
DAF neemt deel aan Batibouw 2014 
 

 

 

DAF Trucks wenst zijn aanwezigheid in de bouwsector en de sector openbare werken verder uit te breiden 
en zal daarom present zijn op de vakbeurs Batibouw van 20 februari tot 2 maart op de Heizel te Brussel. 

DAF presenteert hier zijn voertuigen bestemd voor deze twee sectoren. 
Een distributie vrachtwagen van 15 ton, de DAF LF, uitgerust met een open laadbak en een Hiab kraan. 
Dankzij zijn verlaagd gewicht is dit voertuig uiterst wendbaar en beschikt over een verhoogd laadvermogen. 
Deze truck werd speciaal ontwikkeld om de chauffeur alle comfort te bieden en het uitvoeren van 
manoeuvres te vergemakkelijken. De LF versie is verkrijgbaar in verschillende wielbasissen en 
motorvermogens van 220 tot 310 pk. 

Als tweede de DAF FAD CF460 Construction in 8x4. Deze uitvoering wordt voornamelijk gewaardeerd voor 
zijn betrouwbaarheid, doeltreffendheid en zijn uitstekende “off road” eigenschappen. Hij leent zich ook 
uitstekend voor het transport van zware ladingen. Het voertuig is verkrijgbaar in verschillende 
motorvermogens gaande van 290 tot 510 pk. 

Tenslotte kan DAF niet aanwezig zijn op Batibouw zonder zijn paradepaardje de XF, dewelke in 
trekkerversie met Super Space Cab cabine zal tentoongesteld worden.  

AERTS TRUCK NV  verwelkomt u graag op de DAF stand die zich bevindt op het 
buitenterrein voor Paleis 1.  U bent van harte welkom om in onze hospitality ruimte even op 
adem te komen of voor het nuttigen van een drankje. 

Uiteraard kan u steeds terecht bij ons verkoopsteam voor de nodige informatie 

AERTS TRUCKS NV 

Puursesteenweg 317   Blarenberglaan 2a   Hoogveld 99 
2880 Bornem    2800 Mechelen   9200 Dendermonde 
Jean-Pierre Lambert   Alex Pauwels    Rob Gijswijt 
0477/38 48 46    0477/35 75 09    0475/28 14 62 

Voor meer info over de LF en CF Construction kan u ook terecht op onze website www.aertstrucks.be 

(ter informatie : wij hebben geen tickets voor dit event) 


