
ABRIL - JUNHO DE 2018

"UMA RELAÇÃO DE 
90 ANOS BASEADA 
NA CONFIANÇA"  
A HISTÓRIA DE COMO A RELAÇÃO ENTRE A VISBEEN 
E A DAF SE TORNOU CADA VEZ MAIS PRÓXIMA

MANTENHA-SE ATENTO À 
ESTRADA COM PODCASTS

REVISTA DO 
CONCESSIONÁRIO



NOVAS PROMOÇÕES

.75,00 €

X

Secador de ar genuíno DAF
• Para XF, CF e LF
• Para um funcionamento fiável  

optimizado
• Com um separador de óleo  

integrado

Ref.ª
2124657

.188,00 €

DESDE

Kit de filtros genuíno DAF Euro 6
• Kit de filtro completo para intervalo padrão
• Inclui filtro de combustível, de óleo, da cabina,  

de ar, de AdBlue, da direcção e cartucho  
para secador de ar 

Modelo Tipo de motor Ref.ª Preço de campanha

XF MX13 2049524 275,00 €

CF MX13 2049519 263,00 €

CF MX11 2049517 278,00 €

LF PX-7, PX-5 2049514 188,00 €

.75,00 €

X

Filtro de AC genuíno DAF
• Disponível para XF e CF Euro 4/5/6
• Contacte-nos para conhecer outras aplicações

Ref.ª
2015071

(XF105-CF85-CF75)

Embraiagem do compressor de AC genuína DAF
• Disponível para XF e CF Euro 4/5/6
• Contacte-nos para conhecer outras aplicações

.238,00 €

X
Ref.ª

1856730
(XF105-CF85)

Preço válido em 
conjunto com um 
cupão MAX de 15,00 € 
de desconto

.98,00 €

X

Discos de travão genuínos DAF
• Para XF e CF
• Preço por unidade

Ref.ª
1812563

.93,00 €

X

Pastilhas de travão genuínas DAF
• Garantem o máximo desempenho  

de travagem e a máxima durabilidade
• Para XF e CF

Ref.ª
1982826

.135,00 €

X

Farol genuíno DAF
• Disponível para XF, CF e LF Euro 4/5/6
• Assegura uma óptima visibilidade e desempenho de iluminação     

Ref.ª
1743685
(XF105)

.31,00 €

X

Degrau genuíno DAF
• Disponível para XF e CF Euro 4/5/6
• Ajuste perfeito
• Disponível com e sem primário

Ref.ª
1948243

(XF Euro 6)



Visitar o meu concessionário é como chegar 
a casa. Conhecem-me pessoalmente, 
conhecem a minha frota e compreendem os 
meus desejos e necessidades. Não existe 
um limite. E a sua experiência é uma mais-
valia para a nossa relação. Têm um nível 
de conhecimento extremamente elevado, 
sobretudo no que diz respeito à DAF. 
Posso confi ar-lhes os meus camiões.

O que mais aprecio é o método de trabalho 
transparente. Quando detectam algo 
inesperado, não se limitam a agir. Primeiro, 
sou contactado pelo gestor da ofi cina 
ou pelo gestor de serviço. Durante este 
processo de consulta, tenho a última palavra, 
mas obviamente actuam como consultores. 

O contacto com o meu concessionário DAF é 
verdadeiramente um processo bidireccional.

Yves Fournier

NA ESTRADA 
COM YVES FOURNIER

"O CONTACTO COM O MEU 
CONCESSIONÁRIO DAF É 
VERDADEIRAMENTE UM 
PROCESSO BIDIRECCIONAL"



Evidentemente, vemos muitos camiões a chegar 
e a partir. Quando algum ultrapassa o marco de 2 
milhões de quilómetros, é um momento muito especial. 
Sobretudo quando se trata de um dos nossos clientes 
habituais. 

Como é que o conseguimos? É uma questão de
manutenção regular e de substituição das peças que 
se prevê sujeitas a avaria com esta quilometragem.
Estamos sempre a olhar para a frente. Por este motivo,
como precaução, substituímos o disco da embraiagem,
as pastilhas de travão e o turbo na altura certa. Se estas 
peças avariassem a meio do caminho, os custos seriam 
signifi cativamente mais elevados. 

Melhor relação qualidade/preço em termos de serviço

Melhor preço em peças

Descontos para manter o seu camião em óptimo estado

International Truck Service da DAF, 24 horas por dia, 

7 dias por semana

Garantia de um ano sobre os custos de instalação 

e peças

2.000.000 KM NO CONTA-
QUILÓMETROS DO DAF XF

JOHAN LANGSTRAAT
GESTOR DE CONCESSIONÁRIO DAF

"CONHECIMENTO ESPECÍFICO E AS FERRAMENTAS CERTAS"

SOLUÇÕES PARA CAMIÕES 
COM MAIS DE 5 ANOS

.198,00 €

DESDE

Manutenção do DAF Euro 4/5
• Os preços não incluem serviços adicionais e dependem do ano, 

quilometragem e estado da viatura
• Contacte-nos para obter mais informações

Modelo Tipo Preço de campanha

XF Manutenção X 319,00 €

XF Manutenção XY 581,00 €

CF Manutenção X 319,00 €

CF Manutenção XY 572,00 €

LF Manutenção X 198,00 €

LF Manutenção XY 359,00 €

OFERTA DE SERVIÇO

.278,00 €

X

Kit tensor genuíno DAF
• Kits disponíveis para XF, CF e LF Euro 4/5
• Conjunto com todas as peças relevantes
• Fiabilidade superior do veículo

Ref.ª
1856139



KRUISDĲ K TRANSPORT

O DAF 95XF foi conduzido por apenas um condutor, 
desde que chegou à Kruisdĳ k Transport, em 2000. 
Percorreu os 2.000.000 quilómetros (entretanto, este 
número já aumentou) sozinho. Está imensamente 
orgulhoso por isso.

A fórmula para o sucesso passa por um estilo de 
condução correcto e defensivo. O condutor até 
considera que, se desmontassem o motor, a caixa 
de velocidades e o sistema de transmissão hoje, este 
elementos estariam como novos.

Continua a percorrer aproximadamente 100.000 
quilómetros por ano no 95XF. No fi nal, talvez seja 
incluído na colecção de camiões DAF clássicos 
da empresa.

"O MOTOR DO NOSSO 95XF ESTÁ COMO NOVO"

.495,00 €

X

Caliper de travão genuíno DAF
• Aplicável a veículos XF, CF e LF
• Não inclui as pastilhas de travão

Ref.ª
1978636R

XF105, CF85IV, CF75IV

.135,00 €

X

Fole de suspensão genuíno DAF
• Disponível para XF, CF e LF
• Assegura um excelente conforto,  

estabilidade e segurança

Ref.ª
1697678

(XF)



TUDO PARA O SEU  
CAMIÃO E REBOQUE
A TRP oferece uma gama de mais de 70.000 peças para 
camiões, reboques e consumíveis de oficina. Todas estas 
peças cumprem os mais rigorosos requisitos de qualidade  
da DAF. É por isso que todas são abrangidas por uma 
garantia de pelo menos um ano. 

Além de peças genuínas TRP, também dispomos de 
peças de marcas originais importantes. Desta forma, 
garantimos que lhe podemos oferecer uma gama completa 
e actualizada. Pode encontrar a nossa gama completa num 
único local, pelo que somos uma verdadeira loja única. 

"Embora já tenhamos 
uma gama completa 
de produtos TRP e 
de marcas originais 
importantes, vamos 
continuar a expandir 
a nossa gama para 
corresponder às 
expectativas dos 
clientes."

Thibaut Itzel 
Gestor Adjunto  
Gestão de produtos -  
PACCAR PARTS EUROPE



A CONVENIÊNCIA 
DA LOJA VIRTUAL DAF

A loja virtual é a melhor ferramenta para 
pesquisar e encomendar as peças directamente 
à DAF. Através da sua conta pessoal, pode 
encontrar facilmente as peças certas para o seu 
camião e reboque. Pode confi rmar directamente 
a disponibilidade e o preço. Por último, mas não 
menos importante, pode aceder à loja virtual 
DAF no computador, smartphone ou tablet.

VEJA TODOS OS 
CUPÕES MAX EM 
MAXCARD.PTCUPÃO MAX

10 € DESCONTO

95042110

Rádio Pioneer

CUPÃO MAX

10 € DESCONTO

95042105

Rádio Kenwood

CUPÃO MAX

Rádio Kenwood

CUPÃO MAX

15 € DESCONTO

95042109

Sistema multimédia 
Kenwood

CUPÃO MAX

DESCONTO

Rádio PioneerRádio Pioneer

CUPÃO MAX

15 € DESCONTO

95042107

Sistema multimédia 
Pioneer

CUPÃO MAX

15 €

Sistema multimédia 
Kenwood

CUPÃO MAX

DESCONTO

95042107

Sistema multimédia 

CUPÃO MAX

15 € DESCONTO

95042102

Waeco TropiCool

Mangueiras de ar TRP
• Está disponível uma gama completa de vários  

comprimentos, roscas e cores
• Contacte-nos para obter mais informações

.6,65 €

DESDE

Escovas de limpa pára-brisas genuínas TRP
• A TRP abrange uma gama completa de escovas de limpa  

pára-brisas para os camiões DAF e de outras marcas
• Disponível em vários comprimentos, de 500 a 700 mm

Aplicação Comprimento Ref.ª Preço de campanha

DAF XF 550 mm 1526411 6,65 €

DAF CF 600 mm 1526412 6,65 €

DAF LF 600 mm 1526414 8,50 €

.65,00 €

X

Válvula de emergência genuína TRP
• Qualidade OEM - Garantia de 2 anos
• Alternativa competitiva Wabco, Knorr e Haldex
• Aprovação TÜV

Ref.ª
0907467

.75,00 €

X

Sifão anti-roubo TRP
• Máxima segurança
• Enchimento a velocidade  

super-rápida
• Maior resistência
• Instalação rápida 

Ref.ª
1536192



Adrie Visbeen, proprietário da empresa de transportes A. Visbeen en Zonen



COM BASE  
NA CONFIANÇA
A empresa de transportes A. Visbeen & Zonen, situada nos Países 
Baixos, é ligeiramente mais antiga do que a DAF: tem pouco mais de 
90 anos. A relação comercial entre as duas empresas, baseada na 
confiança, tem praticamente a mesma idade.

Adrie Visbeen (65) autodenomina-se "filho 
da catástrofe", uma vez que tinha cerca 
de quatro semanas quando a ilha de 
Overflakkee ficou extensamente inundada 
durante a catástrofe de 1953. "Quase 
te afogaste", disseram-lhe os pais. A 
família Visbeen sobreviveu, mas pouco 
restou da empresa de transportes em 
Nieuwe-Tonge. "Tínhamos acabado de 
encomendar um novo DAF, mas já não 
estávamos em condições de o pagar". 
A gestão da DAF confiou na Visbeen e 
forneceu o camião, permitindo-lhe pagar 
em prestações. A relação entre a Visbeen 
e a DAF é ainda mais antiga, mas este 
evento estreitou bastante a relação entre 
as duas empresas.

rodoviário, a Visbeen dispõe de uma 
frota de 110 camiões, na sua maioria 
fornecidos pelo concessionário DAF local. 
Muitos dos quase 200 charter também 
são DAF.  

NOVA TÉCNICA 
A Visbeen fez muito mais do que comprar 
veículos à DAF. "Testámos novos 
motores, caixas de velocidades e outras 
funcionalidades técnicas para a DAF. Na 
maior parte do tempo, foram utilizados 
camiões camuflados, de modo a operar 
de forma o mais distreta possível.
O aparecimento de novas tecnologias 
conduziu, consequentemente, à 
subcontratação do concessionário DAF 

COOPERAÇÃO
Desde a sua fundação, em 1925, a 
Visbeen tornou-se uma empresa de 
transportes internacional especializada 
em frutas e legumes frescos e em 
alimentos ultracongelados. Em 1998, a 
Visbeen fundou a DailyFresh Logistics, 
juntamente com a Post-Kogeko e a então 
Norfolk Line. Esta empresa de logística 
tem o seu próprio armazém em Hoek van 
Holland. Na altura, este foi certamente 
um exemplo único de cooperação, típico 
do espírito aberto de Visbeen enquanto 
empreendedor. "Temos de ser capazes 
de confiar uns nos outros", afirma. 

São utilizados mais de 400 reboques e 
mais de 100 contentores frigoríficos para 
transportar alimentos a diferentes  
países europeus.

para a manutenção. "Não vale a pena 
investir tempo e dinheiro na compra 
de equipamentos e na formação de 
pessoal de oficina quando existe um 
concessionário local fiável". 
O concessionário DAF não só trata da 
reparação e manutenção dos camiões, 
mas também dos outros equipamentos 
rebocados, carroçarias e unidades 
do motor de refrigeração. "A nossa 
empresa funciona 24 horas por dia, 
7 dias por semana. Se ocorrer algum 
problema, invariavelmente durante o 
fim-de-semana ou à noite, é preciso 
resolvê-lo de imediato. O concessionário 
DAF está equipado para o fazer". Além 
disso, se algo acontecer pelo caminho, o 
International Truck Service (ITS) da DAF 
está preparado: "Basta uma chamada 
telefónica, em qualquer parte da Europa".

"EM SUMA, É PRECISO SABER  
TRABALHAR EM CONJUNTO"



Muitos acidentes rodoviários resultam da falta de concentração, por exemplo, devido à fadiga. Felizmente, 
existem vários meios e soluções para manter um condutor atento. Alguns são pragmáticos, como o 
funcionamento adequado do ar condicionado. Outros estão mais relacionados com o entretenimento. 

Durante os podcasts, debatem-se tópicos e contam-se histórias, o que é muito mais interactivo do 
que ouvir música. Além disso, não requerem processamento visual; apenas acústico. Portanto, os seus 
olhos estão sempre na estrada. Existem podcasts sobre todos os temas possíveis e imagináveis e a 
maioria oferece uma subscrição grátis. 

MANTENHA-SE 
CONCENTRADO  
COM PODCASTS

OS MELHORES PODCASTS EM VIAGEM,  
SEGUNDO FRANCESCO BIANCHI
"Na estrada, ouço muito o Radiolab. É um talk show científico 
conhecido. Acima de tudo, é muito divertido. Todos os meses é 
lançado um novo, mas a biblioteca é suficientemente grande para 
ocupar muitas horas."

"É ASSIM QUE SE MANTÉM OS  
OLHOS SEMPRE NA ESTRADA"



LEIA TODAS 
AS NOVIDADES 

EM MAXCARD.PT

O QUE DIZER DO GÁS DO 
AR CONDICIONADO?

VERIFIQUE VISUALMENTE 
OS PARAFUSOS DA RODA 

O sistema de ar condicionado 
DAF é abastecido com refrigerante 
R134a. Este produto tem impacto no 
ambiente. Um quilograma de R134a 
equivale a 1.430 quilogramas de CO2. 
Ainda não existe outra alternativa, mas, 
entretanto, o produto está a fi car mais 
escasso e dispendioso. É algo que 
deve ter em atenção quando precisar 
de efectuar a manutenção do ar 
condicionado do seu DAF.

Para as transportadoras, é um pesadelo: 
camião e carga roubados. Não apenas 
pelo valor; o tratamento administrativo 
também é um processo longo e 
complexo. Aceda a maxcard.pt para 
conhecer as nossas dicas sobre como 
evitar esta situação.

Novidade na nossa colecção de merchandising: miniaturas 
do DAF XF e CF de 2017/18. A aquisição fundamental para 
qualquer colecção.

A DAF tem 90 anos e a Pioneer 80 anos. A nossa 
cooperação de longa data merece a uma celebração 
conjunta que inclui um interessante cupão de desconto 
em rádios e sistemas de navegação e multimédia Pioneer!

Com o Checkpoint©, pode ver 
imediatamente se as porcas das rodas 
estão a fi car soltas. Isto poupa trabalho e 
evita danos no veículo ou para os outros 
utentes da estrada. Contacte-nos para fi car 
a conhecer as possibilidades.

PREVENIR O ROUBO DE CARGA

GRANDES MINIATURAS

Muitas transportadoras e condutores compreendem 
a importância de utilizar o tacógrafo correctamente. 
No entanto, são detectados erros durante as verifi cações. 
Os três erros mais comuns são:
• Descanso insufi ciente
• Lacunas nos dados
• Conduzir sem cartão

PIONEIROS

UTILIZAÇÃO CORRECTA DO TACÓGRAFO

.80,00 €

MÃO DE OBRA INCLUÍDA

Verificação do ar  
condicionado
• Verificação do sistema  

quanto a fugas
• Verificação do compressor  

do ar condicionado
• Verificação do condensador
• Verificação da circulação  

correcta do ar

OFERTA DE SERVIÇO

.149,00 €

DESDE

Rádio Kenwood
• Contacte-nos para conhecer  

a gama completa

Descrição do produto Modelo Tipo Ref.ª Preço de campanha

KDC-DAB400U 1 DIN DAB+ 1964454 149,00 €

DPX-7000DAB 2 DIN DAB+ 1964456 229,00 €

Preço válido em 
conjunto com um 
cupão MAX de 10,00 € 
de desconto



As promoções especiais são válidas de 01 de Abril a 30 de Junho de 2018. “Os preços mencionados aplicam-se às referências 
apresentadas a negrito. Reserva-se o direito de alteração de preços e modelos, aplicável inclusivamente em caso de erros de 
impressão. Contacte o seu concessionário para informações acerca dos preços para outras referências. IVA não incluído. 
Reservamo-nos o direito de alterar preços, textos e imagens. Os descontos de cupão são exclusivos para titulares do cartão 
MAX. Para mais informações acerca da gama TRP, contacte o seu concessionário DAF local, consulte o catálogo TRP ou visite 
www.daf.com/trp. Para informações acerca dos acessórios DAF, contacte o seu concessionário DAF ou visite
www.daf.com/accessories.

BETTER SERVICE - BETTER DAF
TD

18
04

PT

.149,00 €

DESDE

Protecção para banco genuína DAF
• Ajuste e limpeza perfeitos
• Estão disponíveis várias aplicações e cores
• Incluindo logótipo DAF

Aplicação Modelo Cor Ref.ª Preço de campanha

XF/CF Euro 6 Direita Preto 1973204 149,00 €

XF/CF Euro 4/5 Direita Preto 1943251 149,00 €

Preço válido em 
conjunto com um 
cupão MAX de 25,00 € 
de desconto

Gaveta frigorífica  
genuína DAF XF
• Inclui suporte para copo e  

mecanismo de bloqueio
• Capacidade 45 litros
• Pode ser utilizado como  

mesa lateral

.999,00 €

X
Ref.ª

2130638

Preço válido em 
conjunto com um 
cupão MAX de 30,00 € 
de desconto

.495,00 €

X

Microondas DAF
• Desenvolvido para os DAF XF
• Entrada: 32 A, saída: 420 Watts
• Ligação plug-and-play à cablagem dos acessórios DAF
• Requer o kit de montagem 1966680

Ref.ª
1966518

.215,00 €

DESDE

Waeco TropiCool
• Aprovação TüV
• Ideal para garrafas de 1,5L

Dimensões Conteúdo Ref.ª Preço de campanha

376 x 550 x 460 mm 33 l 1967932 280,00 €

303 x 450 x 420 mm 20 l 1967931 230,00 €

303 x 450 x 328 mm 14 l 1967939 215,00 €

Preço válido em 
conjunto com um 
cupão MAX de 15,00 € 
de desconto


