2019. MÁJUS–AUGUSZTUS

„Sikerünk titka
járművezetőinkben
rejlik”
Készítse fel tehergépkocsiját a hőségre!
DAF-fékrendszer: nagy teljesítmény és
biztonság – alacsony teljes tulajdonlási
költség

DRIVEN BY QUALITY

Új ajánlatok
DAF-napszemüveg

Eredeti DAF légszárító

•
•
•
•

• Az XF, CF és LF járművekhez
• Az optimális és megbízható
működéshez
• Külön beépített olajleválasztóval

Sportos, fekete napszemüveg, kék, gumiborítással a szárak végén
Szürke DAF-logó mindkét száron
UV400 védelem
Pazar, cipzárral ellátott DAF-keménytokkal kiegészítve

X

6.990 Ft
.

X
Cikkszám
M004282

15.900 Ft

Cikkszám
2124657

.

Eredeti DAF-fékbetétek

Eredeti DAF féktárcsák

• Garantáltan maximális fékteljesítmény és tartós működés
• XF és CF járműhöz

• XF és CF járműhöz
• Darabonkénti ár

X

26.900 Ft
.

X
Cikkszám
1982826

37.900 Ft

Cikkszám
1812563

.

TRP üzemanyaglopás-gátló szifon

DAF trikók és pólók

•
•
•
•

• DAF-trikók és -pólók széles választéka
• Kiváló minőségű anyagból
• A méretekért, raktárkészletért és más modellekért keressen minket,
vagy látogasson el a
dafshop.com weboldalra

Maximális biztonság
Szupergyors töltési sebesség
Extra erős
Gyorsan fel- és átszerelhető

KEZDŐ ÁR

4.990 Ft
.

Típus

X

15.900 Ft
.

Cikkszám
1536192

l

M004164

4.990 Ft

l

M004277

4.990 Ft

Earth póló

l

M004157

4.990 Ft

Lezser póló – Sötétkék

l

M004171

7.990 Ft

•
•
•
•

•
•
•
•

129.000 Ft
.

Akciós ár

Heritage póló – Sötétkék csíkokkal

DAF Softshell

X

Cikkszám

Heritage póló – Élénk kék

VDO 3.0-ás univerzális tehergépkocsi-tachográf
Minden tehergépkocsi-márkára vonatkozóan (2. ADR-zóna)
Új előlapi kialakítás a könnyű leolvashatóság érdekében
30%-kal gyorsabb kártyabeolvasás és adatletöltés
Kijelzi a hátralévő vezetési és pihenőidőt

Típus

Mellkasi részen elhelyezett DAF-logó
4 elülső zsebbel és 2 kék díszítőelemmel
Gyapjúszövet béléssel, és a kabát alján található rugalmas, állítható zsebekkel
Kék díszítőelemmel a kabát ujjain

X
Cikkszám
1541034

23.900 Ft
.

Cikkszám
M004199
(L)

Új szezonra készen
A nyár közeledtével ideje felkészítenie
a járművét a melegebb időre. Nyugodt
lehet, mi ebben az évszakban is örömmel
nyújtunk segítséget Önnek. A rendszeres
karbantartáson kívül természetesen a
teljes fékrendszert és a hűtőrendszert is
ellenőrizzük. A légkondicionáló rendszer
megfelelő működésének ellenőrzéséhez
és esetleges javításához szükséges
szakértelemmel és eszközökkel is
rendelkezünk. Akkor is forduljon hozzánk
bizalommal, ha új vagy meglévő járműhöz
való tartozékokkal kapcsolatban lenne
szüksége tanácsokra, például a gyártó
előírásainak megfelelő beszerelésre, amellyel
megőrizheti a garanciát. Egyeztessen
időpontot akkor, amikor Önnek legjobban
megfelel – mi pontosan tisztában vagyunk
azzal, milyen sok pénzbe kerülnek a váratlan
leállások és meghibásodások. Ha pedig már
az árakról beszélünk, a teljes tulajdonlási
költség minimalizálásában is segítünk Önnek.

Több mint 80 000 alkatrész
tehergépkocsikhoz, pótkocsikhoz és
a műhelyben való felhasználásra

A TRP már 25 éve jelen van a piacon. Ebben a 25 évben kiváló minőségű alkatrészek
kerültek forgalomba mind a TRP-től, mind számos közismert csúcsmárkától. A jelenleg
mintegy 80 000 alkatrészt tartalmazó termékválasztékunkkal mindig tudunk megoldást
kínálni a tehergépkocsikhoz, a pótkocsikhoz és a műhelyekben való felhasználásra.

Olvassa be a QR-kódot, vagy látogasson el a parts.daf.com
weboldalra.

DAF-fékrendszer: nagy teljesítmény és biztonság – alacsony
teljes tulajdonlási költség
A DAF-fékrendszer akár egyszerűnek is tűnhet, ám kifejlesztését jelentős kutatás-fejlesztési
tevékenység előzte meg. Az XF és CF járművekre szerelt DAF-féktárcsák például formájukat
és összetételüket tekintve rendkívül jó kivitelezésűek: az optimális megbízhatóság és a
tartós fékerő ötvözésével minden körülmények között maximális biztonságot szavatolnak. Az
eredeti DAF-alkatrészek hosszú távon sokkal gazdaságosabbak is, mint a látszólag olcsóbb
alternatívák. Hogy lehet ez?
A DAF-féktárcsák technológiája
A DAF eredeti féktárcsáinak közepén nincs
kiemelkedés ott, ahol a tárcsák többségét a
kerékagyhoz rögzítik. Nem véletlenül. A féktárcsák
használat közben felhevülnek, amelynek
következtében a fém tágul. A szerelőperemmel
rendelkező féktárcsákon ez azt eredményezi, hogy
az anyag jelentős terhelésnek van kitéve. Az idő
múlásával fennáll annak kockázata, hogy a féktárcsák
elvetemednek és hajszálrepedések jelennek meg rajtuk.
Ha ez bekövetkezik, még akkor is ki kell cserélni őket,
ha még nem koptak el. A teljesen sima tárcsákkal, mint
amilyeneket a DAF az XF és CF járművekre szerel, nem
fordul elő ez a probléma.
A normál féktárcsák másképpen reagálnak a
hőfelgyülemlésre, mint a DAF-féktárcsák. A normál
féktárcsák a rögzítési ponton keresztül oszlatják el
a hőt a kerékagy irányába. Ez rendkívül egyszerű
módszer, de a kerékagy élettartama szempontjából
nem előnyös. A DAF-féktárcsák azonban több hőt
tartanak meg, ami nem jelent problémát, amennyiben
olyan fékbetétekkel együtt használják őket, amelyek
ellenállnak ennek a hőnek.
Különleges összetételű fékbetétek
A DAF -és a TRP-fékbetétek az XF és CF járművekre
szerelhetők fel. Különleges összetételüknek
köszönhetően ellenállnak a hőnek, és biztosítják az
optimális mértékű súrlódást. Ráadásul a betéteket
speciálisan rögzítik a hátsó féklemezhez is. A lemezen
apró kiemelkedések találhatók, amelyek rögzítőcsapok
sorát alkotják. Erre öntik, majd préselik rá nagy
nyomással a betétek súrlódó anyagát, megakadályozva
ezáltal azt, hogy a nyíróerők meglazíthassák. A hátsó
lemez ráadásul rendkívül szilárd. Miért fontos ez?
Fékezéskor a hátsó lemeznek nyomódó dugattyúk a
féktárcsához szorítják a fékbetéteket. Ez pontszerű
terhelést és hőképződést okoz két helyen. Ha a hátsó
lemez ezalatt deformálódik, a fékbetét egyenetlenül
nyomódik a féktárcsához, ami hátrányos a fékhatás

szempontjából, és sem a fékbetét, sem a féktárcsa
élettartama szempontjából nem előnyös. Ráadásul a
tárcsa egyenetlenül is kopik.
Az olcsóbb fékbetétek nem bírnak ellenállni a hőnek és
gyorsabban elkopnak, csökkentve a fékteljesítményt.
Ez pedig veszélyesen megnöveli a féktávolságot, így
a közlekedésbiztonság már nem garantált. Emellett
a féktárcsa is túlzott mértékben kophat vagy akár
sérülhet is, aminek következtében gyorsan elvesznek a
kedvező árfekvéssel járó előnyök.

Hosszabb élettartam — alacsonyabb költségek
Az eredeti DAF-fékek egyre tartósabbak. A
használattól függően egy eredeti fékbetétekkel
szerelt Euro 5 tehergépkocsin a féktárcsák
élettartama 600 000 kilométer volt, a legújabb
generációs XF és CF járműveken viszont ez a szám
már 900 000 kilométer körülre ugrott. A fékbetéteket
ez idő alatt átlagosan háromszor kell cserélni. A
fékrásegítésnek, a motorféknek, a tartósféknek,
a prediktív sebességtartásnak és más fejlett
rendszereknek köszönhetően a fékrendszer már
kisebb terhelésnek van kitéve működés közben. A
fejlesztések egyrészt még tovább fokozzák a DAF
XF és CF járművek rendelkezésre állását, másrészt
a teljes tulajdonlási költségeket is csökkentik.

Hogyan javítja a testre
szabás a járművezetők
elégedettségét?
Charles Dehergne, a TCDA, AVERTY Transports és a DUTAY Transports
vállalat igazgatója azon a véleményen van, hogy amennyiben a
járművezetők az igényeiknek megfelelő járművet kapják, azzal könnyebb
aktív együttműködésre ösztönözni őket, fokozni lehet a hűségüket, és a
vállalatcsoport sikerét is jobban meg lehet alapozni.

A TCDA vállalatcsoport DAF-járműveket
alkalmaz a vállalat üzleti sikereinek biztosítása
érdekében. A cég 2011-es megalapításakor
eredetileg szállítmányozói munkakört betöltő
Charles Dehergne vezeti jelenleg a TCDA
vállalatcsoportot, amely akkor vetette meg igazán
a lábát a szállítmányozási iparágban, amikor
felvásárolta az AVERTY Transports és a DUTAY
Transports céget. A cégcsoport, amelynek sikere
emberközpontúságán és nagylelkű alkalmazotti
juttatásain alapul, 2016-ban 12 millió eurós
forgalmat bonyolított.
Charles Dehergne jövőre a 2020-as Teljesítmény
Projekt jegyében az alkalmazottakra támaszkodva
tervezi a forgalom 20 millió euróra növelését.
„Célom, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek,
és sikerem kulcsa az, hogy hallgatok az
alkalmazottaimra, és ügyelek arra, hogy ők is
elégedettek legyenek” – mondja. „Így tudom kivívni
a tiszteletüket, és érem el azt, hogy érezzék, ők is
be vannak vonva a cég működésébe”. Odaﬁgyel a
járművezetőire, és gyakran kikéri a véleményüket
vállalati ügyekben. „Úgy tekintek rájuk, mint első
vonalbeli értékesítőkre, és bevonom őket a vezetői
ügyekbe is” – részletezi tevékenységének hátterét
a cég igazgatója.

„Sikerem kulcsa az,
hogy gondoskodom
a járművezetőim
elégedettségéről”
Megkérte a járművezetőit, hogy válasszák
ki új tehergépkocsijukat. Ők a DAF XF
mellett döntöttek, így a TCDA igazgatója
rögtön kapcsolatba lépett a helyi DAFmárkakereskedővel. „Automata sebességváltójával
a DAF XF 510 Euro 6 megbízhatónak és jó
teljesítményűnek tűnik” – magyarázta Charles
Dehergne. „Oldalsó sárvédőinek köszönhetően
üzemanyag-takarékos, ráadásul jól is néz ki.
Ügyfélkapcsolat terén szerintem eddig a DAF
műhelye nyújtotta a legtöbbet. A DAF kiváló
ár-minőség aránnyal rendelkezik, ami a cég
társadalmi megítélése szempontjából is roppant
fontos.” Az erőfeszítések eredményeképpen
2017 elején Charles Dehergne tíz darab DAF
XF 510 Super Space Cab járművet vásárolt,
amelyek hűtőgéppel, ágymatraccal, tévével,
állóklímával és az optimális éjszakai láthatóságot
biztosító tetővilágítással is fel vannak szerelve.
A járművezetők nagyon örültek. „Mindezek az

extrák járművenként 5–6000 euróba kerültek, de
most a legjobb járművezetőket tudom felvenni és
megtartani” – mondja Charles Dehergne. „Igazi
aranybányák az üzletem szempontjából”. Az
AVERTY és a DUTAY ezt követően 2018-ban négy
DAF XF 480 Super Space Cab járművet vásárolt,
2019-ben pedig további öt beszerzését tervezik.

A JÁRMŰVEZETŐ NÉZŐPONTJA
Aurélien Bignon örömmel jelentkezett az AVERTY
Transports által 2017 márciusában beszerzett tíz
darab DAF XF 510 Super Space Cab egyikére. A
márka iránti életre szóló vonzalma akkor alakult
ki, amikor gyermekként édesapja magával vitte
DAF-kamionján. Örömmámorban úszott, amikor
megkapta a legideálisabb funkciókkal felszerelt
DAF XF 510 járművet heti fuvarjaihoz, amelyek
során friss vagy fagyasztott termékeket szállít a
nyugat-franciaországi Aizenay és Párizs között.
„A DAF mindig nagyon kényelmes” – meséli
csillogó szemmel. „Nagy a fülkéje, és kényelmes
ágymatraccal, hűtőgéppel és tévével is fel van
szerelve… igazi élvezet”.

„Kipihentebb vagyok,
amikor odaérek az
ügyfelekhez”
Éjszakai műszakban dolgozik, ezért számára a
tetővilágítás fontos funkció. Legjobban azonban
a légkondicionálást szereti. „A légkondicionálás
és az állóklíma még nyáron is megfelelő szinten
tartja a fülke hőmérsékletét” – magyarázza.
„Kevésbé érzem fáradtnak magam, jobban
alszom, és kipihentebb vagyok, amikor odaérek az
ügyfelekhez. Ez pedig azt jelenti, hogy rendkívül
elégedettek azzal, hogy én szállítom az árujukat”.

Olvassa be mobiltelefonjával vagy
táblagépével a QR-kódot, és olvassa
el az egész történetet online.

Tartozékok: értékes
kiegészítők minden
DAF-járműhöz
Minden DAF-jármű fel van szerelve a modern
tehergépkocsik mindennapi használatához és a
járművezetők kényelmének biztosításához szükséges
valamennyi eszközzel. Ezen kívül tartozékok széles
választékát is kínáljuk a kommunikáció elősegítésére, a
biztonság növelésére és a kényelem fokozására.
Az egyik ilyen példa az állóklíma, amely az optimális
hőmérséklet fenntartását biztosítja a fülkében még
akkor is, amikor kint hőség van, és a járművezetőnek
meg kell állnia egy kicsit pihenni. A kötelező pihenőidő
végén a járművezető teljesen felfrissül — ez pedig a
közérzete és a közlekedésbiztonság szempontjából
egyaránt előnyös.

Olyan tartozékokat is kínálunk, amelyeket a meglévő
tehergépkocsikra lehet felszerelni. A napjainkban egyre
nagyobb járművezető-hiányban szenvedő piacon
ez segíthet a járművezetők megtartásában és az új
alkalmazottak toborzásában. Mert legyünk őszinték,
melyik járművezető ne értékelne egy teljes körűen
felszerelt járművet?
Végül pedig arról sem szabad megfeledkezni, hogy a
vonzó tartozékokkal felszerelt DAF-járművek magasabb
maradványértékkel is rendelkeznek. Örömünkre
szolgál, ha tájékoztathatjuk Önt az összes DAF XF, CF
és LF tehergépkocsihoz elérhető DAF-tartozékok bő
választékáról.

TRP állóklíma

Minőségi
multimédia a
DAF-járművekhez

• SlimCool – rendkívül alacsony légkondicionáló egység
• Növeli kamionja maradványértékét
• Más gyártmányok beszerelőkészlet nélkül

KEZDŐ ÁR

További információért
forduljon hozzánk, vagy
látogasson el a trp.eu
weboldalra!

369.000 Ft
.

Gyártás leírása

Alkalmazás

Cikkszám

XF/CF

Teljesítmény /
levegőáramlás
1400 W / 840 m3

SlimCool
Compact

1541250

399.000 Ft

XF/CF

1400 W / 840 m3

1541252

369.000 Ft

SlimCool

Más gyártmányok

1400 W / 840 m3

1541251

369.000 Ft

Compact

Más gyártmányok

1400 W / 800 m3

1541253

369.000 Ft

Lepje meg magát
egy új DAFárucikkel!
Látogasson el hozzánk, és
nézzen körül a DAFshop.
com webáruházban. A
ruházati cikkek, tartozékok
és a DAF-emblémával
ellátott makettek szinte
végtelen választéka várja.

Akciós ár

Eredeti DAF fúvópisztoly
• Fülketisztítás másodpercek alatt
• Teljes szerelőkészlet
• Egyszerű csatlakoztatás

X

8.990 Ft
.

Cikkszám
1822557

Eredeti DAF napellenző

Eredeti DAF-ajtólégterelő

• Megnövelt biztonság
(nem tükröződik, nem vakít)
• Hűvösen tartja a fülkét
• A további alkalmazási
lehetőségekkel kapcsolatban
érdeklődjön nálunk

• A nyitott ablak melletti
huzatmentes vezetéshez,
a látótér csökkentése nélkül

KEZDŐ ÁR

KEZDŐ ÁR

28.900 Ft

80.990 Ft

.

.

Akciós ár

Alkalmazás

Cikkszám

XF Euro 6

2044117

Akciós ár

Alkalmazás

Szín

Cikkszám

XF Space Cab, 2017–2019-es modellév

Zöld

2145520

99.900 Ft

XF Super Space Cab, 2017–2019-es modellév

Zöld

2135924

80.990 Ft

XF105/XF95/95XF

1649920

29.900 Ft

CF Sleeper Cab, 2017–2019-es modellév

Zöld

2145522

80.990 Ft

CF

1649918

29.900 Ft

CF Super Space Cab, 2017–2019-es modellév

Zöld

2136104

98.900 Ft

LF

1811054

28.900 Ft

28.900 Ft

Dometic kávéfőző

Extra kényelemre
van szüksége?

• Maximum 5 csésze
• 24 V
• Beépített szállítási biztosítás
az üvegedénynek
• Tartókonzollal

Mivel néha senki nem
tud ellenállni, hogy
valami új kütyüt vegyen,
létrehoztunk Önnek egy
speciális „kényelmi”
kollekciót.

X

12.900 Ft

Cikkszám
1966741

.

Dometic SinePower átalakító

TRP tehergépkocsi-porszívó

• 24 V DC-ről 230 V AC-re átalakító
• Érzékeny készülékekhez, például laptopokhoz
• távirányítóval és energiatakarékos
üzemmóddal együtt
(600–2000 V típusok)

•
•
•
•

Rendkívül erős, 24 voltos
A tehergépkocsi fülkéjének belsejébe szerelve
Hatékony takarítás
Plug & Play csatlakoztatás

KEZDŐ ÁR

26.900 Ft
.

Típus

Gyártás leírása

Cikkszám

Akciós ár

DSP224

150 W – 300 W

2165812

26.900 Ft

DSP424

350 W – 700 W

2165813

28.900 Ft

DSP624

600 W – 1200 W

2165814

60.900 Ft

DSP1024

1000 W – 2000 W

2165815

85.900 Ft

X

DSP1524

1500 W – 3000 W

2165816

125.900 Ft

.

DSP2024

1500W-4000W

2165817

155.900 Ft

42.900 Ft

Cikkszám
1527895

Dometic vízmelegítő

DAF Comfort matrac

• 0,75 l űrtartalom
• Rögzítőkészlettel együtt

• HR hideghab és zsákrugós
technológia ötvözete
• Optimális komfort és tartás
• Eltávolítható és mosható huzat
• Megfelel az ISO 3795 szabványnak
• Vastagság: 150 mm

KEZDŐ ÁR

119.900 Ft
.

X

9.900 Ft
.

Cikkszám
1542047

Alkalmazás

Méretek

Cikkszám

XF Euro 6, 2017–2019-es modellév

2228 x 810 x 150 mm

2147177

Akciós ár
119.900 Ft

XF Euro 6, 2014-2016-os modellév

2228 x 810 x 150 mm

1833406

119.900 Ft

XF105

2100 x 810 x 150 mm

1797526

119.900 Ft

Közeledik a nyár.
Felkészült már?
A hőmérséklet lassanként emelkedik, és egyre hosszabbak a nappalok. Közeledik a nyár,
és a járművezetőknek ennek megfelelően fel kell készíteniük tehergépkocsijukat. Európa
meglehetősen változékony időjárású földrész, ezért DAF-tehergépkocsija megbízhatóságának
szavatolása érdekében nagyon fontos számításba venni a hőmérsékletet. Ne csak ránk
hagyatkozzon ebben – számos járművezetővel és kamiontulajdonossal beszéltünk, akik
mindent tudnak a melegebb éghajlaton végzett fuvarozásról.
Nyáron nem ritka, hogy magasba szökik a hőmérséklet,
ami problémákat okozhat a tehergépkocsiknál, ha előtte
nem ellenőrizték őket. Pedro Brarber járművezető így
nyilatkozott erről: „Vezetés közben jobban szeretem, ha
hűvös van, mint ha meleg. A nagyon meleg rendkívül
fárasztó tud lenni, ami veszélyes lehet”. Éppen
ezért a légkondicionálás ellenőrzése és feltöltése
vagy javítása elengedhetetlen annak biztosításához,
hogy fenntartható legyen a kellemes hőmérséklet a
tehergépkocsi fülkéjében.
A tehergépkocsi légkondicionálása mellé egy TRPállóklímát is be lehet szerelni. Ez az eszköz lehetővé
teszi a kellemes hőmérséklet fenntartását a fülkében a
pihenőidők alatt anélkül, hogy alapjáraton működtetni
kellene a motort és ezzel fogyasztani az üzemanyagot
– az állóklímát ugyanis akkumulátor táplálja. „Az önálló
állóklíma automatikusan kikapcsol, ha azt érzékeli, hogy
alacsony az akkumulátor töltöttsége. Ezért fontos, hogy
előzetesen ellenőrizzük az akkumulátorokat. A hűtőt
is meg kell tisztítani, és ellenőrizni kell a szíjakat és a
ventilátort… Mindez a tehergépkocsi korától függ” –
magyarázza Francisco Reolid hivatásos járművezető,
akinek vállalata, a Paco Reolid Transportes, DAF-flottát
üzemeltet.

SZERVIZAJÁNLATUNK
A légkondicionáló
ellenőrzése
• Ellenőrizze a rendszer
esetleges szivárgásait
• Ellenőrizze a légkondicionáló
szivattyúját
• Ellenőrizze a kondenzátort
• Ellenőrizze a megfelelő
levegőkeringetést

L
ÁR BESZERELÉSSE
.
Ft

29.900

Minden járművezető egyetért abban, hogy a magas
hőmérséklet nemcsak a járművezetők munkakedvét,
hanem a tehergépkocsik teljesítményét is befolyásolja,
amely utóbbinak egyik legfontosabb tényezője a
gumiabroncs. „Mindig ellenőrizni kell a nyomást, amit
nyáron általában alacsonyabban lehet hagyni, mert a
melegtől úgyis megnő az abroncsnyomás” – teszi hozzá
Francisco Herrero.
Ezért kínálunk a meleg időjárás hatásainak kezelésére
szolgáló szolgáltatásokat és alkatrészeket, például
állóklímát, légkondicionáló-ellenőrzést és -szervizelést,
valamint a motor hűtőrendszerének alkatrészeire,
köztük a tömlőkre, a hűtőre, a szíjakra és a
ventilátorokra összpontosító átvizsgálásokat.

Eredeti DAF hűtőfolyadék-szivattyú
• DAF Euro 4, 5 és 6 típushoz
• Optimalizált hatékonyság
• A motorban sokkal jobban
áramlik a hűtőfolyadék

X

83.900 Ft
.

Cikkszám
1828162R

Mire számíthat
tőlünk?
Megelőző karbantartás
Megfelelő és megelőző karbantartással
elkerülhetők a leállások és a meghibásodások.
A hűtőrendszer rendszeres ellenőrzésével és a
légkondicionálás időben elvégzett szervizelésével
például jelentős összegeket takaríthat meg a
nagyobb javításokon.
Örömmel adunk tanácsot
Megelőző javítást javasolunk, amikor tudjuk, hogy
egy bizonyos alkatrész meghatározott számú
kilométer után cserére szorul.
Naprakész szoftverek
A DAF-járművekhez általában évente kétszer
kínálunk új szoftvert. A szoftverfrissítéssel teheti
lehetővé azt, hogy járműve mindig a legújabb
szoftverváltozattal rendelkezzen, és továbbra is
optimálisan működjön.
Kényelem és biztonság
Járművezetőként Önnek már az első pillanattól
kezdve elsődleges szempont a kényelem.
Meglehetősen sok időt fog eltölteni a fülkében,
ezért fontos, hogy annak felszereltsége az Ön
igényeire legyen szabva.
Átlátható költségek
Karbantartási szerződést is választhat, hogy
pontosan tisztában lehessen az éves karbantartási
költségekkel. Segítünk eldönteni, melyik
karbantartási szerződés a legkedvezőbb az Ön
számára.
Hívjon bennünket, hogy időpontot
egyeztethessünk!

TRP szélvédőmosó

TRP Ergo racsnis hevederek

• Alaposan tisztít, nem csíkoz
• Nem okoz kárt a fényezésben,
a bevonatokban és a gumikban
• A 100%-os koncentrátum −48°C-ig véd

• Szakítószilárdság: 5000 kg
• TÜV-jóváhagyással és tanúsítvánnyal
• Ergonomikus kialakítású, megerősített
kivitel a fokozott hordóerő érdekében

KEZDŐ ÁR

2.790 Ft
.

X

3.090 Ft

Cikkszám
0908345
(1 L)

.

Hossz

STF érték

Cikkszám

9,0 m

450 daN

0872900

2.790 Ft

9,0 m

500 daN

0908648

3.190 Ft

10,0 m

450 daN

1965242

3.690 Ft

10,0 m

500 daN

1965243

3.790 Ft

12,0 m

450 daN

1965244

3.890 Ft

12,0 m

500 daN

1965245

3.990 Ft

Eredeti TRP ablaktörlőlapátok

DAF táskák

• A TRP teljes ablaktörlőlapát választékkal rendelkezik DAF
és más tehergépkocsi-gyártmányok számára
• Különböző hosszúságban (500–700 mm) kaphatók

• Az új kollekció termékei
• Csúcsminőségű vászontáskák
viaszos felülettel
• DAF-logóval díszítve

Akciós ár

KEZDŐ ÁR

1.890 Ft
.

KEZDŐ ÁR

6.490 Ft
.

Alkalmazás

Hossz

Cikkszám

Akciós ár

DAF XF

550 mm

1526411

1.890 Ft

Gyártás leírása

Cikkszám

DAF CF

600 mm

1526412

1.890 Ft

Utazótáska

M004095

14.900 Ft

DAF LF

600 mm

1526414

2.690 Ft

Utazótáska

M004096

12.900 Ft

Volvo FH-FM, MB Atego, Iveco Stralis

650 mm

0911210

2.190 Ft

Piperetáska

M004097

6.490 Ft

Akciós ár

TD1905HU

BETTER SERVICE - BETTER DAF

A különleges ajánlatok 2019. május 1-től augusztus 31-ig érvényesek. Az árak a vastag betűs cikkszámokra vonatkoznak. A
típusok és az árak változtatásának jogát fenntartjuk, a nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk. Az egyéb cikkszámra
vonatkozó részleteket és árakat kérje márkakereskedőjétől! Az árak az Áfá-t nem tartalmazzák. Fenntartjuk az árak, a szöveg és
a képek változtatásának jogát. A kuponkedvezmények kizárólag a MAX kártyatulajdonosokra vonatkoznak. A TRP választék
részleteiről érdeklődjön DAF márkakereskedőjénél, nézze át a TRP katalógust vagy látogasson el a www.daftrucks.hu/hu-hu/
parts-and-accessories/trp honlapra! A DAF tartozékokról érdeklődjön DAF márkakereskedőjénél, vagy látogasson el a
www.daftrucks.hu/hu-hu/parts-and-accessories honlapra.

