UW RENDEMENT
ONS DOEL

ELKE ONTWIKKELING BEGINT MET DE VRAAG:
‘OP WELKE MANIER DRAAGT DEZE BIJ
AAN EEN BETER RENDEMENT VOOR U?’

WIJ ADEMEN
RENDEMENT

DAF kent uw business en weet hoe
belangrijk rendement voor u is. Daarom
bieden we uitgekiende transportoplossingen.
Trucks die toonaangevend zijn in
betrouwbaarheid en lage operationele kosten.
Een breed palet aan diensten die maximale
voertuigbeschikbaarheid garanderen en
bovendien allemaal op één adres gebundeld
zijn: dat van de DAF-dealer. DAF Transport
Efficiency heet onze filosofie om u de hoogste
opbrengst per kilometer te bieden.

UW RENDEMENT ONS DOEL

VIJF
CONCRETE
DOELEN
DIE UW RENDEMENT VERBETEREN
LAGER

BRANDSTOFVERBRUIK

HOGERE

VOERTUIGBESCHIKBAARHEID

LAGERE

OPERATIONELE KOSTEN

HOGERE

OPBRENGST PER KILOMETER

LAGERE

BELASTING VAN HET MILIEU

EFFICIENCY
IS EEN

ONTWERP
& TECHNIEK

OPTELSOM!

Rendement begint met de keuze van de juiste truck, op maat
gespecificeerd voor uw specifieke toepassing. Met een gunstige
aerodynamica, zuinige motoren, lange service-intervallen en een laag

KRACHTIGE
MOTORKOELING

eigengewicht. U heeft talrijke mogelijkheden de opbrengst per kilometer
nóg verder te verhogen. Door bijvoorbeeld slimme reparatie- en

LICHTERE MOTOR

onderhoudscontracten en gunstige financieringsvoorwaarden.
En natuurlijk is er aandacht voor de chauffeur. DAF ondersteunt hem of haar
het beste uit de truck te halen. Ook dat is DAF Transport Efficiency.
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ONTWERP & TECHNIEK
KRACHTIGE MOTORKOELING

BRANDSTOFBESPARING

Een aantrekkelijk design kan ook functioneel zijn. De

De maximumsnelheid van uw DAF is af fabriek

prominente grille draagt bij aan krachtige motorkoeling.

afgesteld op 85 in plaats van 89 km/u.

Beter koelen, is beter presteren.

Dat levert 4% brandstofbesparing op.

SLIMME VORMGEVING

ZUINIGERE MOTOREN

Zelfs de vorm van bumpers draagt bij aan een efficiënte

De PACCAR MX-motoren stonden al bekend om hun hoge

koeling. Daardoor draait de ventilator tot wel 50% minder.

efficiency. Door tal van innovaties zijn ze nog eens 2% zuiniger.

Dat scheelt brandstof.

AERODYNAMISCHE SKYLIGHTS

ECONOMISCH ROETFILTER

Geïntegreerde Skylights voor de CF Space Cab en XF Super

Het roetfilter maakt zo veel mogelijk gebruik van passieve

Space Cab. Extra verlichting zonder rendementsverlies.

regeneratie. Scheelt brandstof.

MAXIMAAL LAADVERMOGEN

AUTOMATISCH AFSLAAN MOTOREN

Robuuste en lichte chassis voor een maximaal laad

Motoren slaan automatisch af na 5 minuten stationair

vermogen. En perfect voorbereid op de efficiënte montage

draaien. Beter voor het milieu, beter voor uw portemonnee.

van een opbouw.

LANGE SERVICE-INTERVALLEN
Service-intervallen tot 150.000 kilometer dragen bij aan
maximale voertuigbeschikbaarheid.

PUREELKEWINST
DAG WEER

LICHTERE MOTOR

AERODYNAMISCHE AEROBODY

De nieuwe 10,8 liter PACCAR MX-11 motor is nog eens

De LF met Aerobody betekent truck en opbouw bestellen

180 kilogram lichter dan de 12,9 liter MX-13 motor. Dat

op één adres en binnen het distributievervoer 4% minder

betekent extra laadvermogen.

brandstofverbruik.

KRACHTIGE MOTORREM

DISTRIBUTIE BUITEN VENSTERTIJDEN

Zeer krachtige motorrem. Goedkoper, zuiniger en lichter

Met de nieuwe CF en XF Silent (72 dB(A)) kunt u ’s avonds

dan een retarder. En sowieso minder slijtage van de

of ’s nachts distribueren, ondanks geluidsbeperkingen.

bedrijfsremmen.

GROTE BRANDSTOFVOLUMES

MEER LADING PER RIT

Uniek voor Euro 6- trekkers: 1.500 liter aan capaciteit van de

Nieuwe Low Deck trekkers hebben een schotelhoogte van

brandstoftanks. Geld besparen door te tanken waar diesel

slechts 91 cm. Voor trailers met een inwendige hoogte van

het voordeligst is.

3 meter. Meer lading per rit.

RIJDEN EN GEDRAG
MILD CRUISE CONTROL
Dankzij Mild Cruise Control wordt de snelheid gematigd
opgevoerd naar het ingestelde niveau. Dat scheelt brandstof.

SLIMME DAKSPOILER
DAF ontwikkelde een dakspoiler die de chauffeur gemakkelijk
zelf kan verstellen terwijl hij naast de truck staat. Voor een
altijd optimale aerodynamica tussen trekker en trailer.

FAST SHIFT
Fast Shift verhoogt de schakelsnelheid tussen 10e, 11e
en 12e versnelling. Minder onderbreking van de trekkracht
bespaart diesel.

ECO ROLL
Bij lichte afdalingen ‘rolt’ de truck gecontroleerd en op
stationair toerental naar beneden. Scheelt brandstof.

ECO MODE
Eco Mode reduceert het motorkoppel in de eerste
11 versnellingen met 10%. Er hoeft niet altijd voluit
geaccelereerd te worden. Resultaat: een brandstofbesparing
van 1%.

CHAUFFEUR BETER GEÏNFORMEERD

DRIVER PERFORMANCE ASSISTENT

Bandenspanning en onderhoudsintervallen zijn nu

De DAF Driver Performance Assistant (DPA) is standaard

direct afleesbaar op het dashboard. Voor een optimale

op elke LF, CF en XF. De chauffeur krijgt uitgebreide terug

voertuigbeschikbaarheid en planning.

koppeling over rijgedrag, inclusief tips voor een nog hoger
rendement. DPA helpt uw chauffeur het beste uit uw truck
te halen!

PREDICTIVE CRUISE CONTROL
EN PREDICTIVE SHIFTING

ECODRIVE+ TRAINING

De nieuwe DAF EcoDrive+ training leert uw chauffeur

Predictive Cruise Control en Predictive Shifting anticiperen

optimaal om te gaan met nieuwe technologieën als

op hellingen en afdalingen de komende 1 tot 2 kilometer.

Eco Mode en Predictive Cruise Control & Shifting.

Op basis van deze ‘voorkennis’ kiezen ze de ideale

DAF chauffeurstrainingen leiden tot een structurele

snelheid en versnelling. Op heuvelachtige trajecten kan zo

brandstofbesparing van 3 tot 5% én minder slijtage

3% brandstof worden bespaard.

van banden en remmen.

HET HOOGSTE

RENDEMENT
HAALT U ONDERWEG

DEALER EN SERVICES
INTERNATIONAL TRUCK SERVICE

OPBOUWER INFORMATIE

De standaard in de truckindustrie: International Truck

Dankzij de Body Builder Information-website kan de

Service. 24/7 bereikbaar en beschikbaar. Het centrale

opbouwer meteen aan de slag als de truck is afgeleverd.

callcenter regelt alles wat de chauffeur nodig heeft om zijn

Al het voorwerk is dan gedaan. Dat betekent efficiency en

geplande reis zo snel mogelijk te kunnen vervolgen.

kwaliteit.

UITGEBREID DEALERNETWERK

PREVENTIEF ONDERHOUD

De DAF-dealer is uw partner in het realiseren van het

Wist u dat 30% van de strandingen voorkomen kan

hoogste rendement. Altijd in de buurt, uitstekend opgeleid

worden door preventief onderhoud? Tijdig een accu of

en met alle producten en diensten onder één dak!

dynamo vervangen is aanzienlijk goedkoper dan één keer
ongeplande stilstand.

MAATWERK

MAX CARD

Een truck moet tot in het kleinste detail zijn afgestemd op

De PACCAR Parts Max Card biedt u kortingen op

uw specifieke inzet. U heeft vooraf inzicht in laadvermogen,

onderdelen en accessoires.

brandstofverbruik en kosten per kilometer.

REKEN
OP
RENDEMENT
VERTROUW 24 UUR PER DAG OP DAF

EERSTEKLAS ONDERDELEN-VOORZIENING

PACCAR FINANCIAL

Eersteklas onderdelenvoorziening. Op originele DAF- en

Vooraf zekerheid over de kosten per kilometer krijgt u met

PACCAR-onderdelen hoeft u niet te wachten. Ook niet op

een financiering door PACCAR Financial. Financiële middelen

75.000 universele truck- en traileronderdelen van TRP.

blijven zo bovendien beschikbaar voor andere doeleinden!
PACCAR Financial biedt modulaire oplossingen met
maatwerk en één aanspreekpunt voor al uw vragen.

PACCAR PARTS FLEET SERVICES

FIRST CHOICE

Dankzij PACCAR Parts Fleet Services ontvangen inter

In bepaalde situaties is een goede, gebruikte truck een

nationale vloten één rekening voor onderdelen die in heel

alternatief voor een nieuwe DAF. Het DAF First Choice-

Europa zijn afgenomen. Efficiënter kan bijna niet.

programma biedt u daarbij de zekerheid van zorgvuldig
gecontroleerde voertuigen, maximaal 5 jaar jong en met
hooguit 500.000 kilometer praktijkervaring.

REPARATIE- EN ONDERHOUDS-CONTRACTEN

PACLEASE

Reparatie- en onderhoudscontracten minimaliseren het

Als u slechts voor korte tijd extra capaciteit nodig heeft,

risico op ongeplande stilstand. De DAF-dealer neemt

kan het huren van een truck of combinatie de meest efficiënte

zelfs de onderhoudsadministratie van u over. U kunt zich

keuze zijn. Dat kan in een aantal landen via PacLease, met

concentreren op uw core business.

een vloot van de nieuwste en dus meest zuinige DAF-trucks.

OPTIMALE DIAGNOSE
Doordat alle informatie bij de nieuwste diagnoseapparatuur gekoppeld is aan het chassisnummer zijn
automatisch de juiste onderdelen aanwezig, al vóór de
truck in de werkplaats komt. Bovendien is de diagnosetijd
korter dan ooit. U bent snel weer op weg.

ALLES MOET
KLOPPEN
Rendement begint bij moderne en efficiënte voertuigen: LF, CF
en XF. Door en door betrouwbaar voor maximale uptime. Met een
toonaangevend laag brandstofverbruik. Lange service-intervallen.
Een hoge restwaarde. Aangevuld met een omvangrijk pakket
aan diensten en services om de opbrengst per kilometer verder
te verhogen. D
 AF weet wat u beweegt. Nu en in de toekomst.
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DAF Trucks N.V. - DAF Nederland
Hooge Akker 2
5661 NG Geldrop
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De producten en diensten voldoen aan de Europese richtlijnen die op het moment van verkoop van kracht waren, maar kunnen per EU-land variëren. Neem voor actuele informatie contact op met een erkende DAF dealer.
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