
"É verdade que as 
mulheres fazem as 
coisas mais rápido."

DRIVEN BY QUALITY

As condutoras de camiões estão 
a chegar

Efi ciência máxima graças à nova 
actualização do software 

SETEMBRO - DEZEMBRO 2018

REVISTA DO 
CONCESSIONÁRIO DAF



Novas promoções

.35,00 €

X

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

Ref.ª
1948243

(XF Euro 6)

.145,00 €

DESDE

Pára-choques genuíno DAF
• Qualidade original incomparável
• Ajuste perfeito
• Em primário (luzes não incluidas)

Tipo Ref.ª Preço de campanha

XF Euro 6 1953385 223,00 €

CF Euro 6 1876631 235,00 €

XF105 1825008 145,00 €

CF Euro 4/5 1825005 145,00 €

.125,00 €

X

Discos de travão genuíno DAF
• Para XF e CF
• Preço por unidade
• Conjunto de montagem incluído

Ref.ª
1812563

.90,00 €

DESDE

Painel dos faróis genuíno DAF
• Qualidade original incomparável
• Ajuste perfeito
• Disponível com e sem primeira demão

Aplicação Cor Ref.ª Preço de campanha

XF Euro 6 - Lado esquerdo Branco brilhante 1861949 90,00 €

XF Euro 6 - Lado direito Branco brilhante 1861950 90,00 €

Modelo XF Euro 6 ano 2017/2018 - 
Lado esquerdo

Primeira demão 2033875 155,00 €

Modelo XF Euro 6 ano 2017/2018 - 
Lado direito

Primeira demão 2033876 155,00 €

CF Euro 6 - Lado esquerdo Branco brilhante 1881350 160,00 €

CF Euro 6 - Lado direito Branco brilhante 1881351 160,00 €

.93,00 €

X

Pastilhas de travão genuínas DAF
• Máximo desempenho e durabilidade dos travões
• Para XF e CF

Ref.ª
1982826

.34,95 €

X

Kit de limpeza de alumínio TRP
• Para depósitos de alumínio brilhantes
• Trata áreas enferrujadas e remove riscos superficiais
• Inclui agente para remoção de óxido em alumínio,  

condicionador de alumínio, esponja e luvas
• Recomendado pela DAF

Ref.ª
1537310

.45,00 €

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

.335,00 €

DESDE

Kit de tensor genuíno DAF Euro 6
• Kits completos para motores MX11 e MX13
• Conjunto com todas as peças relevantes
• Fiabilidade superior do veículo

Tipo de motor Descrição do produto Ref.ª Preço de campanha

MX13 Com ar condicionado e intarder 1711932 335,00 €

MX13 Com ar condicionado, sem intarder 1714491 335,00 €



"Sabemos que uma peça vai avariar 
a determinada altura."

Sempre em movimento

Para Mihály Oláh, chefe de uma transportadora internacional especializada em frutas e vegetais, o 
camião perfeito nunca teria de ser levado à ofi cina. Este camião ainda não existe, até um DAF moderno 
necessita de manutenção de vez em quando, idealmente de carácter preventivo. Oláh prefere substituir 
uma peça que ainda funciona a ver um dos seus condutores a ser rebocado: "Sabemos que uma peça 
vai avariar a determinada altura. Ao agendar uma manutenção preventiva, é possível evitar tanto os 
danos consequentes como o tempo de paragem". A empresa desfruta de uma relação próxima com 
o seu concessionário DAF há décadas. Oláh afi rma: "O meu concessionário é excelente, porque está 
aberto até às 22:00 durante a semana e até está disponível ao Sábado."

Na estrada 
COM MIHÁLY OLÁH



DAF Novidades na Estrada

Técnico DAF europeu do ano 2018

Marin Pavicic (33), do concessionário 
Walter Aichwalder, em Klagenfurt, Áustria, 
venceu o prémio Técnico DAF europeu 
do ano 2018. "Desafi e-se todos os dias 
e aprenderá ao máximo: é assim que se 
torna melhor", afi rma Marin!

A Truckfl y é uma aplicação que fornece informações 
actualizadas sobre todos os locais de estacionamento, 
estações de serviço e restaurantes à beira da estrada, 
incluindo dados como, por exemplo, o número de lugares 
de estacionamento, chuveiros, WiFi e caixas multibanco. Os 
comentários dos outros condutores tornam-na uma fonte de 
informação fi ável. Encontra-se disponível na App Store e no 
Google Play.

Teste a pressão dos pneus – conduza 
com segurança e reduza os custos

Se a pressão dos pneus do camião 
for a ideal, a condução do veículo 
será segura e económica. Teste os 
pneus regularmente e certifi que-se de 
que a pressão está correcta. Deste 
modo, poupa combustível, reduz a 
possibilidade de acidentes em 10% e 
prolonga a vida útil dos pneus.

Os pneus de Inverno são obrigatórios 
em alguns países da Europa. Verifi que 
a bateria e o aquecedor auxiliar para se 
manter quente e confortável nos dias 
mais frios. Efectue uma marcação ou 
visite-nos — teremos todo o gosto em 
aconselhá-lo.

Proteja o seu camião 
contra o Inverno

Truckfl y

A Monroe é o fornecedor 
ofi cial da DAF

A Monroe agora é o fornecedor 
preferido da DAF para todos os 
amortecedores. Não é de estranhar: 
afi nal de contas, qualidade atrai 
qualidade.



É bom relaxar no fi nal de um longo dia de trabalho e, naturalmente, não seria o mesmo sem um bom 
café. Jules Robin é movido a café. Gosta de apreciá-lo com calma e simplesmente não se contenta 
com o café aguado de uma máquina de venda automática: "Sentimo-nos mesmo em casa quando 
cheiramos o aroma de café acabado de fazer na cabina", afi rma.

Jules teve más experiências na Internet. "É possível comprar uma máquina de café barata através de 
qualquer website, mas nunca se sabe qual vai ser a qualidade". Foi por este motivo que Jules adquiriu 
uma máquina de café no seu concessionário DAF. "Não quero um dispositivo barato que descarregue 
a bateria e me impeça a mim e ao meu camião de arrancar pela manhã."

Mikolaj Dach @Truckman0

A viajar ou a repousar, 
a cabina é um lar

Os camiões estão a ser equipados com sistemas eléctricos cada vez mais 
complexos. Portanto, é importante uma instalação correcta dos acessórios. 
Os acessórios são fundamentais para assegurar uma estadia agradável na 
cabina. O seu concessionário DAF pode tratar de todas as suas necessidades no 
que diz respeito à cabina, disponibilizando uma vasta gama de acessórios para 
alimentação e bebidas, segurança, multimédia e uma boa noite de sono. 

René Van Lint - Gestor de produto sénior de peças e acessórios para cabinas DAF 

"Sentimo-nos mesmo em casa quando cheiramos 
o aroma de café acabado de fazer na cabina"



Um camião grande com o jovem rosto de uma mulher pequena atrás do volante.  
Um camião DAF com um autocolante vistoso do rato Mickey. Para Ada Wiacek,  
é um passatempo, o trabalho diário e, mais recentemente, também uma forma de 
fazer negócios.

Actualmente, é cada vez mais comum ver uma 
mulher a conduzir um camião. Estima-se que na 
Polónia existam 3200 condutoras. As entidades 
patronais afirmam que o desempenho das mulheres 
é tão bom quanto o dos homens: são esforçadas, 
rigorosas, pontuais e têm melhores competências 
sociais, o que é útil quando é necessário ser 
diplomático. "É verdade que as mulheres fazem 
as coisas mais rápido." Ada ri. É condutora e co-
proprietária da Ligenza Transport.

Ada trabalha como condutora ajudante com o 
noivo, Pawel Ligenza. Juntos viajam num DAF 
FX Pure Excellence vermelho e branco de 480 
CV com um autocolante do rato Mickey que 
é facilmente identificado. Além disso, gerem 
uma pequena empresa de entrega de peças de 
automóveis, prestando serviços à Wichot Transport, 
a sua antiga entidade patronal. "O Pawel e eu 
começámos a conduzir a título profissional quando 
trabalhávamos nessa empresa. O Pawel tem sete 
anos de experiência como condutor, eu tenho três. 
Começou a ser cada vez mais difícil passar dias 
sem o Pawel. Certo dia, disse: "- Vou conduzir 
contigo!". O chefe do Pawel fez apenas uma 
pergunta: "- E consegue?". Respondi: "- Claro que 
sim!"". Ada ri.

Há um ano, Ada e Pawel decidiram formar a 
sua própria empresa: a Ligenza Transport. A 
anterior entidade patronal aceitou tratar da 
logística. "Sentimos que precisávamos de mais 
independência e sabíamos que, mesmo com custos 
mais elevados e uma maior responsabilidade, 
seria mais rentável para nós", afirma Ada. O 
seu concessionário foi fundamental para o 
crescimento do negócio. "Além de nos ajudarem a 
arrecadar fundos, também evitaram um pequeno 
desastre financeiro para nós. Este tipo de ajuda 

é inestimável, bem como sabermos que temos 
alguém que não se preocupa apenas com as 
suas próprias necessidades, mas também com 
as nossas. Ambos os DAF foram enviados com 
contractos de serviço, o que nos dá alguma paz 
de espírito. Recentemente, enquanto estávamos 
na Alemanha, as correias trapezoidais avariaram. 
Bastou uma chamada telefónica para a DAF ITS 
e, em menos de duas horas, estávamos de volta 
à estrada. Estamos bastante gratos por o nosso 
concessionário ser receptivo às nossas sugestões 
e estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por 
semana",  
afirma Ada.

A Ligenza Transport já tem planos para 
investimentos futuros. A empresa possui dois 
camiões DAF XF de 480 CV com cabinas de alta 
qualidade e, este ano, pretende adquirir o FX SSC 
Pure Excellence. Todos os camiões DAF estão 
decorados com autocolantes relacionados com 
animações da Disney. Portanto, se vir um camião 
DAF com uma matrícula polaca e o rato Mickey, 
acene. Provavelmente, é a Ada.

Uma mulher e o seu DAF



"a ajuda e o conhecimento de alguém 
que se preocupa connosco é inestimável"



Especialistas DAF
Especialistas em efi ciência

O seu camião tem de trabalhar dia após dia. É necessário 
entregar as mercadorias atempadamente e em perfeitas 
condições. É como um "burro de carga": mesmo com 
alguns anos, tem de continuar a ser fi ável e efi ciente, 24 
horas por dia, 7 dias por semana. Como reconhecemos que 
este facto é de extrema importância para as necessidades 
do seu camião, organizámos o funcionamento da nossa 
assistência de forma a ser o mais rápida e efi ciente possível 
para satisfazer todas estas necessidades. 

Os nossos mecânicos possuem experiência actualizada 

EFICIÊNCIA: rapidez, fl exibilidade, transparência 

PROFISSIONALISMO: toda a experiência num único local

ITS 24 horas por dia, 7 dias por semana: International 

Truck Service em toda a Europa

FLEXIBILIDADE: o seu problema é o nosso problema

PROACTIVIDADE: manutenção preventiva para o máximo 

tempo de actividade

Ir mais longe, ano após ano

Compromisso DAF

e utilizam equipamento de ponta. O nosso objectivo 
é fazer com que o seu camião volte à estrada, com 
o mínimo de incómodo e o máximo de efi ciência 
possíveis. 

Tempo de actividade
Muitas vezes, as pequenas reparações podem ser 
efectuadas imediatamente, maximizando o tempo de 
actividade. Mantemos sempre os clientes informados 
sobre o progresso e os custos. A transparência elimina 
as surpresas, o que certamente apreciará. Além disso, 
garantimos que temos frequentemente um veículo de 
substituição à sua disposição, caso seja necessário.

Aconselhamento especializado
Temos muito orgulho em ir mais longe por si. Em 
obter as peças certas atempadamente, em fazer um 
esforço adicional na conclusão de uma reparação, 
em aconselhá-lo relativamente às melhores soluções. 
Acreditamos que estas são boas notícias, especialmente 
quando o camião se começa a tornar mais antigo. 
Conhecemo-lo por dentro e por fora e, em tudo o que 
fazemos, preocupamo-nos apenas com um objectivo: 
colocar o seu veículo de volta na estrada e mantê-lo aí. 



Certamente concordará que esse é o lugar certo 
para o seu camião!

Proactividade
Efectuar a assistência de um camião implica 
mais do que "porcas e parafusos". A assistência 
também passa por fornecer uma opinião honesta 
e aconselhamento especializado. Está enraizado 
no ADN do nosso pessoal de assistência ser 
proactivo e agir em conformidade, todos os dias. 
Afi nal, mais vale prevenir do que remediar. 

Os próximos 100 000 km
Uma visão clara e actualizada do estado de um 
camião, a idade, a quilometragem e a condição, 
oferece diversos benefícios. A manutenção 
preventiva, as actualizações de software 
atempadas ou uma verifi cação adicional são 
apenas alguns exemplos de como o nosso 
concessionário funciona. 

Independentemente de o seu camião ser 
relativamente novo ou ligeiramente mais antigo: 
BETTER SERVICE – BETTER DAF.

.275,00 €

X

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

Ref.ª
1856139

.7,85 €

DESDE

Filtros genuínos TRP para DAF
• Disponível para todos os modelos  

de camiões DAF Euro 3/4/5
• Garantia TRP
• Estão disponíveis filtros da direcção,  

de óleo, de combustível,  
da cabina e de ar

Modelo Aplicação Ref.ª Preço de campanha

XF105 Ar 1536332 70,00 €

XF105 Óleo 1537110 22,95 €

XF105 Combustível 1537109 11,75 €

XF105 Cabina 1537148 7,85 €



Para poderem oferecer retornos máximos, os camiões necessitam de funcionar na sua melhor capacidade.
Os sistemas de combustível, de segurança e de conforto são controlados e monitorizados por software. 
 
O software desempenha um papel fundamental nos camiões modernos, pelo que é essencial que um camião 
esteja sempre equipado com a versão mais recente do software. Com efeito, os camiões com as versões mais 
recentes do software apresentam, efectivamente, melhores retornos.
 
O novo software melhora as versões anteriores e reduz o risco de avarias e tempos de paragem desnecessários. 
Quanto mais antigo for o software, maior é o risco de ocorrência de um problema. A não realização de uma 
actualização pode provocar problemas de sincronização entre versões de software diferentes.

Utilizamos o Equipamento de Investigação do Veículo DAF (DAVIE) para verifi car se um camião possui o software 
mais recente. As actualizações de software podem ser efectuadas durante as operações de manutenção ou 
reparação para garantir que o camião não apresenta quaisquer riscos desnecessários.
 
Tire o máximo partido da experiência do seu concessionário DAF!

Assegure retornos máximos com as 
actualizações de software ofi ciais



TRP... de que mais 
necessita? 

A gama TRP está constantemente a aumentar, 
e agora oferecemos mais de 80 000 peças que 
cumprem os mais elevados requisitos de qualidade. 
A gama TRP contém marcas actualizadas, de 
elevada qualidade, originais e premium, com 
garantia de um ano. Uma loja única para todas as 
necessidades de manutenção do seu camião e 
reboque.

A nossa gama TRP inclui 
importantes marcas originais

Consulte a gama completa de produtos em www.trp.eu

.59,95 €

DESDE

Disco de travão genuíno TRP
• Gama completa para todas as  

marcas de camiões
• Máximo desempenho dos travões
• Preço por unidade
• Contacte-nos para mais aplicações

Aplicação Ref.ª Preço de campanha

Mercedes-Benz Actros 1962311 59,95 €

Scania 4-S, série G/P/R 1962327 59,95 €

Volvo FH/FM, Renault Magnum/Premium 1962337 79,95 €

MAN TGA/TGS/TGX 1962305 79,95 €

.9,95 €

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

MB Actros, série R da Scania, MAN TGA-TGX 700 mm 0911212 9,95 €

Volvo FH-FM, MB Atego, Iveco Stralis 650 mm 0911210 9,95 €

.5,95 €

DESDE

Filtros genuínos TRP para camiões Volvo
• Solução de filtragem com a melhor  

relação preço/qualidade para todos  
os tipos de camiões Volvo

• Garantia TRP
• Estão disponíveis filtros da direcção,  

de óleo, de combustível, da cabina e de ar

Modelo Tipo de motor Aplicação Ref.ª Preço de campanha

FH D16C-D16E Ar (primário) 1533946 45,95 €

FH D16C-D16E Ar (secundário) 1533954 46,95 €

FH D16C-D16E Óleo 1533831 7,95 €

FH D16C-D16E Combustível (primário) 1533834 9,95 €

FH D16C-D16E Combustível (secundário) 1533870 24,95 €

FH D16C-D16E Cabina 1533846 5,95 €

Peças da direcção e suspensão FEBI
• Gama completa de tirantes, barras da direcção, estruturas  

em A e conjuntos de cavilhões para todas as marcas de camiões
• Testado e validado em conformidade com as especificações OE
• Fabricado na Alemanha
• Contacte-nos para obter mais informações



As promoções especiais são válidas de 1 de Setembro a 31 de Dezembro 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.
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BETTER SERVICE - BETTER DAF

.6,95 €

DESDE

Filtros genuínos TRP para Mercedes
• Solução de filtragem com a melhor  

relação preço/qualidade para todos os  
tipos de camiões Mercedes

• Garantia TRP
• Estão disponíveis filtros da direcção,  

de óleo, de combustível,  
da cabina e de ar

Modelo Tipo de motor Aplicação Ref.ª Preço de campanha

Actros III OM541LA Ar 1537019 32,50 €

Actros III OM541LA Óleo 1536368 6,95 €

Actros III OM541LA Combustível 1536367 6,95 €

Actros III OM541LA Cabina 1533928 16,95 €

.5,95 €

DESDE

Filtros genuínos TRP para camiões MAN
• Solução de filtragem com a melhor relação preço/qualidade para  

todos os tipos de camiões MAN
• Garantia TRP
• Estão disponíveis filtros da  

direcção, de óleo, de combustível,  
da cabina e de ar

Modelo Tipo de motor Aplicação Ref.ª Preço de campanha

TGA D2066 Ar (primário) 1537018 27,95 €

TGA D2066 Ar (secundário) 1533919 29,95 €

TGA D2066 Óleo 1533857 5,95 €

TGA D2066 Combustível (primário) 1533835 9,95 €

TGA D2066 Combustível (secundário) 1533867 9,95 €

TGA D2066 Cabina 1535582 14,95 €

.4,95 €

DESDE

Filtros genuínos TRP para camiões Renault
• Solução de filtragem com a melhor  

relação preço/qualidade para todos  
os tipos de camiões Renault

• Garantia TRP
• Estão disponíveis filtros da direcção,  

de óleo, de combustível, da cabina e de ar

Modelo Tipo de motor Aplicação Ref.ª Preço de campanha

Premium DCi6-DCi11 Ar (primário) 1533853 26,95 €

Premium DCi6-DCi11 Ar (secundário) 1533931 13,95 €

Premium DCi6-DCi11 Óleo (primário) 1533842 7,95 €

Premium DCi6-DCi11 Óleo (secundário) 1533878 13,95 €

Premium DCi6-DCi11 Combustível 1533839 6,95 €

Premium DCi6-DCi11 Cabina 1537147 4,95 €

.7,45 €

DESDE

Filtros genuínos TRP para camiões Scania
• Solução de filtragem com a melhor  

relação preço/qualidade para todos  
os tipos de camiões Scania

• Garantia TRP
• Estão disponíveis filtros da direcção,  

de óleo, de combustível e de ar

Modelo Tipo de motor Aplicação Ref.ª Preço de campanha

Série R DC16 Ar 1533920 29,95 €

Série R DC16 Óleo 1533891 7,95 €

Série R DC16 Combustível 1533862 7,45 €


