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STOCK AANBIEDING ST492 

Order:    243485 

Chassis;  

DAF CF 480  

FAT 6x4 Road 

Motor PTO 13u, 

Day Cab,Traxon, 
HYVA/Containersysteem  

STOCK immatr. datum: Nieuw 

Beschikbaar ; week 10/2021 

Einde fabrieksgarantie: 1 jaar 

Einde drijflijngarantie: 2 jaar 

Garantie op pech:          1 jaar 

    

Standaard specificatie: 
  
 - Cabine kleur: Wit – H3279WHTE 

 - Achterasverhouding 2.83 / Mechanische as-en tussendifferentieelblokkering 

 - Motor 355 kW (483 pk) MX 13 - Euro 6 - 2500Nm bij 900-1125 omw/min 

 - Wielbasis 4.55 m/Achteroverbouw  2,90 m 

 - Chassishoogte 310mm, dikte 8.5 mm. Doorlopende binnenversterking. 

 - Cabine ophanging mechanisch 

 - Voor: 9,00 t,  normale paraboolvering,  187N  

 - Achter: 2x 13t, luchtvering  SR1360T, enkelvoudige reductie 

 - Geventileerde schijfremmen voor en achter 

 - Goodyear F1, 385/65R22,5 GO MSS2 160/000 K Steering CB73-2 

 - Goodyear R1, 315/80R22,5 GO MSD2 156/150 K Traction EB74-3 

 - Goodyear R2, 315/80R22,5 GO MSD2 156/150 K Traction EB74-3 

 - SP niet van toepassing 

 - Standaard opstelling componenten 

 - Centrale portiervergrendeling, 2 sleutels 

 - Automatische airco 

 - Luidsprekersysteem met 2 luidsprekers 

 - Voertuigstabiliteitsregeling (VSC) 

 - OBD Euro 6, stap D 

 

Opties: 
 - Doorschijnende externe zonnekap boven de voorruit, groene kleur 

 - Twee zwaailichten op cabine 

 - Robuuste eerste opstap cabine 

 - Mistlampen met bochtverlichting 

 - Ruit met enkel glas achterwand cabine 

 - Chauffeursstoel: Luxury Air met armsteun en zetelverwarming, bijrijderstoel: basis 

 - Opbergbak op de motortunnel  

 - Tachograaf digitaal, VDO 1C 

 - Antennes: AM/FM, 2 x GSM, GPS  
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 - Traxon versnellingsbak, 12 versn.,12TX2620 , overbrengingsverhouding 16.69-1.00 

- Software geautomatiseerde versnellingsbak versie bediening Full geoptimaliseerd 

   voor standaard transport 

- MX Engine Break 

- Adaptive Cruise Control(ACC) met FCW en AEBS 

- Lane Departure Warning 

- Veerremcylinder op achteras 1 en 2 

- Aluminium brandstoftank 340 L, Ad Blue tank 45L aan linkerzijde 

 - DPF/SCR unit aan de rechterzijde, stalen luchtketels 

 - Horizontale uitlaatmonding aan de zijkant  

 - Verticale accubak aan linkerzijde 

 - Halogeen koplampen met slagvaste Lexan lenzen met koplampverstelinrichting 

- Trekhaakbalk D-waarde 200kN, Dc-waarde 130Kn ,V-waarde 75 kN. 

 - Pneumatische volgwagenaansluiting met koppelingen van het palm-type 

 - Elektrische volgwagenaansluiting 24V met twee 7-polige stekkerdozen 

 - De luchtvering zakt naar eindaanslag van zodra PTO ingeschakeld 

 - Connector analoge signalen en waarschuwingen van de opbou 

 - Applicatieconnector voor opbouwfuncties.  

 - Connector voor analoge motortoerental regeling 

 - Voorbereiding voor after market schakelaars 

- Motor PTO op positie 13u. Directe pompaandrijving. 

 - Dynamo 80 A, accu’s 2 x 175 Ah 

 - Luchtinlaat met cycloonvoorfilter achter de cabine 

 - Schild onder de radiateur om opwaaiend stof te voorkomen 

 - Onderste opstap en opstapbak met wing Stone Grey 

 - Koplampenpaneel en bumper: Stone Grey 

 - Elektrisch verstelbare spiegels 

 - Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand 

 - Achterlichteenheid met lampen 

 - ASR 

 - Accessoirevoeding 12V/20A, 2x24V/15A 

 - Omvormer 24/12V, 20A 

 - Soft grip-stuurwiel, zwart 

 - Glazen dakluik met  handbediening 

 - LED-dagrijverlichting 

 - Driver Performance Assistant 

                               - DAF Connect (36 maanden)  

 - ECAS afstandsbediening met verlichte toetsen en uitgebreide functies 

 - Aslastbewakingssysteem op achterassen en en eventueel uitgeruste aanhanger 

 - DAF XM6 brandstoffilter/waterafscheider 

  

Containerhaaksysteem Hyvalift Type : TITAN 20-53-S 
 - Capaciteit: 20 ton – Systeemlengte: 5300 mm 

 - Hanteerbare baklengtes op het systeem : 

 - Min: 4100mm Max: 6400mm (in combinatie met uitschuifbare bumper) 

- Uitvoering containersysteem met stevig chassisarm, ontworpen uit hoogwaardig 

materiaal, met extra glijrollen als containergeleiding en 2 scharnieren achteraan in een 

verlaagd achterscharnier. 

- Twee achteraan gemonteerde kraagwielen zorgen voor een perfecte geleiding van de 

opgenomen containerbakken. 

- De opnamehaak is conisch uitgevoerd voor een beter overzicht en uitgerust met een in 

het middenstuk glijdende schuifarm. 

- Aangeboden haakhoogte: 1450 mm. De opnamehaak is uitgerust met een 

veiligheidspal en bestaat uit een niet verouderbare staalsoort. 

- Met een hoge stabiliteitfactor kan het aangeboden systeem als kipper worden gebruikt 

met een kiphoek van 55°. 

- Hydraulische cilinders zijn allen dubbelwerkend, hard verchroomd, met gehoonde 

cilinderbuizen. 
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- Het volledige hydraulische circuit wordt pneumatisch bediend vanuit de 

vrachtwagencabine waarbij de hoofdcilinders proportioneel bedienbaar zijn. 

- Penvergrendeling onderzijde bij voorwaartse beweging van de schuifarm + 

automatische vergrendeling tegen omhoogkomen van het achterstuk. 

- Volledige beveiliging van het containersysteem tegen foutieve handelingen door 

hydraulische afslagventielen in het hydraulisch circuit, deze blijven ook werken bij 

- manuele bediening, overdruk- en slangbreukventielen, elektrische beveiliging, 

beveiliging tegen foutief gebruik van de containervergrendeling, beveiliging op de 

haakarm cilinder bij het kippen. 

 - Hydraulische containerborging 

 - Tandem spatborden in aluminium traanplaat 

 - Manueel uitschuifbare bumper 

 - Zeilrek gemonteerd aan zijkant chassis 

 - INOX koffer aan de zijkant van het chassis 

 - Systeem in eindkleur RAL 9005 ( zwart ) 

 - Indicatie in de cabine ( vergrendeling , bumper ,.. ) 

 

  

 

Dealeropties:  
- Afleveringskosten inclusief wettelijk materiaal voor FA 

- Ijken van tachograaf & begrenzer 

- Gratis chauffeursvest of bodywarmer 

- Prewax tussen de 9e en 15e maand na ingebruikname 

- Pioneer navigatie dubbel DIN, DAB radio, MP3 speler, Bluetooth met 

   Stuurbediening 

                              - Gratis voucher “DAF Certified Driver Eco Training” code 95 

                              - Professionele DAF Vehicle Handover aan uw chauffeur  
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