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WELKOM BIJ
DAF TRUCKS N.V.

DAF TRUCKS
IN HET KORT
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PACCAR Parts
onderdelendistributiecentrum

Meer dan alleen
de perfecte truck

DAF is een technologie-onderneming en een
vooraanstaande producent van bedrijfsvoertuigen in
Europa. De onderneming produceert haar toonaangevende
trucks in faciliteiten van wereldklasse in Eindhoven
(Nederland), Westerlo (België) en Leyland (Verenigd
Koninkrijk). DAF’s motorenfabriek, plaatcomponentenfabriek
en de eindassemblagelijn voor de CF- en XF-modellen
bevinden zich in Eindhoven. Assen en cabines worden
geproduceerd in Westerlo. Leyland Trucks (ook een
PACCAR-onderneming) produceert de LF serie lichte en
middelzware trucks, en de DAF CF- en XF- voertuigen.
Vanaf het derde kwartaal van 2013 zullen ook DAF trucks
geproduceerd worden in Ponta Grossa, in het zuiden
van Brazilië.
DAF-producten worden verkocht en onderhouden door
een netwerk van meer dan 1.000 onafhankelijke dealers in
West- en Oost-Europa, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten,
Afrika, Australië, Nieuw Zeeland en Taiwan. Door continu
naar de klant te luisteren, heeft DAF een aantrekkelijk
programma moderne producten ontwikkeld, gericht op het
bieden van de laagste operationele kosten per kilometer in
de industrie, een uitmuntende transport-efficiëntie en een
optimaal chauffeurscomfort.
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inclusief opbouw en getrokken materieel. Met diverse
mogelijkheden, desgewenst inclusief reparatie en
onderhoud.

DAF’s International Truck Service. Vaak gekopieerd, nooit
geevenaard. ITS biedt het hele jaar door, 24 uur per dag,
snelle en professionele service, overal in Europa.

PACCAR Financial

DAF Driver Academy

De huisfinancier van DAF biedt maatwerk in financiering die
volledig is gericht op de transportsector. Zowel voor
financiering van uw trucks als van complete combinaties,

DAF chauffeurstrainingen leren iedere chauffeur op korte
termijn 5 tot 10% zuiniger en met minder schade te rijden.
De blijvende besparing is 3 tot 5%!

E46

28

DAF MultiSupport biedt een vaste prijs per kilometer voor
reparatie en onderhoud. U bepaalt zelf het serviceniveau met
de mogelijkheid deze uit te breiden naar getrokken materieel
en/of opbouw. Zo bent u altijd verzekerd van een perfect
onderhouden vloot en maximale voertuigbeschikbaarheid.
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Daf MultiSupport

Naast originele DAF-onderdelen en PACCAR-motordelen
levert PACCAR Parts met TRP Truck & Trailer Parts meer
dan 60.000 universele delen voor alle merken trucks en
trailers, inclusief werkplaatsbenodigdheden.
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PACCAR Parts
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DAF, a PACCAR Company
15

PACCAR Inc. heeft wereldwijd een toonaangevende positie
op het gebied van de ontwikkeling, productie en service van
kwalitatief hoogwaardige lichte, middelzware en zware
trucks onder de merknamen Kenworth, Peterbilt en DAF.
De onderneming is ook actief op het gebied van financiële
dienstverlening, informatietechnologie en de verkoop van
onderdelen voor trucks. PACCAR heeft wereldwijd bijna
22.000 medewerkers en is aaneengesloten winstgevend
sinds 1939.
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Truckfabriek

Plaatkomponentenfabriek

DAF ITS

DAF Trucks EINDHOVEN

Bij efficiënt transport gaat het om meer dan alleen de
perfecte truck. Daarom biedt DAF een totale transportoplossing aan. Achter elke DAF truck staat een professionele organisatie en een internationaal netwerk van
onafhankelijke dealers. Zij helpen u bij de keuze van het
juiste voertuig, regelen de financiering en houden uw
wagenpark in perfecte conditie.

DRIVEN BY QUALITY

Productiefaciliteiten
van wereldklasse

Ontwikkelen en
testen, testen

De beste truck
voor elk transport

Binnen de gehele DAF-organisatie speelt technologie
een cruciale rol om op een zo veilig mogelijke manier
producten en diensten van wereldklasse te leveren. In de
afgelopen jaren heeft DAF indrukwekkende investeringen
gedaan in haar productiefaciliteiten, zowel in Eindhoven
als in Westerlo. Die behoren daarmee tot de meest
vooruitstrevende ter wereld op het gebied van veiligheid,
kwaliteit en efficiency.

Productontwikkeling vindt bij DAF plaats in een hightech
omgeving. Met geavanceerde 3D- en CAD CAM-computerprogramma’s en state-of-the-art ontwikkelingsfaciliteiten.
Zoals een hypermodern geluidmeetgebouw en een eigen
proefbaancomplex. En het modernste motorentestcentrum
in de truckindustrie. Daar worden motoren onder de meest
uiteenlopende condities beproefd, bij temperaturen van
-20˚ tot + 50˚ Celsius.

DAF LF serie

In de motorenfabriek ontvangen medewerkers
gestandaardiseerde werkinstructies via touch screens.
Robots worden gebruikt ter vervanging van zwaar
lichamelijk werk en om de nauwkeurigheid verder
te verhogen.

Om er zeker van te zijn dat haar producten maximale
betrouwbaarheid bieden en moeiteloos 1,6 miljoen en
meer kilometers mee gaan, besteedt DAF bijzonder veel
aandacht aan beproeving. Dat gebeurt op proefstanden
in het Research Centrum, maar ook in de praktijk en op
de eigen proefbaan in Sint-Oedenrode. Het wegdek op
de proefbaan varieert van uitstekend tot extreem slecht.
Daarmee kan in korte tijd de gehele levensduur van een
truck worden nagebootst.

Regionaal nationaal of internationaal transport. Vlak asfalt of
ruw terrein. De DAF CF-serie voelt zich overal thuis. Hij is
leverbaar als bakwagen of trekker. Met twee, drie of vier
assen. De CF presteert uitstekend binnen alle toepassingen:
van bulktransport tot zware inzet in de bouw, van het
ophalen van huisvuil tot reguliere distributie.

Wendbaar in druk stadsverkeer, een gemakkelijke in- en
uitstap en lage eigengewichten voor de hoogste laadvermogens in zijn klasse. Met een kleine draaicirkel en uitstekende
manoeuvreerbaarheid is de DAF LF-serie – met GVW’s van
7,5 tot 21 ton – de perfecte partner voor s tedelijke en
regionale distributie. Ook leverbaar als hybride.

EURO 6
Het nieuwe Euro 6 programma van DAF. Volledig nieuw ontwikkeld
voor maximale efficiency, optimale betrouwbaarheid en het hoogste
chauffeurscomfort. XF, CF, LF: voor elke inzet een voertuig op maat.

DAF CF serie

In DAF’s Plaatcomponentenfabriek gebruiken de
medewerkers geavanceerde lasrobots en plasmasnijmachines. Ultramoderne CNC-gestuurde machines en
lasrobots zijn geïnstalleerd in de Assen- en Cabinefabriek
in Westerlo.
DAF heeft in alle productiefaciliteiten het innovatieve ‘PACCAR
Productie Systeem’ (PPS) ingevoerd. Binnen het PACCAR
Production System wordt er consequent naar gestreefd om
alles meteen de eerste keer goed te doen; zo veilig mogelijk,
met de best mogelijke kwaliteit en zonder onnodige energieen materiaalverspilling en. De kennis en vaardigheden van de
medewerkers vormen – samen met het PACCAR Production
System – de basis voor continue verbetering.

DAF XF serie
DAF’s paradepaard voor de lange afstand. Het beste wat er
op de markt te koop is. Hij heeft de ruimste cabine in z’n
klasse en biedt de chauffeur maximaal comfort en de
onderneming lage kosten per kilometer.

Ultramoderne paccar-motoren
Voor de nieuwe Euro 6 DAF XF, CF en LF is een compleet
aanbod aan state-of-the-art motoren beschikbaar.
Van de meest compacte PX-5 met vermogens vanaf
112 kW/150 pk tot de krachtigste MX-13 met vermogens
tot 375 kW/510 pk voor de nieuwe CF en XF. Alle motoren
blinken uit door veel vermogen, trekkracht en souplesse.
En door een laag brandstofverbruik, lange onderhoudsintervallen en vooral betrouwbaarheid en een lange levensduur.

Nieuwe, ultramoderne PACCAR motoren
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