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Een oplossing voor elke toepassing

DAF MULTISUPPORT

Met dit uitgebreide assortiment  

reparatie- en onderhoudscontracten zijn 

kosten voorspelbaar en hoeft u zich geen 

zorgen te maken. Welk contract u ook kiest, 

ze bieden allemaal optimale service en 

ondersteuning voor uw voertuigen.

PACCAR FINANCIAL

PACCAR Financial, de eigen financiële 

dienstverlener van DAF, levert complete 

financiële diensten op maat aan de 

transportsector. Als geen ander begrijpt 

PACCAR Financial wat u dagelijks 

bezighoudt en is daarmee de partner 

bij uitstek.

PACCAR PARTS

PACCAR Parts levert originele onderdelen 

van PACCAR en DAF, samen met nog 

eens 80.000 verschillende universele 

TRP onderdelen voor alle merken 

trucks en trailers, met inbegrip van 

werkplaatsbenodigdheden en accessoires. 

Vanuit zijn eigen distributiecentra levert 

PACCAR Parts binnen 24 uur door heel 

Europa en de rest van de wereld.

DAF CONNECT

In ons streven naar efficiënt transport biedt 

het vernieuwde DAF Connect platform voor 

wagenparkbeheer u realtime inzicht in de 

prestaties van uw trucks en chauffeurs. 

De gebruikersvriendelijke portal kan worden 

aangepast om alle belangrijke informatie 

weer te geven die u nodig heeft. DAF 

Connect: meer inzetbaarheid, meer inzicht 

en meer efficiëntie.

DAF DRIVER ACADEMY

DAF Chauffeurstraining helpt chauffeurs 

hun prestaties op het gebied van veilig en 

efficiënt rijden te verbeteren.

DAF INTERNATIONAL TRUCK 

SERVICE (ITS)

Snelle, professionele hulp is dag en nacht 

beschikbaar, overal in Europa. 

Bel +31 40 21 43000 voor direct contact  

met een medewerker van ITS.

DAF DEALERNETWERK

Een DAF dealer is altijd dichtbij. In heel 

Europa kunnen onze klanten rekenen op 

ongeveer 1000 dealers en verkoop- en 

servicepunten van DAF, voor advies op maat 

en een onberispelijke service.

DAF Services

Met onze LF en trucks van de XD en XF introduceert 

DAF een compleet e-portfolio. Met zowel trekkers als 

bakwagens, optionele accuconfiguraties en e-PTO’s 

- zodat elke truck kan worden afgestemd op de 

gewenste toepassing en daarmee op uw specifieke 

behoeften. 

Een stap verder in actieradius
Het bereik is zonder twijfel het belangrijkste punt bij 

het overwegen van een volledig elektrische aandrijflijn. 

Maar het grootste bereik (meer dan 500 km), 

waarvoor een accupakket van 525 kWh nodig is, 

hoeft niet altijd het meest geschikt te zijn voor uw 

toepassing. Beperkingen op grond van gewicht of 

de lay-out van het chassis zijn ook van invloed op 

de beslissing. Daarom heeft DAF software voor 

routesimulatie ontwikkeld voor het dealernetwerk, 

zodat zij u het beste inzicht kunnen geven in hoe 

u nul uitstoot kunt bereiken. De software houdt 

rekening met alle variabelen die kunnen meespelen, 

variërend van regelmatig druk verkeer tot het gebruik 

van aanvullende voertuigfuncties, zoals airco of 

verwarming. Het resultaat is een realistische simulatie 

met een vergelijkend bereik, zodat u over de optimale 

truckconfiguratie en oplaadstrategie beschikt.

Oplaadopties
DAF biedt ook een flexibel assortiment oplaadopties 

 - van boordlader tot snelladen - om ervoor te zorgen 

dat de installatie is afgestemd op uw bedrijfsactiviteiten. 

Bovendien kunnen deze oplaadstrategieën binnen de 

simulatie worden gebruikt om onnodige wachttijd te 

voorkomen en het opladen volledig te optimaliseren  

voor uw toepassing.

Altijd alles onder controle
DAF biedt ook ondersteuning om ervoor te zorgen 

dat zowel uw bedrijf als uw chauffeur maximaal 

profiteren van uw elektrische truck:

 ■ DAF Chauffeurstraining als voorbereiding op de 

dagelijkse ritten

 ■ Een volledig digitaal en interactief dashboard 

waarmee uw chauffeur tijdens de rit alles onder 

controle kan houden

 ■ DAF Connected Services om uw bedrijfsactiviteiten 

te optimaliseren

We zijn er voor u
Zoals u mag verwachten, is ons servicenetwerk volledig 

uitgerust om u als klant van DAF Electric van dienst te 

zijn. Bovendien biedt DAF 6 jaar garantie op accu’s en 

volledige reparatie- en onderhoudscontracten voor de 

levensduur van uw elektrische voertuig. Zo kunt u er 

zeker van zijn dat u uw voertuig op de weg kunt houden.

We zijn er klaar voor
De toekomst is nu en we zijn er klaar voor. Niet alleen 

om u vooruit te helpen, maar ook om alle uitdagingen 

het hoofd te bieden. 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. DAF Trucks N.V. behoudt zich het recht voor om zonder 
voorafgaande kennisgeving productspecificaties te wijzigen. Producten en diensten voldoen aan de Europese richtlijnen 
die gelden op de datum van verkoop maar kunnen afwijken, afhankelijk van het land waarin u bent gevestigd. Neem voor 
de meest recente informatie contact op met uw erkende DAF dealer.

DAF Nederland

Hooge Akker 2

5661 NG Geldrop

Postbus 90066

5600 PV Eindhoven

Tel.: +31 (0)40 26 77 777

Fax: +31 (0)40 26 77 778

www.daf.nl

DAF Trucks België

Luxemburgstraat 17

9140 Temse

België

Tel.: +32 3 710 14 11

www.daf.be

DAF ELECTRIC TRUCKS
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De toekomst is nu

DAF LF ELECTRIC

De LF Electric is schoon, stil en voelt 

zich met zijn grote wendbaarheid thuis 

in elk stadscentrum. Bovendien is de 

boordlader met ingebouwde  

AC-laadaansluiting ideaal voor een 

eenvoudige overgang naar een 

volledig elektrische inzet.

DAF XD ELECTRIC

De XD is de beste truck voor 

distributie in stad en regio. De truck 

biedt het beste directe zicht in zijn 

klasse met panoramische ramen, het 

ultralage Vision Dashboard en een 

laag gemonteerde cabine. De meest 

veelzijdige truck voor elke toepassing.

DAF XF ELECTRIC

De bekroonde XF combineert 

ongeëvenaarde veiligheid 

met toekomstgericht 

chauffeurscomfort. Met een 

bereik tot 500 km is deze 

truck perfect voor regionaal of 

nationaal transport.

DAF Trucks ontwikkelt innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waarmee de transport-
industrie op dit moment te maken heeft. Een combinatie van EU-richtlijnen, meer lokale 
voorschriften en de wens om duurzamer transport te introduceren, hebben de overgang naar 
oplossingen zonder uitstoot in veel steden versneld.

Al meer dan 90 jaar kunnen klanten van DAF erop vertrouwen dat we de beste trucks leveren 
voor maximaal comfort, optimale rijeigenschappen en efficiëntie, samen met de beste service 
en ondersteuning.

U kunt erop rekenen dat de overstap naar oplossingen met nul uitstoot dit niet zal veranderen 
- DAF staat klaar om u door deze overgangsperiode te begeleiden. Niet alleen met een 
volledig elektrische aandrijflijn voor onze LF en de Nieuwe Generatie DAF XD en XF met 
LFP-accu’s, maar ook door u het beste advies te geven bij de overgang naar elektrisch. 
Met geavanceerde routesimulaties en een assortiment oplaadoplossingen in combinatie met 
Connected Services.


