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PETRONAS Urania met ViscGuard™.
Beschermt de motor tegen afzettingen, 
zodat deze langer mee gaat.

Met PETRONAS Urania houdt u uw vrachtwagens 
op de weg en rijden ze efficiënter en langer. 
Dit komt omdat PETRONAS Urania gebruik maakt van 
ViscGuard™-technologie voor effectieve bescherming 
tegen afzettingen in de motor. Zo wordt slijtage en 
oxidatie voorkomen en blijft de olieviscositeit optimaal. 
Dit zorgt voor een langere levensduur van 
de motor en vermindert de totale bedrijfskosten. 
Met PETRONAS Urania kunt u elke dag opnieuw op 
tijd en volledig aan de verwachtingen van uw klanten 
voldoen.

KEEPS YOUR
BUSINESS MOVING.

www.pli-petronas.com

HOUD UW BEDRIJF 
OP DE WEG.

GEBRUIK HET JUISTE 
SMEERMIDDEL.
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TRAILER NEWS   

TVM BELGIUM  
vernieuwt polis transportaansprakelijkheid 
Gespecialiseerd transportverzekeraar TVM 
Belgium breidt haar verzekering Transport-
aansprakelijkheid uit. Met de nieuwe waar-
borg ‘Logistieke dienstverlening’ maakt de 
verzekeraar bovendien zijn intrede in de lo-
gistieke sector. 

Wanneer een transportonderneming goede-
ren voor rekening van derden vervoert, is zij 
aansprakelijk als de lading beschadigd raakt 
of de goederen gestolen worden. Met de 
uitgebreide verzekering Transportaansprake-
lijkheid verzekert TVM Belgium de contractu-
ele aansprakelijkheid van de transporteur ten 
aanzien van zijn opdrachtgever voor wie hij 
de goederen vervoert. 
De verzekering Transportaansprakelijkheid 
van TVM Belgium dekt meer dan een klas-
sieke zogenoemde CMR-aansprakelijkheids-
verzekering. Zo zijn bijvoorbeeld standaard 
verzekerd schade aan bederfbare goederen 
als gevolg van een foutieve temperatuurin-

stelling of door verkeerde belading of stu-
wing, alsook contaminatie van goederen in 
tank- of bulkvervoer. Ook diefstal van een ge-
hele lading uit een afgekoppelde oplegger is 
steeds gedekt. Bij de polis zijn verschillende 

facultatieve waarborguitbreidingen mogelijk 
voor onder meer uitbesteed vervoer en errors 
& omissions. Wegtransportondernemingen 
kunnen de dekking bovendien aanvullen met 
een waarborg Logistieke dienstverlening. 

Nieuwe waarborg Logistieke 
dienstverlening 
Met de gloednieuwe waarborg Logistieke dienstverlening met wereldwijde dekking 
spreekt TVM Belgium voor het eerst ook commissionair-expediteurs, logistieke dienst-
verleners en uitbaters van depots aan. “TVM Belgium biedt verzekeringspakketten aan 
die perfect inspelen op de behoeften van onze klanten. Heel wat transportbedrijven 
ontwikkelden de laatste jaren ook op- en overslagactiviteiten. Zij kunnen voortaan voor 
die activiteiten rekenen op de knowhow en service die ze van TVM gewend zijn”, zegt 
commercieel directeur Jan van Waterschoot. 



TRANSPORAMA • 382 5

34ste jaargang - 382 - september 2017 - 1 4,50 

Limning Benett bvba
Stekensbergstraat 8, 2390 Westmalle
Tel.: +32 3 237 02 82 
E-mail: info@transporama.be
Internet: www.transporama.be
BE 0563.614.837
RPR Antwerpen

HOOFDREDACTEUR
Jan Voet (jan.voet@transporama.be)

FREELANCE MEDEWERKERS
Didier Tuyttens, Jos Haas, Philippe Van Dooren,  
Leo Van Hoorick, Bas Van Nooten, Dirk Willemen,  
Hendrik De Spiegelaere

VERTALINGEN
Didier Lemaire

FOTOGRAFEN
Geert Franquet, Jean-Philippe Glatigny,  
Kris Van Keer, Richard Kienberger

ADVERTENTIEWERVING
Johan Dierickx (johan@transporama.be)

VORMGEVING
Drukkerij Van der Poorten NV

DRUK
Drukkerij Van der Poorten NV

COÖRDINATIE
Goedele Thiry

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Jan Voet
Stekensbergstraat 8, B-2390 Westmalle

ABONNEMENTEN
Online service via www.transporama.be

DISTRIBUTIE
België: A.M.P.
Nederland: Betapress

ABONNEMENTSERVICE TARIEVEN
Een jaarabonnement omvat 7 nummers,  
geen verschijning in juli

Jaarabonnement BENELUX:  
  1 45 (1 jaar) - 1 80 (2 jaar)
Jaarabonnement overige EU-landen:  
  1 52 (1 jaar) - 1 90 (2 jaar)
Jaarabonnement buiten EU:  
  1 68,50 (1 jaar) - 1 130 (2 jaar)

Betalingen:  
IBAN: BE96 7360 1202 2105
BIC: KREDBEBB

Overname van artikelen en/of illustraties, geheel of gedeeltelijk, alleen 
na schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever is niet verant-
woordelijk voor de inhoud van de advertenties.

Deze zomer stonden de sociale media vol met berichten over een vechtpartij op 

de snelwegparking aan de E17 in Gentbrugge. Daar hield een georganiseerd team 

vluchtelingen een soort van razzia, waarbij vrachtwagenchauffeurs werden afgetuigd. 

De heren wilden zo snel mogelijk naar Groot-Brittannië en om daar te komen werd 

fysiek geweld tegen onschuldigen niet geschuwd.

De feiten zijn op zich al onrustwekkend genoeg, maar als je een beetje dieper graaft, 

komen er nog een aantal punten boven water die niet bepaald van aard zijn om dit 

tot een incident in de marge te bestempelen.

Zo belden de chauffeurs in paniek de wegpolitie van Oost-Vlaanderen. Omdat die 

bezig was een ongeval in Lokeren af te handelen, duurde het (volgens één bron) 

meer dan twintig minuten voor ze ter plaatse waren. Het ging om een patrouille van 

twee agenten, want de verkeerspost is door het jarenlange wanbeleid van de federale 

regeringen onderbemand. 

Tweede onrustwekkend feit: in de algemene pers werd dit zo goed als doodgezwegen. 

Als het om de combinatie van vrachtwagenchauffeurs en vluchtelingen gaat, heeft de 

algemene pers blijkbaar moeite om objectief te berichten wat er is gebeurd. Het 

gevolg is dat er op verschillende sociale media verhalen een eigen leven gingen leiden.

De vraag is nu hoe voorkomen kan worden dat dit opnieuw gebeurt. Op de 

snelwegparking is er onder normale omstandigheden al veel te weinig plaats. 

Bewaakte parkings in ons land zijn op verschillende manieren een slechte grap:  

een hekje en een slagboom houden niemand met kwade bedoelingen tegen. 

Dus, dames en heren in de Wetstraat: voor de zoveelste keer ligt de bal in uw kamp. 

Professionele chauffeurs hebben recht om hun wettelijk opgelegde rij- en rusttijden 

door te brengen in veiligheid. Het garanderen van die veiligheid is de taak van de 

overheid in een democratie. Gelieve aan de slag te gaan en ervoor te zorgen dat die 

veiligheid ook gegarandeerd wordt.

Hoofdredacteur
Jan Voet

VOORWOORD

PICK-UP
AWARD
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De Opel Vivaro Sport, die 

vorig jaar in wereldpremière 

ging op het Salon voor 

Bedrijfswagens in Hannover, 

combineert een dynamisch 

design met subtiele 

details en de gebruikelijke 

praktische aard van een 

licht bedrijfsvoertuig. 

Opel Vivaro Sport 

De nieuwe variant is beschikbaar als 
Combi, als gesloten bestelwagen 
– beide in twee lengtes – of als be-

stelwagen met dubbele cabine en korte 
wielbasis. Hij heeft een maximaal toegela-
ten gewicht van 2,9 ton en is nu in België te 
bestellen voor de attractieve instapprijs van 
29.740 euro (excl. btw).

De Vivaro Sport brengt een verrassend hoog 
afwerkings- en uitrustingsniveau naar deze 
voertuigklasse. Zilveren of zwarte sierstrips op 
de flanken, de motorkap en het dak geven de 
Vivaro Sport een dynamische uitstraling. De 
eveneens zilveren of zwarte aluminium vel-
gen van 17 inch benadrukken het sportieve 
aspect. De koplampen hebben energiezuinige 
led-dagrijlichten, terwijl ook mistlampen met 
hoekverlichting inbegrepen zijn.

VAN   

De donker getinte zij- en achterruiten be-
schermen de passagiers in de Combi-variant 
tegen zonlicht en nieuwsgierige blikken. Aan 
de binnenkant is een aangename tempera-
tuur verzekerd, dankzij de airconditioning. De 
cruise control met snelheids¬begrenzer zorgt 
ervoor dat elke rit ontspannen verloopt. De 
ultrasonische parkeersensoren voorkomen dan 
weer ongewenste kleine aanrijdingen tijdens 
het parkeren.

Het Sport Champion Pack, dat eveneens stan-
daard aangeboden wordt, omvat Open & Start 
(Keyless Entry), Navi 80 IntelliLink-infotain-
ment, automatische airconditioning (gesloten 
bestelwagen en dubbele cabine), het Irmscher 
Tourer Pack en de Cargo Kit Sport (dubbele ca-
bine). Voor een nog meer verfijnde sfeer zor-
gen de lederaccenten en fluwelen matten met 
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KLEBER Transpro 4S :  
All-season band voor bestelwagens

Om bandenwissels tussen het zomer- 
en winterseizoen overbodig te ma-
ken en de onderhoudskosten voor 

bestelwagens te verlagen, biedt Kleber de 
gebruikers van bestelwagens nu een nieu-
we vierseizoenenband aan. Met een set 
Kleber Transpro 4S banden, kunnen ze het 
hele jaar door rijden zonder zich zorgen te 
maken over weersveranderingen. 

De Kleber Transpro 4S is een all-season 
band: twee keer per jaar banden wisselen 
en opslaan, is niet meer nodig. Dat bespaart 
tijd en geld. Bovendien verbruikt hij minder 
brandstof: met een C-klassering voor brand-
stofverbruik, levert deze band de beste 
prestatie binnen zijn categorie.

De Transpro 4S heeft de 3PMSF en M+S 
markeringen en is dus gecertificeerd voor 

contrasterend zilveren stiksel uit het Irmscher 
Tourer Pack.

De Vivaro Sports toont zijn kwaliteiten ook in 
de bagageruimte. De Cargo Kit Sport (dubbele 
cabine) geeft de laadruimte stijl en bescher-
ming met donkergrijze zijpanelen, houten 

gebruik in de winter. De forse breedte van 
de dwarsgroeven  en de positionering van 
de lamellen zorgen voor een goede grip op 
besneeuwde wegen. De prestaties op be-
sneeuwde wegen zijn zelfs beter dan die 
van de KLEBER Transalp 2 

Ook in de regen is het één van de beste 
banden in zijn categorie: voor grip op nat 
wegdek heeft hij een B-klassering op het 
bandenlabel. De grootte van de rubberblok-
ken en het aantal lamellen bevorderen de 
grip op natte wegen. Het water wordt mak-
kelijk afgevoerd dankzij het netwerk van 
groeven in lengte- en dwarsrichting die met 
elkaar verbonden zijn. Op nat wegdek is hij 
net zo veilig als een zomerband voor bestel-
wagens en veiliger als een winterband voor 
bestelwagens. 

vloer, handige opbergvakken en blauw sfeer-
licht.

Het motoraanbod van de Vivaro Sport vult 
het dynamische uiterlijk perfect aan. Hij is 
verkrijgbaar met de krachtige en efficiënte  
1.6 CDTI BiTurbo-motor met 92 kW/125 pk 

of 107 kW/146 pk (brandstofverbruik in de 
stad 7,6-6,4 l/100 km, buiten de stad 7,0-5,1 
l/100 km, gecombineerd 7,1 5,6 l/100 km; 
CO

2
-uitstoot in de gecombineerde cyclus 186-

145 g/km). 

Leo Van Hoorick

JuryLid ‘internationaL Van of tHe year’



TRANSPORAMA • 3828

De Nissan e-NV200 is 

Europa’s bestverkochte 

elektrische bestelwagen 

van 2016. De meermaals 

onderscheiden elektrische 

besteller behaalde in 2016 in 

zeventien landen de eerste 

plaats in de verkoopranglijst 

voor elektrische bestelauto’s.

Het Verenigd Koninkrijk is in Europa 
de grootste markt voor de Nissan 
e-NV200, op de voet gevolgd door 

Noorwegen en Frankrijk. Het totale verkoop-
cijfer over 2016 was met 4.319 verkochte 
exemplaren, 7 procent hoger dan dat van 
2015. Nissan heeft een reeks overeenkom-
sten gesloten voor de levering van grote aan-
tallen aan Europese bedrijven, bijvoorbeeld 
driehonderd stuks voor het Oostenrijkse post-
bedrijf en zeventig voor het Italiaanse postbe-
drijf. Nissan verkocht in 2016 in de BELUX 101 
exemplaren van de e-NV200, een stijging van 
68 % procent ten opzichte van 2015.

EMISSIEVRIJ VERVOER STEEDS 
BELANGRIJKER
Gareth Dunsmore, Director of Electric Vehicles 
bij Nissan Europa: “Steeds meer bedrijven wil-
len hun CO2-voetafdruk verkleinen en daarbij 
wordt emissievrij vervoer steeds belangrij-
ker. Op basis van Nissan Intelligent Mobility 
werken wij aan een duurzame toekomst. De 
e-NV200 past perfect in onze visie en voldoet 
ook aan de wensen van heel veel klanten.”
Behalve zijn milieutechnische voordelen biedt 
de e-NV200 klanten ook het voordeel van lage 

gebruikskosten (vanaf 0,03 euro per kilome-
ter), stil en soepel rijden en servicekosten die 
40 procent lager zijn dan die van een vergelijk-
bare bestelwagen met dieselmotor.
De Europese kopers van de Nissan e-NV200 
genieten ook van de garantie van vijf jaar of 
100.000 kilometer die Nissan onlangs introdu-
ceerde. De vijf jaar garantie dekt de mechani-
sche en elektrische componenten van de auto, 
de batterijcapaciteit, roest (tot wel twaalf jaar) 
en pechhulp onderweg.
De Nissan e-NV200 is de perfecte transport-
oplossing voor zowel bedrijven als gezinnen. 
De auto combineert de kwaliteiten van de 
Nissan NV200 met de emissievrije aandrijflijn 
van de Nissan LEAF, ‘s werelds bestverkochte 
volledig elektrisch aangedreven personenauto. 
De e-NV200 is leverbaar als bestelauto voor 
bedrijven, maar ook als de volledig ingerichte 
personenversies Combi en Evalia. Nissan geeft 
antwoord op talloze behoeften, met keuze 
uit een gesloten bestelbus, vijf- en zevenper-
soonsversies en een actieradius tot wel 170 
km op een enkele acculading. 

Leo Van Hoorick

JuryLid ‘internationaL Van of tHe year’

Europa’s bestverkochte elektrische  

bestelwagen van 2016 

VAN   



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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De nieuwe Volkswagen 

Crafter viel al meteen in de 

prijzen. Hij werd uitgeroepen 

tot “Van of the Year”, 

één van de belangrijkste 

onderscheidingen die een 

bestelwagen in Europa kan 

krijgen.

Voor het zware segment bestelwagens 
(tot 3,5 ton) werkte Volkswagen ge-
durende 10 jaar samen met Mercedes.  

Hun Crafter was gebouwd op hetzelfde plat-
form (en op dezelfde assemblagelijn) als de 
Sprinter, maar wel met eigen motoren en 
een eigen gezicht. Vanaf vorig jaar is het  
ieder voor zich. Mercedes wil met de Sprinter 
de wereld veroveren en heeft daarvoor alle 
productiecapaciteit in de fabriek in Düsseldorf 
nodig. Van zijjn kant bouwde Volkswagen in 

een recordtijd van 28 maanden een splinter-
nieuwe fabriek in Wrzesnia, Polen, op vijf-
tig kilometer van de Transporterfabriek van  
Poznan.
De nieuwe Crafter wordt van meet af aan 
aangeboden in 4 basismodellen, 3 lengtes,  
3 hoogtes en 4 motorisaties. De maximaal 
toegelaten massa van het zwaarste model 
bedraagt 5,5 ton, de grootste laadruimte biedt 
18,4 m3 volume. De Euro 6 2.0 liter viercilinder 
die speciaal voor de bestelwagens werd ont-

Test Volkswagen 
Crafter 35 L3H2
Volkswagen Crafter maakt het verschil 

VAN   

Het design van de Crafter leunt sterk aan bij dat van  
de Transporter van de zesde generatie. 
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wordt vergemakkelijkt door een handgreep op 
de A-stijl aan weerskanten. Voor de hand lig-
gend, maar nog dikwijls “vergeten”. Dat geldt 
trouwens ook voor kleerhaakjes. Tot de stan-
daarduitrusting behoren onder meer elektrisch 
bediende ruiten, centrale vergrendeling met 

bieden van een personenwagen, dat is toch 
het streefdoel van alle constructeurs tegen-
woordig. Volkswagen begint met de nieuwe 
Crafter wat dat betreft aan een nieuw hoofd-
stuk. Onze testwagen bood plaats aan een 
chauffeur en twee passagiers. Het instappen 

wikkeld is hier beschikbaar met 75 kW (102 pk),  
90 kW (122 pk), en 103 kW (140 pk). Er is 
ook een biturbo TDI met 130 kW (177 pk). Er 
is keuze uit voorwiel- of achterwielaandrijving, 
manuele of automatische versnellingsbak en 
vierwielaandrijving 4MOTION. In totaal goed 
voor 69 basisvarianten. 

LAADRUIMTE
Wij kregen de gelegenheid om een tijdje met 
een gesloten Crafter35 L3H2 te rijden. De 35 
verwijst naar de MTM van 3 500 kg, de L3 
naar de langste wielbasis (3640 mm) en de 
H2 naar de tweede grootste dakhoogte (2355 
mm). De laadvloer is 3450 mm lang en 1750 
mm breed, tussen de wielkasten maten we 
1.380 mm vrije ruimte. De schuifdeuropening 
is 1.311 mm breed en 1820 mm hoog. De 
achterdeur meet 1510 x 1840 mm met een 
laaddrempel die slechts 570 mm hoog is. De 
achterdeuren hebben twee standen (90° of 
180°), ze kunnen niet geopend worden tot op 
de flanken. Alle deuropeningen van de laad-
ruimte zijn voorzien van een handgreep om 
het instappen te vergemakkelijken. In de met 
kunststof beklede vloer zijn niet minder dan 
10 sjorogen verwerkt en de laadruimte wordt 
verlicht door vier LED lichten.  

ONDERWEG
Een moderne bestelwagen moet het comfort 

De laadruimte heeft een lage laadvloer en is verzorgd tot in de details, met LED-verlichting, 
10 sjorogen en handgrepen aan alle deuropeningen.

Onze testwagen leek wel een rijdende catalogus van mogelijke opties.

De Crafter werd verkozen tot “International Van of the Year”, één van de meest gewaardeerde onderscheidingen 
voor bedrijfsvoertuigen. 
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afstandsbediening en praktische opbergvak-
ken, zoals onder de passagierszetels. De rug-
leuning van de middelste zetel klapt neer om 
een schrijftafel te vormen, met elastiek om de 
laptop vast te zetten en de nodige bekerhou-
ders. De gebruikte materialen zijn van uitste-
kende kwaliteit, de inrichting is dat eveneens. 
Aan de onderkant van het dashboard loopt een 
aflegvak over nagenoeg de volledige breedte. 
Vooral het stuk aan de linkerkant van het stuur 
(met ook een bekerhouder erin verwerkt) 
vonden we bijzonder handig. Het stuur is ver-
stelbaar in beide richtingen en een goede zit-
houding is snel gevonden. De bestuurderszetel 
is afgeveerd en heeft aan weerszijden weg-
klapbare armsteunen. Het zicht is uitstekend 
met ruime tweedelige spiegels. Onze testwa-
gen was voorzien van een manuele versnel-
lingsbak – 6 versnellingen uiteraard – en de 
meest krachtige motor, de twin-turbo met  
177 pk en een koppel van 410 Nm. Kracht in 
overvloed, een beetje te veel voor normale 
Belgische omstandigheden als je het mij 
vraagt. Maar als je veel met een volgeladen 
bak of een zware aanhangwagen (maximale 
aanhangerbelasting “slechts” 3000 kg, veel 
concurrenten scoren hier beter) onderweg 
bent, wel handig. Verbazend zuinig is hij ook. 

VAN   

Heel mooi en gerieflijk interieur  
met veel aflegvakken en praktische details.   

De nieuwe Crafter mag gezien worden, met zijn strakke ontwerp.                           



TRANSPORAMA • 382 13

hoekassistent, uitparkeerassistent (akoestisch 
en visueel waarschuwingssysteem wanneer 
bij achterwaarts uitparkeren een ander voer-
tuig gevaarlijk dicht nadert), zijwindassist enz. 
Deze lijst van assistenten is niet exhaustief. Ja, 
op dit vlak maakt de Crafter momenteel echt 
wel het verschil… totdat de concurrenten uit 
het topsegment dit bijbenen en gewoonlijk 
duurt dat niet lang, want ze gaan quasi alle-
maal te rade bij dezelfde leveranciers. De Craf-
ter kreeg al meteen een nieuwe concurrent: 
concerngenoot MAN noemt zijn variant van de 
Crafter de TGE. Hij komt uit dezelfde fabriek en 
is sinds kort ook op de Belgische markt be-
schikbaar. 

Leo Van Hoorick

JuryLid ‘internationaL Van of tHe year’

Volkswagen heeft het over een gecombineerd 
verbruik (Europese cyclus) van 7,5 l, wij haal-
den een gemiddeld testverbruik van 8,0 l, wel-
iswaar in onbeladen toestand, maar toch wel 
opvallend gunstig. Onze vorige (concurreren-
de) testwagen had een halve liter meer nodig. 

ASSISTENTEN BIJ DE VLEET
Niet enkel het onderstel is volledig nieuw 
ontwikkeld, de Crafter is de eerste in dit seg-
ment met een elektromechanische stuurin-
richting, wat nieuwe mogelijkheden biedt 
voor toepassing van allerhande rijbijstands-
systemen. De keuze uit assistentiesystemen 
is indrukwekkend. ESP natuurlijk, maar met 
trailerstabilisatie, ACC Adaptive Cruise Control, 
flankenbescherming, parkeerhulp, ook voor 
een aanhangwagen, rijstrookassistent, dode-

TECHNISCHE FICHE

Zitplaatsen 3

Wielbasis (mm) 3640

Afmetingen l x b x h (mm)  

5986 x 2040 x 2355

Doorsnee draaicirkel (m) 13,6

Laadvolume (m³) 10,5

Laadruimte l x b x h (mm)  

3450 x 1750 x 1900

Breedte tussen wielkasten (mm) 139

Max. toegelaten massa MTM (kg) 3500

Max. toegelaten treingewicht (kg) 6000

Aanhangwagenbelasting (kg) 3000

Leeggewicht (kg) 2051

Nuttig laadvermogen (kg) bij MTM 1449

Maximale dakbelasting (kg) 

Bandenmaat 205/75x16

Opening achterdeuren b x h (mm)  

1510 x 1840

Opening zijdeur b x h (mm) 1310 x 1820

Laadhoogte achter (mm) 570

Motor 

Aandrijving Achter

Emissienorm  Euro 6

Aantal cilinders/opstelling 4 in lijn

Cilinderinhoud (cm3) 2000

Maximaal vermogen (kW) 177

bij toerental (t/min) 3600

Max. koppel (Nm) 410

bij toerental (t/min) 1500-2000

Versnellingsbak 6 manueel

Brandstoftype Diesel

Tankinhoud (l) 

Verbruik en emissies  

in de stad (l/100 km) 8,6

buiten de stad (l/100 km) 6,9

gecombineerd (l/100 km) 7,5

CO
2
-emissie gecombineerd (g/km) 196

Testverbruik (l/100 km) 8,0

Crafter 35 L3H2 

De afwerking staat op een hoog peil, ook door de vele opbergmogelijkheden.
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Met de nieuwe Daily mag 

Iveco gerust stellen dat ze 

een schot in de roos hebben 

gehaald. De wagen biedt 

een waaier aan nieuwe en 

vernieuwde technologie, 

die het leven de chauffeur 

makkelijker maken.  

De 8 traps automatische 

versnellingsbak is daar  

maar één voorbeeld van.  

We kregen van de importeur 

de gelegenheid om  

3 maanden met een Daily  

te rijden, om de wagen 

grondig te leren kennen.

VAN   

Want een gewone testrit levert wel 
eens een vertekend beeld op. Als 
je langer met een voertuig onder-

weg bent, duiken wel eens zwakke punten 
op die je bij een kortere rit niet meteen zijn 
opgevallen. Bij een langere periode wordt je 
ook vaker geconfronteerd met slecht of net 
bijzonder mooi weer, zodat je een idee krijgt 
van de werking van bijvoorbeeld verlichting, 
ruitenwissers of ventilatie. Een ander voordeel 
is ook dat je de wagen op heel uiteenlopende 
manieren gebruikt.

Omdat er nogal wat te vertellen valt over een 
lange duur test, zullen er nog twee artikels 

volgen op dit stuk. Op die manier kunnen we 
alle relevante informatie meegeven.

ZAKENINSTINCT
De nieuwe euro 6 versie van de Daily wordt 
aan de man gebracht als zijnde “de bestel-
wagen met zakeninstinct”. Dat komt op de 
eerste plaats doordat Iveco er van uit gaat dat 
de wagen een heel stuk zuiniger is geworden. 
Het verbruik van deze versie zou tot 8 % la-
ger liggen dan bij zijn voorganger. Zo hebben 
de motoren in de 136 tot 180 pk range een 
ECOswitch, die het koppel vermindert als het 
niet nodig is. Dat betekent dat je met een lege 
bestelwagen bijzonder vlot kan rijden, want je 

Lange duur test

Iveco Daily L2H2 E6

De lange duur test duurde 3 maanden.
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Nm aan trekkracht. De drieliter kan je als diesel 
of aardgasmotor aanvinken bij de Ivecodealer. 
De krachtbron is goed voor 150, 180 of 210 
pk als diesel of 136 pk als aardgasmotor. De 

In het vooronder van de Daily kan je kiezen 
voor drie krachtbronnen: een 2,3 liter die 116, 
136 of 156 pk kan leveren, met koppels van 
respectievelijk 320 Nm, 350 en nogmaals 350 

beschikt over alle trekkracht die je nodig hebt 
om vlot en zelfs heel vlot met het verkeer 
mee te kunnen. Als de wagen zwaar beladen 
is, kan je het volle potentieel van de aandrijf-
lijn aanspreken. Dat bespaart brandstof, maar 
vermindert ook slijtage van andere onderde-
len. Iveco heeft ook de onderhoudsintervallen 
fors verlengd, met 12 %, zodat de wagen nu 
50.000 km kan afleggen tussen onderhouds-
beurten in. 

Je kan ook een gratis app downloaden, die 
de rijstijl van de chauffeur evalueert en rijtips 
geeft om nog zuiniger te worden. 

We kregen een 180 pk sterke L2H2 met Hi-Matic  
automatische versnellingsbak.

De versnellingsbak is afkomstig van ZF en kan je ook in een aantal luxe personenwagens terugvinden.
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diesel levert een trekkracht van respectievelijk 
350 Nm, 430 Nm of 470 Nm. De aardgasmotor 
is goed voor 350 Nm. 

Alle motoren kunnen gekoppeld worden aan 
een achttrapsautomaat, een versnellingsbak 
met koppelomvormer van ZF. Door het ontbre-
ken van een droge koppeling is slijtage van de 
koppeling uitgesloten en bovendien kiest deze 
bak snel en vlot voor een zo hoog mogelijke 
gang, zodat het verbruik verder gedrukt wordt.

INTERIEUR
Al dat technische geweld is handig omdat 
het voor een vlot rijdende bestelwagen zorgt, 
maar ook aan het comfort is gedacht. Zo is 
de Daily stiller geworden en heeft een opval-
lend fraai dashboard meegekregen. Zo zijn er 
meer dan voldoende aflegvakken, een goed 
werkende ventilatie en een handige centraal 
opgestelde houder voor smartphones, tablets 
en navigatiesystemen. Het stuur is alleen in de 
diepte verstelbaar. Onder handbereik van de 

Iveco mikt resoluut op een lager verbruik en langere 
onderhoudsintervallen met deze Daily.

chauffeur staat de korte versnellingspook. De 
testwagen had een automaat, zodat we niet 
hoefden te schakelen. De pook laat eenvoudig 
toe te kiezen tussen power en eco modus. Je 
kan ook zelf gangen kiezen, als je bijvoorbeeld 
wil remmen op de motor.

De nieuw ontworpen instrumentcluster geeft 
een prima uitzicht op de instrumenten en is 
ook leesbaar bij fel zonlicht. ’s Nachts wordt al-
les oranje-rood verlicht, een rustgevende kleur 
die ook bij lange ritten niet vermoeiend werkt.
In de deuren zijn er ook een groot aantal afleg-
bakken voorzien, terwijl de middelste zitting 
van de stoelen ook als tafeltje met klembord 
kan worden gebruikt. Onder de stoelen zijn er 
nog eens bergvakken.

In de laadruimte heb je bovendien bijkomen-
de plaats boven de cabine, zodat je in deze 
wagen zonder meer bijzonder veel losse en 
kleine spullen kwijt kan, zonder dat het een 
onoverzichtelijk rommeltje wordt.

Het design van de nieuweling  
mag gezien worden.
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Iveco levert ook een uitgebreid aanbod aan 
optiepakketten: Standaard beschik je over 
een degelijk uitgeruste wagen, kies je voor 
Business krijg je airconditioning, elektrisch 
bediende spiegels, mistlampen en nog meer. 
Business Premium levert een automatische 
temperatuurregeling met airco, wieldoppen en 
een DAB radio.  

Jan Voet

Ecologie en een laag verbruik  
worden ook in dit segment steeds belangrijker.

VERSIES
De Daily is traditioneel in een groot aantal 
varianten te krijgen, en dat is bij de versie 
niet verschillend. Wij kregen de L2H2 versie 
als testvoertuig, met 180 pk motor  en au-
tomatische bak. Daarmee heb je een bijzon-
der krachtige en grote bestelwagen, met een 
laadruimte waarin je probleemloos recht kan 
staan. Toch is het mogelijk deze Daily op een 
gewone parkeerplaats neer te zetten, bijzon-
der handig op parkings of als je moet leveren 
in een dorps- of stadskern.

Voor alle duidelijkheid: H2 is het middelhoge 
dak in het Daily gamma. De H3 heeft een heel 
hoog dak, H1 is de standaard uitvoering. De 
Daily is verkrijgbaar in uitvoeringen van 3,5 
over 5,2 tot 7 ton. Het interne volume loopt 
van 7,3 kubieke meter tot een indrukwekken-
de 19,6 kubieke meter. 

C

M
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Er is toch wel wat moeite 

nodig om de uiterlijke 

verschillen te zien tussen 

de MAN TGE en de nieuwe 

Volkswagen Crafter, die 

ook in dit nummer van 

Transporama staat.  

Voor u met een vergrootglas 

aan de slag gaat: het enige 

verschil zit in de badges:  

een VW-logo voor 

Volkswagen en een leeuw 

voor MAN. Of zit er meer 

achter? Wij zochten het  

voor u uit.

Voor MAN is de lancering van de TGE op 
verschillende manieren groot nieuws: 
het is een uitbreiding van het gamma 

naar onder, die van het merk meteen een 
complete aanbieder maakt. Vroeger lag de 
ondergrens bij MAN op 7,5 ton, nu op 3 ton. 
Dat maakt een wereld van verschil, vooral 
omdat het bestelwagensegment in Europa de 
laatste jaren een onwaarschijnlijk sterke groei 
heeft gekend. Het tekort aan chauffeurs met 
een “groot” rijbewijs speelt daar een belang-

rijke rol, maar vooral de verschillende overhe-
den met hun rijverboden en tolsystemen voor 
vrachtwagens steken ook een aardig handje 
toe. Dat betekende voor MAN dat een bestel-
wagen een welkome aanvulling was in het 
gamma. Om die aanvulling te vinden werd 
er niet te ver gezocht: MAN is immers samen 
met Scania één van de twee vrachtwagen-
merken binnen de Volkswagengroep. Boven-
dien bouwt VW de Crafter al jarenlang met 
twee gezichten: de vorige Crafter was immers 

MAN TGE:  
service maakt  
het verschil

VAN   

De MAN TGE komt onmiddellijk op de markt  
in een groot aantal verschillende varianten.
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van de TGE die zijn uitgerust voor professioneel 
personenvervoer zullen ongetwijfeld interesse 
opwekken bij bus- en taxibedrijven. Bij de dea-
lers zijn er ondertussen al specifiek opgeleide 
TGE-verkopers actief. Verder werden met een 
aantal opbouwers akkoorden gesloten. 

VEELVOUD AAN VARIANTEN
Met uitvoeringen van 3, 3,5, 3,88, 4 en 5 ton 
biedt de TGE een perfecte aanvulling op het 
MAN-gamma. De wagen kan aangeboden 
worden met voor- of achterwielaandrijving of 
zelfs aandrijving op beide assen. Als men voor 
de langste van de drie wielbases kiest met het 
2,8 m hoge dak, kan de TGE een intervolume 
van 18,4 kubieke meter opleveren. Natuurlijk 
moet een wagen van meer dan 3,5 ton GVW 
voorzien zijn van een tachograaf en mag deze 
alleen bestuurd worden met een rijbewijs C. 
Met de hogere tonnages mikt MAN duidelijk 
op vrachten die vroeger met een 7,5 tonner 

van de TGE. MAN zou dus wel gek zijn als ze 
niet lieten zien aan mogelijke klanten dat ze 
klaarstaan om ook in dat segment een be-
langrijke rol te spelen. MAN wil uiteraard in de 
Duitstalige thuismarkten aan de slag met de 
TGE, maar ook in Zuid- en West-Europa. Vooral 
in Italië en Frankrijk kent de bestelwagenmarkt 
een sterke groei, die nog verder zal doorzetten 
in de volgende jaren. Maar op welke klanten 
wordt er gemikt? Daar trekken ze bij MAN de 
kaart van bedrijven die al bekend zijn met 
de uitgebreide service en dienstverlening die 
MAN voor zijn zwaardere voertuigen aanbiedt. 
Wie gewend is om zijn TGL of TGS op zater-
dagvoormiddag zonder voorgaande afspraak 
bij de lokale dealer te laten onderhouden, wil 
diezelfde mogelijkheid voor zijn vloot TGE’s. 
Klanten met een achtergrond in transport, 
logistiek, bouw, expressdiensten en ook am-
bachtslui zullen ongetwijfeld probleemloos de 
weg naar de MAN-dealer vinden. De versies 

een Mercedes-Benz Sprinter met Volkswa-
genaandrijflijn. Blijkbaar zijn ze bij VW nogal 
gewonnen voor het idee om hun grote bestel-
ler niet alleen te bouwen en te vermarkten, 
maar hebben ze graag wat hulp.

NAUWELIJKS VERSCHIL
Op de aanduidingen op het voertuig na, is de 
inbreng van MAN bij de TGE op technisch ge-
bied dus vrijwel nihil. Dat is geen kritiek: een 
bestelwagen bouwen is gewoon een heel an-
dere discipline dan de constructie van zware 
vrachtwagens, dus kan je maar beter beroep 
doen op een verwante partner met de no-
dige ervaring ter zake. Dat betekent echter 
niet dat MAN geen steile ambities heeft in dit  
segment. Zo was er in ons land geen vakbeurs 
te organiseren of MAN toonde er de nieuwe 
TGE in al zijn glorie. Geen toeval, want de 
verwachtingen zijn een groei van ongeveer  
10 % van de Europese markt in het segment 

Deze grote bestelwagens vullen de 7,5 tonners van MAN perfect aan.
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werden vervoerd. De chauffeurs die daar-
mee rijden of reden hebben uiteraard al een 
C-rijbewijs, maar de aankoop van een TGE is 
een stuk goedkoper dan van een vrachtwagen.  
Bovendien is de wagen makkelijker te bestu-
ren en biedt een comfort dat toch wel in de 
buurt komt van een personenwagen. Zo is het 
instrumentenpaneel uitstekend afgewerkt.
We kregen de kans om een aantal korte ritten 
uit te voeren in de buurt van München met de 
TGE. Daaruit bleek dat de wagen bij het rijden 
erg stil en comfortabel is. VW en MAN hebben 
ook een groot aantal elektronische hulpmidde-
len voorzien. Een bijzonder handig hulpmiddel 
is de elektronische besturing als je achteruit 
manoeuvreert met een aanhangwagen. Door 
het systeem met een knop te activeren, kan je 
de aanhanger besturen met de joystick waar-

In veel steden worden grote bestelwagens nog wel toegelaten.

Het gamma loopt tot een GVW van 5 ton.

Op de achteruitrijcamera kan je de bewegingen van de aanhangwagen volgen.

Voorwiel-, achterwiel- of aandrijving op alle wielen is mogelijk.

Je kan de aanhangwagen besturen met de joystick waarmee de spiegels worden 
ingesteld.

VAN   
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mee je de spiegels versteld. Je hoeft dus niet meer aan het stuur te 
draaien, de TGE manoeuvreert de aanhanger zoals je wil naar de plaats 
waar je dat wil. Praktisch, tenzij je zelf zonder al te veel moeite een 
aanhanger achterwaarts kan inparkeren of op het containerpark tussen 
twee laadbakken kan zetten. 
Een speciale vermelding zijn de opbouwen waard: MAN heeft kant en 
klare oplossingen voor kippers, bakken, koelvoertuigen en zelfs mobie-
le werkplaatsen. Je kan ook een groot aantal uiteenlopende PTO’s aan-
vinken, zo is het bijvoorbeeld mogelijk om twee aggregaten tegelijk 
door de motor aan te laten drijven: zoals een compressor en een pomp. 
De manuele versnellingsbak kan ook van een PTO voorzien worden. De 
elektronische architectuur van de TGE is op een CAN databus gebouwd, 
wat aan opbouwers toelaat hun opbouw met de standaard schakelaars 
op het instrumentenpaneel te bedienen.

Al met al biedt MAN met de TGE toch nog een andere oplossing dan 
VW, waarbij ze zich op een type klant richten dat veeleisend en profes-
sioneel is. Bovendien dekt deze grote bestelwagen een marktsegment 
af waarbinnen de lichtste vrachtwagens van het merk met de leeuw 
klappen dreigden te krijgen. Of de groeicijfers inderdaad gehaald zullen 
worden is afwachten, want klanten kunnen uiteraard een vergelijkbare 
Crafter bij de Volkswagendealer op de kop tikken.  

Jan Voet

MAN voorziet in een groot aantal elektronische hulpmiddelen, zoals rijstrookondersteuning.

GEBRUIKSGEMAK EN FLEXIBILITEIT

De direct aangedreven koelunits van Carrier Transicold zijn 
specifiek ontworpen voor het vervoer van verse of diep-
vriesproducten met kleine tot middelgrote bestelwagens.

Vrijblijvende inlichtingen: 

Akkerhage 8 - B 9000 Gent
T. 09/243 47 47

e-mail: christ.hutsebaut@carrier.utc.com

Transporama layout.indd   1 18-8-2017   11:34:25
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Klassieke navigatiesystemen 

waren niet altijd geschikt  

voor gebruik in een 

bus of truck: ze hielden 

geen rekening met 

hoogte-, gewichts- of 

doorrijbeperkingen. 

Maar dat tijdperk ligt 

achter ons. TomTom 

heeft voortaan de Go 

Professional in het gamma, 

een navigatiesysteem dat 

specifiek voor professionelen 

ontworpen werd. Wij konden 

gedurende een periode een 

toestel testen.

TRUCK   

Dat het niet om een veredelde perso-
nenwagennavigatie gaat, merk je al 
voor het opstarten. Je krijgt een ro-

buust toestel met een groot scherm, dat ook 
makkelijk af te lezen valt als het niet pal voor 
je neus staat. TomTom levert een zuignap en 
klemmen, zodat je in principe altijd een ge-
schikte plek voor je TomTom Go Professional 
kan vinden in je vrachtwagen, bus of bestel-
wagen. Het toestel vraagt je ook afmetingen 

en gewichten van je voertuig in te brengen, 
zodat je je niet klem rijdt onder een te lage 
brug of vastrijdt op een gewichtsbeperking. 
Handig is ook dat je de Go Professional via 
bluetooth kan koppelen aan je mobiele tele-
foon. De geluidskwaliteit is goed en het sys-
teem voegt veel toe aan de veiligheid omdat 
je niet meer geneigd bent de telefoon in je 
hand te houden. Bovendien kan de Go Profes-
sional je SMS-berichten voorlezen. 

TomTom Go  
Professional:  
meer dan navigeren

Het grote scherm is ook bij sterke lichtinval goed leesbaar.
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RIJDEN
We hebben het toestel getest op een paar 
trajecten die we goed kennen en uiteraard 
ook een paar minder bekende bestemmingen 
ingegeven. Het komt erop neer dat de be-
vestiging goed is, zelfs op onze vaderlandse 
wegen. En dat is bepaald als compliment be-
doeld. De leesbaarheid van het scherm is on-
der alle omstandigheden goed tot uitstekend, 
ook als er zonlicht op valt. De kwaliteit van 
de gesproken aanwijzingen is quasi perfect: 
duidelijk en goed te verstaan. Op het scherm 
wordt ook aangegeven welke rijstrook je best 
kiest op een verkeerswisselaar. Handig is ook 
dat het toestel vlot een nieuwe route berekent 
als je toch in een wegomlegging zou sukkelen.

CONCLUSIE
Deze TomTom Go Professional is uiteraard 
duurder dan de systemen die je achter de hoek 
in de supermarkt kan kopen. Voor die relatief 
beperkte meerprijs, haal je wel heel wat meer 
in huis. Je krijgt een toestel dat niet alleen re-
kening houdt met de specifieke behoeften van 
het professioneel transport, het is vooral een 
praktische navigatiehulp die zich zeer intuïtief 
laat bedienen.  

Jan Voet

een tankstation kan vinden. Je kan ook een 
route uit laten stippelen die je naar het tank-
station brengt. Daarbij is het handig dat het 
scherm vlot reageert. Het gaat om een aan-
raakscherm, maar TomTom heeft een van de 
betere in zijn soort: alles verloopt vlot en na-
tuurlijk. Niets zo vervelend als een scherm dat 
laat of fout reageert. Een bijzonder doordachte 
feature van het systeem is het feit dat het toe-
stel zichzelf kan updaten door middel van een 
WiFi verbinding. Je moet je navigatietoestel 
dus niet aan je computer koppelen of software 
installeren: de TomTom Go Professional doet 
dat helemaal zelf. 

De Go Professional houdt op verschillende 
manier rekening met het voertuig waarin hij 
gemonteerd zit. Zo zal de route aangepast 
worden om bijvoorbeeld lastige bochten in 
de stad te vermijden. Op die manier wordt 
voorkomen dat je tussen paaltjes of bloem-
bakken belandt, terwijl je net zo goed blokje 
om had kunnen rijden langs een brede dreef, 
bijvoorbeeld. Leuk is ook dat je typische points 
of interest voor het professioneel vervoer kan 
oproepen en er naartoe rijden. DKV, Les Rou-
tiers en voor trucks geschikte parkeerplaat-
sen zijn makkelijk terug te vinden. Terwijl je 
rijdt duiken ze voortdurend op, zodat je snel 

Je moet op voorhand de afmetingen en gewichten van het voertuig ingeven.

Het touchscreen werkt uitstekend. TomTom heeft 
hiermee een degelijk product afgeleverd.
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Het was bij zijn lancering 

in 2011 een fikse schok in 

vrachtwagenland: de nieuwe 

Actros verzette bakens op 

zo’n beetje alle gebied. De 

nieuwe truck met de ster 

op de neus was niet gewoon 

zuiniger dan zijn voorganger, 

de wagen haalde ook met 

een euro 6 aandrijflijn 

lage verbruikscijfers, bood 

veel comfort en leidde 

het peloton als het om 

betrouwbaarheid ging.

En toch vonden de ingenieurs bij Mer-
cedes-Benz nog mogelijkheden om de 
Actros verder te verbeteren. Dat vertaalt 

zich ondermeer in een fiks lager verbruik en 
een nog verder verbeterde betrouwbaarheid. 
De update van de Actros biedt dan ook heel 
wat vernieuwingen, die grotere gevolgen 
hebben dan je op het eerste zicht zou denken. 
Mercedes-Benz nodigde de vakpers uit om de 
nieuwe wagen te testen op een heuvelend 
parcours in Portugal.

TESTRIT
Meestal krijgen we bij een perspresentatie 
eerst tekst en uitleg over de technische ver-
nieuwingen en wordt er daarna testgereden. 
Dat heeft als voordeel dat je als testchauffeur 
weet waar je op moet letten. Langs de andere 
kant vertekent zoiets ook je verwachtingen 
van de nieuwe wagen. In Portugal sprongen 
we bij wijze van spreken recht van het vlieg-
tuig in de cabine van de nieuwe Actros, om 
meteen te gaan rijden. 

Actros

TRUCK   

Mercedes-Benz verlaagt het verbruik  
van de al zuinige Actros nog maar eens.
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combinatie kan benutten om de volgende hel-
ling te beklimmen. Er waren ook een paar lan-
ge hellingen, die de mogelijkheid boden om 
het koppel en de gangwissel aan te spreken. 
Een interessante rit dus, maar voor Belgische 

Het moet gezegd: het terrein was wel van aard 
om de verbeteringen op de Actros goed tot 
hun recht laten komen: rolling hills, zoals de 
Engelsen dat zeggen. Geen al te steile of lange 
hellingen, zodat je kinetische energie van de 

Om al dat nieuwe technische geweld aan den 
lijve te ondergaan, reden we over een omloop 
van iets meer dan 200 km uitgestippeld over 
heuvels van Zuid-Portugal naar het noorden, 
de kuststad Peniche. 

Sinds zijn introductie in 2011 is de Actros 15 % zuiniger geworden.

Een nieuwe spoilerlip verlaagt de luchtweerstand. Ook de boordelektronica kreeg een ingrijpende update.
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Bij het rijden op de buitenwegen en de snel-
weg viel meteen de grotere stilte aan boord 
op. De aandrijflijn is grondig aangepakt en 
draait nu lager in de toeren. Dat vertaalt zich 
in een zeer stille truck, terwijl de Actros al tot 
de stilste wagens op de markt behoorde. In de 
wagen zelf is er niet zo gek veel veranderd, 
zo kan je je mobiele telefoon beter aanslui-
ten op het infotainment-systeem door android 
en apple carplay. De vernieuwingen zitten dus 
waar het telt: in de aandrijflijn. Dat bleek ook 
uit de testritten die door een aantal andere 
journalisten in het zuiden van Portugal werden 
gereden.

De berekeningen van de ingenieurs hadden 
aangegeven dat een verlaging van het ver-
bruik met 6 % redelijk was, in de praktijk bleek 
dat een test die verliep op een ander circuit 
in het zuiden van Portugal een gemiddelde 
besparing van 8,3 % opleverde ten opzichte 
van dezelfde Actros met een aandrijflijn van 
de eerste generatie. Op deze testroute werd 
in totaal 4.800 km gereden tussen Tavira en 
Lagos op de A22. Dat is vrij vlak terrein, wij 
reden voor onze korte test over een meer ge-
accidenteerd parcours.

omstandigheden eigenlijk niet erg toepasse-
lijk, tenzij je vaak naar Parijs bolt: het was min 
of meer vergelijkbaar met het traject tussen 
Rijsel en de Franse hoofdstad. 

De testvloot bestond uit Actros 1845 trekkers, 
geladen met een treingewicht van rond de 

40 ton. In de Portugese hoofdstad waren we 
blij op de vele ronde punten dat de wagens 
uitgerust waren met een aantal elektronische 
beschermengelen. Vooral de bewaking van de 
blinde hoek is een zegen, zeker als een of an-
dere roekeloze personenwagenchauffeur even 
snel langs de buitenzijde wil passeren...

De radar van de ACC kan ook zwakke weggebruikers 
ontdekken en een remmanoeuvre uitvoeren.

De radar herkent voetgangers ook in het donker of bij mist.

TRUCK   
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rechte vertanding geschakeld. Dat gaat sneller 
en levert kleinere verliezen op. De elektronica 
stelt de toerentallen perfect op elkaar af.
De stuurelektronica, die de gangen kiest in 
functie van de omstandigheden en de belas-
ting die de truck ondergaat, kreeg uiteraard 
ook een update. Zo wordt er meer gebruik ge-
maakt van Ecoroll.

Ook de aggregaten werden aangepakt, met 
ondermeer een stuurbekrachtigingspomp die 
alleen werkt als er stuurbewegingen worden 
gemaakt. Interessant voor techneuten is dat 
de alternator voor de allereerste keer in staat 
is om stroom te leveren in verschillende volta-
ges. Dat kan tussen 24 of 30 Volt zijn, afhan-
kelijk van de vraag van de batterij en andere 
stroomverbruikers in de wagen. Als de batterij 
een temperatuur krijgt van minder dan 15°C, 
zal de alternator stap voor stap de spanning 
opdrijven. De lichtmachine is ook in staat de 
batterij extra op te laden als je bijvoorbeeld 
bergaf rijdt. Op die manier is het niet nodig 
motorvermogen aan te spreken bij de vol-
gende klim. De batterij is dan door de afdaling 
immers volgeladen.

De vernieuwde motoren leveren merkelijk 
meer koppel in de lage toeren. Eigenlijk be-
schik je al van 800 omwentelingen over de 
volle trekkracht van de motor. Hierdoor kun-
nen achterbruggen met een lange verhouding 
van 2,611 op 1 worden gemonteerd, die het 
toerental nog eens drukken. Maar ook in de 
versnellingsbak werden er zaken aangepast. 
Zo werd de twaalfde gang van de PowerShift 
een prise directe. Op die manier worden me-
chanische verliezen tot een absoluut mini-
mum teruggebracht. Een andere manier om 
mechanische verliezen te verminderen, is de 
weerstand in de versnellingsbak te verklei-
nen. Daartoe heeft Mercedes-Benz een nieuw 
procédé ontwikkeld, dat de tandwielen in de 
schakeldoor bijzonder glad afwerkt. De opper-
vlakken van de tandwielen die elkaar raken, 
zijn zo glad dat er vrijwel geen wrijving op-
treedt. Dat wordt gecombineerd met nieuwe 
smeermiddelen, die nog eens voor een lagere 
weerstand zorgen. Verder heeft Mercedes-
Benz ook het schakelmechanisme tussen hoge 
en lage groep in de bak verbeterd. Vroeger 
ging het om een overbrenging met een syn-
chromesh, maar vanaf nu wordt er met een 

Maar het zijn wel cijfers die gezien mogen 
worden: een al bijzonder zuinige truck nog 
eens 6 tot 8 procent minder dorstig maken, je 
moet het maar doen.

TWEEDE GENERATIE
Het gaat dan ook niet om een gewone ver-
betering van de Actros, de wagen werd heel 
grondig aangepakt. Zo kregen de injectoren 
van OM471 motor voortaan 8 in plaats van 
7 gaten en wordt er diesel ingespoten met 
een druk van 2.700 bar, waar dat tot voor kort 
2.100 bar was. Ook de compressieverhouding 
ging omhoog, van 17,3 op 1 naar 18,5 op 1, 
een flinke toename dus. Mercedes-Benz doet 
beroep op een zelf ontworpen en gebouwde 
asymmetrische turbo, die inderdaad zeer vlot 
op het gaspedaal reageert. De turbo is ont-
worpen om perfect samen te werken met de 
uitlaatgashercirculatie. De OM471 maakt ge-
bruik van een EGR-systeem dat tal van verbe-
teringen kreeg. De motor op zich vraagt al 5 % 
minder brandstof bij eenzelfde vermogen als 
zijn voorganger. Dat is op zich al een merkbaar 
verschil, maar ook de rest van de aandrijflijn 
werd onder handen genomen.

Bij testen in het Zuiden van Portugal bleek de nieuwe Actros nog zuiniger dan voorspeld.
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Een heel slimme manier om brandstof te be-
sparen vinden we terug in het differentieel. 
Om spatverliezen te vermijden, is het moge-
lijk het kroonwiel van het differentieel in een 
minimum aan olie te laten draaien. Het sys-
teem bestaat uit een kunststofschaal met een 
elektronisch bediend klepje. Als dit klepje sluit, 
draait het kroonwiel in voldoende olie om bij 
lage tot gemiddelde belasting goed gesmeerd 
te worden. Opent het zich, krijgt het diffe-
rentieel beschikking over de volle smering. 
Het klepje zal door een veer altijd openstaan, 
moest de elektronica defect raken. Idee ach-
ter deze ingreep is dat je eigenlijk alleen veel 
moet smeren aan lage snelheden: het kroon-
wiel wordt vooral belast bij lage snelheden, 
vertrekken vanuit stilstand of bij manoeuvres. 
Bij het rijden op de snelweg verlies je heel 
wat energie door de olie in de differentieel-
klok rond te laten spatten. Deze ingreep gaat 
dat energieverlies tegen.

VEILIGHEIDSYSTEMEN
Veiligheid onderweg is zo’n beetje een gezon-
de obsessie geworden bij de driepuntige ster. 
De insteek is eenvoudig: je moet er alles aan 
doen om te voorkomen dat een truck in een 
ongeval betrokken raakt. Want zo’n groot en 
zwaar voertuig richt altijd schade aan als het 

fout gaat. Voorkomen is dus beter dan gene-
zen.

De Actros krijgt dus voortaan de vierde gene-
ratie van de Active Brake Assist, kortaf ABA 4. 

Dit systeem heeft een aantal functies die ook 
bij stadsverkeer heel nuttig zijn. Het herkent 
zwakke weggebruikers zoals voetgangers en 
fietsers. Als het berekent dat er risico is op een 
aanrijding, krijg je eerst een waarschuwing. 

Spatverliezen in het differentieel behoren voortaan tot het verleden.

Wij reden tussen Lissabon en Peniche over glooiende heuvels.

TRUCK   
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Technische diagnoses van de wagen kunnen 
dus van op afstand worden uitgevoerd, om 
pannes te voorkomen of om onderhoud beter 
te kunnen plannen.  

Jan Voet

worden, die het betreffende stuk op voorraad 
heeft. Het dealership wordt op voorhand op de 
hoogte gebracht, zodat er niet hoeft gewacht 
te worden.

Als de chauffeur dan niet ingrijpt, wordt er 
geremd. Tenslotte kan de truck tot stilstand 
worden gebracht. Ook de blinde hoek van de 
wagen wordt door een radar bewaakt. Het 
systeem is in staat om te herkennen of je in 
een bocht een obstakel of andere weggebrui-
ker gaat raken. Dan wordt er onmiddellijk een 
alarm gegeven en geremd. De reactietijd is 
te kort om dit aan een menselijke chauffeur 
over te laten. SideGuard, zoals de blinde hoek 
bewaking heet, werkt tot een snelheid van 
50km/u.

CONNECTIVITEIT
De Actros kan voortaan ook communiceren 
met de thuisbasis en zelfs met de Mercedes-
Benz dealers. Mercedes-Benz Uptime laat toe 
gegevens uit te wisselen en te voorkomen dat 
een truck in panne valt. Momenteel rijden al 
1.400 Actrossen rond met Uptime, deze wa-
gens hebben ongeveer 200 miljoen testkilo-
meters afgelegd. Uptime laat toe dat de truck 
zelf aangeeft dat een bepaald onderdeel een 
probleem kan opleveren: een vuile filter of 
een ander onderdeel dat bijvoorbeeld een 
abnormaal hoge werkingstemperatuur heeft. 
Dan kan een dealer langs de reisroute gezocht 

BRUGGESTW 223 | B-8850 HOOGLEDE-GITS  | +32 51 22 65 51  | INFO@TTCO.EU  | WWW.TTCO.EU

AAN & VERKOOP VAN
NIEUWE & OCCASIE OPLEGGERS

theTRUCKCOMPANY

Het arsenaal aan veiligheidstechnologie is indrukwekkend in de Actros. 
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Een tot 7 % lager verbruik. 

Een behoorlijk ambitieuze 

doelstelling, waarover we in 

de vorige Transporama al 

berichtten. Of zo’n besparing 

inderdaad haalbaar is, zal 

blijken uit onze volgende 

testrit met een DAF, maar 

voorlopig hebben we al 

kort kunnen rijden met een 

aantal trucks uit het nieuwe 

gamma. Een verslag.

Voor de testritten werden we uitgeno-
digd naar Nederlands Limburg, waar 
we een traject voorgeschoteld kregen 

met de typische heuvels en hellingen van 
de regio. Niet de steile klimmetjes van de 
Ardennen, maar toch een omgeving waarin 
het hogere koppel van de motoren en snel-
lere schakelbewegingen van de Traxon aan 
de tand konden worden gevoeld. De testrit-
ten namen per truck wel een zekere tijd in 
beslag, zodat we zeker niet met alle wagens 
hebben kunnen bollen. Daarom zijn we achter 
het stuur geklommen van een paar trucks die 
redelijk representatief zijn voor de Belgische 
markt.

XF 480 FT
De eerste test reden we een 4x2 trekker met 
MX13 motor van 480 pk in het vooronder. Die 
wagen levert een koppel van 2.350 Nm of 
2.500 Nm in de hoogste gangen. Dat zoge-
naamde piekkoppel wordt gebruikt om op lan-
ge hellingen zo lang mogelijk in versnelling te 
blijven en onnodig terugschakelen te voorko-
men. De motoren worden voortaan gekoppeld 
aan een Traxon versnellingsbak, die behoorlijk 
snel schakelt. Dat levert een bijzonder vlotte 
en soepele aandrijflijn op, wat al bleek van bij 
de eerste meters die we met de truck reden. 
Wat ook bleek van bij de eerste meters, was 
het feit dat het een kletsnatte dag zou worden. 

DAF vernieuwd  
XF en CF

TRUCK   

Eerste testrit van de dag:  
semidieplader en 480 pk voor slechts 36 ton totaalgewicht.
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Iets waarvan we bij latere testritten behoorlijk 
wat hinder ondervonden.
De Traxon heeft 12 gangen en bij het door-
rijden slaat hij op logische wijze hier en daar 
gangen over. De eerste truck was gekoppeld 
aan een semi-dieplader met twee kranen op 
rupsbanden, wat een totaal gewicht van 36 
ton opleverde. Niet bepaald een zware belas-
ting voor de aandrijftrein, maar wel een soort 

Tweede truck in de lijn met witte trailer  
is de 530 pk sterke 6x2 van de laatste testrit.

De nieuwe naamvoering van DAF valt meer op zonder schreeuwerig te zijn.

De MX11 motor van 450 pk laat 
eigenlijk niets te wensen over 
qua vermogen en soepelheid.
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van last waarvan je mag aannemen dat dit 
type truck het bij zijn dagelijks werk constant 
zal tegenkomen.
Bij het rijden viel meteen op dat de nieuwe 
DAFs stiller geworden zijn. Dat komt door de 
lagere toerentallen, de motoren draaien meer 
op koppel en dus wat trager dan vroeger. De 
Traxon speelt daar op in. Voordelen zijn niet 
alleen een stille stuurhut, maar ook lager ver-
bruik en minder slijtage. Toch krijg je nooit het 
gevoel dat de MX13 op z’n adem trapt, om het 
in wielrennerstaal te stellen. De klimmetjes in 
Nederlands Limburg werden probleemloos en 
vlot genomen en invoegen op de snelweg was 
een genoegen. De samenwerking tussen mo-
tor en versnellingsbak verloopt uitstekend, ook 
al omdat de boordcomputers van de krachtbron 
en de bak veel meer rekenvermogen hebben 
dan vroeger. Ze commmuniceren dus niet al-
leen beter, maar ook veel sneller. Dat merk je 
telkens je gas geeft: de respons is onmiddel-
lijk, de truck reageert zoals je het verwacht. De 
Traxon maakt ook vaker dan vroeger gebruik 
van zijn Ecoroll-functie, om het verbruik nog 
verder te laten dalen.

Op dit beeld is het nog droog,  
maar de meeste tests reden we in stromende regen...

DAF werkt zijn dashboards erg goed af, 
het scherm van de trucknavigatie zou 
wel groter mogen zijn.

Het nieuwe interieur oogt fraai  
en is in realiteit mooier dan op foto.
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Uniek Efficiënt.
De S.KO COOL COMPLETE met EXECUTIVE-
pakket is het topproduct van onze exclusieve
transportkoelmachine plús services.  
Behoudt zijn waarde, gunstiger in onderhoud, 
overtuigend bij doorverkoop.

S.KO COOL COMPLETE
Incl. koelmachine af fabriek:

economisch koelen met
een uitstekend isolatiesysteem.

De S.KO COOL COMPLETE:

Ons beste isolatie-systeem

voor geconditioneerde vracht.

Isolatiewaarde = 0.33 W/m²K

In de cabine valt meteen het vernieuwde inte-
rieur op. De nieuwe kleuren ogen mooi, maar 
een groter scherm voor het navigatiesysteem 
zou veel toevoegen aan het gebruiksgemak. 
Misschien iets voor de volgende upgrade van-
uit Eindhoven?

CF 340 FA SILENT
De tweede testwagen was een CF met stille 
modus, een CF met 340 pk krachtbron. Ook 
voor de MX11 is voortaan de Traxon de stan-
daardversnellingsbak bij DAF en die combi-
natie verandert deze 18 tonner in een vlot 
rijdende bestelwagen. Zelden met een truck 
gereden die zo snel reageert op gaspedaal en 
motor. De truck was voorzien van een koelop-
bouw maar had toch een slaapcabine. In de 
distributie willen chauffeurs meer en meer 
comfort en gelijk hebben ze. Ook al moet je 
niet overnachten in je truck, de bijkomende 
ruimte van een slaapcabine is bijzonder han-
dig. En bovendien kan je beter uitrusten op 
een bed dan gewoon in de zetel achter het 
stuur, als je aan je verplichte pauze begint.
De wagen was ook voorzien van blinde hoek 
en achteruitrijcamera, maar ook hier was het 
display van deze camera te klein naar mijn 
persoonlijke smaak. Een scherm dat een paar 
duim groter is, biedt een beter overzicht en 
dus ook meer veiligheid.

CF 450 FT LIGHTWEIGHT
De volgende test reden we met een CF trekker, 
uitgerust met de 450 pk sterke versie van de 
MX11. De motor levert een koppel van 2.200 
Nm en een piekkoppel van 2.300 Nm. Met 
een achterasverhouding van 2,21 op 1 en 
uiteraard een Traxon beschik je over 
een bijzonder prettig werkende 
aandrijflijn. Deze wagen is vooral 
ontworpen om een zo laag 
mogelijk eigen gewicht neer 
te zetten, maar de 450 
pk uitvoering van de 
MX11 is eigenlijk de 

motor die je hebben wil: je hebt nooit behoef-
te aan meer vermogen. Of anders gezegd: ook 
op steile hellingen hebben we de MX13 niet 
gemist. Nieuw aan de CF zijn de iets slankere 
spiegelhuizen. Die geven inderdaad een beter 
zicht op ronde punten en kruisingen.

XF 530 FTG 
Als laatste reden we met een kloeke XF: de 
530 pk 6x2 met gestuurde voorste tandemas. 
Toen we met deze truck vertrokken, was de 
regen overgegaan in stortregen. Beter gezegd: 
het water viel met bakken uit de lucht. Dat 
maakte dat we op steile klimmetjes af en toe 
flink wat wielspin kregen, zodat de elektronica 
moest ingrijpen om het vermogen toch nog 
op het asfalt te krijgen. Niet verwonder-
lijk, met 2.500 Nm continu koppel, dat 
op 2.600 Nm kan pieken. De truck 
toonde alle voordelen van de 
nieuwe aandrijflijn, met bij-
komend een iets strakker 
rijgedrag in de bochten, 
typisch voor 6x2’s. Met 
een stillere werking 
door de lagere 
toerentallen en 

de vlot schakelende aandrijflijn, 
maar vooral het rijkelijke ver-
mogen, is dit een bijzon-
der prettige truck. 

Jan Voet



TRANSPORAMA • 38234

Vroeger was het eenvoudig 

in vrachtwagenland: je kon 

kiezen tussen verschillende 

soorten dieselmotoren. 

Nu ligt het net even 

anders: aardgas, hybrides, 

elektrisch... Er komt 

verandering aan. Het is nu 

zaak te weten te komen wat 

de beste oplossing is voor 

een bepaald type vervoer.  

En hoe rijdt dat eigenlijk, 

zo’n alternatieve aandrijflijn. 

We zochten het voor u uit.

Alternatieve brandstoffen: 

wat kiezen?

TRUCK   

Voordat u naar de dealer holt om een 
waterstofhybride met thoriumreactor 
en lasergestuurde ophanging op de 

kop te tikken, eerst een korte opmerking: de 
dieselmotor zal nog een hele tijd de dienst 
uitmaken in tal van soorten van vervoer. Maar 
door de veranderende wetgeving, eisen van 
verladers, buurtcomités en stadsbesturen, 
is het geen slecht idee om alvast voor mid-
delzware en zware distributie ook eens naar 
alternatieven te kijken. En die zijn er ondertus-
sen. Of ze economisch leefbaar zijn? Nee, zon-
der inspanning van verladers of overheden 
nog niet. Maar we zijn niet meer ver van een 

omschakeling van diesel naar andere aandrij-
vingen. En dat hoeft bepaald geen straf te 
zijn, zo bleek uit onze testritten.

Idealiter hadden we beide wagens onder de-
zelfde omstandigheden willen testen, met 
vergelijkbare omlopen, nuttige lasten enzo-
voort. Dat was niet mogelijk. Om te begin-
nen omdat een bakwagen van 26 ton en een 
trekker met een treingewicht van 40 ton twee 
verschillende dieren zijn. Die ook voor andere 
types transport worden ingezet. We reden dus 
300 km snelweg met de trekker en 150 km 
stads- en dorpsverkeer met de bakwagen...

De Scania G320 in hybride uitvoering. De sleepas is sturend uitgevoerd.
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SCANIA HYBRIDE

De hybride Scania die we reden, is (nog) geen 
lid van de next generation familie. We reden 
een G320, P320 die volledig elektrisch of met 
de hernieuwbare FAME of HVO biobrandstoffen 
kan rijden. De hybride aandrijflijn kan worden 
besteld met een P of G cabine. De motor is 
gebaseerd op Scania’s 9-liter 5-cilindermotor 
met 320 pk, die voldoet aan de Euro 6 eisen. 
De modulaire aandrijflijn houdt in dat er een 
elektrische motor met 130 kW (174 pk) en 
een koppel van 1.050 Nm is geplaatst tussen 
de motor en een speciale versie van Scania’s 
automatische transmissie (E-GRS895) met 
Scania Opticruise met 2 pedalen. De bruikbare 
accucapaciteit is maximaal 1,2 kWh, een mid-
delhoog energieverbruik dat gebaseerd is op 
een goed evenwicht tussen de levensduur van 
de accu en de actieradius. Scania gaat uit van 
een verbruik dat tot 18 % lager kan liggen dan 
een vergelijkbare diesel. Wij verbruikten in 
lastige omstandigheden 18,8 l/100 km, een 

Veel meer een klassieke trekker, deze Stralis NP, als je 
tenminste over de gastanks heen kijkt.

Uiterlijk verschilt de hybride alleen door de batterijbak. De wagen is 790 kg zwaarder dan zijn dieselbroers.
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bijzonder laag verbruik. De hybride aandrijflijn 
is wel zwaar en vreet bijgevolg een heel stuk 
van het nuttige laadvermogen. De aanvul-
lende elektrische componenten die voor de 
hybridisering nodig zijn, zijn geïntegreerd in 
een direct op het frame gemonteerde, hybride 
vermogensmodule. Deze module omvat de 
accu, het regelsysteem, het accukoelsysteem 
en de spanningsomvormer. De module is inge-
kapseld om bij een aanrijding goed beschermd 
te zijn. Wanneer de motor niet draait, wordt 
de besturing vergemakkelijkt met behulp van 
elektro-hydraulische stuurbekrachtiging. Het 
complete hybride pakket, inclusief de accu, 
verhoogt het gewicht van de truck met slechts 
790 kg. In distributie is volume meestal be-
langrijker dan gewicht, maar 790 kg is een 
behoorlijke slok op een borrel.

RIJDEN
Het rijden vraagt een beetje aanpassing: het 
monsterlijke koppel van de elektromotor 
maakt er een zeer vinnig optrekkende truck 
van. Je moet wel terug leren spelen met het 

Vlaanderen kent nog niet veel LNG tankstations.  
Wij tankten in Kallo in de Antwerpse haven.

De instap in de G-cabine van Scania is uitstekend. Ook in de Iveco kan je vlot in- en uit,  
maar de Italiaan is iets hoger dan de Zweed.

TRUCK   
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gaspedaal: niet te fel accelereren, maar ook als 
je gas lost, rolt de truck minder uit. Dat komt 
omdat de elektromotor dan remt. Dat rem-
vermogen levert terug stroom aan de batterij. 
Leuk is dat de wagen vol-elektrisch nauwelijks 
geluid maakt. Dat kan handig zijn bij leverin-
gen in stedelijke centra ’s nachts.

IVECO STRALIS NP

NP staat bij Iveco voor “Natural Power”, wat 
zoveel betekent als een voertuig met een 
aardgasmotor. In Italië vormt aardgas een echt 
alternatief voor diesel en wordt het vanuit de 
overheid ondersteund. Ook Frankrijk beweegt 
meer en meer in die richting, in België moe-
ten we nog een inhaalbeweging maken. Iveco 
stelt dat aardgaswagens vanaf een jaarlijkse ki-
lometerstand van 120.000 rendabel zijn. Vanaf 
dat moment wordt de hogere aankoopprijs ge-
compenseerd door de goedkope prijs van de 
aardgas. Daar komt bij dat de truck bijzonder 
schoon is. Aardgas verbrandt immers veel zui-
niger dan diesel. Verder is de wagen ook opval-
lend stil. Het verbruik is bepaald voorbeeldig: 
wij joegen op een rit van 300 km gemiddeld 
24,3 kg gas door de injectoren, ruwweg kan 
je een kilogram hier gelijkstellen aan een liter. 
Maar het systeem heeft ook nadelen: tanken 
is niet evident: we reden met LNG tanks, en 
het vloeibaar gemaakte gas is tot -163°C koud. 
Tankkoppelstukken bevriezen dan ook voor 
je ogen en je kan maar beter handschoenen 

De hybride vraagt geen bijkomende infrastructuur zoals speciale pomp- of oplaadstations.

De Opticruise van Scania bedien je van aan het stuur.

De EuroTronic kreeg toetsen op het instrumentenpaneel.
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VERGELIJKEN
Kiezen is verliezen, wisten we al in de lagere 
school. Dit zijn twee compleet verschillende 
voertuigen, die voor totaal verschillend werk 
moeten worden ingezet. De Iveco is het per-
fecte wapen om lange afstanden af te leggen 
met treingewichten van 30 tot 35 ton. De Sca-
nia komt best tot zijn recht op kortere afstan-
den, veel stop-and-go, verkeerslichten en een 
stedelijke omgeving. Zijn G-cabine is ook iets 
beter toegankelijk dan die van de Iveco, die 
meer een lange afstandstruck is. 
Het ziet er dan ook naar uit dat de keuze voor 
een alternatief vooral gedreven moet zijn door 
het werk dat de wagen moet uitvoeren. En 
dan wordt de discussie moeilijker: verladers 
die nog een contract afsluiten met een ver-
voerder, doen dat voor steeds kortere looptij-
den. En dan wordt deze investering toch wel 
een risico. De omschakeling van diesel naar al-
ternatieven is dus niet alleen een zaak van de 
transportsector. Ook andere stakeholders moe-
ten hun verantwoordelijkheid opnemen.  

Jan Voet

dragen. Bij  het aan- en afkoppelen moet je 
gebruik maken van het persluchtpistool aan 
de pomp, om eventuele ijskorstjes weg te bla-
zen. De vullingsgraad van de tanks is ook van 
verschillende omstandigheden afhankelijk: 
buitentemperatuur en luchtdruk spelen deels 
een rol, maar ook of de tank bijvoorbeeld voor 
meer dan 90 % gevuld is. De tanks zijn duur, 
maar kunnen in principe twee vrachtwagen-
levens mee: als de eerste truck versleten is, 
kan je ze op een nieuwe laten inbouwen. Met 
twee LNG tanks heb je een rijbereik van 1.500 
km en dat is zonder meer indrukwekkend. De 
motor levert 400 pk en 1.700 Nm koppel. Dat 
lijken nogal gemiddelde cijfers, maar in een 
niet zo heel erg ver verleden waren dit cijfers 
waar niemand voor hoefde te blozen. Ook nu 
kan je met 40 ton vlot rijden met dit vermo-
gen, al denk ik dat een tripje met 40 ton door 
de Alpen niet bepaald een feest is. Maar daar 
is deze truck niet voor gebouwd. Zelfs in de 
zware distributie wordt er eerder met volume 
dan wel met gewicht gereden.

RIJDEN 
Maar hoe rijdt deze Stralis NP eigenlijk? We 
reden over de snelweg door Henegouwen, 
na een tankbeurt aan het LNG station in Kallo 
bij Antwerpen. De truck bolt bijzonder prettig, 
maar vraagt met een treingewicht van 40  ton 
wel een beetje kennis bij het rijden: zo trokken 
we de snelheid voor een helling telkens op 
tot 89 km/u, op vlakke stukken reden we dan 
gewoon 85 km/u. Op die manier kan je vlot 
klimmen en druk je het verbruik. De gasmotor 
gedraagt zich eerder als een grote benzinek-
rachtbron: stil, klimt vlot in de toeren en levert 
zijn kracht ook wat later in het toerenbereik. 
Dat is een verschil met de moderne diesels, 
die allemaal zo laag mogelijk in de toeren hun 
maximale trekkracht ter beschikking stellen, 
maar het is zeker niet onaangenaam onder-
weg. De motor is gekoppeld aan een auto-
matische Eurotronic versnellingsbak, dat is de 
Iveco-term voor de ZF AS-Tronic, de bekende 
versnellingsbak die al jaren dienst doet in tal 
van truckmerken.

Wordt gas ook bij ons een alternatief voor diesel?

TRUCK   
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Allereerst ons productgamma. Thermoking is 
sinds begin 2017 overgeschakeld van R404a 
koudemiddel naar R452a. Dit laatste heeft een 
lagere GWP-waarde (Global Warming Potenti-
al), hetgeen dus ecologisch meer verantwoord 
is. De recente overname van Marc Meersman 
(Frigoblock) voedt ook diezelfde ecologische 
toekomstvisie. Frigoblock koelgroepen zijn im-
mers uitstekend geschikt voor elektrische en 
hybride aandrijflijnen alsook kunnen we ons 
beroepen op de eerste referenties van gekoeld 
transport op LNG met lagere emissies.

Eco-vriendelijk zijn ook de toepassingen met 
natuurlijke koude middelen. Het vloeibaar ge-
maakte CO2-gas, dat uit andere industriepro-

cessen afkomstig is,  wordt als koudemiddel 
gebruikt om trailers te koelen. Opvallend is 
hier de hogere capaciteit in combinatie met 
geruisloos werken. Een krachtig product dat 
trouwens makkelijk onder de PIEK-norm blijft. 

Gradius heeft verder een echte primeur met 
de eerste volledig elektrische gekoelde vracht-
wagen. Deze lichte 3,5t vrachtwagen komt 
onder de merknaam ADDAX. Gradius speelt 
daarmee in op de alsmaar groter wordende 
behoefte naar geluidsarme en emissie-vrien-
delijke voertuigen. Op vraag van verschillende 
steden en gemeenten worden hierdoor nacht-
leveringen mogelijk gemaakt en zullen we da-
gelijkse files ontlasten. 

Gradius, voorloper  
op het vlak van ecologie...

PUBLIREPORTAGE   

Met verschillende ingrijpende 

vernieuwingen en betere 

geografische dekking, staat 

Gradius (onderdeel van Axima 

Refrigeration) klaar om in het 

begin van 2018 de klanten nog 

beter van dienst te zijn. 

Wat verandert er zoal ? Wij 

vroegen het aan BeLux Sales 

Manager Kurt Heidbüchel.
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SERVICEBEDRIJF
Naast het uitgebreide productgamma evolueert Gradius meer en meer 
naar een servicebedrijf. “Een maximaal toegevoegde waarde kunnen 
betekenen voor onze klant is het streefdoel”. “Dichter bij onze klant 
aanwezig zijn en ons afstemmen op de behoefte van de klant is dus 
een must”. Dit hoeft niet altijd even letterlijk genomen te worden. Het 
behalen van een Pharma-certificatie is daarvan een voorbeeld. Onze 
medewerkers koeltechniek hebben allemaal een certificaat ter zake. 
Trackingsystemen maken het mogelijk om temperaturen te monitoren 
en als nodig bij te sturen op afstand. Op die manier kan Gradius (als 
onderdeel van Axima Refrigeration) een perfecte afdekking garanderen 
van de volledige koude keten. 

Verder worden de servicestations geografisch beter verdeeld en brei-
den we onze mobiele servicevloot uit. Op die manier kunnen er op 
locatie snel en efficiënt onderhoud en herstellingen uitgevoerd worden. 
Wederom om het onze klant makkelijker te maken zodat hij zich kan 
focussen op zijn Core-business. 

EFFICIËNTIE STAAT BOVENAAN DE AGENDA
Het bewijs daarvan is de bouw van een nieuwe centrale vestiging in 
Neder Over Heembeek. Het isoleren van bestelwagens en vrachtwa-
gens met hun installatie van Frigoblock of Thermoking worden hiermee 
gecentraliseerd om zodoende vlotter en efficiënter te kunnen werken. 
Installaties van enkel Thermoking of Frigoblock gebeuren in één van 
onze 9 sites. Onze klanten zullen hierdoor ook vlotter en sneller aange-
leverd kunnen worden met hetzelfde hoogwaardig gekoelde voertuig 
als eindproduct.  

PUBLIREPORTAGE   

P. Philips nv, Baaikensstraat 13, BE-9240 Zele, 
Tel.: +32 52450519, Fax: +32 52450029, www.krone-trailer.com

KRONE een onderneming die in 
heel Europa voor beweging zorgt. 
In de wereld van transport staat KRONE voor exellente kwaliteit, 
minimale LifeCycleCost en uitgekiende praktische oplossingen. 
Kortweg : voor trailers, de maatstaf ! 
Fahrzeugwerk Bernard Krone is een der leidende trailerbouwers 
wereldwijd en geldt in de branche als norm voor kwaliteit en 
innovatie ! 

Wij breiden ons BeLux 

verkoopsteam uit, 

NU SOLICITEREN !

Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH & Co. KG, Werlte (Germany)

Krone_Belgien_90x130_Transporama_ImageStellenanzeige_NL.indd   1 31.05.2017   14:40:15
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Zowel in bedrijfs- als 

personenvoertuigen wil 

Volvo binnen afzienbare 

tijd ongevalvrij rijden 

kunnen aankondigen. Dat 

betekent dat de Zweden 

alles in het werk stellen om 

te voorkomen dat er aan 

boord van een Volvo nog 

verkeersslachtoffers vallen. 

Een visie die veel vereist, zo 

bleek bij een bezoek aan de 

ontwikkelingsafdelingen in 

Zweden.

Want in principe zijn mensen nog al-
tijd betere chauffeurs dan automa-
ten: we herkennen situaties voor ze 

uit de hand lopen, passen ons aan de meest 
uiteenlopende omstandigheden aan en ver-
mijden veel meer ongevallen dan we veroor-
zaken. Het is pas als we vermoeid, verstrooid 
of afgeleid zijn dat het fout loopt. En ook dan 
worden onze fouten vaak door andere weg-
gebruikers gecompenseerd: als je ziet dat de 
auto naast je uitwijkt, geef je vaak instinctief 
voldoende ruimte om een ongeval te vermij-
den. We kregen de mogelijkheid om met een 
vrachtwagensimulator te rijden, waarbij één 

van de meest voorkomende dodelijke onge-
vallen op Europese wegen werd gesimuleerd. 
Een personenwagen wijkt af in het rijvak van 
het tegemoetkomende verkeer en raakt een 
vrachtwagen. Ook al doe je je uiterste best om 
de auto te vermijden met je truck, de combi-
natie van reactietijd en beperkte plaats om uit 
te wijken maken dat je als vrachtwagenchauf-
feur nog zo je best kan doen, het zal in vrijwel 
alle gevallen tot een ongeval komen. Het gaat 
daarbij typisch om een ongeval dat door elek-
tronische hulpmiddelen (rijstrookbewaking) 
kan worden voorkomen.

Volvo Truck:  
visie op veiligheid

TRUCK   

Een zwaar voertuig moet ten allen prijzen voorkomen, in een ongeval 
betrokken te raken. De gevolgen zijn immers altijd bijzonder ernstig...
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VEEL VRAGEN
Maar de nieuwe ontwikkelingen leveren mo-
menteel ook veel vragen op. Zou je je mails 
mogen lezen van de wetgever, terwijl je je 
truck elektronisch in een platoon hebt gekop-
peld? Mag je de uren die je truck autonoom 
rijdt als rusttijd gebruiken?
Maar ook op het vlak van onderzoek en ont-
wikkeling is er nog veel te leren. Hoe reageren 
andere weggebruikers op autonome trucks? 
Geen mens die er momenteel al voldoende 
wetenschappelijke gegevens over heeft. Er 
zijn dus nog behoorlijk wat vragen die nog 
moeten worden onderzocht alvorens ze kun-
nen worden beantwoord.

VISIE
Nul ongevallen is bij Volvo Trucks nu dus in 
de eerste plaats nog een visie, een strategie 
voor de toekomst. Tegelijk betekent het dat 
alle ontwikkelingen en nieuwe producten bin-
nen het bedrijf worden ingeschakeld om te 
voorkomen dat er ooit nog doden vallen door 
een ongeval in een Volvo. Op die manier zul-
len er stappen vooruit worden gezet naar een 
veiliger wegverkeer. Een goed voorbeeld is de 
introductie van de driepuntsveiligheidsgordel 
van Volvo. Deze relatief eenvoudige ingreep 
heeft talloze mensenlevens gered, zeker na-
dat andere merken deze uitvinding mochten 
overnemen zonder er royalties voor aan Volvo 
te moeten betalen.  

Jan Voet

Zo werd een huisvuilwagen gedemonstreerd 
die autonoom rijdt, terwijl de chauffeur uit-
stapt om de containers aan te haken en de 
lossen.  Dat is een toepassing die binnen het 
plan van Volvo past: stap voor stap autonome 
vrachtwagens invoeren, waarbij telkens ver-
dere evolutie plaatsvindt. 

Elektronica springt vaak bij om ons te onder-
steunen bij het vermijden van ongevallen, 
maar de ambitie om helemaal geen ongeval-
len in het verkeer te hebben, zal niet op korte 
termijn gehaald worden, stellen ze ook bij Vol-
vo. Trucks worden wel intelligenter en onder-
steunen de chauffeur veel beter dan vroeger. 
Ze gaan ook meer en meer autonoom werken. 

Een noodstop door de truck om een kop-staart aanrijding te vermijden of minder erg te maken.

Deze huisvuilophaalwagen rijdt autonoom, terwijl de chauffeur/lader de containers lost. In deze simulator kunnen uiteenlopende omstandigheden  
worden nagebootst.
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Met een compleet nieuw 

ontwerp voor buitenkant en 

interieur, springt de nieuwe 

Lion’s Coach van MAN in het 

oog. Maar het verschil met 

de voorganger gaat dieper 

dan een nieuw design. Wij 

kregen de kans nader met de 

wagen kennis te maken in 

de aanloop naar Busworld.

BUS   

Lion’s Coach: leeuw  
onder de reisbussen

De Lion’s Coach was altijd al het vlag-
genschip van de MAN personenver-
voervloot. Dat vertaalt zich in de hoge 

eisen die aan de wagen worden gesteld op 
het gebied van uitrusting en aandrijflijn. Om 
die hoge eisen ook zicht- en voelbaar te ma-
ken voor de reizigers, heeft MAN het design 
grondig onder handen genomen, met een 
paar opvallende vernieuwingen aan de bui-
tenzijde. Zo loopt er een donkere lijn vanaf de 
Led-koplampen om de hoek van de wagen, 
waar het donkere vlak wordt overgenomen 

in de voorste zijruiten. Tussen die ruiten en 
het eigenlijke passagierscompartiment zit een 
roestvrijstalen strip, die het voertuig “lees-
baar” maakt. Daarmee wordt bedoeld dat het 
voor een reiziger die deze car voor de eerste 
keer ziet, perfect duidelijk is welke functie 
zich waar bevindt op de wagen. Achteraan 
zijn er ook LED-achterlichten en loopt er een 
diepglanzende strook van dak tot achterbum-
per. Een ideale achtergrond om belettering op 
aan te brengen, maar het oogt ook erg fraai 
zonder opschriften.

Lion’s Coaches en Neoplans staan in de gietende regen te wachten op de testrijders.
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leeuw, of het bij een reisbus een echte meer-
waarde oplevert, valt eigenlijk wat te bezien. 
Het is natuurlijk zo dat een snelle schakeling 
minder verliezen oplevert en dus in principe 
een lager brandstofverbruik.

Voor de chauffeur zijn er voldoende aflegvak-
ken voorzien, alhoewel MAN hier zeker niet 
heeft overdreven. Langs de andere kant staat 
het voor de reiziger snel slordig: als je op een 
reisbus stapt en de post van de chauffeur ligt 
vol spullen en paperassen...

De chauffeur wordt door zijn wagen goed on-
dersteund: de LED koplampen gaan meer dan 
waarschijnlijk langer mee dan het voertuig 
zelf. Het licht dat ze leveren komt heel dicht 
in de buurt van daglicht, zodat ’s nachts rijden 
minder vermoeiend wordt. De structuur is he-
lemaal hertekend en voldoet aan de toch wel 
strenge ECE R66.02 standaard, die de inzitten-

BESTUURDERSPOST
Er kunnen je als touringcarchauffeur ergere 
dingen overkomen dan aan de slag moeten 
gaan met deze Lion’s Coach. Het dashboard 
ziet er erg fraai uit. Je merkt echt dat er spe-
cialisten van Audi en Volkswagen aan mee 
hebben gewerkt, want ook het stuur zelf ziet 
er bijzonder fraai uit. Alles staat waar je het 
verwacht en de nieuwe Traxon versnellings-
bak wordt met een draaischakelaar ter hoogte 
van de rechterknie van de chauffeur aange-
sproken. De testwagen was ook voorzien van 
een intarder en wie in niet al te druk verkeer 
rijdt en een beetje weet te anticiperen, moet 
in principe nooit aan de bedrijfsrem komen. 
De intarder grijpt geleidelijk aan, zodat het 
comfort van de passagiers niet in het gedrang 
komt. De versnellingsbak heeft 12 gangen, 
waarbij er tussen de 10de, 11de en 12de zeer 
snel kan geschakeld worden. Dat is een erfe-
nis van de vrachtwagens van het merk met de 

In de testwagen, waarmee we in de gietende 
regen van Warschau naar de MAN bus- en car-
fabriek in Starochowice reden, waren twee 19 
duim grote infotainment schermen voorzien. 
De wagens waren niet geballast, zodat de 460 
pk sterke 13 liter motor makkelijk spel had met 
de reisbus. De betere stroomlijn van de wagen 
maakte dat regenwater makkelijk werd afge-
voerd en dat was ook nodig tijdens deze rit. 
Binnenin zijn de verschillen voor de reiziger 
met de voorganger minder groot, hoewel je 
nog altijd kan rekenen op een fraaie vormge-
ving en prima afwerking. Standaard voorziet 
MAN perfect harmoniërende kleuren in het in-
terieur, die samen de warm-witte LED verlich-
ting een verwelkomende sfeer in de wagen 
opleveren. De verlichting is indirect en kwam 
in Polen goed van pas, want door het sombere 
weer viel er beduidend minder daglicht door 
het glazen dak naar binnen dan onder normale 
omstandigheden. 

Een van de laatste communistische gebouwen op de achtergrond :  
het cultuurpaleis van Warschau.

Mooi contrast met al de nieuwe touringcars, deze perfect onderhouden oldtimer.
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den beschermt bij een koprol. De wagen heeft 
ESP en EBS. We hadden het er al over toen de 
intarder vernoemd werd: het BrakeMatic sys-
teem van MAN kiest zelf welk remsysteem het 
best kan gebruikt worden.

Er is ook een EBA gemonteerd, dat een nood-
stop herkent en dan het volle remvermogen 
aanspreekt. Middels een camera wordt ook 
bewaakt of de wagen niet ongecontroleerd uit 
zijn rijstrook afdwaalt. Tenslotte is er de ACC, 
adaptive cruise control, die de snelheid aan de 
voorliggers kan aanpassen via de intarder.

Achterin wordt het mooie weer gemaakt door 
de 13 liter euro 6 motoren van MAN, die in 
deze wagens aan achterassen met een ver-
houding van 1 op 2,73 worden gekoppeld. Dat 
verlaagt het toerental en dus ook het verbruik 
en het geluid in de wagen. MAN gaat uit van 
lange onderhoudsintervallen: olie vervangen 
om de 140.000 km en de filters van het uit-
laatsysteem moeten slechts na 850.000 km 
een beurt krijgen.

Het design van de Lion’s Coach mag echt gezien worden.

MAN heeft niet overdreven met aflegvakken voor de chauffeur. De afwerking van het instrumentenpaneel staat 
op erg hoog niveau.
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STAROCHOWICE
MAN bouwt zijn touringcars en stadsbussen in 
Starochowice, dat zuidoostelijk ligt ten opzich-
te van Warschau. De nog altijd lagere loonkost 
in dit deel van Polen maakt de bouw van de 
voertuigen betaalbaar. In de fabriek werden 
tot voor de val van het communisme in Polen 
brandweerwagens en terreintrucks voor het 
Poolse leger gebouwd. Nu is het bedrijf gron-
dig vernieuwd, met ondermeer een reusach-
tige KTL inrichting die toelaat de structuur van 
een bus of touringcar in één beweging tegen 
roest te beschermen.  

Jan Voet

Altijd de  
perfecte °C+

+ Wat u ook transporteert, hoe warm het buiten ook is, 
met een Webasto koelauto komen uw goederen altijd 
met de perfecte temperatuur aan.   

koelauto.be   

31°

29°

30°

32°

Bij stadsbussen is serieproductie quasi onmogelijk.
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Vanuit het Zeeuws-Vlaamse 

Axel de wereld veroveren 

is perfect mogelijk, maar 

dan moet je met de juiste 

wapens aan de slag. Dat 

wapen is voor Kraker de 

nieuwe K-Force trailerreeks, 

die ongeveer een jaar 

geleden gelanceerd werd. 

Ondertussen zijn de nodige 

verbeteringen aangebracht, 

werd de betrouwbaarheid 

verhoogt en de plooineiging 

afgebouwd.

Met de K-Force speelt Kraker meteen 
in een andere liga. De trailers bie-
den immers verschillende mogelijk-

heden: complete montage en levering vanuit 
Axel, levering in kit bij een lokale dealer die 
de wagen afmonteert voor de klant, of een 
levering in onderdelen, zodat de trailer van de 
grond op kan gebouwd worden. Dat is moge-
lijk gemaakt door de nieuwe boutverbindin-
gen, zodat er geen aluminium moet worden 
gelast. Lassers die lichtmetaal kunnen lassen 
zijn immers een zeldzame verschijning ge-
worden. Maar de aanpak van Kraker biedt nog 

voordelen: zo kan de productie aan een rela-
tief lage kost op 1 en dezelfde plaats blijven. 
De winstmarge per trailer staat onder druk: 
trailerbouwers verdienen minder geld per 
voertuig dat verkocht wordt. Bovendien kost 
het meer dan vroeger om een wagen af te 
leveren bij een klant die ver van Axel gelegen 
is. De explosie aan kilometerheffingen in heel 
Europa is daar uiteraard niet vreemd aan. Voor 
Kraker was de oplossing eenvoudig: het ont-
wikkelen van een productiemethode voor een 
zo laag mogelijke kost. Dat begint trouwens 
op de tekentafel. Door een goed ontwerp kan 

Kraker speelt  
internationaal

TRAILER   

De opbouw met bouten  
is vijfmaal sterker  

dan een gelaste constructie.
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een aantal vaststellingen boven die onver-
wacht waren. Zo bleek de trailer te sterk te 
plooien in de bochten, als hij met palletten 
beladen was. Bij hetzelfde gewicht aan bul-
klading, bleken de trailers strak als een speer 
door dezelfde bochten te gaan. Bij een uit-
gebreid onderzoek met computersimulaties 
bleek dat bulkladingen ook de zijwanden mee 
belastten, zodat de wagen niet de kans kreeg 
om zich te “zetten” in een bocht. Palletladin-
gen belasten alleen de bodem of vloerplaat, 
wat niet bijdroeg aan het stijver maken van 
de trailer. Door het aanbrengen van een aan-
tal versterkingen in de vloer is dat probleem 
weggewerkt. Een ander punt dat tijdens de 
duurzaamheidtest boven water kwam, was 
dat sommige boutverbinding zich konden los-
werken als ze in een te dikke roestwerende 
laag werden aangebracht. Nu wordt er overal 
gewerkt met een zinkfosfaatlaag van 100 mu, 
waardoor de bouten niet kunnen loskomen. 
Een ander en behoorlijk ingrijpend probleem 
ontstond met de assen van BPW, waarvan de 
ronde aslichamen zich wisten los te maken uit 
de asstroppen. Daartoe werden nieuwe asbok-
ken ontworpen, die ook dat probleem uit de 
wereld hebben geholpen. 

TOEKOMST
Ondertussen zijn alle kinderziekten verholpen 
en is Kraker begonnen met de eerste leverin-
gen van  trailers. Op verschillende Europese 
markten reageren de klanten enthousiast op 
de nieuwe trailers.  Het is immers een fluitje 
van een cent om de wagens aan te passen aan 
de lokale wettelijke eisen of de vragen van de 
klant. Zo heeft Italië zich op korte tijd ontpopt 
tot een snel groeiende markt voor Kraker, 
waarbij er vooral gevraagd wordt naar trailers 
met gestuurde assen. 
De productie werd echter het eerst gefocust op 
Polen, omdat de vraag naar standaard trailers 
daar het grootst is. Op die manier kreeg Kraker 
de kans om op korte termijn volumes in de 
markt te zetten, maar ook ervaring op te doen 
met de bouw van wagens in het buitenland.
Met de K-Force neemt Kraker een wissel op de 
volgende 20 jaar. De wagens zullen zowel in 
Nederland als in het buitenland gebouwd kun-
nen worden, maar het ontwerpproces en de 
hoogwaardige machines om de voertuigen te 
bouwen staan in Axel. Op die manier blijft het 
belangrijkste deel van de meerwaardecreatie 
in Nederland. Een verstandige en weldoor-
dachte optie, waar men ten zuiden van Moer-
dijk misschien een voorbeeld aan zou kunnen 
nemen. 

Jan Voet

gebout, wat een sterkere verbinding oplevert 
dan een las. Door een las verandert de kris-
tallijne structuur van lichtmetaal, waardoor 
je in principe een verzwakking laat ontstaan. 
Kraker werkt met bouten die eigenschappen 
van klinknagels hebben, waarbij er in geëxtru-
deerde profielen wordt gebout. Die profielen 
vangen alle belasting en krachten op, zodat 
de boutverbinding zo weinig mogelijk belast 
wordt. Dat levert een bijzonder stevige en 
duurzame constructie op, die in principe tot 
vijfmaal zwaarder belast kan dan een gelaste 
verbinding. Bij test in de praktijk bleek dat een 
las na driemaal de normale levensduur en een 
belasting van 200 % geest gaf. De boutverbin-
dingen scoorden bij die testen minimaal vijf 
keer beter.
Maar toch… bij testen in de praktijk kwamen 

je de productiekost binnen de perken hou-
den. Toch was 2016 een moeilijk jaar voor de 
constructeur, geeft Jan De Kraker grif toe. De 
overschakeling en de ontwikkeling van de K-
Force eisten veel van het bedrijf.

TYPISCH KRAKER
De nieuwe trailerreeks moest een aantal ka-
rakteristieken die typisch zijn voor de Zeeuwse 
constructeur in ere houden. Er mocht op geen 
enkele manier toegegeven worden op kwa-
liteit en degelijkheid. De wagen moest even 
sterk of zelf sterker zijn dan zijn gelast voor-
ganger. De bouw van de voertuigen moest 
goedkoper kunnen en tegelijk moest de trailer 
er uit zien als een Kraker. Een behoorlijk gevuld 
lastenboek, dus, waaruit de nieuwe K-Force 
voortkwam. De constructie wordt voortaan 

De K-Force werd getest om de laatste kinderziektes uit te sluiten.

Mensen die aluminium kunnen lassen zijn bijna onvindbaar op de arbeidsmarkt.
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Jungheinrich Profishop :  
meer dan 2.500 artikelen
Jungheinrich Profishop België - www.
jungheinrich-profishop.be - heeft zijn as-
sortiment uitgebreid van 300 naar meer 
dan 2.500 artikelen. Waar voorheen binnen 
Profishop vooral de focus op transport lag, 
situeren de nieuwe artikelen zich meer bin-
nen het segment van magazijn- en kantoor-
inrichting. De uitbreiding vormt een mooie, 
complementaire aanvulling op het ruime 
aanbod aan topmerken als Jungheinrich, het 
vertrouwde huismerk Ameise en een selec-
tie van andere merken die Profishop voor-
heen al verdeelde.

Om het grotere assortiment kenbaar te ma-
ken, laat Profishop zich van zijn beste kant 

nummer 0800 35 211 waar ze worden bij-
gestaan met deskundig advies. Bestellingen 
worden snel en gratis geleverd, op eender 
welk adres in België. 

Voor producten die nog niet in het Belgische 
gamma zijn opgenomen - maar die wel te 
vinden zijn op de Nederlandse Profishop 
(30.000 artikelen) of de Duitse Profishop 
(50.000 artikelen) - kan op vraag van klan-
ten ook een offerte gemaakt worden. Voor 
eind 2017 wordt verwacht dat het aanbod 
van Jungheinrich Profishop in België nog 
verder wordt uitgebreid tot 8.000 artikelen.

zien. Alle klanten van Jungheinrich zullen een 
kortingsbon van 5% voor Profishop ontvangen. 
Deze actie is geldig bij elke bestelling die on-
line geplaatst wordt bij Profishop en dit tot en 
met 31 december 2017.

Jungheinrich Profishop is gestart in 2006 als 
het postorderbedrijf van Jungheinrich. Sinds 
eind 2016 heeft Jungheinrich België ook zijn 
Profishop. Met een steeds groeiend gamma 
van artikelen biedt Profishop alles voor ma-
gazijnen, werkplaatsen en kantoren. Alle pro-
ducten worden gekenmerkt door een hoge 
kwaliteit en een aantrekkelijke prijs. Klanten 
kunnen snel en efficiënt online shoppen. Ze 
kunnen ook telefonisch terecht op het gratis 
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 BYD (Build Your Dreams)
 Scania XT
 DAF: interview met Bart Bosmans
 125 jaar Schmitz

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

Voor kleine aankondigingen in onze krant TransAktueel, 
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TRUCK OF  
THE YEAR

VAN OF  
THE YEAR

BUS OF  
THE YEAR

COACH OF  
THE YEAR

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

U BENT TRANSPORTEUR.
Perfecte wasresultaten, robuuste en onderhoudsvrije techniek, krasvrije borstels, hoge 
wassnelheid, diverse uitvoeringen, waterrecyclage, projectbegeleiding van A tot Z. Wij 
hebben het allemaal. Bij Kärcher hebben we vooral de nodige kennis zodat u één van 
uw bijzaken in no-time oplost: ecologisch en economisch verantwoord reinigen.
Zo kan u zich concentreren op uw hoofdzaak: transport en logistiek.

Voor meer informatie: 
Kärcher NV 
Boomsesteenweg 939 
2610 Wilrijk (Antwerpen)

WIJ BEGRIJPEN DAT.
Tel. +32 3 340 08 47 
Fax +32 3 314 64 43 
carwash@be.kaercher.com 
www.karcher.be

VANAF € 649
per maand 
inclusief 

full service 
onderhoud
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• Volledige programma industriële 
schrob- en veegmachines

• Meer dan 30 jaar ervaring

• Ongeziene voorraad toestellen 
en onderdelen

• Uitstekende service na verkoop

Van Damme NV • Maalbeekstraat 4 • B-8790 Waregem
Tel. (0032) (0)56.60.30.61 • Fax (0032) (0)56.60.89.73

info@vandamme.eu • www.vandamme.eu

Van Damme NV : service staat voorop
Een familiebedrijf van de tweede 
generatie en – via zusterbedrijven 
Kränzle België en Kränzle 
France - importeur en verdeler 
van het hoogwaardige merk van 
hogedrukreinigers Kränzle. Experts 
in het bouwen van kwalitatieve 
reinigingsinstallaties en vooral: 
een ongeëvenaarde service na 
verkoop. Reden genoeg om eens 
langs te gaan voor een uitgebreid 
gesprek, zo dachten we.

Pieter Van Damme staat 
momenteel aan het hoofd van het 
bedrijf: “We zijn gestart in 1983 
met de firma Van Damme, vandaag 
heeft de tweede generatie het roer 
overgenomen. In 1991 werd de 
vennootschap Kränzle Belgium 
opgericht voor de distributie van 
de kwalitatieve reinigingsmachines 
van Kränzle in België. Op vraag van 
de Franse importeur en Kränzle 
Duitsland zelf, werden we in 2009 
ook importeur voor het merk in 
Frankrijk. De reden waarom die 
vraag aan ons werd gesteld is 
duidelijk: wij verkopen degelijke 
producten, die we met een even 
degelijke service ondersteunen. 
De afzetmarkt van de Kränzle 
hogedrukreinigers is bijzonder 
divers: van grote ondernemingen 
tot en met éénmanszaken 
en zelfs particulieren die een 
goede hogedrukreiniger willen. 
Maar al die klanten hebben iets 
gemeenschappelijk: als hun toestel 
toch een probleem zou vertonen 
of gewoon een onderhoudsbeurt 
nodig heeft, moet dat snel en 
efficiënt verlopen. Dat garanderen 
wij. Alle toestellen worden 
verkocht via lokale dealers, die we 
ondersteunen met advies en vooral 
met een zeer uitgebreide voorraad 
wisselstukken en reservetoestellen, 
waardoor we een snelle en goede 
service kunnen garanderen.”

Die aanpak loont, blijkt uit de 
groei op zowel de Belgische als 
Franse markt. Pieter Van Damme 
illustreert: “ons marktaandeel in 
Frankrijk is gegroeid, ondanks 
het feit dat de Franse economie 
in haar geheel niet goed heeft 
gepresteerd. Ik ben ervan overtuigd 
dat dat door onze aanpak komt: 
verkopen kan iedereen, maar alles 
staat en valt met de service voor 
de klant. Een tevreden klant, die 
weet dat hij op een goede kwaliteit 
en de sterke service van onze 
dealers kan rekenen, komt terug. 
Als je enkel verkoopt aan een zo 
laag mogelijke prijs, speel je puur 
op de korte termijn. Wij streven 
naar een zo optimaal mogelijke 
klantentevredenheid op lange 
termijn.”

EIGEN LAND

In eigen land heeft Van Damme 

zijn positie als marktleider in 
hoogwaardige wasinstallaties in de 
loop van de jaren verder uitgebouwd, 
stelt dhr. Van Damme: “We hebben 
momenteel 350 volautomatische 
wasinstallaties en er zijn nog een 
flink aantal bestellingen lopende. 
Daarnaast hebben we meer dan 
500 mobiele wasinstallaties in 
omloop. Onze algemene filosofie 
bij de verkoop en montage van 
onze machines: alleen het beste is 
goed genoeg. Dat merken we nu: 
vele van de eerste volautomaten 
die we in de periode rond 1995 
hebben gebouwd, draaien nog 
dagelijks tientallen wasbeurten 
zonder probleem. De machines zijn 
volledig onderhoudsvrij en hebben 
bijvoorbeeld geen smeerpunten 
of andere onderhoudsgevoelige 
onderdelen. Wij werken 
bijvoorbeeld al van bij het begin 
met onderhoudsvrije, industriële 
kunststof lagers. Dat vertaalt zich 
in zeer betrouwbare machines. We 
hebben bijv. als klant een grote 
warenhuisketen die dagelijks vele 
van zijn trailers wast en waar onze 
machine 11.000 wasbeurten per 
jaar haalt. Een ander toestel in 
Luxemburg heeft sinds de opstart 
meer dan 225.000 was cycli…  
Verder bouwen we alles zodanig dat 
het comfort voor de gebruiker zo 
hoog mogelijk is. Werken met losse 
slangen die op de grond liggen 
is niet meer van deze tijd. Op de 
wasplaatsen voorzien we aan beide 
zijden zeep- en hogedrukslangen 
die via een railsysteem altijd netjes 
worden opgehangen.  Hierdoor kan 
de gebruiker onmiddellijk aan de 
slag en is er geen slijtage meer van 
slangen.” 

“Een ander voordeel bij de montages 
van onze installaties is het feit dat we 
alles perfect op vraag van de klant 
kunnen bouwen: automatische 
inzeepboog, vorstbeveiliging, 
wateromschakeling van 
regenwater naar stadswater, 
waterrecyclage of een oerdegelijke 
stationaire hogedrukinstallatie. 
Ook technieken die de klanten 
misschien niet kennen, maar 
die wel zeer dienstig zijn om de 
trucks brandschoon te houden, 
zijn standaard aanwezig op onze 
wasinstallaties. Zo overlappen 
de wasbewegingen van dak- en 
zijborstels elkaar achteraan de 
wagen. Vooral in de winter of in het 
najaar, weet iedereen hoe vuil de 
achterkant van een truck of bus kan 
worden. Met deze techniek ben je 
zeker van een grondige reiniging.”

INDUSTRIE

Ook voor industriële 
hogedrukinstallaties draaien ze 
bij Van Damme hun hand niet 
om: “We hebben onlangs bij een 
Franse trailerbouwer, een complete 

installatie gebouwd om de trailers 
voor te behandelen. In 4 wasboxen 
brengt men een zuur gedoseerd 
onder hoge druk en hoge 
temperaturen aan. De combinatie 
is niet zo evident, want het zuur 
mag niet door de hogedrukpompen 
gaan maar moet desalniettemin op 
ca. 100 bar worden aangebracht. 
Wij hebben hiervoor een valabele 
oplossing en ondertussen draait 
de installatie tot volle tevredenheid 
van de klant.”

Om zijn klanten te bevoorraden, 
zowel in eigen land als in Frankrijk, 
heeft Van Damme net zijn 
magazijn uitgebreid. Een nieuw 
deel met een hoogtechnologische 
smallegangenheftruck maakt het 
mogelijk meer te stockeren en 
tegelijk die stock beter te beheren: 
“Alle wisselstukken worden zowel 
in België als Frankrijk binnen de 
24 u geleverd.  Enkel voor de 
levering van toestellen kan het in 
de zuidelijke helft van Frankrijk 
maximaal 48 u duren.”

Die voorraad is behoorlijk 
indrukwekkend, met in totaal een 
capaciteit om 3.500 pallets te 
stockeren. “Dit is ook nodig, we 
moeten snel kunnen inspelen op de 
vraag van onze klanten en het vlot 
realiseren van nieuwe projecten. 
We zien bijvoorbeeld ook een 
spectaculaire groei van ons 
gamma vloerreinigingsmachines 

RCM die we ook exclusief in België 
en Frankrijk verdelen. Als onze 
klanten vandaag bestellen is het 
de bedoeling dat we ten laatste 
morgen leveren.“ legt Pieter Van 
Damme uit.

Met de uitbreiding van het magazijn 
kan Van Damme zijn uitstekende 
service ook in de toekomst blijven 
ondersteunen en verbeteren. n
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ABONNEMENTEN

KLEINE AANKONDIGINGEN

  Transport & Logistics,  
Antwerp Expo:  
17-19 oktober

  MobiliteitsRai, Amsterdam: 
19-21 oktober

  Busworld, Kortrijk:  
20-25 oktober

  Solutrans, Lyon:  
21-25 november

De redactie is niet verantwoordelijk voor verander-
ingen van data of eventuele annuleringen.
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De offroad  
specialist

VOLVO FMx

De Volvo FMX is ontworpen voor extreme mobiliteit. Zijn aangedreven vooras werd 
volledig herzien om verplaatsingen over moeilijk terrein mogelijk te maken. Diepe 
geulen en steile hellingen worden probleemloos overwonnen. Een grotere vrije  
hoogte helpt ook, samen met de verhoogde luchtvering die dit mogelijk maakt.  
De FMX schrikt er dan ook niet voor terug om zich eens goed vuil te maken. 

Om meer te weten te komen over de uiterst veelzijdige Volvo FMX, surf naar 
volvotrucks.be

BEZOEK ONS OP MATEXPO (STAND NR A10)



EEN TRUCK DIE UW  
RENDEMENT VERHOOGT

RENAULT-TRUCKS.BE

Bezoek ons op Matexpo (stand nr 441)

Als u kiest voor Renault Trucks, kiest u voor meer dan alleen een vrachtwagen.  
U bent er dan van verzekerd dat rekening is gehouden met uw behoeften, dat uw voertuig 
altijd inzetbaar is, op de weg én in alle terreinsoorten, en dat u altijd op tijd kunt leveren. 
Renault Trucks stelt alles voor u in het werk op de weg naar succes.




