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Pokrýváme nové 
oblasti
Naším nejvyšším cílem bylo vždy 
poskytování nejlepších řešení přepravy 
a služeb. Posouváme hranice v oblasti 
udržitelné přepravy v současnosti i do 
budoucna. A jsme hrdí na to, že můžeme 
využít našich odborných znalostí, abychom 
přispěli k o něco bezpečnějšímu světu. 
Tento časopis vám o tom všem poví. 

Využíváme všechny možnosti, abychom 
vám zajistili kontinuitu tam, kde je potřeba, 
a změny tam, kde to mohou být. Můžete 
se na nás spolehnout. Letos na jaře opět 
přejeme vašemu podnikání mnoho úspěchů!
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Ať už jste na cestách nebo jinde, v ofi ciálním oblečení DAF vždy vyniknete. 
Nová kolekce oblečení je také nezbytnost pro fanoušky značky. 

Letošní oblečení
„Ofi ciální nová kolekce oblečení DAF“ dokonale doplňuje design, který získal ocenění 
„International Truck of the Year 2022 a 2023“. Kolekce se skládá z bundy pro řidiče do 
každého počasí a elegantní pánské mikiny. Stylová polokošile a pohodlné tričko jsou 
k dispozici pro muže i ženy. Ideální na cesty, do kanceláře, do dílny nebo na doma. 
Detaily ve žlutém odstínu Tuscan Yellow a v šedé barvě (což jsou barvy využité při 
uvedení vozidel DAF nové generace na trh) dodávají této řadě oblečení osobitou tvář.

Udržitelná volba
Velikosti se pohybují v rozsahu XS až 4XL. Byly pečlivě vybrány udržitelné materiály, 
včetně bavlny s certifi kací BCI (Better Cotton Initiative). Nová řada oblečení DAF 
vypadá dobře a je velmi pohodlná. 

Oblečení DAF a nákladní vozidla DAF:
dokonalá souhra

DAFSHOP.COM

CHCETE SI PROHLÉDNOUT 
CELOU KOLEKCI? 
NASKENUJTE A 

OBJEVUJTE HNED TEĎ!
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3.490 Kč

Nová bunda DAF pro řidiče
• Velikosti S - 3XL
• Šedé a žluté akcenty
• Špičková kvalita

Číslo dílu
M004463

Nová polokošile DAF
• K dispozici pro muže a ženy
• V šedé a žluté barvě
• Špičková kvalita
• Pánské velikosti: S - 4XL
• Dámské velikosti: XS - 2XL



Velký
úspěch 
Společnost Oegema Transport uplatnila 
maximální počet bodů na propagační předměty 

Promoakce sbírání bodů na propagační předměty v internetovém 
obchodě DAF: automaticky získávejte body na propagační 
předměty a uplatněte je v obchodě s propagačními předměty DAF. 
V roce 2022 se k nám připojily tisíce zákazníků a vyměnily získané 
body za originální propagační předměty DAF. Jedním z těchto 
zákazníků byla i společnost Oegema Transport. „Když můžete 
uspořádat loterii o propagační předměty DAF mezi řidiči a dalšími 
kolegy, můžete dát najevo, jak moc si vážíte svých zaměstnanců!“

Udělejte něco navíc
Společnost Oegema, založená v roce 1919, je všestranná 
přepravní společnost s přibližně 320 jednotkami tahačů 
a podvozky ve svém vozovém parku. Více než polovina vozidel 
pochází od společnosti DAF. Arold Kuiper, pracovník dílny 
pověřený kontaktem se zákazníky, pracuje již 18 let v přepravní 
společnosti z východního Nizozemska, která má také pobočku 
v České republice. „Oegema je pragmatický rodinný podnik 
orientovaný na řešení“, uvádí Arold. Na všech úrovních této 
organizace je rodinná atmosféra a každý vám rád vyjde vstříc, 
stejně jako byste to udělali pro svou rodinu.“

Hodně oblečení DAF
„Co by mohlo být lepší než překvapit kolegy propagačními 
předměty DAF? Tahle promoakce sbírání bodů mě potěšila, 
protože vím, že ofi ciální předměty DAF jsou tu oblíbené. Nakonec 
jsme utratili všechny body získané za oblečení DAF a uspořádali 
jsme loterii na setkáních se zaměstnanci, jako je třeba bingo 
zaměstnanců a den řidičů nákladních vozidel.“

„Tahle promoakce sbírání bodů 
způsobila, že jsme byli mnohem aktivnější 

v internetovém obchodě DAF“

Doma v internetovém obchodě DAF
Mezi 850 zaměstnanci byla spousta nadšenců. Získávání bodů na 
propagační předměty probíhalo hladce, zejména proto, že někdy 
bylo během roku možné po omezenou dobu získat za určité 
produkty dvojnásobek bodů. Jaké s tím má Arold zkušenosti? 
„Díky tomuto druhu propagace máme pocit, že si nás jako 
zákazníka ceníte. Nejlepší na tom je, že moji kolegové a já jsme v 
internetovém obchodě DAF jako doma. Díky tomu je naše práce 
mnohem jednodušší!“

NASKENUJTE 
A PŘEČTĚTE SI VÍCE...
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BODY
NA PROPAGAČNÍ 

PŘEDMĚTY

Získejte body na propagační 
předměty za každou objednávku!
Letos můžete opět získat body na propagační předměty. Za každých 500 Kč, které utratíte 
v internetovém obchodě DAF, získáte 30 bodů. Získané body lze uplatnit na jakékoli produkty 
z obchodu s propagačními předměty DAF, včetně oblečení a miniatur DAF XD.

Už na nic nečekejte a získávejte hned!
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Není homologováno pro použití na veřejných komunikacích, jsou-li světla zapnutá. U všech produktů pro osvětlení zkontrolujte, 
zda je toto příslušenství v souladu s místní legislativou.

Budiž světlo
Upoutejte zájem okolí a dodejte svému vozidlu osobitost pomocí příslušenství 
pro osvětlení DAF! 

Logo DAF s LED podsvícením
Atraktivní doplněk pro vozidla 
DAF nové generace: s tímto 
příslušenstvím DAF se budou 
všechny oči upírat na vaše vozidlo. 
Milovníci této značky jej určitě 
musí mít, protože nabízí nejnovější 
technologii LED.

Deska LED DAF
Upoutejte pozornost zákazníků 
a upozorněte na název nebo logo 
vaší společnosti pomocí této desky 
LED DAF. S tímto originálním 
příslušenstvím DAF pro vaše vozidlo 
DAF nové generace budete vynikat 
ve dne i v noci.

Světelná rampa DAF
Robustní držák světel, který 
speciálně navrhla společnost DAF 
pro vozidla DAF nové generace. 
Dodává se s kabeláží a upevňovací 
lištou pro fl exibilní konfi guraci světel, 
bodových světel a blikajících světel.
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PODÍVEJTE 
A VYTVOŘTE SI NOVÉ 
VOZIDLO DAF, VAŠE 

VOZIDLO DAF

STARTTHEFUTURE.COM/
CS-CZ/PRISLUSENSTVI

TV držák DAF
Nový držák televizoru DAF je určen pro nákladní vozidla DAF nové generace 
a je vhodný pro televizní obrazovky do 24". Inteligentní upínací systém 
umožňuje snadné a bezpečné upevnění držáku na kolejnici nad dveřmi 
spolujezdce bez poškození.
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3.990 Kč

Nový TV držák DAF
• Pro TV do 24”
• Dokonalý úhel sledování
• Kompletní sada
• Snadná montáž

Číslo dílu
1548792

TV držák DAF

21.690 Kč

OD

Nové světelné rampy DAF
• Navrženo, vyrobeno a testováno společností DAF
• Nerezová ocel
• Předinstalovaná kabeláž
• Včetně montážní lišty

Barva Aplikace Číslo dílu Akční cena

Černá XD SH / XF SH / XG 1547660 21.690 Kč

Chrom XD SH / XF SH / XG 1547663 21.690 Kč



WWW.ORIGINALNICNEPREKONA.CZ

NASKENUJTE 
A PŘEČTĚTE SI VÍCE 

O ORIGINÁLNÍCH 
DÍLECH DAF

Není nic lepšího než 
Originální díly DAF
V novém vozidle DAF pracují všechny díly v dokonalé harmonii. Pro 
nejlepší výkon. Maximální provozuschopnost. Nejnižší náklady na kilometr. 
Napodobeniny dílů pro vaše vozidlo DAF mohou vypadat téměř stejně, ale 
stejné nejsou. Faktem je, že když zvolíte originální díly DAF pro servis a opravy, 
vozidlo DAF bude i nadále podávat nejlepší výkon. Kilometr za kilometrem. 
Originál nic nepřekoná!

Dobře promazaný motor znamená, že se můžete 
bez obav vydat na cestu, ale motor se špičkovým 
mazáním vás dostane ještě dál!

„Originální olej DAF PSQL 2.1 je olej 10W-30 se směsí aditiv vyvinutých 
společností DAF. Tyto přísady nevidíte, ale odvádějí skvělou práci. Srovnávací 
testy v rozsahu stovek tisíc kilometrů ukazují úsporu paliva až o 3,4 % ve 
srovnání s běžným olejem 10W-40. Díky oleji DAF PSQL 2.1 ujede vaše vozidlo 
více kilometrů. Důležité pohyblivé části motoru jsou navíc ještě účinněji 
chráněny. Výsledek? Delší životnost motoru a maximální provozuschopnost 
vašeho vozidla DAF.“

Paul Adams, produktový manažer společnosti PACCAR Parts Europe.
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SPOLEČNOST DAF JE DODAVATELEM BELGICKÝCH OZBROJENÝCH SIL

MISE SPLNĚNA: PRVNÍ VOJENSKÁ 
VOZIDLA DAF CF JSOU PŘIPRAVENA

Nákladní vozidla DAF jsou proslulá svou kvalitou a spolehlivostí mezi řidiči v celé Evropě. 
Věděli jste také, že od letošního jara budou mít kabiny těchto belgických vojenských 
vozidel logo DAF? Společnost DAF vyrobí jménem belgického ministerstva obrany nejméně 
879 vozidel s pohonem všech kol. Jaká je mise společnosti DAF? Posílit belgické ozbrojené 
síly logistickými vozidly, která budou schopná kdykoli zvládnout náročné úkoly. 

Působivý výkon v terénu 
Společnost DAF má dlouhou historii partnerství 
s ozbrojenými silami několika zemí. Nyní společnost 
DAF dodává vojenská vozidla CF belgickým ozbrojeným 
silám, kde nahradí aktuálně používaná 30letá 
nákladní vozidla. Dodávka bude celkem zahrnovat 
636 vozidel 4×4 a 243 vozidel s hnací soustavou 8×8. 
Vozidla jsou poháněna motory PACCAR MX-11 (4×4) 
nebo PACCAR MX-13 (8×8), které mohou nabídnout 
výkon až 460 koní. Společnost TATRA Trucks vyvinula 
konstrukci podvozku, která zajišťuje působivý výkon 
v terénu – i v extrémně náročných podmínkách. Na 
vojenská vozidla DAF CF se můžete spolehnout, ať od 
nich žádáte cokoli!

Testováno do extrémů
Smlouva s ozbrojenými silami je v příslušných 
odděleních DAF označována jako „BeMoD“. „Belgické 
ministerstvo obrany“, vysvětluje projektový manažer 
narozený v Belgii Peter Hermans. Na tento velký 
projekt je více než hrdý. „Je samozřejmě skvělé, 
že společnost DAF byla vybrána pro tuto smlouvu. 
S takovým projektem se ukáže to nejlepší v našich 
lidech, protože si jistě umíte představit, že vojenská 
vozidla musí splňovat velké množství požadavků. Proto 
byly podvozky a kabiny testovány až do extrémních 
podmínek, protože vozidla musí být schopna 
nasazení v oblastech postižených katastrofami nebo 
podporovat vozidla v přední linii. Naprostá spolehlivost 
a bezpečnost cestujících je zásadní.“  
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Silné partnerství
Kabiny pro vojenská vozidla řady CF se vyrábějí 
v továrně DAF ve Westerlo v Belgii. Motory jsou 
vyráběny v továrně na motory DAF v Eindhovenu, 
zatímco podvozek vyrábí renomovaný 
výrobce vozidel TATRA Trucks 
v České republice. Výsledkem tohoto 
partnerství se společností TATRA 
je unikátní konstrukce podvozku 
s centrální trubkou, do které je 
integrováno nezávislé zavěšení 
a prvotřídní hnací soustava. 

Výkonnost světové třídy
352 vojenských vozidel řady CF je vybaveno moderní 
balistickou kabinou. Tyto doplňkové obrněné kabiny 
také vyrábí společnost TATRA. Vojenská vozidla 
řady CF se používají pro důležitou práci daleko za 
belgickými hranicemi, proto je tato funkce nezbytná.  

Podpora od sítě servisních dealerů DAF
„Jak a která vozidla se používají, to závisí na situaci,“ 
vysvětluje Hermans. „Nákladní vozidla jsou ideální 
pro všeobecné přepravní úkoly, jako jsou dodávka 

zásob na těžko dostupných místech. 
Těžší vozidla 8×8 se 4 nápravami jsou 
dodávána se systémy s hákovým 
nakladačem a nakládacími jeřáby, 
stejně jako s kontejnery a sklápěči, 
a jsou ideální pro širokou škálu účelů.“ 
Vojenská vozidla jsou také předmětem 
intenzivního používání, a proto vyžadují 
řádnou údržbu. Mohou s tím pomoci 

servisní dealeři DAF? „V zásadě ano“, potvrzuje Hermans. 
„Veškerou údržbu vojenských vozidel řady CF může 
provádět speciálně vyškolený servisní personál z naší 
profesionální sítě servisních dealerů DAF. Pokud jde 
o díly, organizace dealerů DAF po celém světě se 
mohou spolehnout na podporu společnosti PACCAR 
Parts. Belgické ozbrojené síly se díky tomu mohou opřít 
o mimořádně silného partnera. Na to jsme nesmírně hrdí!“

„Takový projekt 
ukáže to nejlepší 
v našich lidech.“

Ludivine Dedonder, ministr obrany:

„Pro úspěch vojenských operací jsou nezbytné 

dobře vyvinuté logistické a přepravní schopnosti. 

Zavedení těchto nových dopravních prostředků je 

pro ozbrojené síly dalším velkým krokem vpřed.“
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Udržitelné díky vodě, větru 
a progresivním podnikatelům

Vozidla DAF Electric a nabíječky PACCAR získávají teritorium ve Švédsku

Od představení modelu DAF CF Electric v roce 2018 se v oblasti řešení elektronické přepravy stalo mnoho. 
Nákladní vozidla lze také rychle nabít díky všestranným řešením nabíjení od společnosti PACCAR Parts. 
Všechny signály jsou nastaveny na zelenou, aby bylo možné přejít na přepravu s nulovými emisemi, 
souhlasí společnost LIR Teknik ve Švédsku.  

Investice do udržitelné přepravy
Na švédském ostrově Frösön, na západ od města 
Östersund, provozují bratři Rasmus a Hampus Lindé 
svou společnost LIR Teknik. Obchodníci tvrdě pracují 
na budování nové dílny, která bude do značné míry 
vybavena pro servis a údržbu elektrických vozidel. První 
nabíječka PACCAR –

univerzální a výkonný model PACCAR PowerChoice 
350 kW – již byla dodána. Rasmus říká: „V našem 
regionu máme energii hlavně z větru a vodní energii. 
Pokud jde o udržitelnost, jsme ve Švédsku velmi 
napřed. Investice do přepravy s nulovými emisemi je 
tedy zcela logická a vozidla DAF Electric a řešení 
nabíjení PACCAR do tohoto obrazu dokonale zapadají.“ 
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PODÍVEJTE SE 
NA NAŠE NABÍJEČKY 

PACCAR:

PARTS.DAF.COM/
PACCAR-CHARGERS

Ekologická nákladní 
vozidla všude
Energie potřebná k nabíjení 
elektrických vozidel je tedy 
ve Švédsku plně k dispozici 
a je 100% čistá. Společnost 
DAF poskytuje poradenství 
ohledně nejefektivnějšího 
řešení nabíjení, plánování 
tras a výrobců nástaveb, 
kteří mohou tato vozidla připravit na konkrétní přepravní 
úkol. K úspěšnému přechodu je nezbytná infrastruktura, 
která zajistí nabíjení. Rasmus říká: „Ve spolupráci se 
společností PACCAR Parts tuto infrastrukturu dále 
rozvíjíme, abychom mohli zaručit nejvyšší možnou 
provozuschopnost v našem regionu. Proto s důvěrou 
pokračujeme, protože jsme přesvědčeni o kvalitě 
vozidel, řešení nabíjení a důvěryhodném partnerství.“

Nová generace
Ve Švédsku neustále roste 
podíl společnosti DAF na 
trhu. Podle Hampuse to má 
dobré důvody. „S modely 
nové generace a nabíječkami 
PACCAR upoutala 
společnost DAF pozornost 
švédských provozovatelů 
přepravy. Díky svým 

zkušenostem s prací mechanika vím, že kvalita 
značky DAF je vynikající. Skutečnost, že nyní můžeme 
učinit další krok s řešeními elektrické přepravy, je 
částečně zapříčiněna dobrým vztahem se společností 
DAF a hladkým poskytováním informací. Opravdu na 
tom pracujeme společně“, uzavírá Hampus. 

„Investice do přepravy 
s nulovými emisemi je 

zcela logická“
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Chladicí boxy TRP
• Značka TRP nabízí široký sortiment chladicích boxů
• Zásuvkové chladničky a přenosné modely 
• Kompresor a termo-elektrické jednotky
• Kapacita v rozsahu od 10 l do 46 l
• Zaručená volba pro vaše požadavky

9.430 Kč

OD

Dometic SinePower Konvertor
• Konvertor 24 V DC a 230 V AC
• Pro citlivá zařízení, jako jsou notebooky
• včetně dálkového ovládání a režimu pro 

úsporu energie (modely 600–2 000 V)

Model Popis Číslo dílu Akční cena

DSP1024 1 000 W–2 000 W 2165815 9.430 Kč

DSP1524 1 500 W–3 000 W 2165816 13.720 Kč



TRP je značka s posláním: Oslavme život nákladních 
vozidel, návěsů a přívěsů! Zaručujeme jim nekonečné 
kilometry cest po tomto krásném světě, protože je 
udržujeme v bezpečí a v nejlepším stavu, takže pro 
zákazníky je i po mnoha kilometrech jízda s nimi stejné 
potěšení jako první kilometry. 
Oslavme vozidla a přívěsy a postarejme se o ně 
prostřednictvím nejdůvěryhodnějšího servisu a dílů – se 
spoustou nadšení a lásky. Právě to děláme v programu 
TRP. Proto hlasitě a hrdě vyzýváme: Prodlužte život 
vašemu vozidlu & návěsu! 

Nadšení pro nákladní vozidla a přívěsy
Jako řidiči, přepravci a technici máme nadšení pro svou 
práci, vozidla, návěsy a přívěsy. Máme ke svým vozidlům 
speciální vztah, bez ohledu na jejich věk, značku nebo 
původ. Není to tak zvláštní, protože vaše vozidlo je váš 
domov, když jste na cestách. Program TRP je místem 
pro všechny značky nákladních vozidel a přívěsů, ať 
mají za sebou jakýkoli počet kilometrů. Proto je program 
TRP ideálním řešením pro celý váš vozový park, pokud 
jde o díly a servis. Prodlužujeme životnost vašeho 
vozidla a zaměřujeme se na provozuschopnost vašeho 
vozového parku. S více než 1 000 servisními místy je 
vždy poblíž některý z našich odborníků na nákladní 
vozidla a přívěsy.

Chcete zjistit, proč je pro vás 
TRP správná volba? Přejděte na 
stránku TRP.eu

Objevte 
program TRP
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Speciální nabídky platí do 30. června 2023. Uvedené ceny platí pro čísla dílů uvedená tučným písmem, jsou to maximální ceny a nezahrnují 
DPH. Vyhrazujeme si právo měnit ceny, texty a obrázky. 

Objevte internetový obchod DAF: parts.daf.com 


