
                                                        ST515 

STOCK AANBIEDING ST515 

Order: 335275  

Chassis:  

DAF CF 320 FA 

DAY CAB, AS-Tronic, 

DAF Connect (36 maanden) 

STOCK immatr. datum: Nieuw 

Einde fabrieksgarantie: 1 jaar 

Einde drijflijngarantie: 3 jaar – 200.000 km 

 

 

Standaard specificatie: 
 - Cabine kleur: H3279 Brilliant White 

 - Cabine ophanging mechanisch 

 - Adaptive Cruise control met FCW en AEBS 

 - Lane Departure Warning-systeem 

 - Voor: 7,50 t, paraboolvering, 152N / Achter:13.00 t, luchtvering, SR 1344 

 - Goodyear F1, 315/70R22,5 GO KMAXS2 156/150 L Steering CB72-2 

 - Goodyear R1, 315/70R22,5 GO KMAXD2 154/150 L Traction DC72-1 

 - Achterasverhouding 4.63 / Mechanische differentieelblokkering 

 - Motor 239 kW (325 pk) PX 7 - Euro 6 - 1200 Nm bij 1100-1700 omw/min 

 - Wielbasis 5,70 m/Achteroverbouw  3,15 m 

 - OBD, Euro 6 stap D 

 - Standaard opstelling componenten 

 - Voertuigstabiliteitsregeling (VSC) 

 - DAF Connect (36 maanden) 

 

Opties: 
 - Centrale portiervergrendeling, 3 sleutels 

 - Externe zonnekap groen transparant 

 - Mistlampen  

 - Verstelbare dakspoiler & Fenders 

 - Fenders, spiegelkappen, dakspoiler in cabine kleur: Brillant White 

 - Decoratie cabine-interieur Argenta 

 - Chauffeursstoel: Luxury Air met armsteun, bijrijderstoel: basis + armsteun 

 - Automatische temperatuurregeling en airco 

 - Tachograaf digitaal, VDO 1C 

 - Luxe luidsprekersysteem met 6 luidsprekers 

 - Antennes: AM/FM, 2 x GSM, GPS, Extra: CB, DAB voorbereiding  

 - Achteruitrijsignalering 

 - Wielmoerafschermingsringen chroom met DAF-logo op vooras 

 - AS Tronic versnellingsbak, 12 versn.,12AS1210, overbrengingsverhouding 10.37-0.81 

 - Aluminium brandstoftank 430 L, Ad Blue tank 50L aan rechterzijde 

 - Applicatieconnector voor laadklepbediening 

 - Dynamo 100 A, accu’s 2 x 175 Ah  

 - Vochtafscheider, verwarmd 

 - Onderste opstap BW, opstapbak met wing Stone Grey 

 - Elektrisch verstelbare spiegels  

 - Markeerverlichting zijkant 

 - Motorstop na 5 minuten stationair draaien 

 - Achterlichteenheid met lampen , Halogeen koplampen 



                                                        ST515 
 - ASR 

 - Opbergbak motortunnel 

 - Koplampenpaneel en bumper: Brillant White 

 - Accessoirevoeding 12V/20A, 24V/2x15A+1x40A / - Omvormer 24/12V, 20A 

 - Onderrijbeveiliging voor (FUP) 

 - Kleur afwerking cabine-interieur Dark Sand, Soft grip-stuurwiel, zwart 

 - Dakluik glas, handbediening, Luchtinlaat op het cabinedak 

 - LED-dagrijverlichting 

 - Driver Performance Assistant  

 

Carrosserie opbouw  Veekemans: 
 - Opbouw met schuifzeilen en laadklep op chassis 

 - Lengte inw. 7800mm, breedte inw. 2450mm, hoogte inw. 2500mm kader 

 - Voertuiggewicht 19.000 kg, /  Netto laadvermogen 9.776 kg 

 - Voorwand plywood 20mm versterkt met buizenprofiel & galva stootplint 1000x3mm 

    L profiel onder vloer tegen grondraam gelast, voorzijde tegen buitenkant kopschot 

 - Schuifgordijnen (XL-gekeurd) in geplastificeerd zeildoek, 

   aangespannen in lengterichting met ratelspanner op hoekstijlen geplaatst –  

   in hoogterichting met ingelaste riemen en inox spangespen. 

   2 verschuifbare stijlen met zijkant met tussen 3 rijen uitneembare houten 

   planken + 2 rijen alu latten voorzien van stalen bindrails 

 - In hard houten planken, dikte 29 mm. 2x7 ingewerkte vloerankers in het 

   boordprofiel 

 - Dak: in rechthoekige en vierkante buizen met dakplaat in polyester wit 

   in opaal wit polyester (2mm) 

 - 2 LED binnenverlichtingen met schakelaar in bedieningskast laadbrug 

 - In rechthoekig buisprofiel (warm gegalvaniseerd) voorzien van rubberprofiel 

    op achterkader ter afdichting van laadbrug 

 - Boven de laadbrug is een valluik voorzien van twee gasveersteunen 

 - Stalen laadbrug D’Hollandia met een laadvermogen van 2000 kg en over een 

   hoogte van 2.0 m (type DH-LM.20) 

 - Platform in staal met alu strips op raakvlakken 

 - Buitenbediening – afstandsbediening met spiraalkabel 

 - EEG – conforme bumper – Conform CE-norm 

 - Reflecterende platformwimpels 

 - Rolstops op laadbrug – 2-delig 

 - Stalen platform in het midden dichtgelast 

 - Originele zijmarkeringslichtjes 

 - Originele achterlichten ingewerkt in lichtbakken 

 - Spatborden met spatlappen anti-spray 

 - Zijdelingse bescherming in geanodiseerde alu profielen 

 - Markeringslichten achteraan 

 - Contourmarkering 

 

Dealeropties:  
 - Afleveringskosten inclusief wettelijk materiaal voor FA 

 - Gratis chauffeursvest  

 - Ijken van tachograaf en begrenzer 

 - Aansluiting vaste inbouw OBU  

- 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  

- Prewax tussen 9e en 15e maand na ingebruikname  

 
 

Graag maken wij u een prijsofferte op maat voor alle andere mogelijke 

   truckaccessoires of toebehoren. Deze worden vakkundig ingebouwd door onze 

   nieuwbouwafdeling. 


