
לחדשות החמות: היכנסו לדף הפייסבוק "משאיות דאף ישראל"

!KRONE-ו DAF הדואר בא היום, עם

מנהלי השירות שלכם
שירות זה MUST אצלנו ב"תשתית" - ושלושת מנהלי השירות 
האזוריים הם החוליה המקשרת בין המוסך והלקוח. שלושתם  
מאסטרים מוסמכים של דאף, בעלי ידע טכני רב ותודעת שירות 
גבוהה. הכירו את יורי וליקודבורסקי )מרכז(, אדי מירקיס )צפון( 

ורגב בראשית )דרום(. "אנחנו אחראים על הצד 
התפעולי והשירותי מול המוסכים המורשים, 

טיפול בתיקונים חריגים, ייעוץ למוסך 
ופתרון בעיות ספציפיות מול הלקוח", 
מסביר יורי, "למשל, כשאתם מתקשרים 
למוקד "תשתית24", ונדרשת תשובה 
טכנית מקצועית, השיחה תמיד תעבור 

לאחד מאיתנו". אז אל תשכחו:  הם פה 
כדי שתצאו מרוצים! 
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״הדאף והקרונה החדשים שדרגו לי את העבודה בגדול״, אומר חיים כהן, נהג ״דואר ישראל״ | חיים ונהגים
אחרים מספרים על הנוחות והפינוקים של המשאיות החדשות | מה הם אומרים? ִהפכו את הדף וִקראו!

חדשות
חטיבת תשתית מקבוצת תעבורה | דצמבר 2019

מוצרי DAF במבצע!

 DAF CF PURE לדוגמה: דגם משאית
EXCELLENCE 1:87 רק ב-80 ₪!  | 
היכנסו  והפרטים  המבצעים  לכל 
 DAF - לאתר דאף – אגף החלפים
Shop או סרקו בנייד את הברקוד.

עד 7% חיסכון חסכונית!הכי
בתצרוכת הדלק

ב-XF החדשה -
www.daf.co.il וזה בדוק!

!DAF מבצעים ומחירים חמים על קולקציית מוצרי

חיים כהן ומשאית ה-DAF XF PURE EXCELLENCE FTG 6X2 430 HP של "דואר ישראל" 



אני: אלכס מקרובסקי מכרמיאל.
עובד אצל: "הובלות אסלאן חאלד בע"מ" מנהריה, חברה עם 12 דאפים.

ותק: 14 שנים על דאף, כולן אצל חאלד.
נוהג על: DAF XF FAR 6X2 430 HP לבנה, עם ספוילר וכנפוני צד, יחידה מסוגה בארץ.
החוויה שלי: רק לאחרונה עברתי ל-XF  ואני נהנה מכל רגע. יותר גדולה, יותר חזקה, 
איזו נוחות. היה שווה לחכות לה. כנהג כאילו נולדתי מחדש. יוצא לעבודה בכיף, יותר 

שמח, יותר עירני, הנהיגה לא מעייפת. זו פשוט חוויית נהיגה חדשה.
מיוחד במשאית: היא לא סוס אלא שאסי ארוך, שבנינו עליו ארגז. הקבינה מוגבהת 
וזו תחושה אחרת בנהיגה. משאית ה-XF מיוחדת במראה שלה ומושכת הרבה מבטים. 
בתור הנהג הוותיק בחברה קיבלתי יד חופשית להגדיר מה אני רוצה: כנפונים, ספוילר, 
צופרי אוויר, מגיני רוח על החלונות, שליטה מלאה מההגה על כל המערכות של הרכב, 

בקיצור – מפנק.
שורה תחתונה: אין כמו הבעל בית שלי, אין כמו איתי המת"ל שלנו, ואין כמו דאף!

DAF XF זה כמו לעלות ליגה
אני: חיים כהן מאשקלון.

עובד אצל: "דואר ישראל".
ותק: כבר 30 שנה בענף, ועכשיו עם הכלים החדשים מרגיש שעליתי ליגה.

נוהג על: משאית DAF XF FTG 6X2 430 HP ונתמך KRONE – כלים שהדואר רכש 
לאחרונה, שניהם בצבע אדום קומפלט, עם התאמה מושלמת בין הגורר לנתמך.  

החוויה שלי: אני עובד על קו נתב"ג-מודיעין, מעמיס בשדה את כל החבילות מחו"ל, 
כל יום כ-100 טון. בפעם הראשונה אני חווה העמסה ופריקה מהירות, בלחיצת כפתור 
ועם "משחק" של כריות האוויר ליצירת השיפוע הנכון. זה חוסך לי הרבה עבודה פיזית, 

ועכשיו אני יורד מהאוטו רענן.
מיוחד במשאית: אוטו מפנק, גבוה, שקט מאוד, עם שדה ראייה מעולה וכושר העמסה 
גבוה. פעם ראשונה שיש בדואר טריילר כבד כזה שיכול להגיע למשקל כולל של 46 טון. 

שורה תחתונה: הדאף והקרונה החדשות שדרגו לי את העבודה, ובגדול!

DAF XF: היה שווה לחכות!

משאית ה-TATRA PHOENIX 14X12 של "עוז משא בע"מ"

DAF XF PURE EXCELLENCE FAR 6X2 430 HP-אלכס מקרובסקי ומשאית ה
של "הובלות אסלאן חאלד בע"מ"

  TATRA חיה ושמה
אני: אלכס גינזבורג מהוד השרון.

עובד אצל:  "עוז משא בע"מ", חברה לשירותי מנוף והובלות 
מבנים ומכולות מקבוצת עוז.

ותק: 18 שנה בחברה, מהנהגים הוותיקים.
נוהג על: TATRA PHOENIX 14x12 חדשה עם מנוף. משאית 
עם שבעה סרנים, מהם ארבעה מהוגים, שניים קדמיים ושניים 
אחוריים. משהו יוצא דופן, לא רק בישראל אלא גם בעולם. 
החוויה שלי: כלי חזק מאוד, שנותן חוויית נהיגה ועבודה 

ייחודית. מרכב ייחודי כזה רק טטרה מייצרת.
מיוחד במשאית: שלדה חייתית, העמסה של מנוף גדול 
)כ-65 מטר גובה( שאפשר להתקין כמוהו רק על משאית 
שבעה סרנים, התנהגות כביש מצוינת ועבירות מעולה בשטח. 
שורה תחתונה: שמח שהבוסים שלי, רפי כחלון וראובן אליהו, 
בחרו ללכת על הדגם הזה. עבורי כנהג זה עידן חדש מבחינת 

יכולות הרכב והנאה מהעבודה.

נהגים מספרים


