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Bewezen concept.
Nieuwe maatstaf!

A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

THE NEW XF PURE EXCELLENCE

Maak kennis met de nieuwe XF ... De evolutie van bewezen klasse. De verbeterde MX-11 en MX-13 PACCAR motoren 

hebben nieuwe vermogens om soepel op kruissnelheid te kunnen rĳ den en leveren remkracht van wereldklasse bĳ  lagere 

toerentallen. Geniet van de krachtige prestaties van de Traxon geautomatiseerde versnellingsbakken. De nieuw ontworpen 

cabine heeft daarnaast vele functies om het rĳ den nog aangenamer, veiliger en comfortabeler te maken! U zult met trots de 

beste truck rĳ den. Ga vandaag nog naar uw DAF concessiehouder voor een proefrit. 

DAF_Ad_XF_Driver_230x297.indd   1 31-05-17   11:55
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VAN   

WORD JIJ  
DE ZUINIGSTE 
CHAUFFEUR  
VAN HET JAAR?
KOM BEWIJZEN DAT JIJ ALS BESTE 
OVERWEG KUNT MET DE NIEUWSTE  
TECHNOLOGIEËN IN DE RENAULT  
TRUCKS T EN SCHRIJF JE IN VOOR  
DE OPTIFUEL CHALLENGE.

www.optifuelchallenge.be

ZUINIGE TRUCK  
ZOEKT ZUINIGE 
CHAUFFEUR 

Bij de Beste Logistik Marke awards van LOGISTIK 
HEUTE en de Bundesvereinigung Logistik (BVL) 
e.V., een verkiezing door lezers van het Duitse lo-

gistieke vakblad en experts die lid zijn van de Duitse lo-
gistieke vakvereniging, heeft Kögel de derde plaats in de 
wacht gesleept in de belangrijke categorie voor trailers 
en opbouwen. De 853 deelnemers konden in deze cate-
gorie een keuze maken uit 20 merken. Met 29,04 procent 
van de stemmen kwam Kögel slechts 5,88 procent te kort 
voor de tweede plaats. Op de prijsuitreiking namen Pe-
tra Adrianowytsch, managing director, en Oliver Dietrich, 
sales director voor de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk 
en Zwitserland), de trofee namens Kögel in ontvangst. 
Het is al de tweede keer dat de verkiezing door lezers en 
experts plaatsvindt. Er waren in totaal elf categorieën met 
meer dan 260 merken om uit te kiezen. Het waren al-
lemaal merken die het grootste deel van hun omzet in 
Duitsland realiseren en relevant zijn voor de markt. De 
merken waren genomineerd door een onafhankelijk co-
mité onder voorzitterschap van prof. dr. Christian Kille van 
de hogeschool Würzburg-Schweinfurt. Er namen 853 lezers 
en experts deel aan deze representatieve enquête. Iedere 
deelnemer moest in minstens negen van de elf catego-
rieën zijn stem uitbrengen. In totaal werden er 29.714 
stemmen uitgebracht. “De lezers, experts uit de branche 
en onze klanten rekenen het merk Kögel tot de top drie 
van beste trailer- en opbouwfabrikanten, waarvoor mijn 
hartelijke dank”, zegt Petra Adrianowytsch, managing di-
rector bij Kögel. “Wat ons bijzonder blij stemt, is dat de 
afstand ten opzichte van de tweede plaats zeer klein is en 
het merk Kögel in de branche het aanzien geniet dat wij 
voor ogen hebben.”

Kögel 
in top drie van beste 
logistieke merken
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www.mercedes-benz.com/roadefficiency

Lage totaalkosten
 + hoge veiligheid 
 + hoge inzetbaarheid

Efficiëntie over de hele lijn.
Bezoek ons in Paleis 1 tijdens Truck & Transport 2017 
van 13 tot en met 16 januari.
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De milieukost van het wegvervoer levert een dankbaar argument voor tal van betrokken 

partijen om op de sector te schieten. Fijnstof, verkeersoverlast en ongevallen zijn de 

meest aangehaalde argumenten om de vrachtwagen en vooral zijn chauffeur in de 

ban te kunnen slaan. Dat eindgebruikers en verladers steeds meer goederen laten 

vervoeren, dat die goederen op steeds kortere termijn en over grotere afstanden 

tot aan de voordeur van de koper moeten worden gebracht: het interesseert de 

beleidsmakers overduidelijk geen zier.

En toch gloort er verandering aan de horizon. In de loop van 2017 komt er in de 

Verenigde Staten een nieuwe truck op de markt, die hetzelfde grensverleggende 

effect zou kunnen hebben als de lancering van de Tesla elektrische personenwagen. 

De Nikola, eveneens genoemd naar Nikola Tesla, is een truck met een elektrische 

aandrijflijn, waarvan de batterij gevoed wordt door brandstofcellen. De waterstof 

voor die brandstofcellen wordt aangemaakt met zonne-energie. De wagen levert een 

vermogen van 1000 pk en zou in leasing iets goedkoper zijn dan een dieseltruck van 

500 pk.

Als deze truck inderdaad op de markt komt, zou het op korte termijn een gamechanger 

kunnen worden, om het met een typisch Amerikaanse uitdrukking onder woorden te 

brengen. Het zou het begin kunnen zijn van een tijdperk van energieonafhankelijkheid. 

Want water en zonlicht zijn alvast in Europa probleemloos beschikbaar. We houden de 

vinger aan de pols bij Nikola, in de loop van volgend jaar.

En we wensen u en de uwen alle succes en gezondheid in 2017, namens de hele 

Transporama-ploeg.

Hoofdredacteur

Jan Voet

BREEKT HET EINDE VAN EEN 
TIJDPERK AAN?

TRUCK OF 
THE YEAR

VAN OF 
THE YEAR

BUS OF 
THE YEAR

COACH OF 
THE YEAR

PICK-UP 
AWARD
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STEEKVLAMPOLITIEK
De Europese eenheidsmarkt heeft zonder enige twijfel een groot aantal voordelen 

gebracht. Een hogere welvaart, meer economische groei en minder tijdsverlies aan de 

grenzen. Maar er waren ook al snel punten van kritiek: de wetgeving was te vaag op een 

aantal punten en de controle binnen de lidstaten liet te wensen over. 

In België zijn de controles op buitenlandse chauffeurs die in ons land werken, in de 

voorbije jaren meer en meer opgevoerd. De Belgische staat loopt immers inkomsten mis 

door het uitvlaggen van activiteiten. De reactie vanwege de overheid wordt feller: het 

ingrijpen van het gerecht bij Group Jost is daar een duidelijk voorbeeld van. Zonder enige 

uitspraak te willen doen over deze specifieke zaak: misbruiken moeten aangepakt worden, 

op concurrentievervalsing tegen te gaan, maar ook om sociaal onaanvaardbare toestanden 

te stoppen.

De vraag is alleen of het niet beter zou zijn de oorzaak aan te pakken: de zeer hoge 

loonkosten in België en in andere West Europese landen. Als die meer in lijn komen de 

liggen met de rest van Europa, wordt de reden waarom Belgische ondernemingen zo vaak 

uitvlaggen, meteen weggenomen. 

In de voorbije maanden heeft dit blad stormachtige wateren moeten 

doorploegen. Een ingrijpende herstructurering heeft ons terug met winst doen 

aanknopen. Tijdens onze afwezigheid hebben tientallen telefoontjes en mails 

gekregen van lezers die zich afvroegen waar Transporama bleef. We willen 

ons verontschuldigen voor de vertraging en u allen bedanken voor uw geduld.

TRUCK OF  
THE YEAR

VAN OF  
THE YEAR

BUS OF  
THE YEAR

COACH OF  
THE YEAR

PICK-UP 
AWARD
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Meer dan 80 jaar geleden, in 1936, 
bouwde Mitsubishi zijn eerste vier-
wielaangedreven auto, de PX33. De 

eerste echte offroader, de Pajero, kwam er in 
1982 en is ondertussen al bijna 40 jaar lang 
een referentie in zijn segment.
De RACB heeft een ruime ervaring opgebouwd 
in het geven van rijvaardigheidstrainingen.
Samen vormen ze een gedroomde combinatie 
om plezierige en doorgedreven offroadopleidin-
gen aan te bieden, en wel in drie programma’s:

Niveau 1: Kennismaking met offroadrijden, zo-
wel theoretisch als in de praktijk, met lichte ter-
reinoefeningen. (halve dag, 250 euro)
Niveau 2: Een meer doorgedreven opleiding. De 
praktische terreinoefeningen zijn een pak pitti-
ger, met onder meer gekruiste bruggen en het 
bedwingen van steile, gladde hellingen. (hele 
dag Niveau 1 + 2, 400 euro)
Niveau 3: Vanaf 2018 kan al wie Niveau 1 en 
2 onder de knie heeft voluit gaan. We leren 

werken met een lier, water doorwaden, zware 
hindernissen analyseren en overwinnen… (hele 
dag, 400 euro)

Uiteraard worden deze trainingen gegeven in 
alle modellen van Mitsubishi’s SUV-gamma, van 
de ASX over de Outlander tot de L200 en de 
Pajero. Volgend jaar wordt daar nog de gloed-
nieuwe Eclipse Cross aan toegevoegd, om te be-
wijzen dat ook een sportieve SUV van Mitsubishi 
zijn 80-jarige erfenis niet verwaarloost.

Iedereen kan zich inschrijven voor deze cursus-
sen  bij een erkend Mitsubishi-concessiehouder 
in de buurt, op de website van Mitsubishi Belux 
of bij via de RACB. Deelnemers krijgen ter plekke 
softdrinks en een sandwichlunch, bovenop een 
halve of hele dag offroadfun op het domein van 
het kasteel van Chérimont in Andenne. 

Mitsubishi + RACB = 
Mitsubishi Offroad Academy

PICK UP   

Mitsubishi Motors Belux 

en RACB bundelen 

hun expertise in de 

‘Mitsubishi Offroad 

Academy powered by 

RACB’. Deze unieke 

academie biedt de 

mogelijkheid om kennis 

te maken met het plezier 

van offroadrijden en 

ervaring op te doen bij 

het rijden op alle soorten 

onverhard terrein onder 

vakkundige begeleiding 

en in de meest veilige 

omstandigheden. www.mitsubishi-motors.be
www.racb.com/nl/academy



50 VDL SB-4000 chassis  
voor streekbussen Jeruzalem

Een groot deel 
van dit succes 
dankt Tashtit aan 
haar diepgaande 
kennis van de 
marktbehoeften, 
haar reguliere 
informele 
klantcontacten, 
de snelle 
beschikbaarheid 
van onderdelen 
en de 24-uurs 
reparatiediensten.

VDL Bus & Coach heeft 50 VDL SB-
4000 chassis verkocht aan Tashtit, 
die momenteel worden geleverd. 

Deze chassis zijn bestemd voor streek-
bussen in de gemeente Jeruzalem. Voor 
een periode van 1 jaar zijn 2 stadsbussen 
en 1 streekbus met het VDL Bus & Coach 
chassis SB-4000 ingezet bij diverse ver-
voersbedrijven in Israël. De proefperiode is 
succesvol verlopen met als resultaat deze 
vervolgorder van 50 SB-4000 chassis.

VDL SB-4000 CHASSIS
De SB-4000 chassis zijn voorzien van 
een FPT Euro 6 motor en ZF automati-
sche versnellingsbak. De chassis worden 
bij de lokale bodybuilder Merkavim van 
een Mars streekbus body voorzien en 
dragen zo bij aan de lokale werkvoor-
ziening. Merkavim is Israëls grootste 
busfabrikant en ontwikkelt, ontwerpt 
en produceert geavanceerde modellen 
voor alle marktsegmenten.

TASHTIT – TAAVURA
Met 5.000 medewerkers en meer dan 
40 bedrijven is de Taavura Group één 
van de grootste bedrijven in Israël. Tash-
tit is Taavura’s commerciële divisie en 
importeert, distribueert en onderhoudt 
bouwmachines, trucks en bussen. In de 
Israëlische trucksector heeft Tashtit een 
leidende marktpositie. Een groot deel 
van dit succes dankt Tashtit aan haar 
diepgaande kennis van de marktbehoef-
ten, haar reguliere informele klantcon-
tacten, de snelle beschikbaarheid van 
onderdelen en de 24-uurs reparatie-
diensten. De laatste jaren heeft Tashtit 
de productlijn uitgebreid met nieuwe en 
innovatieve merken in het heavy com-
mercial vehicle segment, met als doel de 
klanten een nog completere en allesom-
vattende oplossing te bieden. In totaal 
heeft VDL Bus & Coach sinds 1995 zo’n 
1.200 chassis en bijna 200 Light Low En-
try bussen aan Israël geleverd. 
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Met de H350 

heeft Hyundai 

schokgolven door de 

bestelwagenwereld 

gejaagd: de nieuwe grote 

besteller van het merk 

kan onmiddellijk een 

hartig woordje meepraten 

met de gevestigde 

waarden, zeker als het 

op rij-eigenschappen, 

afwerking en nuttige last 

aankomt.

Hyundai kon dan ook moeilijk anders dan de 
wagen aanbieden met een dubbele cabine. 
Die formule kent meer en meer succes: kleine 
zelfstandigen kunnen hun gezin in het week-
end meenemen in de wagen van de zaak, 
grote vloten kunnen een ploeg van 5 of 6 per-
sonen met alle denkbare materiaal en gereed-
schap vlot ter plaatse krijgen.
En het moet gezegd: ook deze keer treft 
Hyundai  het doel weer vol in de roos. Met een 
ruime en bijzonder goed afgewerkte cabine, 
is deze H350 een concurrent van de grotere 
bestelwagens, die in Duitsland courant “de 
Sprinterklasse” genoemd worden. De tegen-
standers zijn dan ook van geen kleintje ver-
vaard in deze categorie. Toch is Hyundai er in 
geslaagd van zijn debuut in deze klasse een 
heel sterke opener te maken.

RIJDEN
De aandrijflijn bestaat uit een 2.497 cm³ grote 
CRDi-dieselmotor met common-rail, die op de 
Belux-markt altijd 150 pk levert en een koppel 
van 373 Nm. De versnellingsbak heeft 6 gang-
en en schakelt vlot en soepel van verzet naar 
verzet. De pook staat op het dashboard, valt 
perfect in de hand en laat vlot doorschuiven 
van links naar rechts toe.
De wagen was al beschikbaar in 5 koetswerk-
varianten: de Van in korte (5,5 meter) en lan-
ge (6,2m) versie, de Truck (chassis-cabine) in 
korte en lange versie, en tot slot de Minibus. 
Die laatste is altijd 6,2 meter lang. Enkel de 
H350 Minibus krijgt een krachtiger variant van 
de 2,5 l motor met 170 pk.
De versie met dubbele cabine die we testten, 
werd opgebouwd op basis van de 5,5 m lange 

Hyundai H350 dubbele cabine

Hyundai kan van bij zijn debuut een hartig woordje meespreken in deze klasse.

VAN   
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De afwerking van dashboard mag gezien worden.

Er blijft een massa laadruimte ter beschikking

variant. De wagen heeft een 1,28 cm brede 
schuifdeur, die royaal plaats biedt aan de pas-
sagiers op de achterbank. De deur is ook voor-
zien van een ruit, wat ondermeer helpt om het 
uitzicht op kruispunten te verbeteren.
Hyundai monteert uitstekende spiegels op deze 
H350, zodat je geen last hebt van blinde hoe-
ken rond het voertuig. Het lijkt een detail, maar 
voor een wagen die een groot deel van zijn le-
ven in druk stadsverkeer zal doorbrengen, zijn 
goede spiegels een zaak van levensbelang.

De instap is goed in deze H350, wat in deze 
klasse van belang is voor voertuigen die aan 
de slag zijn in bijvoorbeeld pakketdiensten. Je 
hebt gelukkig voldoende plaats om je linker-

En het moet gezegd: 
ook deze keer 
treft Hyundai het 
doel weer vol in 
de roos. Met een 
ruime en bijzonder 
goed afgewerkte 
cabine, is deze H350 
een concurrent 
van de grotere 
bestelwagens.

voet kwijt te kunnen, iets wat in deze klasse 
niet evident is. Evenmin evident is de uitste-
kende afwerking van het dashboard. Hyundai 
kan hier met de hand op het hart claimen 
dat de boordplank niet zou misstaan in een 
personenwagen. Er zijn meer dan voldoende 
opberg- en aflegvakken, hoewel veel bestel-
wagens er ondanks die voorzieningen vaak 
uitzien alsof er een papierbom is in afgegaan...
Sturen doet deze Hyundai goed, zonder uitge-
sproken onderstuur. De achterwielaandrijving 
steekt daar een handje toe, net als de uiste-
kende vooras. De ingenieurs van Hyundai heb-
ben hier uitstekend werk geleverd.
Het veercomfort is zonder meer correct. We 
reden in een ongeladen variant, die gelukkig 
geen last had van een nukkige achteras. Nogal 
wat bestelwagens hebben een achterophan-
ging die soms erg droogjes reageert in onbe-
last toestand. Het bijkomende tussenschot en 
de achterbank voegen natuurlijk iets toe aan 
de belasting van de achteras, maar dat is niet 
van aard om een groot verschil te maken.
Achter dat tussenschot zit een grote laadruim-
te, die door het hoge dak van het testvoertuig 
toeliet er in recht te staan. Wie deze wagen wil 
inzetten als technisch ondersteuningsvoertuig, 
kan hier probleemloos een atelierinrichting in 
kwijt. Een laatste sterk punt van deze H350 is 
de garantieregeling: 3 jaar met een onbeperkt 
aantal kilometers. 

Jan Voet

3 zitplaatsen achterin bieden meer dan voldoende ruimte.

Er zit geen trede tussen de voorste cabine en  
de zitplaatsen achteraan.



Canter 9C18 
met Duonic

Een kennismaking met de fors verbe-
terde Fuso Canter met Duonic leverder 
alvast een bijzonder laag verbruik op: 

nauwelijks 9 liter dankzij de versnellingsbak 
met dubbele koppeling. Een kort verslag. De 
Canter biedt door zijn frontstuurcabine een 
bijzonder grote nuttige lengte in relatie met 
de wielbasis. De testwagen had geen ballast, 
maar was voorzien van een kastopbouw met 
hydraulische laadklep van Dhollandia. Er was 
ook aan een goed aansluitende dakspoiler 
gedacht. In de cabine van deze lichte truck 
is voor voldoende ruimte en aflegvakken 
gezorgd, maar Fuso opteert nog voor hard 
aanvoelende plastics en dat is jammer. De 
instap, spiegels en algemene ergonomie is 
goed, met een uitstekend zicht op kruispun-
ten door de slanke A-stijlen van de cabine.

RIJDEN
De diesel is goed hoorbaar, maar werkt bij-
zonder goed samen met de Duonic. De bak 
schakelt logisch, vlot en vooral boterzacht. 
Fuso heeft hier sinds de introductie van deze 
unieke versnellingsbak een flinke evolutie 
doorgemaakt. Er is ook een motorrem ge-
monteerd, die bij lange afdalingen handig 
is. Ze moet wel ondersteunt worden met 
de bedrijfsrem, maar op zich is dit een zeer 

praktische en goed werkende hulprem. Met 
de Duonic biedt Fuso een Canter aan die uit-
stekend geschikt voor stadsverkeer en distri-
butiewerk. Wie zijn Canter vooral gebruikt als 
mobiel atelier en eerder weinig kilometers 
rijdt, kan uiteraard ook voor deze oplossing 
kiezen. Een lager brandstofverbruik is altijd 
meegenomen. 

 
Jan Voet
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TRUCK   



ORES is de grootste beheerder 
van gas- en elektriciteitsnet-
werken in Wallonië. Het be-

drijf dat 2.350 medewerkers telt, zet 
voor zijn activiteiten een vloot van 
1.050 voertuigen in. Daaronder 140 
trucks van meer dan 7,5 ton, waarvan 
Renault Trucks er nu 107 geleverd heeft.  

Als intercommunale werkt ORES bij de 
aankoop van zijn vloot met openbare aan-
bestedingen. Renault Trucks, dat vijf jaar 
geleden een eerste levering voor ORES 
verzorgde, heeft onlangs de eerste voer-
tuigen uit de tweede aanbesteding op rij 
die het binnenhaalde, geleverd. Benoît 
Regnier, transportdirecteur van ORES:
”We hebben net een K460 6x6 in ont-
vangst genomen die we voor heel uit-
eenlopende opdrachten inzetten, van 
het vervangen van een paal die bij een 
verkeersongeval afgebroken is, tot de in-
gebruikneming van een gasleiding. Voor 
dezelfde toepassingen hebben we al een 
Kerax, een C 6x2 en vijf exemplaren van 

de C 4x2, zodat elke regio nu een eigen 
kraanwagen heeft.” 

Naast die kraanwagens zet ORES ook tot 
ateliers omgebouwde trucks in voor het 
gasnetwerk, en vooral vrachtwagens met 
hoogtewerkers voor het beheer van het 
elektriciteitsnet. Het gaat meer bepaald 
om 82 Midlums (waaronder 17 4x4-uit-
voeringen), 7 stuks van de D12, 7 stuks 
van de D10, 3 Midliners et 3 Masters. 
Die voertuigen die met eigen middelen 
gefinancierd worden, rijden gemiddeld 
20.000 km per jaar en blijven 10 jaar in 
dienst. En vanaf nu wordt voor elke nieu-
we aankoop ook een onderhoudscontract 
voor 10 jaar afgesloten.

WAARDEVOLLE OPLEIDINGEN
De voertuigen van ORES die over 18 sites 
verspreid zijn, worden onderhouden door 
de concessiehouder van Renault Trucks die 
het dichtst bij de respectieve uitvalspunten 
ligt. Zeven medewerkers van ORES staan 
in voor het beheer van de volledige vloot. 

Onder leiding van Benoît Regnier plannen 
ze ook de bezoeken aan de technische 
controle en beperken ze de stilstand van 
de voertuigen tot een minimum. 

”Van bij het begin hebben we uitsteken-
de contacten met Renault Trucks dat ons 
een heel goede opvolging biedt. Meer 
bepaald organiseert het bedrijf bij elke 
levering een aangepaste opleiding. Onze 
medewerkers zijn in de eerste plaats elek-
triciens en gaswerkers. Ze zijn niet altijd 
gewend om met een truck te rijden. Die 
opleiding door Renault Trucks is belangrijk 
om de afmetingen van het voertuig in te 
schatten, en om er als een goede huisva-
der en op een milieuvriendelijke manier 
mee om te gaan.”

Binnenkort ontvangt ORES zijn D Wide 
CNG 4x2 van 19 ton. Dat wordt het eer-
ste voertuig van Renault Trucks met een 
aardgasmotor in België. Als beheerder van 
het gasdistributienetwerk, is het maar nor-
maal dat ORES het voorbeeld geeft ... 

Meer dan 100 Renault Trucks voor Ores

11TRANSPORAMA •  378
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De ambities zijn steil, bij Ford Truck. 
Zeg trouwens niet meer Ford Otosan, 
het merk heeft een compleet nieuw 

imago meegekregen en de aanval op de Eu-
ropese markt is ingezet. Met Turkije als sterk 
groeiende thuismarkt en een een behoorlijk 
robuuste aanwezigheid in het Midden Oosten 
en Afrika, heeft Ford Trucks behoorlijk aan de 
weg getimmerd in het recente verleden. Ook 
in Noord-Afrika is het merk aanwezig. Vooral 
de werfvoertuigen van Ford Trucks hebben 
bij de grote bouwprojecten een goede naam 
voor zichzelf weten te maken.

En nu zijn er steile ambities voor Europa. 
Vergeet het Ford Otosan uit het verleden, 
transporteurs uit Polen, Slovakije, Tsjechië, Bul-
garije, alle Balkanlanden en Roemenië zullen 
binnenkort een Ford Truck kunnen bestellen. In 
Roemenië worden de wagens ingevoerd door 

Cefin, dat vroeger Iveco in het land invoerde. 
Ford Truck wil op die markten aan de slag met 
trekkers voor de lange afstand, distributiewa-
gens en werfvoertuigen. Bij Cefin konden we 
alvast een blik werpen op trekkers en werf-
wagens. In de trucks kan je voor twee Dura-
torq motoren kiezen, die allebei aan de euro 
6 norm voldoen en gekoppeld worden aan de 
nieuwste versie van de ZF Traxon. De kleinste 
krachtbron heeft een longinhoud van 9 liter en 
is goed voor 330 pk en 1.300 Nm koppel. De 
grotere motor levert 420 of 480 pk, koppels 
bedragen respectievelijk 2.150 en 2.500 Nm. 
Zonder meer correcte cijfers, waarmee de aan-
drijflijn van deze truck zich kan meten met alle 
courante Europese merken. De Turkse inge-
nieurs van Ford Truck zijn bepaald niet zuinig 
geweest met het monteren van de verplichte 
elektronische beschermengelen. De wagens 
kunnen naast de motorrem ook optioneel van 

Ford 1848 T 

Ford Truck liet ons kort rijden met de 1848 T uitvoering. Een wagen met een prima aandrijflijn.

Een nieuw truckmerk 

dat zijn eerste stappen 

op de Europese markt 

zet: dat mag een blad als 

Transporama niet aan 

zijn neus laten voorbij 

gaan. Dat was dan ook 

de insteek toen we naar 

Roemenië trokken, om  

de nieuwe Ford 1848 T 

aan de tand te voelen.  

Een verslag.

TRUCK   
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Het design van de cabine is wel even wennen...

een intarder worden voorzien. De motorrem 
geeft 400 kW continu remvermogen, bij de in-
tarder komen daar nog eens 600 kW bovenop. 

NAAR EUROPA
Het ziet er naar uit dat de Oost-Europese lan-
den slechts de eerste stop zullen zijn voor 
Ford Truck. Roemenië zet de toon voor de 
manier waarop deze markten moeten worden 
bewerkt. Bij Cefin konden we praten met Di-
ana Alexe, marketing manager. Ze gaf eerst 
een uitgebreid overzicht van de omvang de 
Roemeense vrachtwagenmarkt. In 2015 wer-
den 12.709 vrachtwagens ingeschreven met 
Roemeense nummerplaten. In 2016 was dat 
aantal al toegenomen tot 16.851 eenheden. 
Om maar even aan te geven dat Roemenië 
een sterke economische groei kent, die boven-
dien wordt aangezwengeld door een investe-
ringsprogramma van de Roemeense regering. 

Daarbij gaat het vooral om het uitbreiden en 
veiliger maken van het wegennet, dat in het 
beste geval nog de stempel van het communis-
tische regime draagt. De positieve impact op de 
Roemeense economie is erg groot. 

In Roemenië is Ford een zeer hoog gewaar-
deerd merk, ook al omdat het blauwe ovaal er 

een assemblagefabriek heeft. Interessant is ook 
dat de Roemeense transporteurs voor specifie-
ke niches, zoals ondermeer houttransport, liefst 
beroep doen op gebruikte voertuigen uit West-
Europa. Dat komt omdat de investering voor 
een nieuwe houttruck nog altijd teveel kapitaal 
vraagt van de gemiddelde Roemeense onder-
nemer. Om in de markt een plaats te veroveren, 
moet mevr. Alexe agressief te werk gaan: de 
ambitie bedraagt 6 % van de markt in 2017, 
waarvan 10 % in de werfvoertuigen (!). Ford 
Trucks heeft daartoe aan verschillende tenders 
deelgenomen. In december van vorig jaar, wer-
den hen een aantal 8x4 kippers toegewezen.

Het interessantste aspect van deze nieuwe 
Ford Truck is de lage nieuwprijs. Voor minder 
dan 70.000 euro tik je een nieuwe wagen op 
de kop. In Roemenië kan je bovendien een 
financiering krijgen van 2,99 %, wat ruwweg  
1 tot 1,5 % lager is dan bij de lokale banken. 

RIJDEN
We hebben kort met de 1848 T gereden. En 
dan bedoelt schrijver dezes ook echt wel kort: 
ongeveer 20 minuutjes... De wagen was bo-
vendien niet geladen. Onvoldoende dus om 
tot enige conclusie te komen die de moeite 
van het publiceren hier waard is. Wat ik wel 
kan meegeven: we hebben deze truck niet op 
foutjes kunnen betrappen. De Traxon schakelt 
traag, maar dat kan ook aan het feit gelegen 
hebben dat de aandrijflijn niet werd belast. 

De truck stuurt redelijk goed. Het enige punt 
van kritiek is de kleine cabine, maar we heb-
ben uit goede bron vernomen dat er een gro-
tere stuurhut zit aan te komen. Ford Trucks 
heeft gesteld dat de jury van IToY, waartoe dit 
blad behoort, deze trucks uitgebreid zal mo-
gen testen... met ballast deze keer. Met een 

Nieuw is Dynamic 
Cruise, die het 
karakter van de 
Cruise Control 
aanpast aan de 
verschillende 
rijomstandigheden

Binnenin kom je her en der onderdelen van  
de Transit tegen.

Ford Truck heeft een reputatie van degelijkheid en 
betrouwbaarheid opgebouwd met zijn werfwagens.

De Roemeense regering investeert vanaf dit jaar  
veel geld in het wegennet.

De testrit was te kort om er echte conclusies  
aan te verbinden.
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Cefin importeert Ford Trucks in Roemenië.Voor de prijs van een degelijke tweedehandswagen tik je 
bij Ford Trucks een compleet nieuwe truck op de kop.

Wij reden met een rood exemplaar, maar slechts over een heel korte afstand.

grotere cabine is deze truck een concurrent 
waarmee de traditionele truckmerken maar 
best rekening mee houden. Het design van 
de wagen is op z’n meest vriendelijk gezegd 
nogal opvallend, maar de aandrijflijn kan de 
concurrentie probleemloos partij geven. In 
het interieur kom je erg veel schakelaars en 
schermpjes uit de Transit-reeks van Ford te-
gen, maar dat is eerder een positief dan ne-
gatief punt. Ook de instaptreden staan goed 

geschraagd ten opzichte van elkaar, wat 
instappen makkelijk, veilig en comfortabel 
maakt. Een gevolg van de smalle cabine. 

FORD TRUCK
Dat de 7 merken die momenteel in West Euro-
pa actief zijn op de vrachtwagenmarkt, vroeg 
of laat nieuwe concurrenten gaan krijgen, staat 
min of meer vast. Vraag is niet of dit gebeurt, 
de vraag is eerder wanneer. Het ziet er naar 

uit dat Ford Truck volop bezig is ervaring op 
te doen in het oosten van Europa, om later 
verder door te stoten. Alvast de lage prijzen 
voor deze truck en de uitstekende aandrijflijn 
maken er een te duchten tegenstander van. 
Met een grotere stuurhut zou deze wagen wel 
eens snel een stuk van de koek van de vracht-
wagenmarkt naar zich toe kunnen halen. 

 
Jan Voet



Standard spoorassistent en 
Attention Assist
 + Active Brake Assist 4
 + Sideguard Assist

Veiligheid over de hele lijn.
Active Brake Assist 4 en Sideguard Assist zijn als optie leverbaar, in combinatie 
met veiligheidspakketten tegen een extra aantrekkelijke prijs. 
Uw Mercedes-Benz dealer vertelt u graag meer.

www.mercedes-benz.com/roadeffi  ciency
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Het nieuwe online fleet-management-
systeem DAF Connect geeft ruimte 
aan een nóg verdere efficiencyver-

hogingen. De nieuwe generatie CF en XF 
biedt bovendien meer laadvermogen en een 
vernieuwd interieur en exterieur voor het 
hoogste chauffeurscomfort en de grootste 
aantrekkingskracht. De nieuwe serie trucks 
garanderen de laagste bedrijfskosten en de 
hoogste inzetbaarheid.

“Bij de ontwikkeling van de nieuwe generatie 
CF- en XF-trucks hebben we voortgeborduurd 
op de uitstekende reputatie die onze Euro 6 
trucks op het gebied van brandstofefficiency, 
betrouwbaarheid en chauffeurscomfort heb-
ben opgebouwd in Europa. De nieuwe CF en 
XF bieden daardoor de best mogelijke oplos-
singen voor zowel de klant als de chauffeur”, 
aldus Preston Feight, president-directeur van 

DAF Trucks. “Ondersteund door toonaange-
vende services en een uiterst professionele 
dealerorganisatie, zijn de nieuwe CF- en XF-
trucks - die in de zomer van 2017 in productie 
gaan - het summum voor de eigenaar en de 
droom van elke chauffeur.”

HOGERE BRANDSTOFEFFICIENCY 
EN MEER VERMOGEN EN KOPPEL 
BIJ LAGERE TOERENTALLEN
De toonaangevende brandstofefficiency is het 
resultaat van de volledig geïntegreerde en in-
novatieve aandrijflijn met een optimale inter-
actie tussen motor, nabehandelingssysteem, 
transmissie en achterassen. Er is alles aan ge-
daan om het uiterste uit elke druppel brandstof 
te halen om te komen tot de laagst mogelijke 
‘total cost of ownership’; volledig in lijn met de 
DAF Transport Efficiency-filosofie.
De luchthuishouding van de PACCAR MX-mo-

De nieuwe DAF CF en XF

DAF introduceert de nieuwe generatie CF en XF trucks.

DAF introduceert de 

nieuwe generatie CF 

en XF trucks, die een 

nieuwe norm zetten 

in transportefficiency 

en chauffeurscomfort. 

Vernieuwingen aan 

de motoren, nieuwe 

aandrijflijnen en 

aerodynamische 

optimalisaties zorgen 

voor een tot wel 7%  

lager brandstofverbruik. 

TRUCK   
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De cabine van de nieuwe CF en XF blijft de benchmark in chauffeurscomfort.

toren is verder verbeterd door toepassing van 
een nieuwe en nóg efficiëntere turbocompres-
sor, een nieuw EGR-systeem en een nieuw 
ontwerp van de klepbediening. De warmte-
huishouding is verbeterd door de ontwikkeling 
van een nieuw verbrandingssysteem, waarbij 
nieuwe zuigers, verstuivers en inspuitstrate-
gieën worden toegepast, naast een hogere 
compressieverhouding. Voor het laagst moge-
lijke brandstofverbruik worden nieuwe, uiterst 
efficiënte koel-, stuur- en oliepompen met 
variabel toerental toegepast om het hoogste 

De nieuwe serie 
trucks garanderen de 
laagste bedrijfskosten 
en de hoogste 
inzetbaarheid. 

De chauffeur kan de schakelaars goeddeels naar eigen voorkeur in het dasboard klikken
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mechanische rendement te realiseren.
Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwikkelen 
van de nieuwe aandrijflijnen, was het verlagen 
van het motortoerental voor een toonaange-
vende brandstofefficiency. Het maximumkop-
pel van de PACCAR MX-11 en MX-13-motoren 
is aanzienlijk verhoogd en reeds beschikbaar 
bij 900 toeren per minuut om rijden bij lage 
toerentallen mogelijk te maken. De krach-
tigste motor is de PACCAR MX-13-motor met 

390 kW/530 pk. Deze is goed voor 2.600 Nm 
bij 1.000 toeren per minuut.

EFFICIËNTE ACHTERASSEN 
De achterassen zijn doorontwikkeld. Er zijn nu 
snellere eindreducties beschikbaar tot 2,05:1. 
Die maken het mogelijk met kruissnelheden 
van 85 km/h te rijden bij slechts 1.000 – 1.040 
toeren per minuut, afhankelijk van de specifi-
caties van de drijflijn. Bij de nieuwe generatie 

Nieuw is Dynamic 
Cruise, die het 
karakter van de 
Cruise Control 
aanpast aan de 
verschillende 
rijomstandigheden

De nieuwe naamplaat met het DAF-logo heeft met chroom omrande letters.Accenten in de bumper en zonnekap verlenen het exterieur 
een extra gevoel van rijkdom.

Het typeplaatje in de treeplank.
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De nieuwe Exclusive Line vormt het toppunt van luxe en comfort en is beschikbaar voor zowel de nieuwe CF als de nieuwe XF.

De Exclusive Line onderscheidt zich door een cognackleurig 
dashboard en cognackleurige portierpanelen.

De chauffeur kan de schakelaars goeddeels naar eigen voorkeur in het dasboard klikken
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achterasdifferentiëlen zijn kroonwiel en pignon 
geheel nieuw ontworpen voor een optimale 
levensduur en efficiëntie en extreem lage ge-
luidsniveaus. Door gebruik te maken van olie 
met een lage viscositeit enerzijds en door toe-
passing van lagere olieniveaus in de achteras-
sen anderzijds, wordt de brandstofefficiency 
verder vergroot. Daaraan dragen ook de wrij-
vingsarme wielnaaflagers bij.

DE TRAXON-VERSNELLINGSBAK  
IS STANDAARD
Standaard op de nieuwe CF- en XF-serie is de 
nieuwste generatie TraXon geautomatiseerde 
versnellingsbakken, waarbij 12 versnellingen 
standaard zijn en 16 versnellingen optioneel. 
Minder wrijvingsverliezen, nog sneller opscha-
kelen en nog meer gebruik van EcoRoll dragen 
bij aan een ongekend laag brandstofverbruik. 
Bovendien wordt het chauffeurscomfort ver-
hoogd door de stille en soepele werking en 
de nauwkeurige bediening van de koppeling. 
Minstens zo belangrijk is dat de spreiding van 
de overbrengingsverhoudingen zorgt voor een 
perfecte manoeuvreerbaarheid, ook wanneer 
snellere drijflijnen worden gebruikt.

GEAVANCEERDE 
SOFTWAREFUNCTIES  
VOOR DE AANDRIJFLIJN
De nieuwe CF en XF hebben een volledig 
nieuwe elektrische en elektronische architec-
tuur. Deze kent een nieuwe regelunit die de 
verschillende componenten van de aandrijflijn 
geïntegreerd aanstuurt. Functionaliteiten zoals 
EcoRoll en Cruise Control zijn verder uitgebreid. 
Nieuw is Dynamic Cruise, die het karakter van 
de Cruise Control aanpast aan de verschillende 
rijomstandigheden. Dankzij een verdere inte-
gratie van Predictive Cruise Control (PCC) en 
EcoRoll, wordt de transmissie van de nieuwe CF 
en XF bij een beklimming eerder dan voorheen 
in ‘neutraal’ gezet. Dat gebeurt zodra massa en 

De cabine van de 
nieuwe CF en XF blijft 
de benchmark in 
chauffeurscomfort.

De XF Super Space Cab blijft de ruimste cabine op de markt met een totaal volume van meer dan 12,6 m3.

Een met leder bekleed stuurwiel is standaard op de luxe uitvoeringen van de CF en XF. 
Chauffeurs profiteren ook van de nieuwe ongekend intuïtief bedienbare dial switch 
interieurverlichtingsschakelaar in het middelste gedeelte van het dashboard.

TRUCK   
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snelheid voldoende zijn om de combinatie met 
hulp van de kinetische energie over de helling 
te duwen zonder teveel snelheid te verliezen.

PACCAR ENGINE BRAKE MET 
TOONAANGEVENDE PRESTATIES
Naast de motorprestaties zijn de prestaties 
van de PACCAR Engine Brake verbeterd. Het 
maximale remvermogen van de PACCAR MX-
11-motor is toegenomen van 320 kW naar 
een imposante 340 kW. Nog indrukwekkender 
is de toename van het remvermogen tussen 
1.000 en 1.500 toeren per minuut van maar 
liefst 20%. Het maximale remvermogen van 
de MX-13 is niet minder dan 360 kW en in het 
belangrijke bereik van 1.200 tot 1.500 toeren 
per minuut is het remvermogen verhoogd 
met maar liefst 30%. Omdat een indrukwek-
kend remvermogen beschikbaar is bij lage 

toerentallen, hoeft er minder vaak te worden 
geschakeld. Bovendien profiteert het chauf-
feurscomfort van de uitstekende prestaties van 
de PACCAR Engine Brake.

AERODYNAMISCHE 
OPTIMALISATIES
Om het laagst mogelijke brandstofverbruik 
te bereiken, is de aerodynamica verder ver-
beterd, onder meer dankzij een nieuwe zon-
nekap voor de CF en XF. Daarnaast heeft de 
nieuwe XF extra wielkuipverlengingen en 
stromingsgeleiders achter de grille voor opti-
male aerodynamica van de truck, tot zelfs in 
de motorruimte. Nieuwe grilleafdichtingen 
verminderen de luchtweerstand en er zijn 
nieuwe afdichtingen voor de sleuven onder de 
hoekspoilers en boven de koplampanelen om 
de best mogelijke aerodynamica te realiseren.

Chauffeurs profiteren 
ook van de nieuwe 
ongekend intuïtief 
bedienbare dial switch 
interieurverlichtings-
schakelaar in het 
middelste gedeelte  
van het dashboard.

De nieuwe CF en XF gaan in de zomer van 2017 in productie.
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TOT 100 KILO MEER 
LAADVERMOGEN 
Voor de nieuwe CF en XF heeft DAF een ge-
heel nieuw en compact uitlaatgasnabehan-
delingssysteem (EAS) ontwikkeld. Hierdoor 
is meer ruimte aan het chassis voor bijvoor-
beeld grotere brandstoftanks, compressoren, 
gereedschapskisten of kraanstempels. Een ge-
avanceerde substraat-technologie maakt een 
vermindering van het totale volume in de EAS 
van 40% mogelijk. Dit gaat niet ten koste van 
de tegendruk, de regeneratie-intervallen en 
de efficiency van de DeNOx-katalysator. 

De compacte unit wordt sneller opgewarmd, 
waardoor de motor eerder en nog vaker in 
zijn meest efficiënte modus werkt. Dankzij 
de compactheid van de EAS-unit hoeven de 
DeNOx-katalysator en het roetfilter ook bij 
speciale toepassingen niet meer te worden 
gescheiden. Dat draagt bij aan de algehele 
voertuigefficiëntie. Een ander voordeel van 
de nieuwe compacte EAS, is de gewichtsbe-
sparing van ongeveer 50 kilo. Dankzij aanvul-
lende gewicht besparende maatregelen aan 
motor en chassis, is het voertuiggewicht van 
de nieuwe CF en XF verlaagd met in totaal 100 
kilo, wat zich direct vertaalt in 100 kilo meer 
laadvermogen.

MAXIMALE BESCHIKBAARHEID
De onderhoudsintervallen van de nieuwe DAF 
CF en XF kunnen worden verlengd van 150.000 
naar 200.000 kilometer. Ondanks de compacte 
afmetingen van de nieuwe EAS  zijn de ei-
genschappen ervan ongeëvenaard. Er blijven 
regeneratie-intervals tot 500.000 kilometer 
mogelijk. Ook dat draagt bij aan een maximale 
beschikbaarheid van de truck.
De verbeterde opbouwbevestigingsmethode 
zorgt voor de kortste opbouwtijd. Een nieuw 
gatenpatroon aan de achterzijde van het chas-
sis maakt een eenvoudige montage mogelijk 
van bijvoorbeeld laadkleppen en (met voorbe-
reide montagemodules voor) gesloten opbou-
wen en kranen.

DAF CONNECT 
FLEETMANAGEMENTSYSTEEM
DAF Connect is een innovatief fleet-manage-
mentsysteem waarmee de transportonderne-
mer actueel inzicht heeft in de prestaties van 
zijn voertuigen en chauffeurs. Informatie over 
bijvoorbeeld de voertuiglocatie, het brandstof-
verbruik, de gereden kilometers, de bezet-
tingsgraad en het stationair draaien van de 
motor wordt duidelijk gepresenteerd op een 
online dashboard, dat aan individuele klant-
wensen kan worden aangepast.
Via het gebruiksvriendelijke dashboard kun-

nen uitgebreide brandstofrapportages worden 
opgevraagd. DAF Connect maakt het mogelijk 
actuele en recente gegevens van bijvoorbeeld 
voertuigen en chauffeurs te vergelijken. ‘Live 
Fleet’ levert alle benodigde informatie over 
de locatie van de voertuigen. Zo kan optimaal 
worden gepland, omdat ook afgelegde afstan-
den, routes en rijtijden per voertuig en chauf-
feur helder en duidelijk worden gerapporteerd. 
De transportondernemer kan zelf aangeven bij 
welke afwijkingen hij een signaal wil ontvan-
gen, bijvoorbeeld op het gebied van snelheid, 
route, locatie en brandstofverbruik. Zo kan hij 
- indien nodig - meteen reageren.
DAF Connect optimaliseert de voertuigbeschik-
baarheid, reduceert de operationele kosten en 
verhoogt de logistieke efficiency. Bovendien 
stelt DAF Connect de transportondernemer in 
staat onderhoud en reparaties zo effectief mo-
gelijk te plannen en voordeel te halen uit DAF’s 
advies op maat, dat met DAF Connect wordt 
gegenereerd.

DE NIEUWE CF EN XF: DE DROOM 
VAN ELKE CHAUFFEUR
De cabine van de nieuwe CF en XF blijft de 
benchmark in chauffeurscomfort. Dit dankzij 
de uitstekende toegankelijkheid, voortreffe-
lijke interieurruimte en vele innovaties die zor-
gen voor nog meer comfort, gebruiksgemak, 
aantrekkingskracht en veiligheid Vanaf het 
moment van instappen, bieden de nieuwe DAF 
CF en XF de hoogste kwaliteit en het hoogste 
chauffeurscomfort. De nieuwe smaakvolle en 
warme kleuren waarin het dashboard, de stoe-
len, gordijnen, matrassen en zij- en achter-
wanden zijn uitgevoerd, verlenen het interieur 
een prachtige uitstraling waarin elke chauffeur 
zich thuis voelt. In de XF geven de pianozwarte 
deco-strips op dashboard en achterwand het 
interieur extra cachet. De XF Super Space Cab 
blijft de ruimste cabine op de markt met een 
totaal volume van meer dan 12,6 m3.

NIEUW 
KLIMAATBEHEERSSYSTEEM 
De nieuwe DAF CF en XF zijn voorzien van een 
geheel nieuw automatische HVAC, dat zeer 
eenvoudig door de chauffeur kan worden be-
diend. Het klimaatbeheerssysteem biedt ook 

de grootste brandstofefficiency. Het nieuwe, 
slim geregelde airconditioningsysteem ver-
bruikt namelijk minder energie doordat het de 
lucht alleen zo ver terugkoelt als nodig is om 
de ingestelde temperatuur te bereiken.  De 
intelligente regeling van de verdamper wordt 
ook gebruikt om onnodige koeling van de lucht 
te voorkomen. Voor het verwarmen van de ca-
bine tijdens pauzes of  's nachts, gebruikt de 
nieuwe, volledig geautomatiseerde HVAC-re-
geling restwarmte van de motor, waardoor de 
brandstofefficiency nog verder wordt vergroot. 
Voor het hoogste chauffeurscomfort kan het 
nieuwe klimaatbeheerssysteem ook worden 
bediend met het nieuwe paneel met nieuwe 
temperatuurweergave in de achterwand.

NIEUWE EXCLUSIVE LINE
De nieuwe Exclusive Line vormt het toppunt van 
luxe en comfort en is beschikbaar voor zowel 
de nieuwe CF als de nieuwe XF. De Exclusive 
Line onderscheidt zich door een cognackleurig 
dashboard en cognackleurige portierpanelen 
(XF) en lederen stoelen, evenals stijlvolle licht-
gekleurde uitstroomopeningen (CF). Een met 
leder bekleed stuurwiel is standaard op de luxe 
uitvoeringen van de CF en XF. 

VERBETERDE INFORMATIE VOOR 
DE CHAUFFEUR EN GROTER 
GEBRUIKSGEMAK
Het instrumentenpaneel is opnieuw ontwor-
pen. Het heeft een nieuw lettertype gekregen 
voor een moderner en aantrekkelijker uiterlijk 
enerzijds en een betere leesbaarheid ander-
zijds. De functies van het verder verbeterde 
infopaneel voor de chauffeur omvatten on-
der meer een nieuwe tachograafteller, die de 
chauffeur de resterende rij- en rusttijden toont.  
De verbeteringen vergroten het comfort en de 
efficiëntie, net zoals de door de chauffeur ver-
plaatsbare schakelaars (MUX). Hierdoor kan de 
chauffeur de schakelaars goeddeels naar ei-
gen voorkeur in het dasboard klikken. Dankzij 
de MUX-schakelaars kunnen ook extra functies 
voor de bediening van de opbouw of van com-
ponenten zoals aggregaten en steunen voor 
kraanpoten eenvoudig in een open slot in het 
dashboard worden geklikt.
Chauffeurs profiteren ook van de nieuwe on-
gekend intuïtief bedienbare dial switch inte-
rieurverlichtingsschakelaar in het middelste 
gedeelte van het dashboard, terwijl DAF’s uit-
schuifbare tafelblad (XF) en ongeëvenaarde 
opslagruimte vanzelfsprekend onaangeroerd 
blijven. De nieuwe interieurverlichtingsscha-
kelaar kent onder meer dimmogelijkheden 
voor nachtelijk rijden en rustmomenten. Alle 
snelheid gerelateerde functies inclusief Cruise 
Control, Predictive Cruise Control en Adaptive 

“Wij hebben de 
beste trucks op de 
markt zelfs nóg beter 
gemaakt”



De onderhoudsintervallen van de nieuwe DAF CF en XF kunnen 
worden verlengd van 150.000 naar 200.000 kilometer.
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Voor de nieuwe CF en XF heeft DAF een geheel nieuw en compact 
uitlaatgasnabehandelingssysteem (EAS) ontwikkeld.

MOTORVERMOGENS CF EN XF

MX-13
530 : 530 pk (390 kW) 2.500/2.600 Nm @ 1.000 omw/min
480 : 483 pk (355 kW) 2.350/2.500 Nm @    900 omw/min
430 : 428 pk (315 kW) 2.150/2.300 Nm @    900 omw/min

MX-11 haulage
450 : 449 pk (330 kW) 2.200/2.300 Nm @ 900 omw/min
410 : 408 pk (300 kW) 2.000/2.100 Nm @ 900 omw/min
370 : 367 pk (270 kW) 1.800/1.900 Nm @ 900 omw/min

MX-11 distribution
340 : 340 pk (250 kW) 1.500 Nm @ 900 omw/min
300 : 299 pk /220 kW) 1.350 Nm @ 900 omw/min

Standaard op de nieuwe CF- en 
XF-serie is de nieuwste generatie 
TraXon geautomatiseerde 
versnellingsbakken

Cruise Control zijn nu perfect en logisch ge-
groepeerd aan de rechterkant van het stuur-
wiel, voor een uitstekend bedieningsgemak.

FANTASTISCH UITERLIJK
DAF heeft de vormgeving van het exterieur 
verrijkt met subtiele en stijlvolle elementen, 
zoals het typeplaatje in de treeplank, dat de 
chauffeur verwelkomt in het luxueuze interi-
eur (XF). De nieuwe naamplaat met het DAF-
logo heeft met chroom omrande letters en 
symboliseert de kwaliteit van de truck. Accen-
ten in de bumper en zonnekap verlenen het 

exterieur een extra gevoel van rijkdom, net als 
de decoratieve strips in de grille en het nieuwe 
grillerooster voor de XF.

PRODUCTIESTART
De nieuwe CF en XF gaan in de zomer van 2017 
in productie. Begonnen wordt met de levering 
van 4x2 uitvoeringen van de trekker (FT) en 
bakwagen, de 6x2 FTG-trekker met voorloopas 
en de 6x2 FTP-bakwagen met voorloopassen 
alsmede een 6x2 FAR-bakwagen met naloop-
as met enkele montage. Andere uitvoeringen 
volgen in de herfst. “Wij hebben de beste 

trucks op de markt zelfs nóg beter gemaakt”, 
zegt Preston Feight, president-directeur van 
DAF Trucks. “The nieuwe CF en XF vergroten 
de uitstekende betrouwbaarheid, brandstofef-
ficiency en het hoge chauffeurscomfort van 
de huidige trucks. Als onderdeel van onze 
DAF Transport Efficiency filosofie hebben wij 
wederom grote stappen gezet om de voer-
tuigefficiency verder te verbeteren, door onze 
klanten de laagste bedrijfskosten en de hoog-
ste beschikbaarheid te bieden.” 

 
Jan Voet

TRUCK   
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Wij hebben de beste trucks op de markt zelfs nóg beter gemaakt”, 
zegt Preston Feight, president-directeur van DAF Trucks.
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We spraken met MD Michael Geschke, 
die ondermeer verantwoordelijk is 
voor Hödlmayr in België. En Hödl-

mayr stelt het wel, dank u. Met een omzet die 
vlot over de 245 miljoen gaat, waarvan 96 % 
in de Europese Unie wordt gedraaid, kan het 
Oostenrijkse familiebedrijf tevreden zijn over 
de prestaties. 730 vrachtwagens rijden in de 
kleuren van Hödlmayr, en wekelijks rijden er 
20 bloktreinen door heel Europa, om afge-
werkte personenwagens te leveren. In totaal 
werken 1650 mensen bij Hödlmayr, in 16 ver-
schillende landen. 

Het bedrijf liet in 2015 10 % groei optekenen. 
Maar die groei zit niet alleen in het vervoer. 
“Daarvoor is de markt te cyclisch geworden”, 
stelt Micheal Geschke. “De Europese auto-

markt wordt meer en meer een vervangings-
markt, waarbij we zien dat de groei op zich 
relatief klein is. Daarom bieden we meer en 
meer diensten aan binnen de automobielsec-
tor, waar we door onze kennis en expertise 
een meerwaarde kunnen bieden. Zo zijn we 
bij BMW in Leipzig verantwoordelijk voor de 
eindcontrole in de fabriek. Dan gaat het op 
jaarbasis toch al snel over een miljoen auto’s, 
die door onze mensen nagekeken worden. 
Voor BMW betekent het dat ze zeker kunnen 
zijn dat hun klanten de sleutels krijgen van een 
perfect afgeleverde wagen.”

“Op de Belgische markt hebben we in 2015 
onze doelen gehaald. Dan gaat het om 35 mil-
joen euro omzet, die we op de kaart zetten 
met  onze 184 medewerkers. Onze vestiging 

Hödlmayr 
breidt diensten sterk uit

Dat er met puur transport 

niet meer voldoende 

rendement kan worden 

gehaald door een bedrijf, is 

jammer genoeg een feit dat 

steeds meer doordringt bij 

de vervoersondernemers. 

Ook Hödlmayr, dat in 

het verleden al andere 

diensten aanbood naast 

het pure vervoer van 

personenwagens,  

versterkt deze trend.

TRUCK   
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in Tongeren heeft nog altijd dezelfde opper-
vlakte, maar we hebben een aantal optimali-
saties doorgevoerd. Nieuw is dat we voldoen 
aan de ISO 9001-norm en dat we bezig zijn 
met het behalen van ISO 14001. In Tongeren 
hebben we 142.000 m2 aan zonnepanelen, 
die voldoende stroom leveren om 1.250 ge-
zinnen van elektriciteit te voorzien. Onze 88 
trucks die in België en Nederland rondrijden, 
zijn in de loop van 2016 geïntegreerd in 1 be-
drijf. In 2016 is ons marktaandeel toegenomen 
tot 42,2 %, een lichte stijging ten opzichte van 
2015, toen we 41 % haalden. Die stijging is er 
gekomen door organische groei: het volume 
voertuigen dat door ons wordt vervoerd, is 
toegenomen. Zo brengen we ondermeer per-
sonenwagens van Gent naar Duitsland.”

UITBREIDING DIENSTEN
Maar de belangrijkste verandering bij Hödl-
mayr zit in de uitbouw van nieuwe diensten 
voor de automobiel sector, de zogenaamde 
“value added services”, legt dhr. Geschke 
uit: “ruwweg gaat het om drie verschillende 
gebieden: opslag, cleaning en inspectie voor 
levering, spot repair (kleine herstellingen) en 
remarketing.”

“Voor het opslaan van de wagens beschikken 
we over een parking met een beveiligd hek. 
Behalve dat veiligheidshek, zijn er ook onze 
eigen bewakingsdienst en doen we beroep 
op securitas. Omdat de parking voor de helft 
overdekt wordt door zonnepanelen, worden 
de wagens er beschermd tegen vogelmest 
en hagel. Binnen onze vestigingen worden 

alle bewegingen van de voertuigen nauwkeu-
rig opgevolgd, ofwel per parkeerplaats ofwel 
per zone. Omdat we zo zorgvuldig zijn, heb-
ben we nooit schadegevallen op onze parking. 
We hebben ook ons interne tankstation geüp-
graded, zodat we goedkoper kunnen tanken. 
Ook onze wasinstallatie is verbeterd, ze kan 

nu tot 200 wagens per dag aan. We maken 
gebruik van een softwash-procedure, die voor-
komt dat er krassen in de laklaag ontstaan. We 
gebruiken trouwens regenwater om de wa-
gens te wassen.”

Die hoge capaciteit is nodig, want in Tongeren 
komen iedere week twee complete treinen 
met personenwagens aan. Al die voertuigen 
moeten worden gewassen en geïnspecteerd 
op schade. Het personeel bij Hödlmayr is mul-
tifunctioneel: iedereen heeft een uiteenlopend 
takenpakket, dat afhankelijk is van het werk 
dat op dat moment moet worden uitgevoerd: 
“Het betekent voor onze mensen dat ze veel 
afwisselingen hebben in hun job”, legt Michael 
Geschke uit. Om alle problemen bij een leve-
ring uit te sluiten, is Hödlmayr ook in staat om 
op korte termijn herstellingen aan voertuigen 

Maar de belangrijkste 
verandering bij 
Hödlmayr zit in de 
uitbouw van nieuwe 
diensten voor de 
automobiel sector,  
de zogenaamde “value 
added services"
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uit te voeren. Sinds de tweede jaarhelft van 
2016 kan dat binnen 1 werkdag. Door de korte 
leadtimes moeten klanten niet wachten op de 
levering van hun nieuwe wagen. “Dat wordt 
ondermeer ondersteunt door onze papierloze 
informatiestroom,” stelt dhr. Geschke. “Als je 
zoiets met papieren formulieren moet gaan 
doen, lukt het gegarandeerd niet. We hebben 

nu een app, waarmee je een beeld van de 
schade aan het elektronische dossier kan aan-
hechten. De dealer of de klant kunnen meteen 
zien wat de schade is, hoe ze gaat worden 
aangepakt en wanneer de wagen klaar is. Dat 
maakt het hele proces veel efficiënter. De klant 

kan letterlijk zien wat hij zal krijgen. “
Ook speciale reeksen en promoties worden bij 
Hödlmayr afgewerkt. Steeds meer grote lea-
singbedrijven doen beroep op de vestiging in 
Tongeren om personenwagens die einde con-
tract zijn, op te knappen en klaar te maken 
om ze door te verkopen, de zogenaamde re-
marketing. “Op die activiteiten krijgen we heel 
positieve reacties van de leasingmaatschappij-
en,” vertelt Michael Geschke. “De kwaliteit van 
onze dienstverlening krijgt zonder uitzondering 
goede punten. De nieuwe diensten worden 
uitgevoerd onder een nieuw logo. “Het is een 
activiteit die hoogopgeleide mensen vraagt. 
Een opleiding neemt tussen de 3 en 6 maan-
den in beslag.“

2017
Dit jaar wil Hödlmayr verder groeien, vooral 
met de value added services. Maar er zijn 

ook punten die beter kunnen: zo lopen de 
wachttijden in de Belgische haven al maar 
verder op en kan de mobiliteit in ons land be-
ter. De commerciële snelheid van de vracht-
wagens van Hödlmayr ligt 4 km/u lager dan 
een paar jaar geleden. De filedruk is met 
20 % (!) toegenomen. Ook het chauffeurs-
tekort speelt hen parten, in zoverre dat de 
opleiding van een nieuwe chauffeur betaald 
wordt en dat de nieuweling tijdens zijn eer-
ste maanden nog extra opleiding krijgt. De 
opbouw van een autotransporter is immers 
een ingewikkeld gegevens. Daartegenover 
staat dat Hödlmayr vraagt om minimaal 3 
jaar in het bedrijf te blijven. Een formule die 
aanslaat, ook al omdat er meestal korte af-
standen worden gereden en de chauffeurs 
dus thuis kunnen overnachten. 

 
Jan Voet

De nieuwe diensten 
worden uitgevoerd  
onder een nieuw logo 

TRUCK   



voor de enige 
business die telt. 
die van u.
Scania’s New Generation R 450 Highline heeft in Duitsland de 
prestigieuze Green Truck Award 2017 toegekend gekregen van 
de toonaangevende vakbladen VerkehrsRundschau en Trucker. 
De prijs is toegekend op basis van het superieure brandstof-
verbruik van de Scania R450 bij de vergelijkende tests op de weg 
van VerkehrsRundschau en Trucker. De cijfers spreken voor zich: 
een gemiddeld verbruik van 23,7 liter op 100 km.

Meer info over onze nieuwste generatie vrachtwagens en 
services vindt u op scania.be
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Sociale dumping is een term die sinds 
een aantal jaar gemeengoed is gewor-
den in de media. Ook politici profileren 

zich graag als leiders die met harde hand te-
gen sociale dumping optreden. In werkelijk-
heid gaat het om een aantal lacunes in de 
Europese regels, maar in de eerste plaats aan 
een gebrek aan 
samenhangende 
controlesystemen. 
Dat heeft natuur-
lijk gevolgen: de 
westerse landen 
van de Europese 
Unie zien dat hun 
transportondernemingen onder druk komen 
te staan door de lagere tarieven van hun col-
lega’s uit het oosten. De Europese Unie ging 
er bij de uitbreiding naar een statenbond met 

27 leden van uit dat de markt snel naar een 
evenwicht zou evolueren. Dat is tot op heden 
echter niet het geval. Duidelijk is wel dat er 
meer en meer unilaterale maatregelen ko-
men, voornamelijk van West-Europese lidsta-
ten van de EU. Die evolutie zien we de laatste 
jaren en ze neemt verder toe. De Europese 

overheden werken 
inmiddels aan nieu-
we regels, maar de 
Europese molens 
draaien traag. Om  
nieuwe wetgeving 
goed te keuren, 
moet de meerder-

heid van de parlementsleden voor stemmen. 
Ook moet er een meerderheid van de lidstaten 
(én van de EU bevolking die ze vertegenwoor-
digen) achterstaan. Dat systeem van de me-

Sociale Dumping

Lode Verkinderen, secretaris generaal van TLV, stond ons uitgebreid te woord.

SOCIALE DUMPING   

Europa reageert traag  
op tekortkomingen in  
de regels

Een eengemaakte 

markt, vrij verkeer van 

personen, diensten, 

goederen en kapitaal. De 

grootste eengemaakte 

markt ter wereld, met 

de grootste koopkracht 

ter wereld. Iedereen kent 

de slogans waarmee 

de Europese Unie zich 

verkoopt aan haar 

inwoners. Maar alvast 

in de transportsector 

worden vraagtekens 

bij deze beweringen 

gezet. Vraagtekens die 

samenvallen onder de 

noemer sociale dumping
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Het standpunt van de drie transportfederaties over 
sociale dumping loopt gelijk.

Vooral de hoge loonkost zet Belgische bedrijven tot uitvlaggen aan.

debeslissing tussen Parlement en Raad maakt 
het beslissingsproces moeizaam en traag. 
Ondertussen zien we dat lidstaten éénzijdig 
maatregelen nemen, waardoor de Europese 
Unie dreigt buitenspel te komen staan, of toch 
minstens ingehaald te worden door de feiten. 
Lode Verkinderen begint het vraaggesprek 
met met een schets van de huidige situatie: 

De Europese 
overheid wil 
vermijden dat de 
activiteit van een 
vervoersbedrijf 
fysiek kan worden 
losgekoppeld van 
de zetel van  
dat bedrijf.

“Verschillende regels moeten in acht worden 
genomen :. Er is om te beginnen de vervoers-
wetgeving, er is wetgeving over de  de loon- 
en arbeidsvoorwaarden en tenslotte is er de 
vraag waar de sociale zekerheidsbijdrage van 
een werknemer moet worden betaald.” Korte 
opmerking van de redacteur: geen enkel van 
deze vakgebieden is helemaal geharmoni-

seerd tussen de Europese lidstaten. Eenvoudig 
gesteld: er bestaan grote verschillen tussen 
Noord en Zuid, en zeker ook tussen Oost en 
West. Het nettoloon van chauffeurs internati-
onaal transport uit de verschillende Europese 
lidstaten vertoont niet zo veel verschillen. Het 
verschil in de kostprijs zit in loonkost zijnde het 
brutoloon en vooral daarop te betalen werkge-
versbijdragen,. België is de absolute koploper 
qua loonkost in Europa, reden ook voor het 
groot aantal uitvlaggers. Nog niet zo heel lang 
geleden tekenden we tijdens een internatio-
naal congres een opmerking van een specia-
list ter zake op, die ons wist te verzekeren dat 
nergens in Europa de vraag naar uitvlaggen zo 
sterk is als in België.

VERVOERSWETGEVING
De Europese regels betreffende vervoer zijn 
samengevat in een verordening die bijzonder 
helder is en een aantal duidelijke definities be-
vat. Vo.. 1071/2009, zoals ze prozaïsch heet, 
stelt duidelijk dat een vervoerbedrijf een per-
manente zetel moet hebben in het land van 
vestiging. Lode Verkinderen legt uit: “Dat be-
tekent dat het niet volstaat om een postbus 
te huren in Slovakije, maar dat er sprake moet 
zijn van een kantoor en duidelijke economi-
sche activiteit, heel specifiek het leiden van 
de vervoersactiviteit. Wettelijk zijn er aan be-
treffende richtlijn  niet echt onduidelijkheden. 
Het probleem zit vooral in het feit niet alle lid-
staten ter plaatse gaan om dit aspect te con-
troleren. Bovendien zijn die controles niet zo 
eenvoudig. Het feit dat een bedrijfszetel geen 
of onvoldoende parkeerplaatsen voor trucks 
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SOCIALE DUMPING   

Maar ook het tekort aan chauffeurs speelt een rol.

telt, speelt niet mee om te bepalen of het om 
een postbusbedrijf gaat. Ook het uitblijven van 
operaties van laden en lossen is geen criterium 
om te bepalen of er sprake is van een postbus. 
Wel moeten vervoersdocumenten en andere 
stukken daar bewaard worden, en moet de 
aansturing van de activiteiten daar gebeuren. 
De Europese overheid wil vermijden dat de ac-
tiviteit van een vervoersbedrijf fysiek kan wor-
den losgekoppeld van de zetel van dat bedrijf.

Er gaan recent ook stemmen op, om een het 
betalen van een minimaal aantal belastingen in 
de toekomst  als criterium toe te voegen, zodat 
een minimale vervoersactiviteit op het grond-
gebied van de lidstaat van vestiging wordt uit-
geoefend. Dat idee gaat echter in tegen één 
van de fundamenten van de Europese Unie, 
die namelijk elke beperking op het vrij verkeer 
van personen, diensten, goederen en kapitaal 
verbiedt. Al lang vindt elke Belgische ver-

voerder het als zijn recht om na een ritje van 
Rotterdamnaar Duitsland, een retourvracht Rot-
terdam met een andere container naar Parijs te 
rijden, en dat onbeperkt. Dat recht heeft elke 
vervoerder uit de EU, ook de Poolse onderne-
mer en in principe zonder beperkingen. Aan de 
Poolse ondernemer opleggen om een deel van 
zijn omzet verplicht in Polen te genereren, is 
wellicht niet in overeenstemming met de vrij-
heid van diensten die de Europese Unie hoog 
in haar vaandel draagt”. Maar die discussie 
moet nog gevoerd worden. “En dan is er nog 
het voorbeeld van de cabotage, vastgelegd in 
verordening 1072/2009. Die laat toe 3 ritten 
te presteren binnen een termijn van 7 dagen. 
In de praktijk is dat volmaakt oncontroleerbaar: 
zonder vrachtbrief, wordt iedere vorm van con-
trole onmogelijk. Vrachtbrieven zouden na ie-
dere rit moeten bewaard worden, in de realiteit 
raken ze zoek, blijken onleesbaar te zijn...”

Een andere 
oplossing, die 
door Belgische en 
Franse politici in 
wetgeving omgezet, 
is het verbieden 
van het houden 
van de normale 
weekendrust in  
de cabine
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Scandinavië kent ook een hoge loonkost, maar er wordt relatief minder uitgevlagd.
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SYMBOOLDOSSIER
Ondertussen heeft de problematiek rond de 
controles op cabotage zich weten op te wer-
ken tot een heus symbooldossier voor de Eu-
ropese Unie. Het gaat niet om het grootste 
probleem volgens de statistieken, maar wel 
een dat moet worden opgelost. Los van het 
feit dat een aantal lidstaten zich steeds meer 
protectionistisch beginnen op te stellen; blijft 
de controle niet evident. 

 En dan is er nog het tekort aan controles: “Wat 
de controleurs betreft: ook dat korps wordt 
getroffen door de besparingslogica van de 
opeenvolgende regeringen,” stelt Lode Verkin-
deren. “Onderschat ook niet hoeveel manuren 
worden opgeëist door de terreurdreiging in dit 
land. De veiligheidsdiensten hebben andere 
prioriteiten, zeker als je rekening houdt met 
het feit dat cabotage een arbeidsintensieve 
vorm van controle vereist.”

Voeg daar aan toe, het werd al eerder belicht 
in dit blad, dat de kaders van de politiedien-
sten niet of nauwelijks worden aangevuld in 
dit land en je weet dat sluitende controles, 
ook op doodgewone verkeersovertredingen, 
een lastig in te vullen vereiste worden. “Een 
andere oplossing, die door Belgische en Franse 
politici in wetgeving omgezet, is het verbieden 
van het houden van de normale weekendrust 
in de cabine. Dat zou betekenen dat chauffeurs 
onderdak zouden moeten krijgen om van hun 
weekendrust te genieten. Voor een groot aantal 
bedrijven uit de periferie van Europa rijden, stelt 
dat echter een probleem. 

Als een Spaanse chauffeur vertrek uit de buurt 
van Malaga naar bijvoorbeeld Stockholm in 
Zweden, zal hij vaak een weekend moeten 
doorbrengen in zijn cabine. De EU-wetgever is 
dus nogmaals geroepen om zich uit te spreken 
Als de regel Europees wordt, is het worden 

appelsientjes  in Zweden wellicht flink wat 
duurder... De vraag is dan ook waar je blijft 
met rechtzekerheid en of dit nog wel in het 
belang is van de chauffeur. Belgische bedrij-
ven worden nauwelijks getroffen door deze 
wetgeving, omdat ze zich meer en meer op 
kortere afstanden specialiseren. In het oosten 
van de Europese Unie wordt dit gezien als een 

Belgische bedrijven 
worden nauwelijks 
getroffen door deze 
wetgeving, omdat ze 
zich meer en meer 
op kortere afstanden 
specialiseren
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puur protectionistische maatregel van België 
en Frankrijk. In elk geval is duidelijk dat de Eu-
ropese overheid moet ingrijpen, om te voorko-
men dat meer en meer van zulke unilaterale 
maatregelen worden. Het is dus een testcase. 
Als dit zou fout lopen, ik zeg wel zou fout lopen, 
toont de Europese Unie niet te kunnen unifor-
miseren, en wordt ze volgens sommigen over-
bodig. Het is echt een testcase om een fout in 
de Europese regelgeving recht te zetten.”

SOCIALE WETGEVING
De tweede pijler, de sociale wetgeving of ar-
beidswetgeving is in bepaalde gevallen bijzon-
der helder: wie werkt in België, moet volgens 
de toepasselijke regels van loon en arbeids-
voorwaarden voor die arbeid vergoed worden. 
Bovendien is in België er een expliciete wet-
geving rond cabotage, in overeenstemming 
met de Europese regels ter zake. Wie in ons 
land een cabotagerit uitoefent, moet voor die 
rit wel degelijk de Belgische loon- en arbeids-
voorwaarden volgen. 

Bij internationaal vervoer is het allemaal veel 
miinder duidelijk, en volgt de eerste “maar, 
legt Lode Verkinderen uit: “als de arbeidsin-
spectie vaststellingen doet, gaan die in eeste 
instantie kijken naar het contract van de chauf-
feur. Daarbij wordt vertrokken van de stelling: 
“welk contract had men hier moeten gebrui-
ken.” “Voorbeeld is het arrest Kölzsch, waarbij 
een chauffeur in dienst van een Luxemburgse 
werkgever, maar zijn standplaats en werk-
plaats had in Duitsland. De stelling dat het 
Luxemburgsch recht moest worden toegepast 
werd in vraag gesteld. In het arrest Koelzsch 
zette het Europees hof van Justitie de puntjes 
op de ‘”i”. Omdat de werknemer duidelijk in 
Duitsland was tewerkgesteld, zijn instructies 
kreeg, en er  het werk altiijd startte en beëin-
digde, werd het recht van dit land van toepas-
sing verklaard.. 

SOCIALE DUMPING   

Ondertussen heeft 
de problematiek 
rond de controles 
op cabotage zich 
weten op te werken 
tot een heus 
symbooldossier voor 
de Europese Unie

Lode Verkinderen vreest de dag dat het chauffeurstekort ook in Oost-Europa catastrofaal wordt.

Dat betekent dat een rechter moet nagaan 
waar de werknemer zijn transportopdrachten 
uitvoert, waar hij zijn instructies ontvangt en 
zijn werk organiseert. Het komt er dus op neer 
dat er gekeken wordt naar het geheel van de 
feiten. En dat is in de praktijk niet altijd even  
eenvoudig als je zou denken. Een Belgisch 
transporteur die afstanden van 500 km rond 
zijn uitvalsbasis rijdt, overschrijdt constant 
landsgrenzen. Luxemburgse chauffeurs rijden 
bijna bij uitzondering in eigen land rond.”

“De realiteit is veel complexer dan het toe-
passen van principes uit de rechtsspraak. Een 
Slovaaks bedrijf dat in Duitsland rijdt, moet 

in principe de Duitse regels toepassen. Maar 
wat doe je met een chauffeur uit Roemenië, 
die containers door heel Europa rijdt? Iemand 

De realiteit is veel 
complexer dan 
het toepassen van 
principes uit de 
rechtsspraak
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Favoriete landen zijn Slovakije en Roemenië.

die laadt in Antwerpen, lost in Düsseldorf, te-
rug laadt in Lüdwigshafen, naar Straatburg rijdt, 
lost, retour naar Rotterdam en van daar naar 
Antwerpen? Waar voert zo’n chauffeur zijn werk 
uit?  Dat is zeer lastig vast te stellen en objectief 
gesproken is het eigenlijk ondoenbaar. 

Als een chauffeur na na 3 maand activiteit 
voornamelijk in Frankrijk, daarna wordt inge-
zet op hoofdzakelijk Nederland, wat gebeurt 
er dan? In België hebben we bovendien heel 
wat transportbedrijven die vlak bij de grens 
liggen. Wat met iemand die constant van een 
groentenveiling in Roeselare naar Parijs rijdt? 
Die chauffeur rijdt 90 % van zijn kilometers in 
Frankrijk. Een wettelijke regel moet toepasbaar 
en vooral controleerbaar zijn. Dat is nu niet het 
geval.” “De nationale initiatieven rond controles 
maken de Europese Commissie in ieder geval 
heel nerveus. Het komt er op neer dat men om 
de misbruiken weg te krijgen, een bijkomende 
administratieve last op de transportonderne-
mingen en de chauffeurs legt. Ook bonafide on-
dernemers moeten daar tijd en geld in steken.”
“De Belgische chauffeurs hebben de hoogste 

loonkost in de hele Europese Unie. Het is dus 
niet verwonderlijk dat de Belgische federale 
overheid geneigd is om aan protectionisti-
sche maatregelen te denken. De Belgische 
transportsector is momenteel niet in staat 
om marktaandeel terug te winnen, door de 
hoge loonkost. Dat betekent echter niet dat 
Belgische chauffeurs meer verdienen dan hun 
buitenlandse collega’s:. De verschillen in wat 
vrachtwagenchauffeurs netto verdienen zijn in 
de hele Europese Unie lang niet zo groot.”

SOCIALE ZEKERHEID
Een derde manier om naar de problematiek 
van sociale dumping te kijken, is te controleren 
waar een bedrijf zijn sociale zekerheidsbijdra-
gen betaald. In principe moet dat gebeuren  
in het land waar de maatschappelijke zetel 
gevestigd is. Een uitzondering op die regel 
moet worden gemaakt als de woonplaats van 
de werknemer een andere is dan die van de 
werkgever en als hij meer dan 25% van zijn 
tijd werkt in de staat waar hij ook woont. Als 
dat het geval is, wordt de sociale zekerheid in 
de woonstaat betaald. En laat die sociale ze-

kerheid precies het punt zijn waarop de kosten 
enorm uiteenlopen, nog veel meer dan op het 
loon. Bovendien is dit systeem niet ontworpen 
om te kunnen werken in de transportsector.

“Zelfs als een Poolse chauffeur vooral in Ne-
derland rijdt, maar daar niet is gedomicili-
eerd, dan gelden weliswaar de Nederlandse 
arbeidsvoorwaarden, maar blijft de sociale 
zekerheid verschuldigd in Polen, het land van 
werkgever en werknemer. , “ benadrukt Lode 
Verkinderen . “Die sociale zekerheidsregels 
worden in ieder geval niet herzien in het ka-
der van het road initiative van de EU. Er komt 
dus zeker geen echte ééngemaakte loonkost. 

De Belgische 
chauffeurs hebben 
de hoogste loonkost 
in de hele Europese 
Unie
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SOCIALE DUMPING   

De overheid voert haar controles al geruime tijd op.

Maar er zouden wel stappen moeten worden 
op het gebied van het eenvormig maken van 
de loonkost in Europa. Dat is een grote uitda-
ging”. Grove misbruiken op het gebied van 
loon- en arbeidsvoorwaarden gaan er steeds 
meer uit, stelt Lode Verkinderen: Met een bui-
tenlands bedrijf constant puur binnenlands ver-
voer doen, rond de kerktoren rijden zoals dat 
genoemd wordt, kan tegenwoordig niet meer, 
en zo hoort het ook.” 

HOOGSTE LOONKOST
“De vraag is nu wanneer we terug eerlijke 
concurrentie krijgen in Europa. Ik denk niet dat 
protectionisme op lange termijn een goede 
oplossing vormt. Zo zou het ook voor Belgische 
transporteurs die naar de buurlanden rijden, 
grote beperkingen en vooral administratie en 
kosten opleveren. Er bestaat ook een gevaar 
dat we naar een Europa van twee snelheden 

evolueren.” “Europa moet groeien naar een 
meer uniforme marktwerking, zeker qua loon- 
en arbeidsvoorwaarden. Einde mei zullen we  
de voorstellen te zien krijgen, waarmee de Eu-
ropese Commissie de fouten uit verleden zal 
proberen op te lossen. De nieuwe wetgeving 
laat wellicht nog 2 tot 3 jaar op zicht wachten 
Vergeet niet dat er in 2019 Europese verkie-
zingen zijn die alles nog eens kunnen vertra-
gen. In een aantal belangrijke lidstaten zijn er 
in de nabije toekomst ook nog verkiezingen. 
Dat is een handicap, want de Europese molens 
draaien daardoor mogelijk nog trager.”

“België verliest door zijn hoge loonkost, en 
TLV pleit steeds meer voor het aanpakken 
van die Belgische loonkost. Binnen afzienbare 
tijd steekt ook het chauffeurstekort meer en 
meer de kop op. Ook andere Europese landen 
kampen daarmee. Ik vrees dat het al langer 

hoe minder denkbeeldig wordt, dat we in de 
nabije toekomst met een tekort aan wielen 
worden geconfronteerd.”

Jan Voet

De nationale 
initiatieven rond 
controles maken 
de Europese 
Commissie in ieder 
geval heel nerveus
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In de voorbije jaren werd de controles op sociale dumping of misbruiken ter zake verder opgedreven. Half mei viel het 
gerecht binnen bij Jost, waarbij 4 directieleden werden opgesloten. Ook Roland Jost hoorde bij de 4 personen die in voor-
arrest werden vastgenomen. Ondertussen is dhr. Jost vrij, weze het onder strenge voorwaarden en is hij verplicht om een 

enkelband te dragen. Het geeft aan dat de overheid zich meer en meer wapent tegen oneerlijke concurrentie. 

Zonder al te veel op deze specifieke zaak in te gaan, is het vanuit het standpunt van de overheid natuurlijk niet aan te moedigen 
dat bedrijven uitvlaggen: de Belgische schatkist loopt er behoorlijk wat euro’s door mis, geld dat ondermeer in de sociale zeker-
heid zeer welkom zou zijn op de balans. Met dat gegeven in het achterhoofd, is het zeker te verwachten dat het arbeidsauditoraat 
een streng handhavingsbeleid zal blijven aanhouden.

Belgische chauffeurs die internationaal rijden op lange afstand, zijn een zeldzaamheid aan het worden.
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MAX Rental is deel van de lange ter-
mijn strategie van Faymonville. Zo 
wordt het mogelijk om klanten bij 

hun Europese projecten te ondersteunen. Er 
komen filialen in Slovakije en Portugal. Voort-
aan kan je er behalve Mercedes-Benz en Ive-
co, ook trekkers van DAF huren. Sinds dit jaar 
wordt ook MAN aangeboden. 

TRAILERS
Er wordt ook al vele jaren nauw samenge-
werkt met Schmitz Cargobull. Verder zijn 
ze officiële importeur voor Meiller in België.  

Uiteraard wordt het assortiment verder aange-
vuld met Faymonville en MAX Trailer. Het gaat 
daarbij vooral om de verhuur van voertuigen 
uit de voorraad. Verder worden ook regelmatig 
gepersonaliseerde voertuigen verkocht.

MAX Rental biedt een verhuurformule op 
lange termijn met aankoopoptie. Het gamma 
voor verhuur op korte termijn werd uitgebreid, 
om klanten snel te kunnen helpen.  

Jan Voet

Renting Car-WTS is  
MAX Rental geworden

De vestiging van MAX Rental in Lummen.

TRAILER   

Er zijn verschillende 

redenen voor de 

naamsverandering. 

Het bedrijf wil vooral 

zijn lidmaatschap van 

de groep Faymonville 

benadrukken. MAX 

Rental wordt voortaan 

nog beter in de groep 

geïntegreerd. Het geheel 

maakt deel uit van de 

marketingstrategie van 

de Faymonville-groep.



Rijd richting toekomst op  www.alphabet.be

U kent uw machines tot 
in de kleinste details.
Wij beheren uw wagenpark 
tot in de puntjes.
Ondernemingen zijn er in alle soorten en maten. En dus levert Alphabet 
maatwerk. Terwijl u doet waar u het best in bent, stellen wij uw ideale 
wagenpark samen, ook als het over bestelwagens gaat. Van opberg
systemen tot track & traceapparatuur, we regelen de customizing van 
A tot Z. Kostenefficiënt en duurzaam.
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Staf Cars zal in de loop van dit jaar niet minder 
dan 37 nieuwe medewerkers aannemen, om 
de groei door de samenwerking met Flixbus 
aan te kunnen. Momenteel zijn er al 70 chauf-
feurs van Staf Cars aan de slag voor Flixbus. De 
vloot van Staf Cars bestaat voor het overgrote 
deel uit Vanhool bussen, die allemaal met een 
systeem zijn uitgerust dat vermoeidheid bij 
de chauffeur opspoort en dan de persoon in 
kwestie waarschuwt. 

FLIXBUS
In 2016 was Flixbus goed voor 30 miljoen reizi-
gers, die naar meer dan 900 bestemmingen in 
20 verschillende landen werden gebracht. Het 
bedrijf doet beroep op 1.000 administratieve 
medewerkers en meer dan 5.000 buschauf-
feurs. De visie van het bedrijf is uitgesproken 
vernieuwend: 10 jaar geleden werden bus-
reizen vooral ervaren als een bezigheid voor 
gepensioneerden. Het was de minst sexy en 

Flixbus en Stafcars:  
intense samenwerking

Staf Cars en Flixbus breiden hun samenwerking verder uit.

Met de aankoop van een 

gloednieuwe Vanhool 

TDX27 Astromega, wordt 

de samenwerking tussen 

Staf Cars en Flixbus een 

nieuwe groeipool in het 

personenvervoer. Flixbus 

is sinds 2015 actief in 

België en verwelkomde 

in november van 2016 al 

haar miljoenste klant.

BUS   
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Busreizen zijn terug aantrekkelijk voor jongeren.

Flixbus kon vorig jaar in november zijn miljoenste passagier verwelkomen in België.

moderne manier van reizen. Ondertussen is 
de perceptie door jongeren helemaal veran-
derd: busreizen zijn veilig, milieuvriendelijk, 
comfortabel, flexibel en goedkoop. Je moet 
geen twee uur op voorhand op een luchtha-
ven zijn, maar kunt in het midden van de stad 
waar je heen wil op- of afstappen. Low-cost 
luchtvaartmaatschappijen maken vaak gebruik 
van luchthavens die ver van de toeristische 
centra liggen, zodat jonge reizigers vaak lang 

Je moet geen twee 
uur op voorhand 
op een luchthaven 
zijn, maar kunt in 
het midden van 
de stad waar je 
heen wil op- of 
afstappen.

van en naar de luchthaven moeten reizen. Flix-
bus biedt niet alleen een lage prijs, maar ook 
veel comfort. Jonge vrouwen reizen liever met 
Flixbus dan bijvoorbeeld met Uber, omdat het 
veiligheidsgevoel aan boord van een bus veel 
hoger is. Flixbus biedt ook een grote flexibili-
teit: je kan een reis makkelijk boeken of an-
nuleren via internet, je reisdata veranderen...
De verbindingen zijn snel en direct, waarbij er 
bijvoorbeeld 10 maal per dag tussen Brussel 

en Amsterdam wordt gereden. De wagens 
bieden stopcontacten en Wifi, naast comfor-
tabele stoelen, een toilet en een keuken. De 
prijzen zijn bijzonder interessant, wat zich 
reflecteert in het publiek dat van deze dien-
sten gebruik maakt: 73 % van de reizigers 
is jonger dan 35 jaar. 42 % reist om familie 
en vrienden te bezoeken. Het belangrijkste 
criterium is de duur van de reis. 20 % kiest 
eerder voor Flixbus dan voor de eigen wagen .  
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BUS   

Flexibel en vlot een reis boeken met de smartphone.

Flexibel en vlot een reis boeken met de smartphone.

33 % zijn studenten, maar 50 % zijn zakenrei-
zigers. Meer dan de helft, 57 %, van de pas-
sagiers zijn vrouwen.

STAF CARS
Flixbus is een netwerk waarin 250 ervaren 
busondernemingen actief zijn. Staf Cars is 
de vertegenwoordiger voor ons land. De vi-
sie van Staf Cars op deze samenwerking is 
helder: de chauffeur is de belangrijkste am-
bassadeur van Flixbus. Beleefdheid en dienst-
verlening staan dus met hoofdletters in de 
jobbeschrijving genoteerd.

De bezettingsgraad op lijnen van Flixbus is 
niet alleen zeer hoog, bovendien wordt er ook 
zeer snel een hoge bezettingsgraad gehaald. 
Dat betekent concreet dat de bussen op korte 

termijn grote kilometeraantallen klokken. Daar 
komt de ervaring van Vanhool om het hoekje 
kijken: de wagens van Vanhool die in de Ver-
enigde Staten rijden, malen ook veel hogere 
kilometeraantallen af dan in Europa. Om de 

TDX27 geschikt te maken voor inzet door Flix-
bus, werden een aantal details aangepast, zo-
dat de wagen extra betrouwbaar werd. 

 
Jan Voet

De chauffeur is 
de belangrijkste 
ambassadeur  
van Flixbus.



Geef uw projecten een duwtje in de rug met een investeringskrediet.
Uitbreiden, vernieuwen, of een moeilijke periode overbruggen… Ondanks alle risico’s wilt u vooruit met uw onderneming. Net daarom geeft Europabank 
u alle krediet. Want als u voor uw dromen durft te gaan, waarom zouden wij het dan niet durven? Kom praten met onze kredietspecialisten. 
Ze nemen samen met u alle mogelijkheden door en zoeken een investeringskrediet, perfect op maat van uw zaak en uw projecten. Zodat u uw 
dromen echt kunt realiseren.

Een investeringskrediet aanvragen ?
Kom langs in één van onze kantoren of surf naar www.europabank.be

Kijk op europabank.be 
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IVECO neemt met seizoen 

2017 voor het eerst deel aan 

het volledige FIA European 

Truck Racing Championship 

als technisch sponsor van 

twee teams: het blijft de 

ondersteuning verzorgen 

van Team Schwabentruck, 

maar ondersteunt nu ook 

Team Hahn, dat in 2017 zijn 

titel zal verdedigen onder  

de vleugels van IVECO.

IVECO 
verdubbelt aanwezigheid 
in European Truck Racing 
Championship 2017 met 
Team Schwabentruck 
en Team Hahn

RACING   
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Met seizoen 2017 van het FIA Euro-
pean Truck Racing Championship 
verdubbelt IVECO zijn aanwezigheid 

op het racecircuit. Team Schwabentruck trad 
de voorbije acht jaar al aan voor IVECO en dit 
jaar koos ook Team Hahn (de kampioen van 
2016 die in 2017 samen met IVECO zijn titel 
verdedigt) ervoor de strijd aan te gaan in een 
Stralis-racetruck. 

Pierre Lahutte, IVECO Brand President, gaf als 
commentaar: "We zijn de uitdaging aange-
gaan om 100% te gaan voor het kampioen-
schap, met twee zeer competitieve teams die 
de kleuren van IVECO zullen verdedigen. We 
zijn er trots op dat onze trucks deel zullen uit-
maken van de opwindende wereld van de ra-
cerij, en onze klanten over heel Europa zo heel 

wat spannende momenten zullen bezorgen. 
Dit is een waardevolle kans om de ongelofe-
lijke prestaties van onze trucks te laten zien 
op circuits die de motoren en de mechanische 
componenten van de trucks tot op de limiet 
op de proef zullen stellen. In die intense om-
standigheden kunnen we de levensduur van 
de voertuigen en de betrouwbaarheid van de 
componenten testen die worden gebruikt voor 
de productie van de trucks."

IVECO ondersteunt Team Schwabentruck met 
twee Stralis-modellen die speciaal ontwikkeld 
werden om te racen. De Duitser Gerd Körber 
(al drie keer winnaar van de European Truck 
Race (1996, 2001 en 2003)) en teamgenoot 
Markus Altenstrasser zullen aan de start ko-
men met een Stralis 440 E 56 XP-R 5,5-ton 

"We zijn  
de uitdaging 
aangegaan om 
100% te gaan voor 
het kampioenschap, 
met twee zeer 
competitieve teams 
die de kleuren 
van IVECO zullen 
verdedigen."
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RACING   
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Rijder Jochen Hahn 
nam in 1999 de 
plaats in van zijn 
vader toen hij 
dankzij schitterende 
resultaten de titel 
van Rookie of the 
Year won.

racetruck, voorzien van een IVECO Cursor 
13-motor die een indrukwekkende 1150 pk 
ontwikkelt. De trucks zijn specifiek ontwikkeld 
en uitgerust voor een topsnelheid van 160 
km/u, de door het sportieve reglement op-
gelegde maximumsnelheid. Teamleider Gerd 
Körber zal voor het eerst proberen het volle-
dige kampioenschap op zijn naam te zetten en 
aan alle races deelnemen.

Team Hahn werd opgericht in 1996. Rijder Jo-
chen Hahn nam in 1999 de plaats in van zijn 
vader toen hij dankzij schitterende resultaten 
de titel van Rookie of the Year won. De glorie-

jaren begonnen voor Jochen en Team Hahn in 
2011. Ze behaalden drie jaar na elkaar de titel, 
een tweede plaats in 2014, de derde podium-
plaats in 2015, en opnieuw de eerste plaats in 
de recentste editie. Ook Team Hahn zal deel-
nemen in een Stralis 440 E 56 XP-R racetruck.

Als voorbereiding op het eerste treffen in 
Oostenrijk namen de twee teams deel aan 
de officiële FIA-test op het circuit van Most in 
Tsjechië, waar ze de nieuwste ontwikkelingen 
voor hun trucks en de nieuwe motoren konden 
testen. De test in Most werd bijgewoond door 
het grootste deel van de teams die het tegen 
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elkaar zullen opnemen in het kampioenschap, 
en was een zeer nuttige gelegenheid om te 
peilen naar de competitiviteit t.o.v. de concur-
renten. Beide IVECO-teams profiteerden ten 
volle van deze eerste intensieve test om de al-
gemene werking van de trucks te controleren, 
met een specifieke focus op de prestaties van 
de nieuwe motoren. 

Het was voor Jochen Hahn ook een belang-
rijke kans om vertrouwen op te bouwen met 
de Stralis XP-R, die verschilt van de trucks 
waarmee hij tijdens eerdere seizoenen reed. 
IVECO zal op elk van de negen circuits van 

het kampioenschap aan de start verschijnen 
en ook aanwezig zijn in de paddocks met 
tentoongestelde trucks, fan shops en hos-
pitality.  Twee van de vier IVECO Emotional 
Truck-modellen zullen te zien zijn als bijzon-
der eerbetoon aan de grote namen uit de 
wereld van de autosport: de Schwabentruck 
Emotional Truck en de truck gewijd aan het 
Dakar Truck Rally Team PETRONAS De Rooy 
IVECO. De nieuwe Hahn Team Emotional 
Truck zal tentoongesteld worden vanaf de 
race in Misano. 

 
Jan Voet

IVECO zal op elk 
van de negen 
circuits van het 
kampioenschap aan 
de start verschijnen 
en ook aanwezig 
zijn in de paddocks 
met tentoongestelde 
trucks, fan shops en 
hospitality.

RACING   
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FIA European Truck Racing Championship 2017

RONDE DATUM CIRCUIT LAND

1 13-14 MEI RED BULL RING OOSTENRIJK

2 27-28 MEI MISANO ITALIË

3 1-2 JULI NÜRBURGRING DUITSLAND

4 15-16 JULI SLOVAKIA RING SLOWAKIJE

5 26-27 AUGUSTUS HUNGARORING HONGARIJE

6 2-3 SEPTEMBER MOST TSJECHIË

7 16-17 SEPTEMBER ZOLDER BELGIË

8 23-24 SEPTEMBER LE MANS FRANKRIJK

9 7-8 OKTOBER JARAMA SPANJE
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 DAF CF en XF
 Mercedes-Benz Actros
 Kraker Trailers
 Renault Trucks

TE HUUR

VERHUUR VAN  
KOEL-VRIESTRAILERS 
in diverse uitvoeringen 

 
 vrijblijvend inlichtingen: 

 
 VAN DIJCK MERKSPLAS NV 

Kerkstraat 16-B 2330 Merksplas 
T. 014/63.46.41-F.014/63.50.64 
  e-mail : vandijck@vedecar.be

Je kan kiezen voor een jaarabonnement (7 edities) op TRANSPORAMA “Truck & Bus Magazine” aan 45 euro voor België en Nederland (met 
ingang vanaf het eerstvolgende nummer) of een abonnement voor twee jaar op TRANSPORAMA “Truck & Bus Magazine” tegen de voordeel-
prijs van 80 euro (met ingang vanaf het volgende nummer).

Ga voor inschrijving en meer inlichtingen naar onze website www.transporama.be of contacteer ons op het nummer +32 3 237 02 82 !

Bericht aan de abonnees: Het Transporama-magazine verschijnt voortaan om de twee maanden.

Voor kleine aankondigingen in onze krant TransAktueel, 
gelieve onze website  www.transporama.be te 
raadplegen of contacteer ons op het nummer:  
+32 3 237 02 82.

(Minimum 4 lijnen kost 27,50 euro. Per bijkomende lijn: 3 euro. 
Een kader rond uw advertentie kost 7,50 euro; een foto of logo 
kost 15 euro. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Betaling gebeurt met bijgevoegde cheque of onmiddellijk na 
ontvangst factuur. In geen geval wordt korting of commissie 
verleend. Er wordt geen drukproef voorafgaandelijk aan de  
publicatie toegestuurd.) - zie voorbeeld hiernaast ➔

ABONNEMENTEN

KLEINE AANKONDIGINGEN

 Matexpo, Kortrijk: 
 6 tot 10 september

  Busworld, Kortrijk:  
20  tot 25 oktober

De redactie is niet verantwoordelijk voor verander-
ingen van data of eventuele annuleringen.
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Je kan kiezen voor een jaarabonnement (7 edities) op TRANSPORAMA “Truck & Bus Magazine” aan 45 euro voor België en Nederland (met 
ingang vanaf het eerstvolgende nummer) of een abonnement voor twee jaar op TRANSPORAMA “Truck & Bus Magazine” tegen de voordeel-
prijs van 80 euro (met ingang vanaf het volgende nummer).

Ga voor inschrijving en meer inlichtingen naar onze website www.transporama.be of contacteer ons op het nummer 09 321 99 83 !

Bericht aan de abonnees: Het Transporama-magazine verschijnt voortaan om de twee maanden.
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gelieve onze website  www.transporama.be te
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publicatie toegestuurd.) - zie voorbeeld hiernaast ➔

Fuso is een pionier in “groene” aandrijving in de 
commerciële automobielsector. Het Daimler-filiaal in 
Japan is het kenniscentrum van Daimler Trucks voor 
hybride technologie. Met behulp van deze schat aan 
ervaring slaagde Fuso erin om de nieuwe elektrisch 
aangedreven “Zero Emission” Canter E-Cell te ont-
wikkelen. De eerste volledig elektrisch aangedreven 
lichte vrachtwagen, die wordt geproduceerd in klei-
ne oplages, rijdt emissievrij en bijna geruisloos. 

De Canter E-Cell voor Europa wordt gebouwd in de fa-
briek in Tramagal, Portugal. Acht voertuigen werden nu 
opgeleverd voor een praktijktest door klanten.

EmissiEvrij En bijna gEruisloos 
De “Zero Emission” Canter E-Cell betekent het antwoord 
op de steeds toenemende verkeersbeperkende maatre-
gelen in randstedelijke gebieden zoals wegenbelasting 
op basis van CO2-uitstoot en een tijdelijk toegangsver-
bod. Hij is met name geschikt voor kortere afstanden 
in emissiegevoelige gebieden zoals binnensteden, eco-
zones en voetgangersgebieden. De bijzonder duurzame 
transportmogelijkheden bieden bedrijven ook de kans 
om hun imago bij klanten en bij de publieke opinie te ver-
sterken. “De Fuso Canter E-Cell stelt ons eens te meer 
in staat om onze leidersrol op het vlak van alternatieve 
aandrijving te benadrukken”, stelt Dr. Albert Kirchmann, 
President & CEO van Mitsubishi Fuso Truck en Bus Cor-
poration. “Onder leiding van het vooruitstrevende inge-

nieursteam van Daimler Trucks in Japan bereikten onze 
collega’s in Portugal een nieuwe mijlpaal die de nieuwste 
ontwikkelingen van Daimler Trucks de wereld instuurt.” 

acht Fuso cantEr E-cElls EEn jaar 
lang gEtEst door klantEn in dE 
praktijk 
Eén jaar lang wordt de Canter E-Cell door klanten getest 
onder reële omstandigheden. De acht Canter E-Cells zijn 
gebaseerd op de Canter met een wielbasis van 3.400 mm 
en een enkele cabine in brede comfortuitvoering. Ze zijn 
uitgerust met een 4,3 meter lange open laadbak of een 
4,4 meter gesloten laadbak. Deze elektrisch aangedre-
ven lichte vrachtwagens worden onderworpen aan tests 
onder erg uiteenlopende omstandigheden. De stad Lis-
sabon zal de Canter E-Cell inzetten bij de groendienst 
en de afvalophaling, de stad Porto voor transport tus-
sen verschillende stadsdiensten en ook de stad Abrantes 
doet een beroep op de Canter E-Cell bij de groendienst. 

De firma Transporta gaat de Canter E-Cell inzetten in het 
huis-aan-huis distributieverkeer op korte afstand, het 
elektriciteitsbedrijf REN voor transporten in het haven-
gebied van het stadje Sines ten zuiden van Lissabon. Tot 
slot wordt de Canter E-Cell door het Portugese nationale 
postbedrijf CTT ingezet voor het transport tussen de ver-
schillende distributiecentra in Lissabon.

krachtigE ElEktromotor mEt hoog 
koppEl 
De Fuso Canter E-Cell heeft sinds het eerste prototype 
– dat op de IAA 2010 zijn wereldpremière vierde – een in-
drukwekkende vooruitgang doorgemaakt. De elektrisch 
aangedreven lichte vrachtwagen is gebaseerd op het 
chassis van de conventionele Canter en beschikt over 
een maximaal toelaatbaar totaalgewicht van 6,0 ton. 
Daaruit resulteert een aanzienlijk hoog nuttig laadvermo-
gen van het chassis van ongeveer 3,0 ton. 

De elektromotor haalt in de nieuwe Canter E-Cell een 
vermogen van 150 pk en een maximumkoppel van maar 
liefst 650 Nm. De krachtoverbrenging naar de achteras 
gebeurt met een transmissie met één versnelling. Zowel 
de aandrijfas als de achteras werden overgenomen van 
de Canter met verbrandingsmotor. Het feit dat het maxi-
male koppel van een elektromotor meteen bij het opstar-
ten al beschikbaar is, garandeert goede prestaties. De 
topsnelheid van de Canter E-Cell is net als bij alle andere 
voertuigen in deze gewichtsklasse begrensd op 90 km/u. 

dE batErijcapacitEit garandEErt EEn 
actiEradius van mEEr dan 100 km
Links en rechts van het chassis zijn in totaal vier batterij-
pakketten in twee volledig ingekapselde behuizingen on-
dergebracht. Het zijn lithium-ion batterijen met een indruk-
wekkend nominaal vermogen van 48,4 kWh. Zo heeft de 
Fuso Canter E-Cell een actieradius van meer dan 100 km, 
wat meer is dan veel distributietrucks voor korte verplaat-
singen per dag afleggen. Het opladen van de batterijen 
duurt ongeveer zeven uur bij 230 volt. Met een snellaad-
systeem bedraagt de oplaadtermijn slechts één uur. Rijden 
met de Canter E-Cell is eenvoudig: de lichte truck wordt 
gestart door de contactsleutel om te draaien. Net als bij 
een automatische transmissie met koppelomvormer kan 
de bestuurder kiezen uit de rijmodi D – N – R en P. Ook 
de praktische kruipfunctie in de rijmodi D en R is dezelfde 
als bij de automatische transmissie. Hierdoor kunnen ma-

Emissievrij en bijna geruisloos: 8 nieuwe 
Fuso Canter E-Cells getest door klanten 
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ABONNEMENTEN

KLEINE AANKONDIGINGEN

  Truck & Transport, Brussel, 
13 tot 16 januari

  Salon Auto/Moto/Van, 
Brussel, 14 tot 24 januari

In Transporama 374 publiceerden wij 
een test met de DAF XF Low Deck. In 
de titel stond foutief DAF XF 105 Low 
Deck vermeld. Onze excuses voor deze 
vergissing.

De redactie is niet verantwoordelijk voor verander-
ingen van data of eventuele annuleringen.
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Fuso is een pionier in “groene” aandrijving in de 
commerciële automobielsector. Het Daimler-filiaal in 
Japan is het kenniscentrum van Daimler Trucks voor 
hybride technologie. Met behulp van deze schat aan 
ervaring slaagde Fuso erin om de nieuwe elektrisch 
aangedreven “Zero Emission” Canter E-Cell te ont-
wikkelen. De eerste volledig elektrisch aangedreven 
lichte vrachtwagen, die wordt geproduceerd in klei-
ne oplages, rijdt emissievrij en bijna geruisloos. 

De Canter E-Cell voor Europa wordt gebouwd in de fa-
briek in Tramagal, Portugal. Acht voertuigen werden nu 
opgeleverd voor een praktijktest door klanten.
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in staat om onze leidersrol op het vlak van alternatieve 
aandrijving te benadrukken”, stelt Dr. Albert Kirchmann, 
President & CEO van Mitsubishi Fuso Truck en Bus Cor-
poration. “Onder leiding van het vooruitstrevende inge-

nieursteam van Daimler Trucks in Japan bereikten onze 
collega’s in Portugal een nieuwe mijlpaal die de nieuwste 
ontwikkelingen van Daimler Trucks de wereld instuurt.” 

acht Fuso cantEr E-cElls EEn jaar 
lang gEtEst door klantEn in dE 
praktijk 
Eén jaar lang wordt de Canter E-Cell door klanten getest 
onder reële omstandigheden. De acht Canter E-Cells zijn 
gebaseerd op de Canter met een wielbasis van 3.400 mm 
en een enkele cabine in brede comfortuitvoering. Ze zijn 
uitgerust met een 4,3 meter lange open laadbak of een 
4,4 meter gesloten laadbak. Deze elektrisch aangedre-
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onder erg uiteenlopende omstandigheden. De stad Lis-
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en de afvalophaling, de stad Porto voor transport tus-
sen verschillende stadsdiensten en ook de stad Abrantes 
doet een beroep op de Canter E-Cell bij de groendienst. 

De firma Transporta gaat de Canter E-Cell inzetten in het 
huis-aan-huis distributieverkeer op korte afstand, het 
elektriciteitsbedrijf REN voor transporten in het haven-
gebied van het stadje Sines ten zuiden van Lissabon. Tot 
slot wordt de Canter E-Cell door het Portugese nationale 
postbedrijf CTT ingezet voor het transport tussen de ver-
schillende distributiecentra in Lissabon.

krachtigE ElEktromotor mEt hoog 
koppEl 
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– dat op de IAA 2010 zijn wereldpremière vierde – een in-
drukwekkende vooruitgang doorgemaakt. De elektrisch 
aangedreven lichte vrachtwagen is gebaseerd op het 
chassis van de conventionele Canter en beschikt over 
een maximaal toelaatbaar totaalgewicht van 6,0 ton. 
Daaruit resulteert een aanzienlijk hoog nuttig laadvermo-
gen van het chassis van ongeveer 3,0 ton. 

De elektromotor haalt in de nieuwe Canter E-Cell een 
vermogen van 150 pk en een maximumkoppel van maar 
liefst 650 Nm. De krachtoverbrenging naar de achteras 
gebeurt met een transmissie met één versnelling. Zowel 
de aandrijfas als de achteras werden overgenomen van 
de Canter met verbrandingsmotor. Het feit dat het maxi-
male koppel van een elektromotor meteen bij het opstar-
ten al beschikbaar is, garandeert goede prestaties. De 
topsnelheid van de Canter E-Cell is net als bij alle andere 
voertuigen in deze gewichtsklasse begrensd op 90 km/u. 

dE batErijcapacitEit garandEErt EEn 
actiEradius van mEEr dan 100 km
Links en rechts van het chassis zijn in totaal vier batterij-
pakketten in twee volledig ingekapselde behuizingen on-
dergebracht. Het zijn lithium-ion batterijen met een indruk-
wekkend nominaal vermogen van 48,4 kWh. Zo heeft de 
Fuso Canter E-Cell een actieradius van meer dan 100 km, 
wat meer is dan veel distributietrucks voor korte verplaat-
singen per dag afleggen. Het opladen van de batterijen 
duurt ongeveer zeven uur bij 230 volt. Met een snellaad-
systeem bedraagt de oplaadtermijn slechts één uur. Rijden 
met de Canter E-Cell is eenvoudig: de lichte truck wordt 
gestart door de contactsleutel om te draaien. Net als bij 
een automatische transmissie met koppelomvormer kan 
de bestuurder kiezen uit de rijmodi D – N – R en P. Ook 
de praktische kruipfunctie in de rijmodi D en R is dezelfde 
als bij de automatische transmissie. Hierdoor kunnen ma-
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Brussel, 14 tot 24 januari
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MAN kann.

Geen helling te steil  
met één draai aan de knop.
De nieuwe MAN TGS met vernieuwde MAN HydroDrive ®.
MAN kann.

Hoe maak je een innovatieve aandrijving nog innovatiever? Door ze continu verder te optimaliseren. Net zoals wij 
deden met de hydrostatische MAN HydroDrive ® aandrijving. In de nieuwe MAN TGS komt deze technologie pas 
volledig tot haar recht. Wanneer en waar je ze ook nodig hebt. 

Een betrouwbare kilometervreter wordt zo een echte bergbeklimmer, zelfs op moeilijke ondergronden.  
Nog meer tractie, meer flexibiliteit en meer veiligheid. Met een draai aan de schakelaar. 

Meer informatie op www.man.be

MAN_advertentie Transporama 380x270 12-2016.indd   1 2/12/16   16:13
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U zit te krap in uw bedrijfsvoertuigen? Kies voor een uitrusting op maat : de Volvo FL en de Volvo FE bieden 
een grote laadcapaciteit maar zijn zelf lichtgewichten. Ze voelen zich net zo op hun gemak in de stad als over 
grotere afstanden. Kortom, ze munten uit door veelzijdigheid. Ontdek uw nieuwe succespartner bij een Volvo 
Trucks-concessiehouder in uw buurt.

Meer informatie op www.volvotrucks.be 

SUCCES IS OOK
EEN KWESTIE
VAN UITRUSTING

Volvo FL & FE




