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PŘÍSLUŠENSTVÍ DAF

Vytvořte si nové vozidlo
DAF, Vaše vozidlo DAF
DRIVEN BY QUALITY

Od společnosti DAF,
pro značku DAF
Jako servisní dealer DAF jsme odhodláni vás
udržovat v pohybu a podporovat vás v tom,
co umíte nejlépe – v přepravě.
V loňském roce byla na trh uvedena nová
nákladní vozidla DAF, která vám umožní
vyniknout. Společnost DAF vytvořila nový
standard efektivity, bezpečnosti a pohodlí
pro řidiče. V tomto vydání vám představíme
příslušenství DAF vyvinuté speciálně pro
nová vozidla. Od společnosti DAF, pro
značku DAF. Dokonalé ve všech směrech –
tak jako naše partnerská nabídka pro vaši
společnost.

Vynikající preventivní údržba
Neplánované prostoje často znamenají nejen vysoké náklady, ale také nežádoucí ztrátu
času, což je poslední věc, kterou jako dopravce potřebujete. Proto provádíme dodatečné
kontroly vozidel pro zákazníky programu DAF MultiSupport při každé servisní prohlídce.
Tím se minimalizuje pravděpodobnost neočekávaných prostojů a zaručuje nejvyšší možná
provozuschopnost vozidla.
Sázka na jistotu
Stále více dopravců volí program DAF MultiSupport: smlouvy o opravách a údržbě, které nabízejí jistotu
a ﬂexibilitu. Různé balíčky s dobou trvání až deset let (Care+, Xtra Care, Flex Care a Full Care) nabízejí
řešení na míru pro všechny varianty vozidel. Budeme také pokračovat ve vývoji dalších služeb, abychom
udrželi váš vozový park v optimálním stavu a dále optimalizovali provozuschopnost vašich vozidel.
Quality-Service
Služba Quality-Service, také nazývaná Q-Service, je součástí pravidelné údržby, kterou provádíme pro
zákazníky programu DAF MultiSupport. Na základě zpětné vazby z dílen v naší síti servisních dealerů,
podrobných analýz dat a informací přímo od vývojářů produktů poskytuje tato doplňková kontrola vozidla
náhled na aktuální stav vašeho vozidla. Díky tomu může společnost DAF poskytovat řešení na míru.
Číslo podvozku vašeho vozidla poskytuje jedinečný kontrolní seznam, který umožňuje provádět kontrolu
mimořádně cíleným způsobem. Ve výsledku vám můžeme poskytnout ještě lepší rady ohledně nejlepšího
přístupu k údržbě pro vaše konkrétní vozidlo a zajistit, aby
byly preventivní práce prováděny ve správný čas.

„Nižší náklady díky
preventivní údržbě“

Zpráva o akci vozidla
Každé vozidlo připojené k systému správy vozového
parku, jako je služba DAF Connect, generuje informace.
Tyto informace pomáhají poskytovat ještě lépe
přizpůsobené rady pro údržbu z našich dílen a tvorbu preventivních opatření pro minimalizaci prostojů
vozidla. Novou funkcí je zpráva o akci vozidla pro zákazníky programu DAF MultiSupport. Ta nabízí nejen
přehled o problémech, jako je nadměrná teplota chladicí kapaliny nebo nízký tlak oleje, ale také nezbytné
kroky následného postupu. Jinak řečeno se jedná právě o ty akce, které můžete vy, nebo naše dílna
podniknout, abyste zabránili odstavení vozidla. Konečným cílem je spolupráce na zajištění maximální
provozuschopnosti vozidla.

Originální díly DAF:
zaručená kvalita
Od vozidla DAF byste měli očekávat vysoký výkon, maximální provozuschopnost a nejnižší náklady
na kilometr. Abyste zajistili, že vaše vozidlo bude i nadále splňovat vaše očekávání, doporučujeme
při údržbě a opravách vždy zvolit originální díly DAF.
Tak bude vaše vozidlo DAF v té nejlepší kondici.
Nejnovější technologie, dlouholeté zkušenosti
Originální díly DAF konstruují inženýři společnosti
DAF, kteří je také důkladně testují. Vyrábějí je pouze
vybraní partneři, kteří splňují nejvyšší požadavky
na kvalitu. Díky nejnovější technologii, prvotřídním
materiálům a našim bohatým zkušenostem klademe
velký důraz na optimální výkon vozidla a vynikající
úsporu paliva. Na originální díly DAF, které od nás
objednáte prostřednictvím internetového obchodu
nebo z našich poboček, se vztahuje také plná záruka
společnosti DAF. Pokud by se cokoli rozbilo, díly budou
zcela zdarma vyměněny. Rozhodnout se pro kvalitu je
opravdu snadné.
Náhradní díly DAF Genuine:
•
•

Jsou 100% vyrobeny přímo pro vaše vozidlo DAF
Splňují ty nejpřísnější normy pro bezpečnost, výkon
a ochranu životního prostředí

•
•
•
•
•

Zaručují dokonalou funkční souhru
Zajistí vám dosažení nejnižších nákladů na kilometr
Zahrnují plnou záruku DAF, a to jak na díly, tak na
práci (kromě dílů podléhajících opotřebení)
Zajistí maximální spolehlivost díky rozsáhlému
testování z hlediska odolnosti a bezpečnosti
Jsou dodávány se montážním materiálem a návody

Díly brzd DAF Genuine
Brzdový systém vozidla DAF vyvinula společnost
DAF právě pro tato vozidla. Pokud investujete do
originálních dílů DAF, můžete si být jistí optimálním
brzděním. To vede k menšímu opotřebení a menšímu
riziku selhání. Pokud zvolíte neoriginální díly, systém se
může rychleji zahřívat a opotřebovávat, což by nakonec
mohlo vést k neplánovaným prostojům a dodatečným
nákladům, kterým by bývalo možné předejít.

DAF Servisní sada filtrů MX11

DAF Originální sada napínací kladky Euro 6 MY13–16

• Všechny filtry pro servis X nebo XY v jedné krabici
• Originální výrobky navržené pro vozidla DAF

• Všechny potřebné díly pro výměnu kompletního předního pomocného pohonu
• Složení klínového řemenu schváleno pro motory PACCAR

OD

9.315 Kč

Typ

Typ motoru

Číslo dílu

CF Euro 6

MX11 SSI

1718677

Akční cena
9.315 Kč

XF Euro 6

MX11 SSI

1718698

9.500 Kč

Číslo dílu
1722211
Sada originální napínací kladky
DAF

10.000 Kč

Servisní sada DPF

DAF Servisní sada filtrů MX13

• Schváleno společností DAF
• Servisní interval jako u nového modelu
• Zajistěte si splnění emisních požadavků

• Všechny filtry pro servis X nebo XY v jedné krabici
• Originální výrobky navržené pro vozidla DAF

OD

9.500 Kč

35.625 Kč

Číslo dílu
2326074R
MX11/MX13 Euro 6 do MY17

Filtry DAF Genuine
Originální ﬁltry DAF Genuine jsou speciálně vyvinuty
pro vaše vozidlo DAF a byly důkladně testovány
z hlediska kvality, výkonu a odolnosti. Používání
originálních ﬁltrů pevných částic DAF zajistí, že vaše
vozidlo splní přísné emisní požadavky. Originální
ﬁltry kabiny DAF se navíc postarají o optimální klima
v kabině, což má pozitivní vliv na pohodlí a bezpečnost
řidiče a dalších účastníků silničního provozu. Pro ještě
efektivnější servis je k dispozici kompletní sada ﬁltrů se
správnými produkty pro vaše vozidlo.

Typ

Typ motoru

Číslo dílu

Akční cena

XF Euro 6

MX13 SSI

1718787

9.500 Kč

XF Euro 6

MX13 ESI

1718790

10.625 Kč

„Spolehlivost, efektivita,
svižnost a pohodlí řidiče –
díky těmto vlastnostem je
řada CF o třídu výš.“

Společnost DAF dodává těžká nákladní vozidla CF do Kolumbie
Jedná se o největší zakázku společnosti DAF Trucks v Jižní Americe: Přepravce Grupo
Prodesz Kolumbie objednal mnoho 3-nápravových tahačů DAF CF 6x4 pro přepravu piva,
nealkoholických nápojů a tropického ovoce v nehostinných oblastech.
Vozidla DAF jezdí po celém světě
Společnost Grupo Prodesz je jednou z největších
dopravních společností v Kolumbii a má vozový park
čítající přibližně 1 500 nákladních vozidel a 2 000 přívěsů.
Sídlo společnosti se nachází v Medellinu v oblasti
Antioquia a má sklady po celé Kolumbii – což je země
velikostí srovnatelná s rozlohou Francie, Německa
a zemí Beneluxu dohromady. Společnost Grupo Prodes
vozí pivo v Kolumbii pro velký pivovar a specializuje se
na klimatizovanou přepravu tropického ovoce.
Třída sama o sobě
Dodání vozidel proběhne postupně. Předcházel mu
rozsáhlý test, kterému společnost Grupo Prodes
podrobila vozidlo CF. „Náš vozový park zahrnuje
různé značky a varianty podvozků, proto můžeme
hodně srovnávat. Pokud jde o spolehlivost, efektivitu,
manévrovatelnost, spotřebu paliva a pohodlí řidiče,

je řada CF skutečně o třídu výš,“ řekl Federico Medina,
ředitel přepravy ve společnosti Grupo Prodes.
Připraveno pro drsné podmínky
Tato vozidla DAF budou vzhledově velmi podobná
„normálním“ vozidlům CF, ale pod povrchem budou
připravená na extrémně náročné fungování. Johan
Doensen, oblastní prodejní manažer, vysvětluje:
„Společnost Grupo Prodes objednala podvozek pro
vysoké zatížení s mimořádně robustními tandemovými
nápravami pro maximální trakci, které jsou navrženy
pro každodenní provoz v těch nejnáročnějších
podmínkách.“
Jistota kvality
Vozidla dodává a servis zajišťuje dealer DAF
Kenworth de la Montaña, který má v Kolumbii
14 specializovaných dílen pro vozidla DAF a Kenworth.

DAF Originálních brzdové destičky pro modely CF/XF

DAF Originální sada napínací kladky Euro 6 MY17

• DAF Třecí materiál prvotřídní kvality s delší životností

• Všechny potřebné díly pro výměnu kompletního předního pomocného pohonu
• Složení klínového řemenu schváleno pro motory PACCAR

2.520 Kč

Číslo dílu
1982826
DAF Sada brzdových destiček
pro modely CF/XF

8.750 Kč

Číslo dílu
1714901
Sada originální napínací kladky
DAF

Vybrané nabídky přímo
pro vás v internetovém
obchodě DAF
Nejrychlejší způsob, jak získat přístup k více než 180 000 dílů DAF a dalších značek?
Internetový obchod DAF má vždycky otevřeno a lze jej navštívit odkudkoli. Najdete tam
i speciální atraktivní nabídky! Naskenujte QR kód a můžete je ihned využít.
Pokud jste internetový obchod DAF ještě nepoužívali: nastavení uživatelského účtu je zcela
zdarma a objednávání je rychlé a snadné. Budete-li s tím potřebovat pomoci, rádi se s vámi
domluvíme schůzku, abychom vám mohli nastavit účet a osobně vás provést internetovým
obchodem DAF.

DAF Originální brzdové kotouče pro modely CF/XF

Nová kolekce DAF

• Navrženo a testováno pro maximální brzdný výkon
• Otevřené L-distanční vložky pro extra chlazení (přední náprava)

• Vysoce kvalitní produkty
• Vlastnosti nového vozidla DAF
• Trendy a praktické

OD

256 Kč

OD

Popis

3.100 Kč
Akční cena

Číslo dílu

Akční cena

X čepice

M004431

320 Kč

Láhev na vodu

M004456

256 Kč

Brašna

M004430

640 Kč

Typ nápravy

Číslo dílu

Přední

1812563

3.100 Kč

X sluneční brýle

M004438

460 Kč

Zadní

1812582

3.100 Kč

X hrnek

M004449

315 Kč

OD SPOLEČNOSTI DAF, PRO ZNAČKU DAF:

Cesta od nápadu
k příslušenství DAF

Rok 2021 byl rokem, kdy byla představena nová vozidla DAF. Ale věděli jste, že první náčrty
těchto nových vozidel vznikly už v roce 2014? Design, výroba, testování a doladění příslušenství
pro nové modely XF, XG a XG+ také potřebují svůj čas. Podílí se na nich mnoho různých specialistů.
Podíváme se na proces vývoj nočního zámku DAF Night Lock, světelných ramp DAF a parkovací
klimatizace DAF Cool Ultimate.

Nový pryžový kobereček DAF XF

Nové textilní koberečky DAF

• Chrání interiér
• Revoluční patentovaný
systém upevnění DAF
• Bezešvý
• Materiál prvotřídní kvality,
opravdová pryž

• Vhodný doplněk interiéru vašeho vozidla
• Hodí se k podlahovým koberečkům
řidiče a spolujezdce
• Krásné embosované logo na koberečcích tunelu
• Bezešvý
• Prémiové materiály

OD

1.895 Kč

OD

2.275 Kč

Popis

Model

Číslo dílu

Akční cena

Popis

Model

Číslo dílu

Akční cena

Kobereček tunelu

XG+

2318334

2.275 Kč

XG

2318333

2.150 Kč

XF

2318332

1.895 Kč

Dvojitá sada pro řidiče

XF / XG / XG+

2318718

2.275 Kč

Kobereček tunelu

Sada pro řidiče + sedadlo Cinema

XF

2318720

2.650 Kč

Kobereček tunelu

Bezpečné a stylové

Vyvinuto společností DAF, pro značku DAF

„Předchůdce našeho nového nočního zámku byl
představen přibližně v roce 2006,“ říká Paul Niessen,
produktový manažer společnosti PACCAR Parts.
„Během tohoto období byla mezi zloději oblíbená
metoda „bowling“ – odemykání zámků dveří železným
drátem. Řidiči žádali o další zámek v kabině, aby mohli
zůstávat přes noc na parkovištích. Zámek, který by
mohl poskytnout ještě větší pocit bezpečí a klidnou
mysl. Noční zámek, který jsme vyvinuli, měl velké
červené tlačítko. Řidič jasně viděl, kdy byly dveře
zamknuté. Tento princip jsme znovu použili u nového
nočního zámku DAF Night Lock, přestože jsme díky
mnoha zkušebním modelům a prototypům vytvořili
ještě lepší konečný produkt.“

Spolupráce mezi střediskem DAF Design Center,
oddělením vývoje produktů DAF a externími dodavateli
je velmi úzká, a to z několika důvodů. Vezměme si
například konstrukci a výrobu světelných ramp DAF.
Jak vysvětluje Bart: „V první řadě chcete být schopni
tyto produkty dokonale namontovat do kabiny. To
zlepšuje jak vzhled, tak bezpečnost. Samozřejmě také
zvažujeme praktickou stránku věci. Jelikož víme, že
si zákazníci rádi umisťují název společnosti na horní
mřížku nebo střechu, zohledňujeme to během procesu
návrhu. Styl a funkčnost jdou ruku v ruce.“ Jop Kerkhof
je produktový manažer společnosti PACCAR Parts
a jeho povinnosti zahrnují také prodej světelných
ramp DAF. Hovoří o „skládačce se spoustou kousků“.
„Dopravci a řidiči si svá vozidla rádi přizpůsobují.
Abychom vyhověli jejich potřebám, vyvíjíme
příslušenství, které odpovídá konstrukčním vlastnostem
našeho nového vozidla, ale je zároveň bezpečné
a odolné. Takové produkty není možné vyvinout za pár
týdnů,“ říká Jop.

Osvědčená kvalita DAF
Na otázku, jak odolný je noční zámek DAF Night
Lock, Paul odpovídá popisem ocelových testovacích
konstrukcí s popruhů a týmu expertů společnosti DAF,
kteří zkoušejí všechno možné, aby zámek prolomili.
Ale zámek se nepohne ani o centimetr. Paul pokračuje:
„V testovacích programech zacházíme docela daleko,
protože vývoj příslušenství DAF bereme stejně vážně
jako vývoj nákladních vozidel.“ Takže víme, že kvalita
a spolehlivost nočního zámku DAF Night Lock splňuje
standardy kvality. Důležitý je však i jeho vzhled.
Společně se svým týmem je ředitel designu společnosti
DAF Bart van Lotringen odpovědný za prvotřídní
vzhled interiéru a exteriéru nového vozidla DAF. Bart
vysvětluje: „Během navrhování panelu dveří jsme již
brali v úvahu možnost pozdějšího přidání nočního
zámku DAF Night Lock. Samotná kabina je již také
připravená. Zámek tedy lze nainstalovat za méně než
hodinu během jednoduché montážní úlohy. Barvy
materiálů a dokonce i symboly na tlačítkách dokonale
odpovídají designu okolního interiéru – přesně tak, jak
to má být.“

Pohodlné uvnitř, aerodynamické zvenčí
Takže cesta od nápadu k příslušenství DAF je dlouhá.
Podle Barta je DAF Cool Ultimate první parkovací
klimatizace, která byla navržena úplně od základu.
„V mnoha případech nemají parkovací klimatizace nic
společného s designem kabiny. Vypadají jako krabice
přišroubované na střechu. V rané fázi procesu návrhu
jsme vyrobili pěnové modely, abychom zjistili, jaký by
měly vliv na prostor v kabině. Do tvorby jednotky na
vnější straně jsme zapojili naše odborníky na
aerodynamiku. To nám umožnilo najít dokonalou
rovnováhu mezi nízkým odporem vzduchu
a maximálním prostorem pro řidiče. Výsledek navíc
vypadá dobře!“, říká Bart.

Nová mikrovlnná trouba DAF

MY17 Hygienický chránič

•
•
•
•

• Zlepšuje hygienu matrace
• Lze svinout pro snadné přenášení
• Ideální pro řidiče ve vozovém parku

Vyvinuto pro vozidla DAF
Vstup: 32 A, výkon: 420 W
Připojení typu plug and play pro doplňkový svazek DAF
Nutno použít montážní
sadu 2324584

13.650 Kč

Číslo dílu
1966518
Nová mikrovlnná trouba DAF

1.580 Kč

Číslo dílu
1547033
MY17 Hygienický chránič

Příslušenství DAF
Vytvořte si nové vozidlo DAF,
Vaše vozidlo DAF
Vozidla DAF nové generace představují nový standard efektivity, bezpečnosti a
pohodlí. To zahrnuje i příslušenství, které splňuje nejpřísnější normy: příslušenství DAF.
Pro interiér i exteriér. Abyste si mohli vytvořit nové vozidlo DAF, svoje vozidlo DAF.

Potahy sedadel DAF
Chraňte své sedadlo řidiče
a spolujezdce pomocí těchto potahů
sedadel opatřených logem DAF. Jsou
vyrobené v barvě originálních sedadel
a snadno se navlékají i sundavají.

Noční zámek DAF
Nechte nezvané návštěvníky
venku. Tento silný a dokonale
integrovaný noční zámek ve
dveřním panelu poskytuje
optimální zabezpečení
a klidnou mysl během
přestávek. Navíc na první
pohled vidíte, že jsou dveře
správně zamknuté.

DAF Cool Ultimate
Výkonná a osvěžující parkovací
klimatizace DAF Cool Ultimate zaručuje
příjemnou vnitřní teplotu během přespání,
přestávek a při nakládce a vykládce.

Prohlédněte si veškeré
naše příslušenství
a vytvořte si nové vozidlo
DAF, vaše vozidlo DAF.

Vzduchové houkačky DAF
V podmínkách, kdy je viditelnost výrazně snížená, na sebe
můžete upozornit pomocí těchto vzduchových houkaček.
Dodávají se v chromovaném provedení ve velikostech
19 a 22 palců, aby byly nejen slyšet, ale i vidět.

DAF mikrovlnná trouba
Dokonale se zapadne do středové horní skříňky v kabině díky
montážnímu držáku navrženém speciálně pro tuto mikrovlnnou
troubu. Tato kompaktní a výkonná mikrovlnná trouba dokáže
připravit teplá jídla kdekoli a kdykoli.

Monitor a držák systému FMS DAF
K tomuto pevnému držáku můžete rychle
a snadno připojit další displej, např. pro
systém správy vozového parku.
Takto zachováte neporušený vzhled
i uspořádání přístrojové desky.

Originální světelná
rampa DAF
Robustní konstrukce od
společnosti DAF, zejména
pro modely DAF XF,
XG a XG+. Obsahuje
kabeláž a montážní lištu
pro ﬂexibilní uspořádání
světlometů, bodových
a blikajících světel.

Sluneční clona DAF
Eliminujte nepříjemné přímé
sluneční světlo pomocí této
aerodynamické sluneční
clony DAF. Dokonale
padnoucí a vyzkoušená, aby
zajistila mnoho kilometrů
pohodlí – připravená dodat
vašemu novému vozidlu
DAF mimořádně odolný
a robustní vzhled.

Textilní koberečky DAF a pryžové
koberečky DAF
Sníh, voda a nečistoty? Pryžové
koberečky DAF udržují interiér kabiny
ve špičkovém stavu. Patentovaný
upevňovací systém DAF zajistí, aby
kobereček zůstal na místě. Textilní
koberečky DAF přinášejí pohodlí – funkční
doplněk do vaší kabiny.
DAF dveřní deﬂektor
Jízda s otevřeným oknem
může způsobit hluk větru při vyšších
rychlostech. Díky dveřním deﬂektorům
DAF můžete řídit pohodlně
a efektivněji, až budete mít
otevřené okno.

Společnost GEORGI Transporte je
1000. provozovatelem přepravy, který
se rozhodl pro službu PACCAR Parts
Fleet Services
Služba PACCAR Parts Fleet Services (PPFS) přivítala svého 1 000. zákazníka. Je to důležitý
milník pro evropského poskytovatele služeb, který pomáhá provozovatelům přepravy při nákupu
a dodávkách dílů a servisu, jakož i v souvisejících finančních a administrativních záležitostech.
Cílem programu PPFS je během 2 let rozšířit zákaznickou základnu na 1 200 zákazníků.
Udržujte si náskok
1 000. zákazníkem je společnost GEORGI Transporte
z Německa. Společnost se stala významným hráčem
v silniční přepravě pro letecký nákladní průmysl, se
specializovanými přívěsy typu rollerbed. Společnost
GEORGI Transporte zřídila evropskou síť, která slouží
k propojení všech hlavních nákladních letišť a zaručení
nejrychlejších dodacích lhůt. GEORGI Transporte,
která má svou domovskou základnu na letišti
Frankfurt, začínala se 2 tahači v roce 1953 a nyní má
více než 400 vozidel, 450 přívěsů, 950 zaměstnanců
a 9 poboček v Evropě.
Vozový park společnosti obsahuje stále více vozidel
DAF – ve skutečnosti budou vozidla XF brzy tvořit
polovinu z celkového počtu. Německá společnost
GEORGI Transporte se chce udržet v čele s dalším
rozvojem trhu, takže se rozhodla soustředit se na
své hlavní podnikání – přepravu. S ohledem na to
se společnost rozhodla využít znalostní a odbornou
základnu programu PPFS pro správu složitých
administrativních záležitostí spojených s provozem
podniku, protože se jedná o efektivnější a nákladově
úspornější přístup.
Jednodušší a transparentnější
Hubert Hohl, vedoucí vozového parku ve společnosti
GEORGI Transporte: „Díky programu PPFS můžeme
dosáhnout zásadního pokroku, pokud jde o efektivitu.
Stále máme v různých evropských zemích různé
ceny, jazyky a měny. Nákup dílů, servisu a dalších
služeb v našem oboru pro nás bude brzy jednodušší
a transparentnější. Tím se eliminují časově náročné
a složité administrativní procesy.“

Správná volba pro smíšené vozové parky
Program PPFS byl spuštěn v Evropě před deseti lety.
Floris van Wijk, ředitel prodeje pro vozové parky ve
společnosti PACCAR Parts Europe: „Služba PPFS
poskytuje jedinečný program. Můžeme společnosti
zcela zbavit jakékoli zátěže spojené s nákupem dílů
a služeb v Evropě. Zaručujeme pevné maximální
ceny u všech zúčastněných servisních dealerů DAF,
harmonizujeme administrativní procesy společnosti,
nabízíme vynikající úvěrové služby a jasně vysvětlujeme,
co děláme a proč.“
Unikátní kombinace
Kromě programu PPFS nabízí společnost PACCAR
Parts řešení typu „vše pod jednou střechou“ pro nákup
dílů pro přívěsy, spotřebního materiálu pro dílny a dílů
pro jiné značky nákladních vozidel prostřednictvím TRP
sortimentu. Platforma eCommerce umožňuje snadné
nalezení a objednání těchto dílů ze sítě servisních
dealerů DAF. Tato kombinace je v Evropě unikátem.
Faktor úspěchu při náboru řidičů
Jelikož je společnost GEORGI Transporte je
1 000. provozovatelem přepravy, který se rozhodl pro
službu PPFS, byla spolupráce důvodem k oslavě.
Jürgen Georgi, generální ředitel společnosti GEORGI
Transporte, se zmínil o velmi dobrém a kooperativním
vztahu se společností DAF Trucks, který trvá už více
než 30 let. Hohl doplňuje: „Jak se dalo očekávat, model
DAF XG nové generace na sebe při našem nedávném
výběrového řízení pozitivně upozornil. Kvalita našeho
vozového parku a optimální jízdní komfort rozhodují
o úspěšném náboru řidičů a toto nové vozidlo slibuje to
nejlepší, co trh nabízí.“

Naši zákazníci volí jistotu. My také.
Přeprava neobvyklých nebo těžkých nákladů je
často složitá logistická operace, která vyžaduje
rozsáhlou přípravu – je potřeba předem prozkoumat
trasy a vytvořit objížďky potenciálních překážek.
Kromě řidiče a spolujezdců se přepravy účastní
také dopravní doprovod, logističtí plánovači
a pracovníci řízení silničního provozu. Jedná se
o nákladné procesy spojené s určitým stupněm
rizika a proto dopravce Schulte-Lindhorst GmbH
& Co věnuje velkou pozornost kvalitní preventivní
údržbě svého vozového parku, aby zásilka někde
nečekaně uvízla.
Od uhlí po větrné turbíny
Díly větrných turbín, těžké průmyslové stroje,
prefabrikované stavební díly a dokonce i trupy
letadel – německý specialista na skladování
a přepravu Schulte-Lindhorst přepravuje veškeré toto
zboží po celém Německu i mimo něj. V posledních
81 letech společnost dosáhla velkého úspěchu
a nyní má tři působiště, vozový park 60 nákladních
vozidel, 100 přívěsů ve všech myslitelných verzích,
100 zaměstnanců a ohromující skladovací plochu
50 000 m2. Ředitel Thomas Schulte-Lindhorst je
představitel třetí generace, která převezme vedení
rodinného podniku. „V roce 1940 můj dědeček
začal přepravovat uhlí a zeleninu. První sklápěčky

přišly o deset let později, kdy byla v plném proudu
rekonstrukce státu. Po dlouhou dobu se pozornost
soustředila na přepravu stavebních materiálů, ale od
roku 2011 se společnost vydala jiným směrem. Nyní
se zaměřujeme na skladování a speciální přepravu.
Možná je to specializovaný trh, ale je to trh, ve kterém
chce být společnost Schulte-Lindhorst nejlepší.“
Strategické rozhodnutí používat vozidla DAF
98% současného vozového parku tvoří vozidla
řady DAF XF, takže nijak nepřekvapí fakt, že
mezinárodní společnost využívá služby PACCAR
Parts Fleet Services. „Společnost DAF byla součástí
našeho vozového parku již v 70. letech. Před třiceti
lety jsme učinili strategické rozhodnutí používat jednu
značku nákladních vozidel,“ vysvětluje Thomas.
„Slibujeme našim zákazníkům jistotu. Dokonce to
máme velkými písmeny vytištěno na kabinách našich
vozidel. Tehdy jsme se rozhodli pro společnost DAF
kvůli její spolehlivosti, službám a kvalitě. Servisní
dealer DAF, se kterým udržujeme vynikající vztah,

Iedere DAF Truck is voorzien van een standkachel
(ook bekend als cab heater of night heater).
Deze unit is een extra verwarmingssysteem dat
de cabine tijdens overnachtingen comfortabel
verwarmt, zonder een beroep te doen op een
draaiende motor. Daarnaast brengt de standkachel
de motor gedurende de koude maanden snel en
efficiënt op temperatuur, wat een positief effect
heeft op het brandstofverbruik. Om de standkachel
optimaal te laten functioneren, adviseren wij u
graag wat u zelf kunt doen.

má pobočku pouhých pět minut od našeho ústředí.
Nezanedbatelnou roli hraje jistě i to, že naši řidiči jsou
velmi spokojeni se zařízením ve vozidle XF.“
Preventivní údržba jako priorita
V roce 2015 otevřela společnost Schulte-Lindhorst
moderní dílnu s osmi zaměstnanci, kde interně provádí

„Raději strávíme o dvě hodiny
déle v dílně, než abychom strávili
den poruchou ve Francii.“
údržbu, opravy a povinné prohlídky TÜV u nákladních
vozidel a přívěsů. Společnost má na skladě

90% všech dílů. Vedoucí dílny Sönke Kröger, který
pracuje s vozidly DAF od 90. let, vysvětluje: „Novější
vozidla musejí v dílně strávit jen několik hodin jednou
ročně. Vozidla, která mají najeto více než 100 000
kilometrů, jezdí na servis každých 75 000 kilometrů,
protože maximální dostupnost vozidel je pro nás
naprostou prioritou. Abychom ji zajistili, vozidlo
i přívěs musí zůstat v optimálním stavu. Na základě
znalostí, dat o vozidlech a zkušeností víme, které věci
musíme na našem vozovém parku zkontrolovat a jaká
preventivní údržba je potřeba. Raději strávíme o dvě
hodiny déle v dílně, než abychom strávili den poruchou
ve Francii.“

Aktualizace vozidel
DAF i pro vaše
vozidlo
Maximální provozuschopnost vašich vozidel
je naší nejvyšší prioritou. Právě proto pro
vás pravidelně připravujeme bezplatné
aktualizace vozidel. Prostřednictvím čísla
podvozku můžete snadno zkontrolovat, zda
je k dispozici aktualizace pro vaše vozidlo
DAF.

www.daftrucks.cz/aktualizacevozidel

TD2203CZ

Pokud je aktualizace k dispozici, můžete si
u nás hned domluvit návštěvu a nechat si
aktualizaci nainstalovat.

Speciální nabídky platí do 31. srpna 2022. Uvedené ceny platí pro čísla dílů uvedená tučným písmem, jsou to maximální
ceny a nezahrnují DPH. Vyhrazujeme si právo měnit ceny, texty a obrázky. Platí do vyprodání zásob.

