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Preventief onderhoud 
dat het verschil maakt



Samen het verschil maken, in deze tĳ d is het relevanter dan ooit. Als DAF-dealer nemen we onze 
verantwoordelĳ kheid en leveren we onze bĳ drage. Zo ondersteunen we transportondernemers met kennis 
en kunde, op alle fronten, door heel Europa. Dat is voor ons de essentie van een partnership. Ook blĳ ven 
we innoveren in e-commerce, waardoor we afstanden tussen vraag en aanbod op een effi ciënte manier 
overbruggen. Wĳ  staan niet stil, zeker niet als de omstandigheden uitzonderlĳ k zĳ n.

Wĳ  geloven in de weg naar boven, al sinds onze start. Daarom staan wĳ , uw DAF-dealer, ook in 2021 zĳ  aan zĳ  
met u.

Make a difference



Een comfortabele cabine die gedurende de dag 
en nacht aangenaam gekoeld wordt, is geen 
overbodige luxe. Juist voor de nachtelĳ ke uren 
biedt de TRP Parking Cooler uitkomst. Deze airco 
beschikt over het hoogste koelvermogen in zĳ n 
klasse en functioneert tot 8 uur lang terwĳ l de 
motor gewoon uit staat.    

Onderdelen die het verschil maken
De TRP Parking Cooler is een airco unit die zĳ n werk 
doet wanneer de truck stilstaat tĳ dens rustperiodes 
of tĳ dens het laden en lossen. Deze standairco uit 
de TRP range krĳ gt zĳ n voeding rechtstreeks van de 
accu. Aan- en uitschakelen gaat eenvoudig via een 
afstandsbediening of via een paneel dat zich aan het 
plafond bevindt. Naast een aangenaam binnenklimaat 
voor de overnachtende chauffeur, biedt de TRP Parking 
Cooler ook voordelen voor de buitenwereld. De motor 
hoeft niet te draaien, wat brandstofbesparing oplevert 
en onnodige uitstoot van uitlaatgassen voorkomt. Als u 
weet dat een gemiddelde nachtrust 8 uur duurt, kunt u 
snel uitrekenen hoeveel u bespaart.

Oplossing voor alle typen trucks
Er zĳ n verschillende mogelĳ kheden om de TRP Parking 
Cooler te bestellen of te monteren. Staat u voor de 
aanschaf van een of meerdere DAF trucks? Dan kunt 
u ervoor kiezen de cabine te laten voorbereiden op 
de airco unit. Zowel de aansluitingen als de uitsparing 
in het dak worden dan fabrieksmatig geprepareerd. 
Daarnaast is een montagekit beschikbaar indien u 
uw bestaande voertuigen wilt uitrusten met de TRP 
Parking Cooler. Goed om te weten: we bieden tevens 
montagekits voor alle andere truckmerken. Dus heeft 
u een gemengde vloot, dan bent u bĳ  ons aan het 

juiste adres. Wĳ  adviseren bĳ  
de aanschaf van de TRP 
Parking Cooler de DAF 
Genuine Ultimate AGM-
accu. Deze accu heeft 
dezelfde afmetingen 
als de reguliere DAF 
accu en is ontworpen 
om te voldoen aan 
de steeds hogere 
energiebehoeften 
van de hedendaagse 
gebruiker.

Persoonlĳ k advies, excellente 
service 
Samengevat: de TRP Parking Cooler is 
een uitstekende investering in uw truck en chauffeur. 
Zĳ n hoge koelvermogen en geringe hoogte maken deze 
airco unit de beste in zĳ n prĳ ssegment. Wĳ  adviseren u 
graag over de mogelĳ kheden voor uw specifi eke vloot.

Een frisse kĳ k
op cabine comfort

.€ 1.395,00
X

TRP SlimCool voor DAF
• Speciaal ontworpen voor DAF
• Brandstofzuinige overnachtings-airconditioning

Onderdeelnr.
1541250

SlimCool voor DAF



Met preventief onderhoud zorgt u ervoor dat 
uw DAF trucks in optimale conditie blĳ ven. Het 
niet tĳ dig vervangen van essentiële onderdelen 
kan namelĳ k leiden tot uitval van uw truck. Met 
onnodige extra kosten als gevolg. Of erger, 
bĳ voorbeeld als mensenlevens afhangen van de 
inzetbaarheid van een reddingsvoertuig. “Preventief 
onderhoud is van levensbelang”, weet Hoofd 
Techniek Stephan Jansen van brandweerkorps 
Dorsten. “Daar doen wĳ  geen concessies aan.”

Betrouwbaarheid en veiligheid
De Duitse stad Dorsten heeft 76.000 inwoners die 
allemaal rekenen op hun plaatselĳ ke brandweerkorps. 
En het korps rekent op zĳ n beurt op de 
betrouwbaarheid van hun DAF reddingsvoertuigen. 
In 2013 stapte de organisatie over op DAF trucks. 
Stephan: “Tot dat moment gebruikten we voertuigen 
van een ander merk. Maar dat beperkte ons in het 
gewenste tonnage. Met de overstap naar DAF kozen 
we voor een groter laadvermogen, een aanzienlĳ k 
kleinere draaicirkel en een lagere emissie, zodat we 
voldoen aan de normen voor CO2-uitstoot. DAF biedt 
bovendien een hogere mate van betrouwbaarheid 
en veiligheid. Momenteel beschikken we over twee 
reddingsvoertuigen met een DAF LF chassis en een 
DAF haakarmvoertuig dat we fl exibel kunnen inzetten, 
zoals bĳ  brandbestrĳ ding.”

Altĳ d volgas
Stephan is sinds 2005 verantwoordelĳ k voor 
de aankoopprocedure van nieuwe trucks en de 

technische opbouw en inrichting van alle wagens. Van 
pompinstallaties en stroomgeneratoren tot en met de 
lieren en zwaailichten. Daarnaast zorgt hĳ  er samen 
met de regionale DAF-dealer voor dat de vloot tĳ dig 
de noodzakelĳ ke onderhoudsbeurten krĳ gt. “Gelukkig 
hoeven we niet dagelĳ ks met groot materieel uit te 
rukken. Maar onze reddingsvoertuigen zetten we zeker 
tien tot twaalf keer per dag in. We verlenen medische 
spoedhulp bĳ  verkeersongevallen of in andere 
noodsituaties, zoals bĳ  hartaanvallen of beroertes. Per 
jaar rĳ den deze voertuigen ruim 50.000 kilometers. Het 
zĳ n veel, heel veel, korte afstanden en altĳ d volgas. We 
zĳ n geen touroperator”, lacht Stephan.  

Sterk team
“Wĳ , maar ook de inwoners van onze stad, 
moeten er blind op kunnen vertrouwen dat onze 
reddingsvoertuigen ons niet in de steek laten. Ze 
moeten 100% klaarstaan voor gebruik, altĳ d. Onze 
DAF-dealer is onze servicepartner, met de nadruk 
op partner”, legt Stephan uit. “Iedereen begrĳ pt dat 
bezuinigen op het rĳ dend materieel van hulpdiensten 
risicovol is. Preventief onderhoud is echt van 
levensbelang. Tegelĳ kertĳ d moeten de kosten redelĳ k 
zĳ n, want het gaat wel om belastinggeld. Daarom 
waarderen wĳ  onze samenwerking met onze dealer. 
Afspraken rondom onderhoud, technische adviezen, 
afstemming met de opbouwer, service ter plaatse; 
het klopt allemaal. Ik zeg altĳ d: we moeten als team 
uitrukken, als team aankomen en als team redden. 
Voor ons is de DAF-dealer simpelweg een volwaardig 
teamlid!”

Een spoedgeval mag geen 
pechgeval zĳ n

.€ 795,00
X

DAF Originele Koelvloeistofpomp
• Geoptimaliseerd thermomanagement
• Tweetraps rotatiesnelheid
• Geminimaliseerde rotatiesnelheid  

(brandstofbesparing)

Onderdeelnr.
2104574R

Koelvloeistofpomp

.€ 895,00
VANAF

DPF-Servicekit
• DAF-goedgekeurd
• Onderhoudsinterval  

als nieuw
• Zorg dat uw truck aan  

de emissievoorschriften  
blijft voldoen

Toepassing Onderdeelnr. Actieprijs

MX11/MX13 Euro 6 tot MY17 2137441R € 995,00

MX11/MX13 Euro 6 vanaf MY17 2192100R € 1.475,00

PX5 2137442R € 895,00

PX7 2137443R € 895,00





Storende analoge radio's behoren tot het verleden, 
en in sommige Europese landen verdwĳ nen zelfs 
FM-radiozenders. De toekomst is Digital Audio 
Broadcast, de nieuwste versie is nu DAB+. De 
boodschap is duidelĳ k: maak het geluidssysteem in 
de cabine up-to-date met een hoogwaardig DAB+ 
radio- en navigatiesysteem.  

Wĳ  hebben een groot assortiment DAB+ radio's – met 
of zonder navigatiesystemen – inclusief bekende, 
hoogwaardige merken. Ze zĳ n verkrĳ gbaar in 1-DIN- of 
2-DIN uitvoeringen en bieden allemaal een superieure 
geluidskwaliteit, kristalheldere ontvangst en moeiteloze 
kanaalselectie. Dit resulteert in extra gemak en 
veiligheid voor chauffeurs en veel meer luistercomfort.
  
• Superieure geluidskwaliteit
• Kristalheldere ontvangst 
•  Weergave van kanaalnamen voor eenvoudige 

selectie
• Gebruiksvriendelĳ ke instellingen
• Veiliger rĳ den

Bezoek ons of ga naar de DAF Webshop om het 
complete assortiment te bekĳ ken. Er is volop keuze!

Handsfree bellen met een mobiele telefoon 
tĳ dens het rĳ den is al tien jaar verplicht in 
heel Europa. Echter pas in juli 2020 werd voor 
het eerst in Duitsland een soortgelĳ ke  wet 
ingevoerd voor het gebruik van CB radio’s 
(Citizens Band) van 27MC. Andere Europese 
landen zullen weldra volgen.  

Het assortiment CB radio's en accessoires van 
DAF omvat nu ook handsfree opties met Voice 
Operated Exchange (VOX) functionaliteit. Voor niet-
VOX CB radio's is er een voordelige vervangende 
microfoon die VOX functionaliteit toevoegt. Voor 
CB radio's met VOX functionaliteit is er een 
elegant microfoonaccessoire met zwanenhals die 
communicatie nog eenvoudiger maakt.  

•  Twee benaderingen die voldoen aan de 
verplichte handsfree
functievereisten voor CB radio's 

•  Vervangende microfoon voor niet-VOX CB 
radio's in 4- of 6-polige uitvoering 

•  Gebruiksvriendelĳ ke spraakgestuurde 
communicatie voor veiliger rĳ den

Zegt het voort … we hebben genoeg VOX 
microfoons en compatibele CB radio's beschikbaar!

Duidelĳ ke keuzes met 
DAB+ radio's

Handsfree 27MC ter 
vervanging van CB sets 
met handmicrofoon

.€ 199,00
VANAF

2DIN DAB+ Radio’s
• Superieure geluidskwaliteit
• Kristalheldere ontvangst
• Weergave van kanaalnamen voor  

eenvoudige selectie
• Gebruiksvriendelijke instellingen
• Veiliger rijden

Model Type Onderdeelnr. Actieprijs

Pioneer AVH-A3200DAB 1542824 € 339,00

Pioneer AVH-Z3200DAB 1542822 € 415,00

Kenwood DPX-7100DAB 2165459 € 199,00

.€ 179,00
VANAF

VOX CB-Radio’s
• VOX functionaliteit maakt handsfree communicatie mogelijk
• Verhoogt het chauffeurscomfort en de verkeersveiligheid
• Voldoet aan de Duitse wetgeving

Model Type Onderdeelnr. Actieprijs

Stabo xm3006e 1545030 € 189,00

Stabo xm5008e-R 1545549 € 259,00

President Taylor IV 1545029 € 179,00



DRIVEN BY QUALITY

In de DAF Webshop kunt u eenvoudig 24 uur per dag en 7 dagen per week bestellingen 

plaatsen, consignatievoorraden instellen, beschikbare voorraad controleren en uw 

klantspecifi eke prĳ zen bekĳ ken.

parts.daf.com www.daf.nl/webshopregistratie

DAF Webshop: 180.000 
onderdelen binnen 
handbereik



De DAF Webshop is de one-stop-shop voor alle 
truck- en traileronderdelen. Met een paar klikken 
heeft u toegang tot maar liefst 180.000 verschillende 
onderdelen, inclusief de complete TRP Fastmover-
catalogus. U logt simpelweg in met gebruikersnaam 
en wachtwoord, zoekt op kenteken en vindt exact 
wat u nodig heeft. Dat u hiermee tĳ d bespaart en 
veel gemak ervaart, weet ook Chris Eastwood, Fleet 
Manager van meubelgigant Coach House.

100% DAF
Al meer dan 40 jaar importeert en verkoopt familiebedrĳ f 
Coach House in Accrington designermeubels en 
smaakvolle interieurartikelen. Chris: “Onze producten 
gaan voornamelĳ k naar klanten in het Verenigd Koninkrĳ k 
en Ierland. Af en toe steken we Het Kanaal over. We 
beschikken hiervoor over een vloot van 26 trucks en 60 
trailers. Deze vloot is 100% DAF. Het merk is in mĳ n ogen 
het meest betrouwbare van alle truckbouwers.” Chris 
begon twaalf jaar geleden als monteur bĳ  Coach House, 
dat ooit startte in een schuur naast de plaatselĳ ke pub die 
bekend stond als ‘Old Coach House’. “Tĳ den veranderen. 

Ik ben inmiddels Fleet Manager en stuur een team aan 
van gekwalifi ceerde monteurs. Of ik zelf nog sleutel? Ik 
doe niets liever”, lacht Chris.

Alles onder één knop
Coach House heeft zĳ n eigen werkplaats waar de 
monteurs aan drie voertuigen tegelĳ k kunnen werken. 
Chris: “Vanwege de grote afstanden die onze DAF XF 
trucks afl eggen, is een eigen werkplaats voor onderhoud 
en reparaties voor ons het meest rendabel. De DAF 
Webshop is daarbĳ  eigenlĳ k onmisbaar. Ik log in en krĳ g 
automatisch alle technische tekeningen op het scherm, 
zodat ik snel de onderdelen vind die ik nodig heb, zoals 
wisserbladen, remblokken en fi lters. Meestal wordt 
een bestelling binnen een paar uur uitgeleverd door 
Lancashire DAF, onze samenwerkingspartner.” Volgens 
Chris is de DAF Webshop een verlengstuk van de DAF-
dealer, geen vervanging. “Persoonlĳ k contact en advies 
blĳ ven altĳ d van toegevoegde waarde. En voor complexe 
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden die wĳ  niet zelf 
kunnen uitvoeren, is Lancashire DAF de eerste die ik bel.”   

Bestel gemakkelĳ k 
onderdelen vanuit 
uw (designer)stoel



Nieuw: Sales Promotions in de DAF Webshop
Inmiddels maken meer dan 10.000 klanten en 650 
DAF-dealers gebruik van de DAF Webshop. Het online 
platform is continu in beweging. Zo plaatsen steeds 
meer DAF-dealers gepersonaliseerde aanbiedingen 
in de shop. Deze Sales Promotions zĳ n speciaal 
voor u geselecteerd en direct online te bestellen. De 
‘Ambassadors Group’ is een van de drĳ vende krachten 
achter alle aanvullingen en nieuwe functionaliteiten in 
de DAF Webshop. Dit panel van klanten en DAF-dealers 
levert input om de services van DAF nog verder te 
verbeteren. Want samen optrekken, daar gaan we voor.

parts.daf.com

www.daf.nl/webshopregistratie

.€ 375,00
VANAF

DAF Originele Ruildynamo
• Hoge vermogensprestaties
• Gereviseerd volgens OE-normen
• Dezelfde garantie als op nieuwe onderdelen

Toepassing Ah Onderdeelnr. Actieprijs

Euro 6 - MX11 en MX13 120A 2000904R € 525,00

Euro 6 - MX11 en MX13 80A 2165383R € 385,00

Euro 5 - MX 110A 2165379R € 415,00

Euro 5 - MX 80A 2165377R € 375,00

Euro 5 - PR 110A 2165382R € 515,00

Euro 5 - PR 80A 2165381R € 450,00

.€ 109,00
X

DAF Originele Remblokken voor CF/XF
• DAF Premium bescherming tegen slijtage voor een  

langere levensduur
• Gecontroleerde warmteproductie waardoor scheuren in de remschijf en het 

afbrokkelen van frictiemateriaal wordt voorkomen
• Corrosiebestendig
• Remblokken zijn voorzien van een speciale coating

Onderdeelnr.
1982826

DAF CF/XF Remblokset

.€ 139,00
VANAF

DAF Originele Remschijf  
voor CF/XF
• Ontworpen en getest voor  

maximale remprestatie
• Open L-afstandsstukken voor  

extra koeling (vooras)

Astype Onderdeelnr. Actieprijs

Voorzijde 1812563 € 139,00

Achter 1812582 € 139,00

.€ 319,00
X

DAF Originele Spanrolset Euro 6
• Complete spanrolset Euro 6
• Gevalideerd voor PACCAR motoren

Onderdeelnr.
1711932

DAF Originele Spanrolset Euro 6



Ontdek de complete 
DAF Merchandise-
collectie

dafshop.com

Deals die het verschil maken

.€ 129,00
X

Authentic horloge
• Klassiek roestvrijstalen horloge
• Verpakt in een luxe geschenkdoosje
• Inclusief 2 verschillende  

verstelbare horlogebandjes
• Waterbestendig

Onderdeelnr.
M004358

Authentic horloge

.€ 49,00
X

DAF Reistas
• Gewaxte canvas reistas
• Verstelbare schouderriem  

en smartsleeve
• Afmetingen: 43 x 26 x 30 cm

Onderdeelnr.
M004326

DAF Reistas

.€ 1.299,00
VANAF

DAF Originele MX Turbo Euro 5
• Voor DAF XF105 en CF85
• Gereviseerd volgens de hoogste  

normen in de automotive-sector
• Kwaliteit gelijk aan nieuw product
• DAF garantie

Motortype Model Type Onderdeelnr. Actieprijs

MX265 Niet-geïsoleerd Aluminium 1897354R € 1.299,00

MX265 Geïsoleerd Aluminium 1897353R € 1.299,00

MX300 / MX340 Niet-geïsoleerd Aluminium 1897352R € 1.349,00 .€ 275,00
X

DAF Originele Spanrolset Euro 5
• Complete spanrolset voor Euro 5
• Gevalideerd voor PACCAR motoren

Onderdeelnr.
1856139

DAF Originele Spanrolset Euro 5



.€ 135,00
X

Adventure horloge
• Roestvrijstalen Construction horloge
• Verpakt in een luxe geschenkdoosje
• Inclusief 2 verschillende verstelbare  

horlogebandjes
• Waterbestendig

Onderdeelnr.
M004359

Adventure horloge

.€ 5,25
X

DAF Tas met trekkoord
• Tas met trekkoord, gemaakt  

van gerecycled materiaal
• Afmetingen: 45 x 35 cm

Onderdeelnr.
M004330

Tas met trekkoord
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www.daf.nl/voertuigupgrades

Optimale inzetbaarheid van uw DAF 
trucks heeft bĳ  ons de hoogste 
prioriteit. Daarom zĳ n er bĳ  ons 
regelmatig gratis voertuig upgrades 
beschikbaar. U kunt eenvoudig 
controleren of er een upgrade 
beschikbaar is voor uw DAF truck.

Check het chassisnummer van 
uw DAF trucks op onderstaande 
website om te zien of er gratis 
upgrades zĳ n. Zo ja, dan kunt u 
direct een afspraak met ons maken 
om ze uit te laten voeren.

Speciale aanbiedingen zĳ n geldig t/m 31 mei 2021. De vermelde prĳ zen zĳ n van toepassing op de vetgedrukte onderdeelnummers 
en zĳ n maximumprĳ zen, exclusief BTW. We behouden ons het recht voor om prĳ zen, teksten en afbeeldingen te wĳ zigen.

DAF Voertuig
Upgrades die het 
verschil maken

GRATIS!


