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הקיץ בפתח,
המבצע
כבר פה 

כל הפרטים בגב הגיליון

לחדשות החמות: היכנסו לדף הפייסבוק "משאיות דאף ישראל"

לקוח יקר,
משאית היא מכונה טכנולוגית, אבל במה שקשור לעיצוב שלה יש לא מעט "נשמה". זהו 
דבר שקשה לשים עליו את האצבע, אבל כל נהג מכיר: משהו שמתחבר מהרבה פרטים, 
יוצר הרמוניה וגורם לנהג להרגיש בבית. מי כמוכם יודע: נהג שנוח לו ונעים לו בקבינה 

הוא נהג פחות עייף, רענן יותר, נהיגתו יותר בטיחותית – וכל זה גם תורם לבריאותו.
אחד היתרונות הגדולים של דאף הוא השילוב בין נוחות ליעילות. העיצוב שלה פונקציונלי, 

היופי אצילי ושקט ומשתלב בעוצמה של המשאית ובהנדסת אנוש ששמה את הנהג במרכז. תא נהג מפנק, כניסה 
ויציאה נוחות, שדה ראייה רחב, עיצוב לוח השעונים ומיקום המתגים, כיסא הנהג, המיטה, התאורה – כשאתה 
נכנס לקבינה של דאף, אתה מרגיש שזה דאף. הכול מוכר, נגיש, אינטואיטיבי. המנוע השקט 
והעוצמתי ויכולת התמרון המעולה מוסיפים לחוויית הנהיגה. במבחני הדרכים דאף 
זוכה לציונים גבוהים ביותר לא רק ביעילות ובחיסכון אלא בידידותיות לנהג. כל זה 
מגיע ממקום אחד: בדאף מבינים שהנהג הוא גורם מפתח בתפעול, בתפוקה, 
בשביעות הרצון, ולכן גם בהחלטת הקנייה. אנו ב"תשתית" ממשיכים את 
הקו הזה בשירות שלנו ללקוח. אנו קשובים לנהגים, מדריכים אותם, מבינים 
 DNA-את צרכיהם ונותנים לכך מענה. צמחנו מחברה של נהגים, וזה ב
שלנו. הגיליון הזה מוקדש לכם, הנהגים – כי בלעדיכם המשאית היא רק 

ברזל, ובזכותכם היא כלי עבודה מדהים.

יובל פלג 
סמנכ“ל תפעול ושירות



 :PURE EXCELLENCE דאף מרחיבה את מגוון דגמי המשאיות הבינוניות בסדרת
במסגרת העיצוב החדש של ה-LF, פיתחה דאף העולמית ורסיה קלת משקל )7.49 
טון לעומת 8 טון בדגם הרגיל(, המאפשרת להעמיס מטען כבד יותר ויחד עם זאת 

ליהנות מחיסכון משמעותי בדלק.
ה-LF Light מצוידת במנוע 3.8 ליטר חדש וחסכוני בסולר )לעומת מנוע ה-4.5 
ליטר הרגיל( ואינה דורשת מגביל מהירות וטכוגרף. משאית מדגם זה כבר נרכשה 
על ידי "מור הובלות", שבחרה להחליף את ה-LF הישנה בדגם החדש והקל. "זו 
משאית עם תא נהג מפואר ביחס למתחרים, נוחה מאוד לנהג, חסכונית בדלק, 

ובקיצור – נותנת תמורה למחיר", אומר סמי מוטי, בעלי החברה.

מן הקל אל הכבד: 120 טון!עבודה קלה עם LF קלה
האלוף במשקל כבד חוזר, ובגדול! דאף תומך XF FTM 8X4 עם צלחת לציוד 
כבד עולה מחדש על כבישי הארץ עם נתון מרשים במיוחד: משקל כולל לגרירה 

של 120 טון.
המשאית הכבדה הזאת חוזרת לישראל בעקבות הזמנה של חברת “שח"מ מקורות 
ביצוע“. מדובר ברכב ציוד כבד אמיתי, המיועד לעבודה במשקלים כבדים בכביש 
וגם בשטח. יחד עם זאת, בצד היותו “מפלצת“ של עוצמה הוא מציג נראות יפה 
ואטרקטיבית. ה- FTM 8X4 מצטיין במבנה יוצא דופן של שלושה סרנים מאחורה 

וסרן קדמי אחד, דבר המאפשר העמסת משקל רב על הסרנים האחוריים. 
הוא מאובזר בצלחת לציוד כבד, מאפשר גרירת נתמך ציוד כבד סטנדרטי במשקל 
כולל של 83 טון, ובשימוש בנתמכים מתאימים ניתן להגיע עד למשקל כולל מורכב 

של 120 טון.

גם רמסע, 
גם גרר

VDL השיקה דגם חדש של רמסע דו-שימושית המותאם 
גם לעבודות גרר. מדובר ברמסע בייצור מיוחד, המשלבת 
זרוע הרמה עם משטח העמסה ייחודי ויכולה לעבוד 
בנוסף לעבודת רמסע רגילה גם כמתקן גרר, הודות 
לדרגת חופש חדשה וזווית פריקה מותאמת )חדה פחות 
מרמסע סטנדרטית(. תכונות אלו הופכות אותה לכלי 
דו-תכליתי, הנותן מענה תפעולי מצוין לצורכי הגרריסט 

תוך עמידה בדרישות הבטיחות הגבוהות ביותר. 
תאגיד הענק ההולנדי VDL מיוצג בארץ על ידי "תשתית", 
תוך ִמקסום ניסיונה של קבוצת תעבורה בהפעלת 
רמסות בחברות הקבוצה לאורך שנים. הלקוחות נהנים 
מאחריות מורחבת של שנתיים והשירות ניתן במוסכי 

הבית של "תשתית", כולל מלאי חלפים זמין. 
לפרטים: אבינועם קורצ'ק, 054-7912622. 

אצלנו ב“דאף“ רואים לפני הכול את האיש שמאחורי ההגה – וחשוב לנו מאוד 
שהנהג ייהנה מחדר המתנה נוח, שקט ומפנק... בדיוק כמו משאיות דאף! 
במוסך הנגב המרכזי הושק לאחרונה חדר נהגים משודרג, שמנעים את 
ההמתנה בעת הטיפול במשאית ומאפשר לנהגים לצפות מחדר הנהגים 
במשאית שלהם בעת שמטפלים בה באזור התפעולי של המוסך. בקרוב 
נחדש חדרי נהגים נוספים, ואנו מבטיחים לעדכן אתכם עם תמונות בעמוד 

!LIKE הפייסבוק שלנו “משאיות דאף ישראל“... אז תעשו לנו

משדרגים את 
חדרי הנהגים
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שני דגמים חדשים של KRONE, יצרנית הגרורים והנתמכים המובילה 
באירופה, עולים בימים אלה על כבישי הארץ.

Mega Liner Plus הוא נתמך וילונות ייחודי, עם רצפה הבנויה ברובה 
בגובה נמוך מ-1 מטר. זהו דגם המיועד להוביל מטענים גבוהים במיוחד 
מבלי לחרוג מהגובה הכללי המותר בחוק. הנתמך החדש נרכש על ידי 
חברת ס.מ.א מקבוצת מקס קרן סמא, לצורך הובלת מטען בין נתב"ג 
ונמלי הים, והוא כולל מספר מאפיינים ייחודיים: אפשרות להובלת מטען 
גבוה )מעל 3 מטר(, העמסה מלמעלה באמצעות גג נפתח ופתח אור 
נדיב במיוחד בזכות גג מתרומם. לדגם זה יש יתרון משמעותי נוסף 
בכך שניתן להשתמש בו בשילוב משאית תומך סינגל סטנדרטית, ללא 
צורך במשאית עם גובה צלחת נמוך במיוחד. "תודה גדולה לאבי קורצ'ק 
מ'תשתית' שלא חסך במאמצים כדי שנקבל את הנתמך הטוב והמתאים 

ביותר עבורנו", אומר גיל קרן, מנכ"ל ס.מ.א.
City Liner, דגם חדש נוסף של KRONE שנרכש על ידי "טחנות 
ישראליות בע"מ", הוא נתמך בעל יכולת תמרון יוצאת דופן והתאמה 
מעולה לחלוקה עירונית, הודות להיגוי האקטיבי בסרן האחורי. בנוסף, 
הנתמך במשקל המורשה של 31 טון מתאים גם להובלה בינעירונית 
מציע   KRONE City Liner-ומאפשר גמישות באופי העבודה. ה
אלטרנטיבה מעניינת ויעילה למשאית 6X2 בזכות יכולתו להקיף כיכרות 
קטנות ולבצע פריקה גם ברחבה צרה של סופר שכונתי, ובזכות נפח 
הובלה גדול וכושר העמסה גבוה בכ-11 טון )!( ביחס למשאית זו. כמו 
כן, הוא מאפשר שיפור בחלוקת המשקל בין הסרנים תוך מניעת בעיות 
אופייניות למשאיות 6X2, וכן חיסכון ארוך טווח ללקוח בשל היכולת 
להשתמש באותו נתמך לאורך כשלושה מחזורי חיים של משאית, בעוד 
שבמשאית רגילה הארגז מסיים את חייו עם יציאת המשאית מהשירות.
הגרורים והנתמכים של KRONE משווקים בארץ על ידי "תשתית", 
במגוון דגמים ועם אפשרות לפתרונות ייחודיים נוספים כגון גרור כרכרה 

18 טון, נתמך שלדי מתארך, ארגזים מתחלפים ועוד.
למידע נוסף: אבינועם קורצ'ק, 054-7912622.

KRONE Mega Liner Plus של חברת ס.מ.א

לרגל השקת משאית TATRA PHOENIX 8X6 קלה, ראשונה מסוגה בארץ, 
יצאה “תשתית“ במבצע ל-20 משאיות ראשונות. במסגרת המבצע 
נהנים הרוכשים הראשונים מסל הטבות חסר תקדים: הנחה על מחיר 
הרכב, אחריות מלאה ל-4 שנים, התחייבות לטרייד-אין עתידי, חבילת 
 ,TATRA שדרוגים מפנקת במתנה – ולקינוח, טיסה לצ'כיה וביקור במפעל
כולל ביצוע נסיעת מבחן אתגרית בטטרה 8X8 במסלול טקטי אתגרי

 ,V.S.MONT הקלה היא משאית פרימיום המציעה מפרט עשיר ועוצמתי, ארגז רכינה מתוצרת TATRA-ה
ואת כל יכולות השטח והכביש הידועות של TATRA. היכולות הללו מבוססות על “שלדת הקסם“ 
שפותחה בחברה הצ’כית - שלדה חזקה ביותר ועמידה לפיתול, הנחשבת למתקדמת ביותר בעולם 
המשאיות, אשר מבודדת את המשאית מהדרך ויוצרת שכבת נוחות לנהג. חוויית הנהיגה במשאית זו 
מפתיעה בנוחותה בזכות טכנולוגיית שיכוך ייחודית המושתתת על מתלים נפרדים ושמונה כריות אוויר.
המנוע ותא הנהג של TATRA הם מתוצרת דאף, וגם השירות והתמיכה הטכנית ניתנים על ידי 
“תשתית“, יבואנית דאף. “צריך לחוות את הנהיגה ב-TATRA לא רק בשטח אלא גם בכביש כדי 
להאמין שה’מפלצת’ הזאת נוחה יותר לנהיגת כביש ממשאית רכינה“, אומר צביקה זית, מנהל תחום 
TATRA בחברת “תשתית“, “המשאית הזו מציגה שילוב בין יכולות שטח מדהימות ליכולת כביש 

דמיונית. אחרי נסיעת מבחן, פשוט מבינים זאת“. 
WWW.DAF.CO.IL :לתיאום נסיעת מבחן ופרטים נוספים התקשרו 054-5669848, בקרו באתר

פתרונות ייחודיים 
מבית

TATRA קלה 8X6 במבצע השקה חסר תקדים!

KRONE City Liner של "טחנות ישראליות בע"מ"

* המבצע בתוקף עד למכירת 20 משאיות ובכפוף לתקנון המבצע * אחריות ע"פ תנאי כתב האחריות 
* כרטיס טיסה אחד לכל משאית שנרכשת במבצע, עד 2 כרטיסים ללקוח * תעבורה אחזקות בע"מ 

רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * ט.ל.ח.
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והפעם, על אנשים ומשאיות – עם כמה מאנשי “תשתית“ שעובדים יום-יום 
עבור הנהגים ˆ מדריכי הנהיגה סרגיי ואדוארד  ˆ מילנה ממוקד תשתית 
24  ˆ סימה ממשרד הקבלה במוסך המרכזי ˆ ומה אומר על “דאף“ ועל 
השירות הנהג שרון שלמה, שעובד באזור מיוחד ובמשאית לא שגרתית?

הכול למען 
הנהגים

בדאף מבינים שהדבר החשוב ביותר במשאית הוא 
הגורם האנושי – הנהג שיושב מאחורי ההגה. למיומנות 
של הנהג ולאיכות התפעול של המשאית יש השפעה 
בכל היבט: תפוקה, חיסכון, בטיחות ועוד. כדי להפיק 
את המיטב מהמשאית, חשוב שהנהג ידע לנצל את 
כל יתרונותיה, וחשוב לא פחות – שייהנה מחוויית 

נהיגה מפנקת. 
“גם הנהגים המנוסים והמקצועיים ביותר מרוויחים 
אומרים סרגיי  נותנים“,  הרבה מההדרכה שאנו 
קוניקוב ואדוארד ברודסקי, מדריכי הנהיגה של 
“תשתית“. סרגיי ואדוארד הם הסמכות המקצועית 
שלנו להדרכת נהיגה נכונה, בטיחותית וחסכונית. 
מדי שנה הם מדריכים מאות נהגים, באתר הלקוח 
ובמהלך יום העבודה, תוך התנסות פעילה במסלול 
הנהיגה הקבוע. שוחחנו איתם כדי להבין מה באמת 

חשוב לנהג היושב בקבינה של דאף.
ְלמה זכאי הלקוח?

“כחלק מנוהל מסירת משאית חדשה, הלקוח מופנה 
להדרכת נהיגה בנוסף להדרכה הבסיסית שמתבצעת 
בזמן המסירה. ההדרכה לא מוגבלת בזמן, עד יום 
עבודה שלם. אנו מסבירים הכול באופן הכי ברור 
ויעיל. שנינו היינו נהגים ואנחנו מבינים בדיוק מה 
חשוב לנהג. הוא מקבל את הטלפונים הישירים שלנו 

ומוזמן לפנות בכל שאלה“.
ומה קורה בחברות עם נהגים רבים?

נהגים,  של  גדולות  קבוצות  גם  מדריכים  “אנו 
משתתפים בכנסי בטיחות של הלקוח, ובארגונים 
גדולים אנו גם מכשירים מדריך פנימי מתוך הנהגים 
מהחברה. המדריך מקבל הדרכה מעמיקה יותר 
ומוסמך על ידינו לבצע הדרכות באופן עצמאי על 

רכבים ספציפיים בארגון“.
למה ההדרכה הזאת חשובה כל כך?

“משאית דאף מבוססת על טכנולוגיות מתקדמות. 
רק כשמכירים באמת את המשאית, מבינים אילו 
יכולות אפשר להפיק ממנה. למשל, מנועים חדשים 
שעובדים בסל“ד נמוך: לנהגים רבים קשה להתרגל 
לנסוע ב-900 סל“ד והם לא מבינים למה הרכב לא 

“המשאית מאפשרת הרבה מאוד, כל מה שצריך זה לדעת לנצל את 
היכולות. נהג טוב הוא נהג שאוהב ללמוד ויודע ליישם“

הכירו את מילנה אביזוב, הפנים שמאחורי הקול במוקד תשתית 24. אם התקשרתם למוקד החילוצים 
בשעות העבודה הרגילות, סביר שנעניתם על ידי מילנה. מי ששוחח עם מילנה יודע, שאת החיוך 
המרגיע שלה אפשר גם לשמוע בטלפון, כשהיא מטפלת במקרים הדורשים שירות דרך או גרירה. 
“אני מכירה את כל הממשקים ועושה כל מאמץ כדי לקצר את זמן הטיפול“, היא אומרת, “במוקד 
מתקבלות פניות שירות לאורך כל היום וחשוב לי לתת לכל אחד יחס אישי, להרגיע את הלחץ, 
להפנות לייעוץ טכני לגורם המקצועי המתאים או לוודא הגעת בעל מקצוע למשאית בשטח, וכמובן 
לדאוג לסגירת מעגל הטיפול". "תשתית" מציעה את מוקד השירות המתקדם והמוביל בענף, הניתן 
ללקוחות ללא תשלום )למעט תיקוני הדרך( ופועל 24/7 )בלילות, בשבתות ובחגים המענה ניתן על 
ידי תורנים מקצועיים ממחלקת השירות(. "אני מבינה לא מעט בעולם הטכני אבל מה שהכי חשוב 
הוא אמפתיה, הקשבה ומילה טובה", אומרת מילנה, "לתת שירות מהיר, מקצועי ואיכותי – ושהנהג 

ידע שאנו כאן בשבילו ושיש לו על מי לסמוך".

שומעים את החיוך

"הכי חשוב במשאית – הוא מי שמאחורי ההגה"

‘צועק’ בעלייה. צריך להתאים את הרגלי הנהיגה 
לטכנולוגיה. ההדרכה חשובה גם לבעל הבית, איך 
לחסוך בדלק ולהאריך את חיי המשאית, וכמובן לנהג 

מבחינת הנוחות והבטיחות שלו“.
מהם היתרונות המובילים של דאף לנהג?

“משאית שקטה מאוד, נעימה מאוד לנהיגה, כניסה 
ויציאה נוחות מהקבינה, כיסא נהג יותר מפנק מכל 
משאית אחרת. סביבת עבודה מאוד נוחה לנהג. 

למשל, שליטה במשאית ובקרת שיוט גמישה דרך 
שלושה כפתורים בהגה בלבד. כל זה משפיע דרמטית 
על התפקוד של הנהג ועל שביעות רצונו. לפעמים 
נהגים מתלוננים, ומסתבר שזה רק מחוסר ידע. נהג 
טוב הוא נהג שאוהב ללמוד ויודע ליישם את היכולות. 
המשאית מאפשרת הרבה מאוד, כל מה שצריך זה 

ללמוד את היכולות ולנצל אותן“.
לתיאום הדרכה: טל’ 08-9270515

סרגיי )מימין( ואדוארד: מדריכי הנהיגה שלנו
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“דאף לוקחת את כולם בהליכה“
שרון שלמה נוהג על דחסן אשפה שהוא משאית VIP, מעביר את יום העבודה 

שלו בנוף הקסום של ים המלח ונהנה מהפינוקים שבדאף CF המיוחדת שלו

“כמוסך מרכזי, העומס פה גדול. המוסך 
מטפל בכל סוגי התקלות אך מתמחה 
בתיקון תקלות מורכבות, שבמקומות 
אחרים לא הצליחו לפתור. יש לקוחות שמגיעים 
מרחוק בגלל המומחיות, השירות והאמינות 
שלנו. הם מבינים שבשורה התחתונה חוסכים 

כאן זמן וכסף ומקבלים מענה הכי מקצועי“.

“רוב הפניות למוסך לא מתואמות מראש. זה לא 
קל, אבל אנו מבינים את הצורך להיות גמישים 
עבור הלקוח ברגע שמתפנה לו חלון זמן, כי 
כל דקה זה כסף. ועדיין, מומלץ לתאם איתנו 
טיפול מראש – זה יכול לחסוך ללקוח זמן יקר“.

“השירות שלנו כולל לא רק טיפול מהיר ומקצועי 
ברכב אלא גם חיוך, יחס אישי, להנעים את 
ההמתנה עם קפה ומילה טובה. מרגע הגעת 
הנהג מוצמדת אליו יועצת שירות שמלווה אותו 

אישית עד לסגירת מעגל טיפול“.

“אני גאה להוביל צוות של שלוש יועצות שירות 
מעולות עם פרח, עדן וכוכבה. אני כבר 21 שנה 
בתפקיד ואין לי רגע משעמם אחד. כל יום מביא 
איתו אנשים חדשים ואתגרים חדשים. זו גאוות 
יחידה להיות בפרונט של השירות לנהג. דאף 

בשבילי זו משפחה, לא רק עבודה!“

“שירות טוב עושה פלאים – זה המוטו שלנו. 
הסוד הוא שבאמת אכפת לנו. אני יכולה להבטיח 

ללקוח בעיניים עצומות שאצלנו הוא 
בידיים טובות מכל הבחינות: הגינות, 

מקצועיות, אמינות ויחס“.

“הנהג תמיד 
במרכז“  

סימה סולומון, מנהלת משרד 
הקבלה במוסך המרכזי 

ברמלה, משתפת אותנו בחמש 
תובנות סביב השירות לנהג

עוקבי הפייסבוק שלנו כבר בטח מכירים אותו: נהג 
שעובד על משאית מיוחדת, באזור גיאוגרפי לא שגרתי, 
ואדם יוצא דופן בזכות עצמו. שרון שלמה, שנוהג על 
דאף CF FAD 8X4 דחסן אשפה כעובד חברת 
“האוסף“, הוא נהג שכיר בהגדרה, אבל בעצם הכי 
עצמאי שיש. כבר 13 שנה הוא עובד לבדו ברחבי 
מועצה אזורית מגילות – בנוף מדברי קסום, בין צוקי 
מדבר יהודה לשלווה התכולה של ים המלח. הדאף 
שלו היא פרי הזמנה מיוחדת: זו כנראה משאית 

האשפה היחידה בארץ המצוידת 
בתא שינה, מקרר, כריות אוויר 
פינוקי  ועוד  קפיצים  במקום 
VIP. “בחרתי אותה בעצמי, 
החברה נתנה לי יד חופשית“, 
שרון מספר, “עליתי על משאיות 
של חברות מתחרות, ולא היה 
מקום להשוואה. מבחינת שדה 
ראייה, מרחב פנימי ונוחות, דאף 

לוקחת את כולם בהליכה, שלא לדבר על המנוע 
השקט שלה. כל כך שקט עד שבהתחלה חשבתי 

שמשהו לא בסדר“.
שרון, אב לשלושה, גר במושב חמרה בבקעת הירדן. 
הוא מתחיל את יום העבודה בשתיים לפנות בוקר 
ומסיים אותו בצהריים באתר ההטמנה בבקעה. כנהג 
פינוי האשפה של אזור גיאוגרפי גדול אך דל יחסית 

בתושבים, כולם ביישובי הסביבה מכירים את שרון 
– הנהג החייכן שמוכן תמיד לעזור. כשהוא נכנס 
ולקיבוצים הילדים מתרגשים למראה  למושבים 
האטרקציה, באזור צפון ים המלח הוא כבר מצא 
לא פעם תיקים שתיירים ומטיילים שכחו וטרח להחזיר 
אותם לבעליהם, ופניו מוכרות לכולם כי הוא גם נוהג 
וגם מבצע את עבודת הפינוי הפיזית – “חשוב לי 
לצאת מהמשאית ולהזיז את הגוף“, הוא אומר, “מאז 
שעברתי מנהיגה על אוטובוס למשאית הורדתי עשרים 
ק“ג, ואני לא מתכוון לוותר על 
זה“. שרון נהנה לעבוד לבד בנוף 
המהמם, למרות קשיים כמו חום 
כבד, כביש 90 המסוכן ואיום 
הבולענים. “בלי פינוקים כמו 
שיש לי במשאית, זה לא היה 
עובד“, הוא אומר, “הקיץ הוא 
גיהנום פה ולא הייתי שורד בלי 
מיזוג מעולה, מנוע שקט כל כך 
ותא שינה נוח שמאפשר לפעמים לשים את הראש 
לחצי שעה בצהריים“. העבודה באזור הזה, הוא מסביר, 
שונה מכל אזור אחר. “הכול נעשה בנחת. אני בוס 
לעצמי. יש יותר נהיגה ופחות עצירות לעבודה לעומת 
פינוי אשפה אורבני. אני חווה אוצרות טבע מדהימים, 
אוהב את האנשים המקסימים שחיים כאן, ויום העבודה 

עובר לי בכיף בזכות הדאף המצוינת שלי“.

“מבחינת שדה ראייה, 
מרחב פנימי ונוחות, 

דאף לוקחת את כולם 
בהליכה, שלא לדבר על 

המנוע השקט שלה“

חשוב שתדעו מה מקבלים 
בדאף במסגרת הסטנדרט! 

פרטים בעמוד הבא
שרון שלמה והדאף שלו. בעיגולים: תמונות שצילם שרון בזמן העבודה באזור ים המלח
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עבר רישוי

ת ״

שתי ב״ת

במשאיות דאף תמצאו שפע של שיפורים  ואביזרי נוחות 
במסגרת הסטנדרט, הכול מתוך חשיבה על רווחת הנהג, 
בטיחותו, נוחותו ואיכות החיים שלו במהלך יום עבודה 
ארוך. לפניכם, עוד כמה סיבות שהופכות את משאיות דאף 
לאטרקטיביות כל כך לנהגים. התכונות הבאות קיימות 
 :XF PURE EXCELLENCE מעתה כסטנדרט במשאיות
שליטה מגלגל ההגה על מערכת המולטימדיה, אשר   ̂

תורמת לבטיחות ולנוחות הנהיגה.
כיסא נהג יוקרתי Luxury Air עם מתלה פנאומטי   ̂

מתכוונן, כיוונון משענת כתפיים, חימום המושב ועוד.
מתלה כריות אוויר לתא הנהג.   ̂

מערכת האטה כפולה, הכוללת מאיט הידראולי ובלם מנוע   ̂
לנהיגה בטוחה ויעילה בכל טווח המהירויות ולהקטנת 

שחיקת הצמיגים והבלמים.
צופרי אוויר.  ̂

נוספים מחוץ  נוחות רבים  ניתן לקבל אביזרי  בנוסף, 
לסטנדרט, כמו מערכת חיווי מצב מצבר )BEM( ומערכת 
חיווי מצב לחץ אוויר צמיגים, מגוון גימורים מעוצבים בתא 
הנהג, ועוד. בשורה התחתונה: כאשר קונים דאף מקבלים 
היום הרבה יותר תחת הסטנדרט, ואם רוצים עוד תוספות 

– השמים הם הגבול!

עמדה מספר 1
מעכשיו ב"תשתית"!

יש בארץ רק שתיים 
כאלה – והן דאף וטטרה

הידעת? בין כל המשאיות בישראל יש רק שני רכבים 
 – )ADR( העומדים בתקן המחמיר ביותר לחומ"ס
אחת מהן דאף והשנייה טטרה. אלו הן שתי המשאיות 
היחידות בארץ שקיבלו את דירוג EXIII, הקטגוריה המחמירה 
ביותר בתקן ADR לחומרים מסוכנים. שתי המשאיות – שתיהן 
של "הובלות שרון״ – מצוידות במערכת כיבוי אש מתקדמת 
בתא המנוע, הכוללת גלאים ומתזים. "מדובר במערכת ייחודית 
למשאיות אלה", אומר אלכס רויטבורג, מנהל מחלקת הנדסה 
ותמיכה טכנית ב"תשתית". בעוד שהטטרה הגיעה מחו"ל עם 
מערכת מותקנת, הרי שבמשאית הדאף הותקנה המערכת בארץ על ידי "תשתית". 
"זו פעם ראשונה שמערכת זו מותקנת בישראל", מציין אלכס, "מכיוון שאף ספק 
בארץ לא עומד בדרישות הקפדניות של התקן, הלכנו על בטוח ורכשנו את הקיט 
ישירות מהספק הצ'כי של טטרה המחזיק בכל האישורים האירופאיים המחמירים. 

בבטיחות אין משחקים, ובוודאי שלא בחומ"ס".

כיבואן רכבים קיבלה "תשתית" את אישור משרד התחבורה לשמש 
כבודק מוסמך למגוון רחב מאוד של כלים. בהמשך לכך "תשתית" 
מורשית לבצע את הרישוי במתקניה במקום בעמדה מספר 1 של משרד 
הרישוי. המשמעות היא מסלול מקוצר ונוח יותר לרישוי משאית חדשה. משאיות 
מעל 12 טון החוזרות מבונה מרכב יעברו את תהליך הבדיקה והרישום כולו על ידי בוחן 
מטעם "תשתית". משאיות עד 12 טון יעברו רישום בלבד )הבדיקה עצמה מתבצעת 
במעבדות חיצוניות מוסמכות, זאת בהמשך לנוהל חדש של משרד התחבורה שנכנס 
לתוקף ב-1.1.19(. בשורה התחתונה: היכולת הטכנית הגבוהה והאמינות של החברה 
מאפשרות לבצע כיום את התהליך באופן מקוצר, במקום אחד ותוך חיסכון בזמן – והכול, 
תוך עמידה בכל הנחיות משרד התחבורה ומשרד הרישוי. "זהו מרכיב נוסף במעטפת 
השירותית-תפעולית שלנו", אומר יובל פלג, סמנכ"ל תפעול ושירות ב"תשתית", "מדובר 
במגמה להעביר את הרישום הראשוני ואישור המבנה ליבואן, ואני צופה שבעתיד נבצע 
אצלנו גם טסטים ובכך נפשט עוד יותר את התהליך עבור הלקוח". את פעילות עמדה 

מספר 1 ב"תשתית" מרכז ארז סלע, שהוסמך מקצועית על ידי משרד התחבורה.

חדש בדאף: קיט 
 OMFB הידרואליקה

להפעלת הרכינה על גבי הנתמך נדרשת מערכת הידראוליקה, המפעילה את 
הבוכנה שבנתמך. השנה מציעה "תשתית" קיט הידראוליקה חדש ומשופר 
למשאיות דאף, מתוצרת OMFB – יצרן ידוע בתחום הקיטים וספק בית של 
דאף בתחום ההידראוליקה למשאיות. לקיט החדש מספר יתרונות בולטים:
קיט מושלם המגיע מחו"ל כיחידה אחת, עם הבטחת איכות של יצרן מוביל.  ̂

כל השירות והחלפים במקום אחד – בכל מוסכי הרשת של "תשתית".  ̂
הקיט בעל משקל קל יותר )מיכל השמן עשוי מאלומיניום(, אינו מחליד   ̂

ואמין מאוד. 
שילוב מנצח של איכות, אמינות, שירות ו"ראש שקט" ללקוח.  ̂

קיט ההידראוליקה של OMFB כבר הורכב בלמעלה מ-30 כלים של "הנסון 
ישראל בע"מ", "תעשיות רדימיקס )ישראל( בע"מ" ו"כי"ל - מפעלי תובלה" 
והוזמן על ידי לקוחות נוספים של "תשתית". לפרטים והזמנות: מרכז לקוחות 

אגף החלפים, טל'  08-9270549 , 08-9270508.

סטנדרט של נוחות ובטיחות 

תפעול, הנדסה, מערכות בטיחות ותקנות דאף מידע

)Rustica( ולוח מחוונים דמוי עץ Exclusive המוצעת כאופציה בתוספת תשלום וכוללת חבילת עור DAF XF Exclusive line interior
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המודעות בעמוד זה באחריות המפרסם בלבד

דאף חדשות | עמ׳ 7
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התמונות בגיליון הן להמחשה בלבד 

מגזין ללקוחות חטיבת תשתית מקבוצת תעבורה
חדשות

לפרטים נוספים:רשת המוסכים: תמיד לשירותך!

www.daf.co.il

אגף החלפים ורשת המוסכים מצננים את הקיץ הקרוב עם מתנה שימושית 
עבורכם, מבצעים ומחירים שירעננו אתכם מהחום • בכל אחד ממוסכי הרשת 
מחכים לכם מתנה שווה, מבצעים משתלמים וחלפים במחירים מיוחדים 

טלפוןכתובתשם המוסך

08-9270435/6א.ת. צפוני, החזון 4, רמלהתשתית מרכז  

04-8214086א.ת. נשר, ת.ד. 2114, חיפהתשתית מרחב צפון

08-8580580צומת ראם )מסמיה(, ד.נ. שקמיםהנגב המרכזי

04-8729742ההסתדרות 79, ת.ד. 25302,  מפרץ חיפההאחים קמחי

04-6518866א.ת. ציפורית, ת.ד. 889, נצרת עיליתס.נ.ה מרכז לשירותי רכב בע“מ

04-6330328המתכת 16 , ת.ד. 3172, א.ת דרומי, חדרה דיזל חדרה בע“מ

03-9379121מחלף קסם, ת.ד. 498, א.ת. לב הארץ, ראש העיןא.ל. שירותי תעבורה 2017

03-6321772  התעשיה 28, יהוד מ.ש.א

02-6453330איתן 14, א.ת. עטרות, ירושליםש. חדד בע“מ

02-6565625מפעלות 5, ת.ד. 27306, א.ת. עטרות, נווה יעקב, ירושליםהחברים פ.ח. 1993

02-5355260פריגן 5, מישור אדומים, ירושליםצרפתי

03-9672584שמוטקין 28, א.ת. ישן, ראשון לציוןע.נ. ראשון

08-8531113דרך תל מור, ת.ד. 12703, עורף נמל אשדוד מרכז שירות לרכב קלינטון בע“מ

08-6777874הפנינים 2, ת.ד. 5133, א.ת. צפוני, אשקלוןמילניום

08-6510026א.ת. 15, ת.ד. 597, חורה חורה בע“מ

08-6282299הנחושת 14, עמק שרה, באר שבעקלדרון

08-6378074/3הנפח 4, ת.ד. 5184, א.ת. ישן, אילתא.צ. טכנולוגיות הרכב אילת    

הקיץ מחכה לכם ים של הטבות!

התמונה להמחשה בלבד | חלוקת המתנות עד גמר המלאי | המבצע בתוקף עד 31.8.19  | 
תעבורה אחזקות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת | ט.ל.ח

אתם יושבים? 
קבלו!

נכנסים לאחד ממוסכי הרשת לבדיקת 
מערכת מיזוג אוויר, ומקבלים מתנה: 

כיסא חוף ממותג של דאף!

רוצים לשמוע 
עוד על המבצע?

פרטים נוספים במוסכי הרשת או 
במרכז לקוחות אגף החלפים: 

טל' 08-9270549, 08-9270508

זה מתחיל ב-1.4.19
מבחר חלפים איכותיים במחירים מפתיעים ומרעננים במיוחד – במבצע קיץ 
2019 של אגף החלפים ורשת המוסכים. משאבות מים, מדחסים, חלקי מיזוג 

אוויר, רדיאטורים, נוזלי קירור... וכל מה שיעשה לכם קיץ נעים, חסכוני ובטוח!
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