
A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITYA PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

En løsning til enhver anvendelse

DAF MULTISUPPORT

Dette omfattende udvalg af reparations- og  

vedligeholdelseskontrakter fører til 

forudsigelige omkostninger samt maksimal 

ro i sindet. Uanset hvilken kontrakt du 

vælger, tilbyder de alle den højeste 

servicekvalitet og support til dine køretøjer.

FINANSIERING

Din DAF forhandler hjælper dig også med at 

finde de bedste finansieringsløsninger.

PACCAR PARTS

PACCAR Parts leverer originale PACCAR 

dele og originale DAF dele sammen med 

mere end 80.000 universelle TRP dele til alle 

mærker af lastbiler og anhængere, herunder 

værkstedsmaterialer og tilbehør. Fra sine 

egne distributionscentre leverer PACCAR 

Parts inden for 24 timer i hele Europa og 

resten af verden.

DAF CONNECT

I vores søgen efter transporteffektivitet 

giver den opgraderede DAF Connect Fleet 

Management Platform dig realtidsindsigt i 

dine lastbiler og chauffører. 

Den brugervenlige portal kan tilpasses til 

at vise alle de vigtige oplysninger, du har 

brug for. DAF Connect: Mere oppetid, 

større indsigt og højere effektivitet.

DAF DRIVER ACADEMY

DAF chaufførtræning hjælper chaufførerne 

med at forbedre deres præstation med 

hensyn til sikker og effektiv kørsel.

DAF INTERNATIONAL TRUCK  

SERVICE (ITS)

Hurtig og professionel hjælp er tilgængelig  

24/7 på vejene i hele Europa. 

Ring på +31 40 21 43000 for at tale direkte 

med en ITS-operatør.

DAF FORHANDLERNETVÆRK

Der er altid en DAF forhandler i nærheden. 

I hele Europa kan vores kunder regne med 

ca. 1.000 DAF forhandlere og salgs- og 

servicepunkter for skræddersyet rådgivning 

og upåklagelig service.

DAF tjenester

Med vores LF og New Generation XD og XF lastbiler 

introducerer DAF en komplet portefølje inden for det 

elektriske sortiment. Omfatter både trækkere og 

forvogne, valgfri batterikonfigurationerog e-PTO’er 

sikrer, at hver lastbil kan skræddersys til køretøjets 

anvendelse og derfor dine behov som kunde. 

At stå distancen
Rækkevidden er uden tvivl det vigtigste problem, 

når man overvejer en elektrisk drivlinje. Den 

største rækkevidde (over 500 km), som kræver 

en 525 kWh batteripakke, er dog ikke altid den 

mest velegnede til din anvendelse. Vægt- eller 

chassislayoutbegrænsninger påvirker også 

beslutningen. Derfor har DAF udviklet software til 

rutesimulering til forhandlernetværket, så de kan 

give dig den bedste indsigt i, hvordan du opnår nul 

emissioner. Softwaren tager højde for alle de variabler, 

der kan komme i spil, lige fra almindelig tæt trafik til 

brug af ekstra køretøjsfunktioner som aircondition eller 

opvarmning. Resultatet er en realistisk simulering med 

sammenligningsområder, der sikrer, at du har den 

optimale lastbilkonfiguration og opladningsstrategi.

Opladningsmuligheder
DAF tilbyder også et fleksibelt sortiment af 

opladningsmuligheder – fra indbygget til hurtig 

opladning – for at sikre, at opsætningen er 

skræddersyet til din virksomhed. Desuden kan disse 

opladningsstrategier bruges i simuleringen for at 

eliminere unødvendig ventetid og sikre, at opladningen 

er fuldt optimeret til din anvendelse.

Altid i kontrol
DAF tilbyder også support for at sikre, at både 

virksomheden og chaufføren udnytter din elektriske 

lastbils maksimale potentiale:

 ■ DAF chaufførtræning som forberedelse til dine 

daglige ture

 ■ Et fuldt digitalt og interaktivt instrumentbræt, så 

din chauffør kan bevare kontrollen på sin tur

 ■ DAF Connected Services for at optimere din drift

Vi dækker dig ind
Som du med rette kan forvente, er vores 

servicenetværk fuldt gearet til at have dig som 

elektrisk DAF kunde. Derudover tilbyder DAF 6 års 

garanti på batterier samt komplette reparations- og 

vedligeholdelseskontrakter i hele dit elektriske køretøjs 

levetid. Giver dig fuldstændig ro i sindet med hensyn til 

at holde dit køretøj i gang og på vejen.

Vi er klar
Fremtiden er her, og vi er parate, villige og i stand til at 

hjælpe dig med ikke blot at træde ind i den, men også 

til at klare alle udfordringer.

Der kan ikke opnås nogen rettigheder på basis af denne publikation. DAF Trucks N.V. forbeholder sig retten til at 
ændre produkternes specifikationer uden forudgående varsel. Produkter og tjenesteydelser er i overensstemmelse 
med de europæiske direktiver, som var gældende på salgstidspunktet, men kan variere fra land til land. Kontakt din 
autoriserede DAF forhandler for at få de nyeste oplysninger.

DAF Trucks Danmark A/S

Kokbjerg 1B, 1., 6000 Kolding

Tlf. 74 62 55 10, www.daftrucks.dk

ESA Trucks Danmark A/S

Europavej 11, 6330 Padborg

Tlf. 75 50 19 22, www.esatrucks.eu/dk

Nyscan Trucks A/S

STC, Centervej 4, 4600 Køge

Tlf. 56 67 19 01, www.nyscantrucks.dk
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Vi skaber fremtiden

DAF LF ELECTRIC

LF Electric er ren, støjsvag og har høj 

manøvredygtighed og er i sit rette 

element alle bymidter i forbindelse 

med enhver anvendelse. Desuden er 

den ideel til en nem overgang til fuldt 

elektrisk drift med sin indbyggede 

AC-opladning.

DAF XD ELECTRIC

XD er den bedste lastbil til regional 

distribution og distributionskørsel 

i byen og tilbyder klassens bedste 

direkte udsyn med panoramavinduer, 

instrumentbræt med ultralavt udsyn 

og et lavt monteret førerhus. Den mest 

alsidige lastbil til enhver anvendelse.

DAF XF ELECTRIC

Den prisvindende XF kombinerer 

uovertruffen sikkerhed med 

fremtidssikret chaufførkomfort. 

Med en rækkevidde på op til 

500 km er denne lastbil ideel til 

regional eller national transport.

DAF Trucks udvikler innovative løsninger på de udfordringer, som transportbranchen står over 
for. Ændringer, der skyldes en kombination af øget lovgivning, både i EU og lokalt, og ønsket 
om at indføre mere bæredygtig transport, har medført overgangen til emissionsfri løsninger 
i mange byer.

I mere end 90 år har DAF’s kunder været i stand til at stole på, at vi leverer de bedste lastbiler 
til komfort, køreegenskaber og effektivitet samt den bedste service og support.

Du kan være sikker på, at skiftet til emissionsfri løsninger ikke ændrer dette, da DAF er fuldt 
forberedt til at guide dig gennem denne overgangsperiode. Ikke kun med en elektrisk drivlinje 
til vores LF lastbil og de nyligt lancerede New Generation DAF XD og XF med LFP-batterier, 
men også ved at tilbyde dig de bedste råd til at konvertere til elektrisk drift. Med avancerede 
rutesimuleringer og en række opladningsløsninger kombineret med tilknyttede tjenester.


