onderdelen en service die u nodig heeft voor alle 
merken, typen en leeftĳ den.

Truckveiligheid en trailerbeveiliging
Ons uitgebreide assortiment onderdelen voor trucks 
en trailers wordt voortdurend verbeterd. Er worden 
regelmatig nieuwe producten toegevoegd voor uw 
veiligheid en beveiliging. Hier volgen twee recente 
voorbeelden:

Trailerveiligheid en ladingzekering
We hebben TRP Onderdelen in elke categorie, voor 
honderden typen trailers. Voorts zĳ n we voortdurend 

TRP: waar u ook gaat 
- snel, betrouwbaar en 
zeer effi ciënt

KOPPELSCHOTEL EN 
KOPPELPEN

AS / VERING

GEREEDSCHAPSKIST

TRAILERKOPPELINGEN

ZIJAFSCHERMING

STEUNPOOT
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op zoek naar nieuwe en verbeterde onderdelen 
om de veiligheid en beveiliging van uw trucks en 
trailers te verbeteren. Vanwege de huidige trend van 
truckcombinaties is het uiterst belangrĳ k om er zeker 
van te zĳ n dat de volledige combinatie rĳ klaar, veilig 

en beveiligd is. Het is ons beleid om altĳ d onder en 
rondom uw volledige installatie te kĳ ken wanneer 
voertuigen worden langsgebracht voor onderhoud en 
normaal gesproken kunnen we onderdelen ter plekke 
of binnen een dag leveren. Voor trailerveiligheid bieden 

Bekĳ k onze catalogus op 
TRP.eu  >

INDICATIEPLAAT

LAADKLEPONDERDELEN

REMDELEN

TRAILERZEILREPARATIE

VETSMERINGVERDELER

SLOTEN

REFLECTERENDE TAPE 

VERLICHTING

VELGEN 

SPATLAPPEN MET 
AANGEPASTE OPDRUK

BEVESTIGINGSBAND 

SPATSCHERMEN

€ 1,10
VANAF

TRP Hoek- en spanbandbescherming
• Bescherm uw lading en materialen

Type Toepassing Breedte (mm) Kleur Onderdeelnr. Actieprijs

Hoekbescherming Gesloten 137 mm Wit 0906328 € 1,50

Hoekbescherming Open 137 mm Wit 0906329 € 1,10

Hoekbescherming Geleid 145 mm Zwart 0906330 € 2,25

Hoekbescherming Open 140 mm Oranje 0907994 € 39,95

Ratelhoes KIittenband 100 mm Blauw 0906331 € 5,95

€ 65,00
VANAF

TRP Originele remblokken
• Hoge remprestaties onder  

alle omstandigheden

Toepassing Onderdeelnr. Actieprijs

Haldex DB22LT 1962437 € 65,00

Knorr SB/SN5 1962440 € 75,00

Knorr SK7 1962431 € 65,00

Wabco PAN19-2 1962439 € 65,00

Wabco PAN22-1 1962432 € 69,00



TRP Deals

Dometic 
dodehoekcamera 

Orlaco CornerEye

we remdelen, lichten, indicatieplaatjes, markeringstape 
en zĳ afschermingen. Voor ladingzekering hebben 
we een hele reeks spanbanden voor bevestiging, 
ladingstangen, hoeksteunen en stalen rails. In onze 
online catalogus (TRP.eu) vindt u alles wat veiligheid 
en ladingzekering betreft, en wat tevens voldoet aan 
wettelĳ ke eisen in heel Europa. Dat is het mooie van 
een One Stop Shop.

Veilig zicht om hoeken
Aan goed zicht - het vermogen van de chauffeur om de 
omgeving van de truck en trailer vanuit elk noodzakelĳ k 
perspectief en dode hoeken tĳ dens het rĳ den, draaien 
en parkeren te zien - wordt steeds meer aandacht 
besteed binnen de wetgeving in Europa. Voor meer 
veiligheid en effi ciëntie, en om te voldoen aan de 
toekomstige wetgeving, biedt TRP nu twee nieuwe 
producten voor trucks: de Dometic CAM1000-

dodehoekcamera en de Orlaco CornerEye-camera. De 
CAM1000 voldoet aan de vereisten die zeer worden 
aanbevolen in Duitsland en verplicht zĳ n in delen van 
Oostenrĳ k. Naar verwachting zĳ n deze vereisten vanaf 
2024 verplicht in de gehele EU. Orlaco's CornerEye 
biedt aanzienlĳ ke verbetering op het gebied van 
veiligheid door de weergave van twee spiegels samen 
te brengen in één monitor, waardoor de chauffeur 
sneller kan reageren en ingrĳ pen. Zie pagina 7 voor 
meer productinformatie.

€ 15,95
VANAF

TRP Elektrische Spiralen - 7-polig
• TRP Kwaliteit - ontworpen en vervaardigd  

conform OE- en ISO-vereisten
• Getest onder veeleisende  

omstandigheden -  
veilig en betrouwbaar

Type Lengte Onderdeelnr. Actieprijs

N 4m 1532912 € 15,95

S 4m 1532913 € 15,95

EBS 3m 1532914 € 32,95

Verloopstuk 3m 1532916 € 39,95

Verloopstuk 4m 1532917 € 38,95

€ 8,50
VANAF

TRP Luchtspiraal
• TRP Kwaliteit - ontworpen en vervaardigd  

conform OE- en ISO-vereisten
• Getest onder veeleisende  

omstandigheden -  
veilig en betrouwbaar

Aansluiting Lengte Kleur Onderdeelnr. Actieprijs

2x M18 x 1,5 3,5m Rood 2170811 € 8,95

2x M18 x 1,5 3,5m Geel 2170812 € 8,50

2x M18 x 1,5 4m Rood 2170813 € 10,75

2x M18 x 1,5 4m Geel 2170814 € 10,25



De Dometic CAM1000 dodehoekcamera beslaat 
de dode hoek aan de bĳ rĳ derskant van het 
voertuig, waardoor de veiligheid van kwetsbare 
weggebruikers wordt verhoogd. De camera is reeds 
goedgekeurd in Duitsland door de KBA (Krafthart-
Bundesamt), en voldoet aan de vereisten die 
naar verwachting in de komende jaren verplicht 
worden gesteld in de EU. Hĳ  is snel en eenvoudig 
te monteren, u heeft geen extra blackbox of sensor 
nodig.  

• 12/24V-compatibel, geen kalibratie vereist
• Werkt van 0-30 km/h, GPS-nauwkeurigheid
• Voldoet aan de huidige EU-regelgeving
• Elimineert blinde hoeken 
• Vergroot de veiligheid op de weg en de gemoedsrust 

van de chauffeur

De Orlaco CornerEye presteert beter dan 
buitenspiegels en is nu gehomologeerd 
(goedgekeurd) als wettelĳ ke vervanging voor de 
voor- en trottoirspiegels op de DAF XF- en CF-
modellen. Deze camera is snel en eenvoudig te 
monteren en biedt een breder gezichtsveld door twee 
spiegels in één monitor te combineren. Dit vergroot 
de veiligheid voor chauffeurs en helpt letsel aan 
kwetsbare weggebruikers en schade aan de truck te 
voorkomen. 

• Meer veiligheid rondom het voertuig
• Geïntegreerde installatie (geen externe spiegels 

nodig)
• Wettelĳ ke vervanging van spiegels van klasse V 

en VI
• Groter gezichtsveld op monitor
• Voor eenvoudigere en snellere reactie van de 

chauffeur
• Verbeterde esthetiek en aerodynamica

Dometic 
dodehoekcamera 

Orlaco 
CornerEye: 
vervangt de voor- en 
trottoirspiegels

Bel nu! Bel nu!

€ 220,00
VANAF

TRP Startmotoren
• Compleet assortiment beschikbaar
• Ontworpen en getest volgens  

DAF OE-specificaties
• 2 jaar garantie

Motortype Toepassing Onderdeelnr. Actieprijs

XEC 85CF - CF85 - 95XF - XF95 1540484 € 310,00

XEC LF45 - LF45IV - LF55 - LF55IV - 
CF65 CF65II - CF65IV

1540485 € 220,00

MX XF105 - CF85IV 1540486 € 340,00

MX CF75 1540487 € 295,00

€ 220,00
VANAF

TRP Dynamo’s
• Compleet assortiment beschikbaar
• Ontworpen en getest volgens  

DAF OE-specificaties
• 2 jaar garantie

Ah Motortype Toepassing Onderdeelnr. Actieprijs

80 XEC/PEC CF-75 - CF85 - XF95 1540479 € 220,00

110 XEC/PEC CF75 - CF85 - XF95 1540480 € 270,00

110 FR/GR LF45 - LF45IV - LF55 - LF55IV  - 
CF65 - CF65IV

1540481 € 270,00

110 XE/PE 95XF - 85CF - 75CF - 65CF 1540482 € 225,00

110 MX XF105 - CF85IV 1540483 € 270,00



Meteen vanaf het begin van de coronavirus-
uitbraak was het duidelĳ k dat de stroom essentiële 
goederen hoe dan ook moest blĳ ven doorgaan. 
Grupo Transportes Florêncio & Silva (Group 
TFS) bevoorraadt honderden supermarkten in 
heel Portugal. Het bedrĳ f moest dus snel actie 
ondernemen en een aantal essentiële maatregelen 
treffen om de gezondheid en veiligheid van 
chauffeurs en winkelpersoneel te garanderen. En 
deze maatregelen zĳ n nog steeds van kracht.

Gericht op mensen
Group TFS is gevestigd in Milharado ten noorden van 
Lissabon en is een transport- en logistiekbedrĳ f met 
meer dan 1400 werknemers en een wagenpark van 
zo'n 1350 voertuigen, waaronder 770 DAF Trucks. 
Tot de klanten van het bedrĳ f behoren een aantal 
grote Portugese supermarktketens. Chauffeurs van 
Group TFS bevoorraden ongeveer 1500 winkels in 
het hele land. Vóór de uitbraak van het coronavirus 
waren er al strenge maatregelen van kracht om de 
voedselveiligheid te waarborgen, maar tegenwoordig 
ligt de focus ook op het beschermen van mensen.

Extra schoon werken
"Chauffeurs moeten voldoen aan de regels van de 
nationale gezondheidsinstanties", vertelt António 
Luís, eigenaar van Group TFS. "Dat betekent dat 
ze handschoenen en maskers moeten dragen, 
desinfecterende handgel moeten gebruiken en 

afstand moeten houden." Het eerste wat chauffeur 
Samuel Caldeira doet aan het begin van zĳ n werkdag, 
is het desinfecteren van de cabine van zĳ n DAF XF. 
"Ik maak alles wat ik het meest gebruik schoon: het 
stuurwiel, de versnellingspook, de remhendel en de 
veiligheidsgordel", zegt hĳ . "Dit doe ik meerdere keren 
per dag. Ik was mĳ n handen ook vaker dan eerst. Het is 
een goede manier om veilig te blĳ ven."

Speciale maatregelen voor laden en lossen
Daarnaast moeten chauffeurs extra maatregelen nemen 
om afstand te bewaren. "Bĳ  leveringen overdag hielpen 
chauffeurs met het laden en lossen van de truck", aldus 
António. "In sommige gevallen wordt dit nu gedaan 
door magazĳ n- en supermarktmedewerkers terwĳ l de 
chauffeur in de cabine blĳ ft." Leveringen 's nachts zĳ n 
een stuk eenvoudiger: de chauffeur heeft een sleutel 
van de locatie en lost de goederen zelf.

Veiliger op het werk
Group TFS heeft ook maatregelen genomen om 
mensen in de depots te beschermen. Het bedrĳ f 
vereist dat mensen afstand houden om het contact 
onderling te beperken. "Medewerkers lopen buiten 
de werkomgeving eigenlĳ k meer risico om besmet te 
raken met het coronavirus", vertelt António. "Dus als 
een familielid geïnfecteerd raakt, blĳ ft de chauffeur 
onmiddellĳ k thuis." Als een chauffeur niet naar het werk 
kan komen, heeft het bedrĳ f altĳ d vervanging. Al deze 
maatregelen zĳ n zeer effectief gebleken, want bĳ na 
geen enkele medewerker van TSF is geïnfecteerd met 
het virus en natuurlĳ k is António hier zeer tevreden over.

Chauffeurs en klanten 
beschermen tĳ dens de 
pandemie



“Als een voertuig 
strandt, staat een DAF 
monteur altĳ d paraat 
om hem weer op weg 
te helpen.”

Preventief onderhoud om optimale inzetbaarheid te 
garanderen
Hoewel veel bedrĳ ven in de eerste fase van de 
pandemie gesloten waren, bleven alle DAF-dealers 
in Portugal geopend. Doordat veel klanten gesloten 
waren, werd de tĳ d benut om preventief onderhoud aan 
trucks uit te voeren en zo een optimale inzetbaarheid te 
waarborgen. Voor Group TFS veranderde dit niets aan 
de ondersteuning van de DAF-dealer. “Als een voertuig 
strandt, staat een DAF monteur altĳ d paraat om hem 
weer op weg te helpen.” Aldus António.

Optimistisch over de toekomst
Hoe ziet Group TFS de nabĳ e toekomst? Chauffeur 
Samuel denkt dat sommige veiligheidsmaatregelen 
van kracht blĳ ven, zelfs als de pandemie voorbĳ  is. 
"We maken het interieur van de truck vaker schoon 
dan voorheen", zegt hĳ . "Ik denk dat we dit na de 
pandemie blĳ ven doen." António heeft vertrouwen in 
de toekomst. "Het zal even duren voordat klanten hun 
bedrĳ fsactiviteiten hebben hersteld", vertelt hĳ . "In 
de tussentĳ d moeten er leveringen worden gedaan. 
Als we ons allemaal houden aan de gezondheids- 
en veiligheidsvoorschriften, komen we samen deze 
pandemie door." 



Bestel snel en eenvoudig onderdelen voor uw truck 
met de DAF Webshop. In dit artikel vertellen we u 
alles over de voordelen.

180.000 onderdelen op één plek
De DAF Webshop toont de beschikbaarheid van 
originele onderdelen, bĳ v. DAF, TRP, SAF, WABCO en 
BPW in realtime. U ziet ook meteen hoogwaardige 
alternatieven. Dit is zeer handig, omdat er meer dan 
180.000 reserveonderdelen beschikbaar zĳ n voor 
verschillende merken trucks en trailers. Dat is veel, 
maar dankzĳ  het systeem kunt u eenvoudig navigeren 
en selecteren.

Kunstmatige intelligentie helpt u sneller de juiste 
onderdelen te vinden
U kunt de juiste onderdelen vinden door het 
chassisnummer of de kentekenplaat van uw truck in 
te voeren. Dit is snel, maar het kan nog eenvoudiger 
zonder te typen. U kunt met uw smartphone een foto 
maken van het onderdeelnummer op de doos, het 
label of het onderdeel zelf. Kunstmatige intelligentie 
herkent wat er wordt gescand en toont onmiddellĳ k de 
juiste onderdelen, alternatieven en suggesties voor de 
onderdelen. 

Alle benodigde productinformatie
De DAF Webshop biedt u alle productinformatie die u 
nodig heeft. U kunt door categorieën bladeren, fi lters 

toepassen en alle benodigde informatie van elk product 
vinden, zoals lengte, breedte, diameter, gewicht en 
merk. Bĳ  sommige producten zĳ n zelfs technische 
tekeningen toegevoegd.

Ervaringen met de DAF Webshop
Patrick Kriener, Managing Director 
van diverse transportbedrĳ ven en 
lid van de raad van commissarissen 
van Hary AG legt uit: "Het werkt net 
zoals u zou verwachten van een moderne webshop. 
Reserveonderdelen bestellen gaat veel sneller dan 
'gewoon' de dealer bellen". Niet alleen klanten maar 
ook DAF-dealers zelf profi teren van deze voordelen. 
Daniel Rust van DAF-dealer TruckPort Hamburg 
Hannover zegt: "Onze winkel is nu 24 uur per dag 
open. Veel transportbedrĳ ven werken op zaterdag en 
kunnen 's avonds nog een bestelling plaatsen. Klanten 
ontvangen hun factuur automatisch na het bestellen. 
Dit voldoet aan de verwachtingen van de klant."

Eén doel: maximale gebruiksvriendelĳ kheid
Achter deze eenvoudige en intelligente webshop 
gaat een wereld van technologische innovatie 
schuil. Bas van de Ven, eCommerce Manager bĳ  
DAF Trucks NV, heeft één doel voor ogen: maximale 
gebruiksvriendelĳ kheid behalen. "We verbeteren 
de content, het assortiment en de winkelervaring 
voortdurend."

De DAF Webshop:
eenvoudig, handig 
en altĳ d beschikbaar

Ga naar: Parts.DAF.com >

Bel nu!

TRP Originele Gloeispiraal
• Preventief onderhoud voor de standverwarming

Onderdeelnr.
1740649

€ 335,00
VANAF

DAF Originele Filterkit Euro 6
• Complete filterkit voor standaardinterval
• Inclusief brandstof, olie, cabine, lucht,  

AdBlue, stuurfilter en luchtdrogerpatroon

Model Motortype Onderdeelnr. Actieprijs

XF MX13 1718787 € 335,00

XF MX13 1718790 € 375,00

XF MX11 1718698 € 335,00

XF MX11 1718699 € 375,00



Service DAF 
Dieselpartikelfi lter

Een DAF truck voldoet bĳ  afl evering aan de 
Europese emissienormen. Daarvoor zorgt onder 
andere het DAF Roetfi lter in de uitlaatdemper. Dit 
Diesel Partikel Filter (DPF) houdt de uitstoot van 
fi jnstof binnen de wettelĳ ke normen. Daarnaast is 
een goed functionerend DPF een voorwaarde voor 
optimale prestaties van uw truck. Tĳ dige vervanging 
voorkomt uitval van uw voertuig, verhoogt 
brandstofverbruik en verlaagt het risico op schade 
aan truck en milieu.

Slimme wisselwerking
Motoren in DAF trucks en het uitlaatgas 
nabehandelingssysteem (EAS) werken op een 
ingenieuze manier samen om roetdeeltjes uit 
het uitlaatgas te fi lteren. Tenminste elke 150 uur 
wordt het DPF automatisch geregenereerd. Het 
motormanagement systeem zorgt ervoor dat het DPF 
op een verhoogde temperatuur wordt gebracht (510°C). 
Daardoor verbranden de opgevangen roetdeeltjes en is 
het DPF weer voldoende vrĳ  van roet.

Trucktype en inzet bepalen servicemoment
Na verloop van tĳ d neemt de capaciteit van het 
roetfi lter af en is vervanging van het DPF noodzakelĳ k. 
De reden is dat as, het restproduct van verbranding, 
zich ophoopt in het fi lter. Het regenereren moet dan 
vaker plaatsvinden en dit leidt tot een verhoogd 
brandstofverbruik en snellere veroudering van het 
EAS systeem. Dat wil je voor zĳ n. Het moment dat het 
DPF fi lter vervangen moet worden is afhankelĳ k van 
het type DAF truck en de inzet ervan. De maximale 
vervangingstermĳ n is 3 jaar en bevindt zich tussen de 
180.000 en 540.000 kilometer. Raadpleeg ons voor 
meer informatie.

Behoud van kwaliteit
Tĳ dens de DAF Roetfi lterservice vervangt onze 
servicemonteur de volgeraakte DPF. De asresten tot de 
laatste korrel uit de fi lterkanalen persen, is geen kwestie 
van simpel schoonblazen. Daarom is er een uniek 
reinigingsprogramma opgezet door DAF Trucks. Het 
gereinigde DPF heeft gegarandeerd dezelfde kwaliteit 
en onderhoudsinterval als het oorspronkelĳ ke roetfi lter. 
Negeren van het service-interval leidt tot onnodig hoog 
brandstofverbruik en een toenemend risico op hogere 
kosten. 

Neem vandaag nog contact op met ons, plan een DAF 
Roetfi lterservice in en voorkom onnodige stilstand en 
hoge kosten.

DAF Roetfi lterservice: 
tĳ dig vervangen voor 
optimale prestaties    

Bel nu!
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Speciale aanbiedingen zĳ n geldig van 1 oktober 2020 tot 31 januari 2021. De vermelde prĳ zen gelden voor vetgedrukte 
onderdeelnummers. Wĳ  behouden ons het recht voor om prĳ zen en modellen te wĳ zigen. Drukfouten voorbehouden. Neem voor 
prĳ zen van de overige onderdeelnummers contact op met uw dealer. Prĳ zen zĳ n excl. BTW. Wĳ  behouden ons het recht voor om 
prĳ zen, teksten en afbeeldingen te wĳ zigen. 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 kĳ ken 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 prĳ zen vermeld in de folder zĳ n maximumprĳ zen.

Ontdek de nieuwe DAF Collectie online dafshop.com >

€ 1,65
VANAF

TRP Halogeenlamp 24V
• Snellopend assortiment beschikbaar
• Voor trucks en bussen
• Hoge opbrengst en betrouwbare kwaliteit

Product omschrijving Model Onderdeelnr. Actieprijs

H4 P43t-38 1528533 € 1,95

H7 PX26d 1528534 € 3,95

H3 PK22s 1528535 € 1,65

H1 P14.s 1528536 € 1,90

H11 PGJ19-2 1540319 € 13,95 Bel nu!

Eberspaecher Waterstandverwarming
• Waterstandverwarming voor DAF
• OE-ontwerp

Onderdeelnr.
1439573


