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За нас е специален момент, 
когато камионът на някой от 
редовните ни клиенти подмине 
1,5 милиона километра. Това се 
постига с редовна поддръжка 
и превантивна подмяна на 
тези части, чиито ресурс се е 
изчерпал. Ние винаги гледаме 
напред и даваме нашите 
препоръки в точния момент.

Най-добро съотношение качество-цена
Най-добри цени на резервни части
Отстъпки, за да поддържате камиона си в отлична форма
24/7 DAF ITS - Международна техническа помощ
Една година гаранция на всички резервни части и сервизни 
услуги

СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ 
И ТОЧНИТЕ УМЕНИЯ

РЕШЕНИЯ ЗА КАМИОНИ 
НАД 5 ГОДИНИ

Оригинален комплект 
съединител DAF 
Приложим при серия XF105
* Рециклирана резрвна част. 
Демонтираната резервна част 
подлежи на връщане.

Каталожен номер
№ по спецификация

965,00 лв.

Оригинална помпа за 
охладителната система DAF
Приложима при серия XF105
* Рециклирана резрвна част. 
Демонтираната резервна част 
подлежи на връщане.

Каталожен номер
1828162R*

465,00 лв.



КЛИЕНТ НА ТУРБОТРАКС 

Възможно е от доставката на първите 
XF 105 през 2006г. до сега, камиона да 
се управлява от един водач. Напълно е 
нормално за този период той да измине 
повече от  1,5 милиона километра. 
Когато имаме комбинация от редовна 

поддръжка и правилен и разумен стил 
на шофиране е възможно двигателя, 
скоростната кутия и главното предаване 
да изглеждат като нови.

ДВИГАТЕЛЯТ НА НАШИЯ XF105 ИЗГЛЕЖДА КАТО НОВ

Оригинален комплект за ремонт
на двигател DAF MX

Приложим при серия XF105/CF85
Избор на ремонтен комплет за двигател 
задължително се извършва по спецификация 
на превозното средство.

Каталожен номер
1993213

4559,00 лв.

Оригинален 
катализатор DAF 

Приложим при серия XF105

Каталожен номер
1827547

4589,00 лв.



НОВИ ОФЕРТИ
Оригинален комплект водни 
съединения DAF 

Приложим при серия XF105
Съдържа водни съединения 
и скоби. За пълната гама 
комплекти попитайте нашите 
консултанти.

Каталожен номер
2052136

350,00 лв.

Оригинален 
сервоусилвател за 
съединител DAF  

Приложим при серия XF105

Каталожен номер
1938762

1110,00 лв.

Оригинален стартер DAF 

Приложим при серия XF105
* Рециклирана резeрвна 
част. Демонтираната 
резервна част подлежи на 
връщане.

Каталожен номер
2015153R*

600,00 лв.

Оригинална горивна помпа 
за високо налягане DAF  

Приложим при серия XF105/CF85
* Рециклирана резeрвна част. 
Демонтираната резервна част 
подлежи на връщане.

Каталожен номер
1668325R*

890,00 лв.

Оригинален воден 
радиатор DAF

Приложим при серия XF105

Каталожен номер
1861737

880,00 лв.

Оригинална въздушана 
възглавница DAF 

Приложима при сериите XF и CF
Продукта се избира по 
спецификация на автомобила

Каталожен номер
1794420

219,00 лв.

Оригинален амортисьор DAF 

Приложим при серия XF105

Каталожен номер
1944417/8

195,00 лв.

Оригинален маслен 
охладител DAF 

Приложим при серия XF105

Каталожен номер
1780140

950,00 лв.



ВСИЧКО ЗА ВАШИЯТ 
КАМИОН И РЕМАРКЕ

“TRP предлага гама от над 70 000 части за камиони,
ремаркета и консумативи за сервизи. Всички тези части 
отговарят на най-строгите изисквания за качество на DAF.  
Съответно и  гаранцията им е една година.
Освен TRP Оригинални части, ние предлагаме и огромен 
избор от OE производители. 
Така сме сигурни, че можем да предложим
пълна и актуална гама от резервни части, а нашите клиенти 
намират всичко необходимо на едно място.” 

“Въпреки, че вече 
предлагаме пълен 
асортимент от TRP 
и OE - продукти, 
ние непрекъснато 
разширяваме гамата си, 
за да удоволетворим 
клиентите си”

Thibaut Itzel 
Assistant Manager  
Product Management -  
PACCAR PARTS EUROPE



МИНИМАЛНА ЦЕНА

13,00 лв. № 1968436

Тресчотка за 
захващане на платно 
на ремарке TRP

4,90 лв. № 1968451

Ролков водач за 
странични завеси TRP

МИНИМАЛНА ЦЕНА

4,00 лв. № 1968463

TRP залепваща лента
Залепваща лента за платно TRP
Дължина: 5000мм.
Широчина: 100мм.
Цвят: сив

МИНИМАЛНА ЦЕНА

    

6,90 лв. № 1528534

TRP автомобилни 
крушки. Тип H7

МИНИМАЛНА ЦЕНА

УДОБСТВОТО НА 
DAF WEBSHOP

DAF Webshop е най-добрият инструмент 
за търсене и поръчване на резервни части 
директно от нас. С личен акаунт, можете лесно 
да откриете точните части за вашия камион 
и ремарке. Можете да проверите наличност 
и цена директно. И не на последно място 
нашият уеб магазин DAF е достъпен на вашия 
компютър, смартфон или таблет.

TRP амортисьор 
за ос на ремарке

E min 325 mm
F max 495 mm
A 76 mm
BPW

Каталожен номер
0907517

96,00 лв.

Автономна климатична 
система TRP SlimCool

Приложима при DAF CF/ XF 

Каталожен номер
1963745

2646,00 лв.

Въздушна възглавница TRP  

Приложима при ремаркета с 
оси SAF

Каталожен номер
1529746

105,00 лв.

Спирачен цилиндър 
TRP тип 16/24

Приложим при ремаркета с 
оси BPW

Каталожен номер
1966335

115,00 лв.



WWW.TRP.EU

ОТНОСНО ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ

НАПРАВЕТЕ ВИЗУАЛНА ПРОВЕРКА 
НА БОЛТОВЕТЕ НА КОЛЕЛАТА

Вашата климатична система DAF е 
заредена с хладилен агент R134a. 
Този продукт има своето въздействие 
върху околната среда. Един килограм 
R134a се равнява на 1,430 килограма 
CO2. Все още няма алтернатива, но 
междувременно продуктът става по-
оскъден и по-скъп. Трябва да го имате 
предвид, когато Вашия DAF се нуждае 
от ремонт на климатичната инсталация.

Чистител за  горивна система 
Отстранява отлаганията от биодизел
Възстановява работните характеристики 
на двигателя. Подобрява стартирането 
при студен двигател и оптимизира 
равномерната работа на двигателя.

Ново в нашата колекция: миниатюри на DAF XF и CF 2017/18. 
Това са уникални попълнения към всяка колекция.

DAF е с 90 годишен опит, а Pioneer с 80. Нашето 
дългогодишно сътрудничество продължава и до днес. 
При Вашия DAF дилър можете да получите информация 
за радиостанции, навигационни и мултимедийни 
системи на Pioneer!

С Checkpoint © можете веднага да 
видите дали гайките на колелата са 
разхлабени. Това спестява време и 
предотвратява инциденти. Попитайте 
ни за възможностите.

ПОЧИСТЕТЕ ГОРИВНАТА 
СИСТЕМА ОТ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

НАЙ-ДОБРИТЕ В МОДЕЛИТЕ

Много превозвачи и шофьори осъзнават колко е важно е да 
използват тахографа правилно. Въпреки това се откриват 
грешки по време на проверките. Трите най-често срещани  са: 
• Недостатъчна почивка
• Пропуски в данните 
• Шофиране без карта

ПИОНЕРИТЕ

ПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТАХОГРАФА

Лагер главина комплект FAG  
Приложима при ремаркета с оси 
SCHMITZ CARGOBULL

Каталожен номер
1964692

275,00 лв.

Спираловиден ел. кабел

Спираловиден ел. свързващ 
кабел 15 полюса, 3m.

Каталожен номер
1532915

85,00 лв.



НОВИ ОФЕРТИ
TRP накладки за оси на ремарке 
WVA 29195, 29175

с включен монтажен комплект
Haldex DBT22LT 

Каталожен номер
1962437

120,00 лв./к-т за една ос
110,00 лв./ к-т за три оси

TRP накладки за оси на ремарке 
WVA 29171, 29308, 29271

с включен монтажен комплект
BPW SB4309
Knorr SK7 

Каталожен номер
1961736

128,00 лв./ к-т за една ос
119,00 лв./ к-т за три оси

TRP накладки за оси на ремарке 
WVA 29318, 29328, 29319, 29329 

с включен монтажен комплект
SAF BI9 Schmitz SCB9010-10H43S7 

Каталожен номер
1970976

1 75,00 лв./ к-т за една ос
164,00 лв./ к-т за три оси

TRP накладки за оси на ремарке
WVA 29158, 29269, 29194
  
с включен монтажен комплект
Knorr SK7 

Каталожен номер
1962431

125,00 лв./ к-т за една ос
116,00 лв./ к-т за три оси

TRP спирачен диск

за ремарке
SAF - SKRB

Каталожен номер
1962334

110,00 лв.

TRP спирачен диск за 
ремарке

BPW - TSB4309

Каталожен номер
1964827

125,00 лв.

TRP спирачен диск 
за ремарке

Schmitz - 430/22.5”

Каталожен номер
1962335

135,00 лв.

TRP спирачен диск 
за ремарке

JOST DCA - 430/22.5”

Каталожен номер
1962311

100,00 лв.



Специалните оферти са валидни за посочения период. Всички цени са без ДДС. Посочените цени се отнасят за маркирания 
каталожен номер, за единична опаковка, до изчерпване на количествата. Ние си запазваме правото да промяняме цени, 
текстове и изображения. Изборът на резервни части се извършва по спецификация на превозното средство.

TD
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EU

BETTER SERVICE - BETTER DAF

TУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ ООД

1806 София, 
с. Горни Богров
бул. Ботевградско шосе 420,
тел: +359 (2)8138131/4

4108 Пловдив, 
Околовръстен път,
разклон за с. Марково
тел:+359 (0) 31122065
моб.: +359 (0) 884 601 890

9000 Варна,
Ул. Уста Кольо Фичето 25А
тел: +359 (0) 52 614200
моб.: +359 (0) 886 088 286

8000 Бургас,
местност Върли бряг
разклон за м. с. Върли бряг
моб.: +359 (0) 886 250 515

www.turbotrucks.bg
parts.bulgaria@th-group.eu

966,00 лв.

Оригинален въздушен 
охладител DAF 

Приложим при серия XF105 

Каталожен номер
1691392

69,00 лв.

Дехидраторен филтър 
за климатик DAF 

Оригинален филтър за 
климатична система
Корпус от материал, 
устойчив на корозия

Каталожен номер
2015071

Оригинален компресор 
за климатик DAF

Оригинален компресор за 
климатична система
Приложим при сериите CF и XF
* Рециклирана резeрвна част. 
Демонтираната резервна част 
подлежи на връщане.

Каталожен номер
2041760R*

520,00 лв.

Оригинален алтернатор DAF

Оригинален алтернатор DAF - 80A
Приложим при сериите CF85 и XF105
* Рециклирана резeрвна част. 
Демонтираната резервна част 
подлежи на връщане.

Каталожен номер
1976291R*

495,00 лв.


