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BUSWORLD 2017 
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



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

Meer info over onze nieuwste generatie vrachtwagens en 
services vindt u op scania.be

2017-0382 GrnTrk Transporama 230x297+3 N+F.indd   1 31/05/17   09:48
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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
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Met de vorming van een nieuwe regering, na 208 dagen van onderhandelen, 

kondigde de Nederlandse overheid aan dat er ‘weldra’ sprake zal zijn van een tol 

voor vrachtwagens op het Nederlandse wegennet. Daarmee is het land één van 

de laatste in Europa waar een eurovignet volstond om met een zwaar voertuig te 

rijden. Je kan de Nederlanders moeilijk ongelijk geven: al hun buurlanden hebben 

tolsystemen ingevoerd en zowel Duitsland als Vlaanderen overwegen ernstig dit ook 

voor personenwagens te doen.

Wat die tol zelf betreft: die kadert binnen het adagio “de verbruiker betaalt”. Probleem 

is alleen dat zulks hier niet het geval is: het gaat om een verkapte belasting, die door 

de eindconsument wordt opgehoest, of die door de verladers doodleuk in de maag 

van de transporteur wordt gesplitst.

Een andere vraag die hierbij kan gesteld worden, gaat over het vrij verkeer van 

goederen, een slogan waarmee de Europese instellingen ons zo graag om de oren 

slaan. Want als ieder land een eigen tolsysteem invoert, is het zeer de vraag hoe vrij 

dat verkeer van goederen nog is.

Met de invoering van de tolsystemen gaan de verschillende overheden trouwens 

vlot voorbij aan een aantal belangrijke maatschappelijke evoluties. Zo gaan er meer 

vrachtwagenchauffeurs op pensioen dan er bijkomen. Na een leven hard werken, 

gaat er nu een hele generatie chauffeurs van een welverdiend pensioen genieten. 

Deze mensen hebben de gouden jaren van het transport nog meegemaakt, toen een 

behoorlijk loon en solidariteit onder chauffeurs geen lege begrippen waren.

Nu is dat wel even anders. De vraag is dan ook wie deze plaatsen gaat invullen. 

Een tekort aan chauffeurs is zeker niet denkbeeldig. En dat betekent meteen ook 

minder inkomsten uit tol voor de overheden in verschillende staten. Misschien hadden 

de dames en heren politici in het niet zo verre verleden een aantal eenvoudige 

maatregelen kunnen nemen om het beroep van vrachtwagenchauffeur aantrekkelijk 

te maken. Kans gemist...

Hoofdredacteur
Jan Voet

HET LAATSTE BASTION...

PICK-UP
AWARD
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Opel is één van de 

weinige constructeurs die 

bestelwagenversies van zijn 

kleine breaks aanbiedt.  

Ze hebben hier een lage 

traditie in. De Astravan is 

gebaseerd op de jongste editie 

van het Astra breakmodel,  

de Sports Tourer.

De wetgever stelde enkele jaren gele-
den strenge regels op om een auto als 
bestelwagen te laten taxeren, als re-

actie op de Porsche Cayennes, Range Rovers 
en andere Mercedessen die middels enkele 
slimme ingrepen ontsnapten aan de zware 
belastingstarieven voor pk-rijke luxe-SUV’s, 
en zelfs volledig recupereerbare btw en vol-
ledige afschrijvingsmogelijkheden boden. Be-
langrijkste voorschriften zijn een laadvloer die 
minstens 50% van de wielbasis moet bedra-
gen en een vast schot tussen passagiers- en 
laadruimte. 

De Opel Astravan kreeg dus een stalen roos-
ter achter de voorzetels gemonteerd, en een 
volledig vlakke laadvloer – met rand - die bo-
venop de bestaande structuur is gemonteerd. 
Dat komt de beschikbare laadhoogte niet ten 
goede. Er gaat zelfs heel wat laadvolume 
verloren ter hoogte van de achterzetels, ten 
minste op onze testwagen, die een op maat 

gemaakt interieur had, toegespitst op hon-
dentransport. De zijdeuren bieden ook weinig 
opening om goederen te laden, want er gaat 
kostbare ruimte verloren door het vast rooster 
dat uiteraard niet te ver naar voren kan worden 
gemonteerd, omdat anders de bewegingsvrij-
heid van de chauffeur in het gedrang komt. En 
ook de laadvloer zit iets hoger dan de zitting 
van de zetel bij de personenwagenversie. Ach-
teraan heeft de afzonderlijke laadvloer geen 
wezenlijke invloed op de inlaadhoogte. Maar 
een break heeft nu eenmaal geen breed open-
zwaaiende achterdeuren of een verhoogd dak, 
dus ook hier zijn de mogelijkheden beperkt.  
Onze testwagen had wel een elektrische ach-
terklep die opent en sluit via een kleine schop-
beweging onder de bumper. Maar die is enkel 
beschikbaar op de versie met keyless entry. De 
achterklep kan ook worden geopend met een 
schakelaar aan de bestuurderskant of via de  
afstandsbediening van de sleutel.

Test: Opel Astravan  
1.6 CDTI Ecotec D
Buitenbeentje in het bestelwagensegment

VAN   

Langs buiten is de Astravan niet te onderscheiden  
van de Astra Sports Tourer break
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OP DE WEG
De laadmogelijkheden zijn dus eerder beperkt. 
Maar vermits de Astravan is gebaseerd op een 
zeer goed uitgekiende personenwagen, zijn 
de rij- en comfortkwaliteiten die hij biedt, net 
iets beter dan die van een doorsnee mini-van. 
Langs buiten is er eigenlijk niets dat hem on-
derscheidt van de doorsnee Astra Sports Tourer. 
Hij heeft een elegant aerodynamisch uiterlijk, 
de licht gebogen aflopende daklijn maakt hem 
visueel langer dan hij in werkelijkheid is. Zelfs 
de lichtmetalen 17 duims velgen zijn dezelfde 
als die van de reguliere break. 

Het interieur is behoorlijk luxueus en opge-
trokken uit kwaliteitsmaterialen. De zetels 
zitten uitstekend en bieden vele verstelmo-
gelijkheden. Maar vermits de Astravan een 
omgebouwde personenwagen is, moet men 
niet gaan zoeken naar kantoorvoorzieningen, 
zoals een schrijfblad of opbergruimte voor een 
laptop. Er is een 12V stekker op de centrale 

De ledverlichting verdient alle lof

De schuin aflopende daklijn maakt dat de Astravan  
er langer uitziet dan hij in werkelijkheid is

Overzichtelijk dashboard met Radio Navi 900 
IntelliLink en 8” touchscreen. Dat is een optie, 

net als het lederen stuurwiel
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TOT BESLUIT
De Sports Tourer vertegenwoordigt traditioneel 
zowat 30% van de Astra-verkoop. Hoe het voor 
de Astravan zit, daar worden geen cijfers over 
gecommuniceerd. Hij is dan ook enkel bestemd 
voor de Belgische markt en vond zijn oorsprong 
veeleer in fiscale dan praktische overwegingen. 
Heeft men laadruimte nodig, dan is dit zeker 
niet de beste koop. De laadruimte biedt wei-
nig vrije hoogte en ook de toegankelijkheid is 
verre van ideaal. Moet men echter weinig vo-
lumineuze items transporteren of veel grote af-
standen afleggen, dan is zo’n Astravan wel het 
overwegen waard. Zijn rijkwalteiten zijn uitste-
kend. Ook voor bijzondere toepassingen kan hij 
een uitkomst bieden. Ons testvoertuig was bij-
voorbeeld uitgerust voor hondentransport, zo-
als voor bewakingsdiensten. De inrichting was 
verzorgd door Mecelcar. Deze firma is gespecia-
liseerd in het aanpassen, ombouwen en trans-
formeren van wagens tot prioritaire voertuigen. 
Maar ze levert ook uitgeruste werkvoertuigen 
en specifiek op maat gemaakte uitvoeringen 
volgens de wensen van de klant. 

Leo Van Hoorick

JuryLid internationaL Van of tHe year

console en het minuscule bergvakje tussen de 
zetels is voorzien van een usb stekker, maar 
biedt weinig plaats, het is zelfs te krap om een 
moderne smartphone in op te bergen. Een 
smartphonehouder in de middenconsole staat 
op de optielijst. 

Het weggedrag is strak, om niet te zeggen 
sportief. Het was een plezier om met deze 
auto onderweg te zijn. We zijn ook zeer te 
spreken over de intelligente IntelliLux LED 
matrixverlichting. Die laat toe om buiten de 
stad steeds met grote lichten te rijden zonder 
anderen te verblinden. Individuele ledmodu-
les worden hiervoor automatisch en constant 
gedeactiveerd wanneer een ander voertuig in 
de buurt komt. Dit verlichtingssysteem biedt 
een wezenlijk extra comfort bij nachtelijke rit-
ten. De Astravan beschikt, al dan niet tegen 
meerprijs, over talrijke rijhulpassistenten die 
het rijden veraangenamen en veiliger maken. 
Maar waarom was die handrem zo hard te be-
dienen?

TECHNISCHE FICHE

Zitplaatsen 2

Wielbasis (mm) 2662

Afmetingen l x b x h (mm) 

4702x2042x1510

Doorsnee draaicirkel (m) 11,05

Laadvolume (m³) 1,630

Laadruimte l x b x h (mm) 

1730x1240x830

Breedte tussen wielkasten (mm) 

Max. toegelaten massa MTM (kg) 1830

Max. toegelaten treingewicht (kg) 

Aanhangwagenbelasting (kg) 1400

Leeggewicht (kg) 1273

Nuttig laadvermogen (kg) bij MTM 550

Maximale dakbelasting (kg) 75

Bandenmaat 225/45R17

Opening achterdeuren b x h (mm) 

1020x740

Opening zijdeur b x h (mm) 500x630

Laadhoogte achter (mm) 600

Motor 

Aandrijving Voorwielen

Emissienorm  Euro 6

Aantal cilinders/opstelling 4 in lijn

Cilinderinhoud (cm3) 1598

Maximaal vermogen (kW) 81

bij toerental (t/min) 3500

Max. koppel (Nm) 300

bij toerental (t/min) 1750

Versnellingsbak 6 manueel

Brandstoftype Diesel

Tankinhoud (l) 48

Verbruik en emissies  

in de stad (l/100 km) 4,7

buiten de stad (l/100 km) 3,5

gecombineerd (l/100 km) 3,9

CO
2
-emissie gecombineerd (g/km) 99

Testverbruik (l/100 km) 5,7

Opel Astravan  

Ons testvoertuig was uitgerust 
voor bewakingshonden vervoer.  
De inrichting was gerealiseerd 
door Mecelcar. De afneembare 

trekhaak is een fabrieksoptie

De toegang via de zijdeuren is 
eerder beperkt. De ingebouwde 
laadvloer laat ook veel plaats 
verloren gaan ter hoogte van de 
achterzetels

De Astravan is enkel voor  
de Belgische markt bestemd.

VAN   
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TRUCK NEWS   

Jost: 500 Iveco Stralis NP-trucks
35% van vloot LNG in 2020

IVECO heeft zijn tot nu toe grootste bestelling 
voor de Stralis NP in de wacht gesleept: Jost 
Group, dat zich in heel Europa specialiseert in 
transport en logistiek, zal 500 nieuwe vracht-
wagens in gebruik nemen. Deze nieuwe aan-
winsten zijn ontworpen als de duurzaamste 
zware trucks ooit voor lange afstanden en 
rijden op LNG - algemeen beschouwd als het 
enige alternatief voor diesel dat momenteel 
op de massamarkt beschikbaar is. 

De 500 Stralis NP-trucks op LNG bieden een 
uitstekende vermogen-gewichtsverhouding, 
dito vermogensdichtheid en lage geluidsni-
veaus. De eerste 150 worden in de loop van 
2018 in gebruik genomen en de hele vloot 
moet operationeel zijn tegen 2020. 

De Belgische firma vervangt met deze vracht-
wagens zijn 4- tot 5 jaar oude dieseltrucks in 
haar wagenpark met 1.400 trekkers en 3.000 
opleggers, dat gestaag gegroeid is na een 
reeks overnames. Het bedrijf beschikt al over 
132 Stralis-vrachtwagens, waaronder twee 
op gecomprimeerd aardgas (CNG). 

Roland Jost, Eigenaar van Jost Group merkte 
n.a.v. de overeenkomst op: “Dit is een be-
langrijk keerpunt voor onze onderneming, 
omdat we beginnen met strategisch komaf te 
maken met onze afhankelijkheid van diesel 
en in te zetten op groene logistiek. Zo gaan 
we ook in op de vraag van onze klanten, die 
duurzamer transport eisen. Onze voortreffe-
lijke ervaring met het gebruik van de Stralis 
Euro 5 EEV-dieseltrucks liet ons een hechte 
relatie uitbouwen met IVECO, waarbij we kun-
nen rekenen op een ijzersterk servicenetwerk 
verspreid over heel België.“Dit speelde een 
doorslaggevende rol in onze beslissing om de 
volgende stap op weg naar duurzaamheid te 
zetten en de IVECO Stralis NP daarbij te kiezen 
als de beste oplossing. We zijn trots dat we tot 
één van de ‘early adopters’ van deze nieuwe 
technologie behoren: het is ons doel om over 
drie jaar een vloot te bezitten waarvan 35% 
op LNG rijdt. Onze groep zet haar keuze ook 
kracht bij door te investeren in een eigen 
tankinfrastructuur voor LNG, met plannen om 
drie tankstations te openen in haar belangrijk-
ste operationele centra in België.” 
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Het zat eraan te komen. 

Nadat het contract tussen 

Mercedes en Volkswagen 

afliep m.b.t. de bouw van 

de Crafter in Düsseldorf, 

presenteerde Volkswagen 

vorig jaar een volledig 

nieuwe bestelwagen, die in 

een al even nieuwe fabriek 

in Polen wordt gebouwd. 

Bij Mercedes werkte men 

intussen koortsachtig 

aan een opvolger voor 

de Sprinter. De eerst 

telg van dit roemrijke 

bestelwagengeslacht werd 

geboren in 1995. Het concept 

was uitstekend en kende 

veel succes. 

VAN   

Er zijn inmiddels meer dan 3,3 miljoen 
Sprinters van de band gerold en ook nu 
nog is deze bestelwagen marktleider 

in zijn segment op de belangrijkste Europese 
markten. Echt verouderd kan je hem bezwaar-
lijk noemen: in de eerste zes maanden van 
2017 brak het model nog een record. Er werden 

in die periode 96.200 Sprinters verkocht, te-
genover 95.100 voor dezelfde periode in 2016. 
Hij is ook nog steeds een inspiratiebron voor de 
concurrentie. Niet vreemd voor een voertuig 
waar een hele bestelwagenklasse naar werd 
genoemd. Maar na 27 jaar oordeelde men in 
Stuttgart dat het tijd was voor iets nieuws.

Interview met  

Volker Mornhinweg,  
directeur Mercedes-Bens Vans
Nieuwe Sprinter en pilootproject voor elektrovan

De nieuwe Sprinter valt op door een krachtig front 
met horizontale lichten
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MEER DAN  
EEN NIEUWE BESTELWAGEN
Op de voorbije IAA hadden we een gesprek 
met Volker Mornhinweg, directeur van Mer-
cedes-Benz Vans. Het is geen geheim dat er 
een nieuwe Sprinter zit aan te komen. Bouwt 
die, zoals de vorige generaties voort op het 
bestaande concept of mogen we ons aan iets 
nieuws verwachten?

“We willen meer doen dan alleen de beste 
voertuigen bouwen. We willen met de nieuwe 
Sprinter de beste mobiliteitsoplossing bieden 
voor elke transportopdracht en elke branche, 
een systeemoplossing bieden die verder gaat 
dan het voertuig alleen.

Voor Mercedes-Benz Vans betekent de intro-
ductie van de volgende generatie Sprinter 
veel meer dan de presentatie van een nieuw 
model. Hij is een onderdeel van het op de 
toekomstgerichte adVANce-initiatief, dat in 
de herfst van 2016 werd gepresenteerd en 
inspeelt op trends als digitalisering en verste-
delijking. Mercedes-Benz Vans transformeert 
ermee van een autofabrikant naar aanbieder 
van holistische oplossingen voor bestelwagen-
systemen.”

Eerder dit jaar kondigde u aan dat er een piloo-
tproject wordt opgestart met de vooraanstaan-
de Duitse distributeur van goederen Hermes. 
Vanaf begin volgend jaar gaat Mercedes star-
ten met de levering van 1.500 elektrisch aan-
gedreven bestelwagens. 

“Vergeet niet dat Mercedes in 2011 de eerste 
was om een elektro-van voor te stellen, ge-
baseerd op de Vito. Er was toen echter geen 
markt voor, er was nauwelijks vraag. De inves-
teringen waren nochtans zeer hoog, daaraan 
zal het niet hebben gelegen. Vandaag kunnen 
elektrische bestelwagens wel een rol spelen, 
zeker voor wat men gemeenzaam “de laatste 
mijl” is gaan noemen, het eindtraject tot bij 
de gebruiker. We weten dat start-stopverkeer 
niet zo goed is voor onze verbrandingsmoto-
ren, daarom werd er van bij de aanvang voor 
gekozen om voor een 100% elektrische op-
lossing te gaan. Met Hermes vonden we een 
grote klant die erg veel belang hecht aan “zero 
emissie” en een laag geluidsniveau. Zij willen 
tegen 2025 alle leveringen in de grote Duitse 

steden elektrisch laten verlopen. Dat was een 
goede basis voor het opstarten van een piloo-
tproject. Niet enkel voor de elektrische aandrij-
ving, maar ook voor andere technologieën die 
we Hermes zullen aanbieden. Connectiviteit, 
organisatie van de laadruimte… allemaal za-
ken die we reeds toonden met de voorstelling 
van de Vision Van vorig jaar.”

Wanneer mogen we de elektrische Vito’s ver-
wachten?
“Volgend jaar starten we met de serieproductie 
van onze elektrische Vito. Niet enkel voor Her-
mes, er zijn intussen reeds meer kandidaten. 
Ook de nieuwe Sprinter die volgend jaar wordt 
gecommercialiseerd, zal meteen aangeboden 
worden met een elektrische aandrijving. 

Hanjo Schneider van Hermes Deutschland en Volker Mornhinweg, directeur Mercedes Benz Vans (r),  
bij de ondertekening van het pilootproject voor de elektrificatie van het Mercedes bestelwagengamma 

Er zijn inmiddels 3,3 Sprinters van de band gerold.
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men nieuwe maatstaven wil creëren op desig-
ngebied. De lijn komt niet helemaal vreemd 
over, zij borduurt verder op wat Mecedes liet 
zien met de Vision Van vorig jaar. Het front oogt 
krachtig en valt op door markante, horizontale 
koplampen. De Sprinter zal uitgerust worden 
met een uitgebreide selectie elektronische 
rijassistenten en connectiviteitsopties. Boven-
dien kondigt Mercedes de nieuwste telematica 
aan, voor meer efficiëntie op het gebied van 
voertuig- en wagenparkmanagement. Ten op-
zichte van het huidige modellengamma zal de 
nieuwe Sprinter in nog meer varianten worden 
aangeboden, voor een nog preciezere afstem-
ming op de inzet. 

Leo Van Hoorick

JuryLid internationaL Van of tHe year

laatste tijd. Vroeger ging alle aandacht naar 
hele grote magazijnen, maar nu is de trend om 
meer en meer in de stad te gaan opslaan, om 
dichter bij de klant te zijn. Het proces verandert 
dus. Voor ons is dat goed. Grote Sprinters gaan 
die stadsmagazijnen bevoorraden en de route 
van daar naar de eindklant is voor de Vito. Er 
is eigenlijk heel weinig vraag naar elektrische 
mini-vans. En als die er toch zou komen, kun-
nen we daar heel snel op reageren. De tech-
nologie die we ontwikkelen is schaalbaar. 

De Sprinter is groter en heeft dus wat meer 
batterijen nodig. Maar zoals gezegd, liefst zo 
weinig mogelijk.”    

EEN EERSTE TIPJE
Intussen werden de eerste details van de nieu-
we Sprinter prijsgegeven. De schets toont dat 

Maar steeds ligt de focus op de “laatste mijl”. 
De batterijen zijn het duurste en het zwaar-
ste element. Het komt er dus op aan om bij 
manier van spreken er zo weinig mogelijk van 
aan te bieden, want ze hebben een negatieve 
invloed op zowel laadvermogen als kostprijs. 
Eén van onze doelstellingen was om dezelfde 
TCO (total cost of ownership) te hebben als 
voor een klassieke bestelwagen met verbran-
dingsmotor, en we zijn daarin geslaagd. Meer 
details mag ik spijtig genoeg nog niet geven.” 

Er bestaat een elektrische Kangoo. Mogen we 
ons binnenkort verwachten aan een elektrische 
Citan, die komt immers uit dezelfde fabriek?
“In het ‘midsize’ segment is er wel een duide-
lijke interesse voor elektrische voertuigen en 
er is ook de Sprinter. Maar er is iets fundamen-
teels veranderd in het e-commerce verhaal de 

In Dusseldorf liepen vroeger zowel Sprinter als  
VW Crafter van de lijn.

In Duitsland worden alle grote bestelwagens gewoon “Sprinter” genoemd. 

Mercedes-Benz rustte de Sprinter altijd met een 
omvangrijk gamma veiligheidshulpmiddelen uit, 
waaronder bijvoorbeeld een achteruitrijcamera.

Het design van de Sprinter volgt altijd de vormentaal die Mercedes-Benz hanteert.

VAN   
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Voor de eerste keer in zijn 

geschiedenis, wint Irizar 

de prestigieuze award 

“International Coach of 

the Year”. Daarmee kan de 

Irizar i8 zich twee jaar lang 

de beste reisbus in Europa 

noemen.

De verkiezing werd gehouden door 22 ge-
specialiseerde magazines, waaronder Trans-
porama. De argumenten die de juryleden 
overtuigden, waren de uitrusting vooral de 
toegevoegde waarde die de wagen biedt. Iri-
zar heeft een groot aantal belangrijke strate-
gische stappen genomen in de voorbije jaren, 
die het merk toelaten zich te meten met de 
beste onafhankelijke Europese busbouwers. 
De Irizar i8 is een doordacht compromis tussen 
design, techniek en duurzaamheid. De wagen 
biedt veel comfort aan de chauffeur, bege-
leider en de passagiers. Kwaliteit, veiligheid, 
winstgevendheid, robuustheid en betrouw-
baarheid stonden allemaal met hoofdletters in 
het lastenboek van de ontwerpers. De wagen 
mikt op lange afstandsvervoer en occasionele 
diensten. 

De wagen werd tijdens de Coach Euro Test aan 
de tand gevoeld. Er werden rem- en accelera-
tietesten uitgevoerd en over een parcours van 
30 km gereden. De testen tekenden de Irizar 
i8 als duidelijke winnaar af. De wagen die aan 
de testen deelnam was een 3 asser, 14 meter 
lang. De concurrenten tijdens de test waren 12 
m lange tweeassers, met een merkelijk lager 
eigen gewicht. De factoren die de Irizar i8 op 
het hoogste schavotje plaatsten, waren het 
design van het exterieur, het remvermogen 
en de draaicirkel. Het milieu profiteert van de 
hoge capaciteit van de wagen, laag verbruik 
en de stille werking. Het dashboard zet een 
nieuwe standaard, qua veiligheid zijn er de 
LED koplampen, AEBS, LDW, TPTMS, ACC en DFT 
als opties. Uiteraard voldoet de i8 al aan de R 
66.02 norm. 

Irizar i8 is International 
Coach of the Year

BUS   
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Een voertuig gedurende 

langere tijd testen heeft een 

aantal voordelen: je leert 

ook de mindere kantjes 

kennen en je krijgt een 

realistischer beeld van 

het brandstofverbruik. 

Bovendien krijg je meer kans 

om onder uiteenlopende 

omstandigheden te rijden:  

’s nachts, bij slecht weer... 

Een allesomvattend portret 

dus.

En in het tweede deel van dat portret 
nemen we ons testvoertuig wat verder 
onder het vergrootglas. Iveco stelde ons 

een blauwe en opvallend beletterde Daily ter 
beschikking voor een periode van verschil-
lende maanden. De wagen had een 180 pk 
motor, gekoppeld aan de Hi-Matic automati-
sche versnellingsbak. 

MOTOR
De 180 pk sterke motor is ondertussen een 
klassieker bij Iveco. Het blok bestaat in drie 
uitvoeringen die allemaal aan de euro 6 norm 
voldoen. De fabriekscode voor deze motor is de 
F1C en er zijn drie smaken mogelijk: 150, 180 
en 210 pk. De trekkracht bedraagt dan respec-
tievelijk 350, 430 en 470 Nm. Onze Daily was 

Lange duur test

Iveco Daily E6 L2 H2

VAN   

Veel ruimte in de cockpit, maar vooral  
een bijzonder goed afgewerkte laadruimte.
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UITVOERING
De testwagen had achteraan een in de bum-
per geïntegreerde opstaptrede. Dat is handig, 
want door het chassis is de laadvloer van de 
Daily hoger dan bij voorwielaangedreven be-
stelwagens. Ook aan de zijdelingse schuifdeur 
(alleen rechts) is er een trede en zowel voor 
als achteraan zijn er handige handgrepen 
voorzien. Die komen vooral van pas als je uit 
de wagen stapt.

In de laadruimte was een vloer aangebracht 
van multiplex met antislip-profiel. De wanden 
waren voorzien van platen in licht hout. Verder 

moet je geen zorgen maken om de versnelling 
of in de file met de koppeling zitten pompen. 
Bijzonder handig in ons vaderlandse verkeer. 
De F1C motor stelt bepaald niet teleur in deze 
Daily. De krachtbron is altijd alert en levert on-
middellijk vermogen zodat je meer dan vlot 
met het verkeer meekan. We hebben de Daily 
verschillende keren behoorlijk zwaar geladen 
en dan merk je eigenlijk nauwelijks verschil. 
Met de 180 pk uitvoering kan je dus probleem-
loos een flink geladen aanhangwagen trekken, 
hoewel dat er tijdens de test niet van is ge-
komen. 

dus goed voor 180 pk en 430 Nm, een meer 
dan behoorlijk vermogen voor deze bestelwa-
gen. Toen we de Daily in ontvangst namen, 
was er nog nauwelijks mee gereden. Rustig 
aan om alles in te rijden was dus de bood-
schap. Het motorblok had daar weinig moeite 
mee: van bij de eerste meters stonden trek-
kracht en vermogen rijkelijk ter beschikking. 
De versnellingsbak van ZF, een volautomaat 
met koppelomvormer en 8 gangen, was in het 
begin iets minder enthousiast. Pas na verloop 
van tijd koos hij vanzelf de hoogst mogelijke 
gang om het toerental te drukken. Voordeel 
van deze automaat is het rustige rijden: je 

Een handig clipboard, dat voor smartphones  
kan worden gebruikt. 

Bijzonder veel power van de aandrijflijn.

Stahoogte is ruim aanwezig in deze H2 uitvoering De tankdop zit aan de kant van de bestuurder.
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De ingenieurs van Iveco hebben voor de laad-
ruimte geopteerd voor LED-verlichting en dat 
is zonder meer een heel goede beslissing ge-
weest. Door de verschillende lichtpunten kan 
je ook in het donker probleemloos alles terug-
vinden. Door het hoge dak is stahoogte in de 
laadruimte uiteraard helemaal geen probleem.
De Daily maakt voor zijn ophanging gebruik 
van een combinatie van vooraan onafhanke-
lijke Quad-Leaf veren en achteraan een starre 
as met enkelvoudige reductie. De achteras is 
behoorlijk stug in onbeladen toestand, maar al 
bij een belasting van rond de 100 kg verbetert 

waren er langs de wanden handige aluminium 
rails, waarin je sjorogen kon vastzetten. Een 
bijzonder praktisch en vooral handig systeem 
waarmee je de meest uiteenlopende spullen 
vast kan leggen in de Daily, zonder een klein 
fortuin aan spanbanden te moeten gebruiken. 
Boven de cabine is er nog een vrij groot op-
bergvak, waar je ondermeer sjorspullen en 
zelfs een kleine steekwagen kwijt kan. Een 
stevige trekhaak maakte de wagen compleet. 
Reden trouwens waarom er een tacho in de 
wagen zat: met een zware aanhanger ben je 
verplicht met een B/E rijbewijs te rijden.

De draaicirkel is opvallend klein.

VAN   

dat aanzienlijk. De vooras is comfortabel en le-
vert door zijn stuurhoek van 48 ° een bijzonder 
kleine draaicirkel. Tegelijk stuurt de wagen be-
hoorlijk nauwkeurig, ook bij hogere snelheden. 
Luchtvering is een optie op de Daily. Handig is 
ook de bijzonder grote brandstoftank van 93 
liter. De vuldop zit aan de zijde van de chauf-
feur. Aan de kant van de passagier zit de dop 
voor de AdBlue tank. 

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year
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De bank die durft 
uw dromen
krediet te geven.

V.u. Europabank  nv - Kredietgever - Erkenningsn. 937 - Verzekeringsmakelaar - Nr Fsma 011671A - Burgstraat 170 - 9000 Gent - BTW BE 0400 028 394 - RPR Gent. 
*Financiële leasing via onze dochtermaatschappij eb-lease nv – Kredietgever - Erkenningsnrs 108-549 - Verzekeringsmakelaar - Nr Fsma 011672A - Burgstraat 170, 9000 Gent - BTW BE 0424 416 570 - RPR Gent.

Kijk op europabank.be 
Of bel 0800 25 026 (GRATIS)

TIP ! Uw klanten betalen met ?     Europabank verwerkt kaarttransacties snel en goedkoop.

De bank die durft.

Investeer in uw zaak met een � nanciële leasing* of  renting*.
Extra voertuigen, een nieuwe oplegger of aanhangwagen, een modern Track & Tracesysteem... Ondanks alle risico’s wilt u vooruit met uw 
onderneming. Net daarom geeft Europabank u alle krediet. Want als u voor uw dromen durft te gaan, waarom zouden wij het dan niet durven? 

Wist u dat u in uw zaak kunt investeren, zonder te lenen of uw reserves aan te spreken? Kom praten met onze specialisten en ontdek de vele 
voordelen van een � nanciële leasing* of renting*. We bekijken samen welke formule het beste past bij uw zaak. Zo kunt u al uw projecten 
tot een goed einde brengen.

Een � nanciële leasing of renting aanvragen?  
Kom langs in één van onze kantoren of surf naar www.europabank.be

adv_leasing+renting_297x230_NL_Transport + TIP + DURF.indd   1 13/10/17   16:06
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De Amerikaanse 

transportmarkt ondergaat 

momenteel flink wat 

veranderingen: de 

zelfstandige chauffeurs 

zijn aan het verdwijnen, 

de grote vloten krijgen het 

voor het zeggen, twee zaken 

die door de sterk groeiende 

economie nog worden 

aangewakkerd. De tijd is dus 

rijp voor een professioneel 

vrachtwagensalon in de 

States...

En het idee voor dat professionele salon 
is afkomstig uit Duitsland en komt uit de 
hoofden van de organisatoren van de 

IAA. Er is vraag op de Noord-

Amerikaanse markt naar een professionele 
truckshow, want het aandeel van de zoge-
naamde owner-operators in de Verenigde 
Staten loopt bijzonder snel terug. De vloten 
groeien snel en agressief in het land, zodat het 
niet onverstandig is een beurs te organiseren 
die niet alleen op de chauffeurs, maar ook op 
vlooteigenaren inspeelt. De eerste editie van 
de NACV Show opende in Atlanta, Georgia, 
een staat die oostelijk en zuidelijk ligt in dit 
grote land. En de vakbeurs kondigde zich met-
een aan met indrukwekkende cijfers...

NUCHTERE FEITEN
Het is natuurlijk zo dat de IAA-organisatie niet 
bepaald onbeslagen ten ijs komt. Ze kennen 
de internationale transportsector van haver tot 
gort. Als je op de allereerste editie meteen 
met 439 exposanten op de proppen kan ko-
men, waarvan ruwweg een derde buitenlands 
is (niet afkomstig uit de Verenigde Staten), 
mag je wel stellen dat de NACV Show al voor 
de deuren openden met mooie resultaten voor 
de dag kon komen. De focus lag vooral op de 
bedrijven en die gaven meteen goeie punten 
aan het salon.

Er waren dan ook behoorlijk wat nieuwe ont-
wikkelingen en producten te zien in Atlanta, 
een aantal die voor de Verenigde Staten een 

North American  
Commercial Vehicle Show

TRUCK   

Met meer dan 40 % heeft Freightliner een zeer groot stuk van de Amerikaanse markt in handen.
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lende uitvoeringen qua cabine te koop zijn. Er 
was veel belangstelling van de klanten voor de 
nieuwe Mack.

Navistar International lanceerde een nieuwe 
werftruck op de NACV Show. De truck krijgt de 
nieuwe International A26 motor onder de kap, 
een 12,4 liter groot blok. Ook hier zagen we 

Een andere première was de nieuwe truck 
van Mack, Anthem gedoopt. Het gaat om 
een compleet gamma, waar we ook later in 
Transporama op zullen terugkomen. Met de 
Anthem zet Mack nieuwe bakens uit, vooral 
qua elektronische hulpmiddelen, die nu ook in 
Amerikaanse vrachtwagens hun intrede doen. 
De Anthem zal in niet minder dan 6 verschil-

echte première vormden. Zo toonde Freightli-
ner, dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert, de 
gloednieuwe Cascadia, het topmodel van het 
Freightliner-gamma. In een latere editie van 
Transporama komen we trouwens uitgebreid 
terug op de verjaardag van dit legendarische 
merk en komt er een portret van een grote 
Freightliner-dealer uit Georgia, Peach State.

Western Star is de truck voor zware en zeer zware inzet.

De Mercedes-Benz Sprinter is een regelrecht succesverhaal  
aan de overkant van de grote plas.

De Mercedes-Benz Vito gaat in de USA als Metris door het leven.
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dat de chauffeurs voortaan ondersteund wor-
den met een uitgebreid aantal elektronische 
bewaarengelen, die vooral aanrijdingen en on-
gevallen moeten helpen voorkomen. 
Een spectaculaire nieuwigheid zijn de nieuwe 
Amerikaanse Volvo’s. Het Zweedse merk heeft 
zo’n beetje in zijn dooie eentje de Amerikaanse 
truckmarkt ondersteboven gehaald, toen het 
een halve eeuwigheid geleden de gestroom-
lijnde Volvo’s met complete aandrijflijn in de 

markt zette. Tot die tijd stelden de Amerikaan-
se transporteurs en chauffeurs zelf hun truck 
helemaal samen: motor, versnellingsbak, as-
sen, cabine... alles werd naar de vraag van de 
klant gemonteerd. Volvo deed dat ook, maar 
bood ook een bijzonder efficiënte aandrijflijn 
aan. Ook in Amerika veroorzaakte de iShift 
een kleine revolutie in vrachtwagenland. Met 
de nieuwe VNR en VNL gaan de Zweden door 
op dat elan. De VNR is voor regionaal verkeer 

ontworpen, de VNL voor de lange afstanden. 
En die zijn in Amerika echt lang... Opvallend is 
dat Volvo in de Verenigde Staten kiest voor de 
D13 TC, een diesel met Turbo Compounding. 
Stroomafwaarts van de turbo levert een twee-
de turbine bijkomend vermogen aan het vlieg-
wiel. Dat is mogelijk omdat de afstanden in 
the States lang zijn, zodat de motoren continu 
aan dezelfde toerentallen draaien, meer nog 
dan in Europa. De turbo compounding wordt 

De Fuso Canter kan je niet alleen als 100 % elektrische truck,  
maar ook met een 6 liter benzinemotor kopen, vooral voor korte afstanden.

Gewichten en aslasten zijn laag in de States. Alles wordt gedaan  
om voertuiggewicht te besparen, bijvoorbeeld de montage van supersingles.

De torpedo’s blijven een indrukwekkend zicht.

TRUCK   
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bruik, maar in de Verenigde Staten kost een 
gallon diesel nog altijd maar 2,6 dollar. “Pla-
tooning wordt op deze markt pas interessant 
als de chauffeur bijvoorbeeld kan rusten terwijl 
hij in een platoon rijdt. Op die manier kunnen 
chauffeurs mekaar aan de kop van een peloton 
aflossen, wat betekent dat er tijd kan gewon-
nen worden,” legt dhr. Daum uit. Begin 2017 
werd een tachograaf ingevoerd in de USA, 
maar daarover is het verbazend moeilijk infor-
matie te vinden. Het ziet er wel naar uit dat 
de flexibele systemen, die vroeger de dienst 
uitmaakten in dit grote land, strakker zullen 
worden opgevolgd door de invoering van de 
tacho. Langs de andere kant zijn ongeveer 80 
% van de Amerikanen voor hun bevoorrading 
compleet afhankelijk van wegvervoer. Een 
overregulering zou dus funeste gevolgen kun-
nen hebben voor de Amerikaanse economie.

In volgende edities van Transporama krijgt u 
meer nieuws uit Amerika en over de nieuwe 
Amerikaanse trucks. 

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

dat de vrachtwagenmarkt aantrekt, legde dhr. 
Daum uit. Met Freightliner heeft hij een bijzon-
der sterk merk op de Amerikaanse markt, met 
een marktaandeel van niet minder dan 40,4%. 
“Dat komt omdat onze trucks niet alleen tech-
nologisch goed zijn, we ondersteunen ze ook 
met een uitgebreide service en diensten.”
De focus in de Verenigde Staten ligt bij vracht-
wagens minder op een laag verbruik en wel 
een hoge snelheid. De vlooteigenaars willen 
trucks die een goede commerciële snelheid 
aanhouden, daar wordt op de Amerikaanse 
markt meer belang aan gehecht dan aan ver-
bruik. Daimler heeft voor de Freightliner trucks 
nu ook een telematica systeem op de markt 
gebracht dat een kopie is van het Mercedes-
Benz Uptime, waarover we in vorige edities 
van Transporama hebben bericht. Hierbij kan 
de truck zelf aangeven dat een bepaald on-
derdeel of vloeistofniveau een probleem kan 
opleveren, zodat er op tijd kan worden inge-
grepen. 

Platooning, waarmee in Europa momenteel 
wordt geëxperimenteerd, is nog niet echt 
een hot topic in de States. De voordelen van 
platooning in Europa zijn vooral een lager ver-

ingezet om het verbruik te drukken, want in de 
Verenigde Staten rijden de vrachtwagens aan 
hogere snelheden dan bij ons. 

ATLANTA
Waarom werd eigenlijk voor Atlanta gekozen? 
Omdat deze stad een bijzonder grote internati-
onale luchthaven heeft en er niet minder dan 
42 miljoen mensen per jaar Atlanta bezoeken. 
Voor bij wie er een belletje gaat rinkelen bij 
het horen van de naam Atlanta: het is inder-
daad de thuisbasis van Coca-Cola. Maar ook 
andere grote Amerikaanse en internationale 
bedrijven hebben er een vestiging of zelfs hun 
hoofdkwartier. Vliegtuigbouwer Boeing, Delta 
Airlines, AT&T, Chick-fil-A en UPS creëren er ar-
beidsplaatsen, maar ook het beroemde CNN 
is in Atlanta gebaseerd. Een goede keuze dus.

DAIMLER IN DE USA
Tijdens de beurs kregen de leden van Interna-
tional Truck of the Year de kans om een aantal 
vragen te stellen aan Martin Daum, die verant-
woordelijk is voor de vrachtwagens van Daim-
ler in Noord-Amerika, namelijk Freightliner, 
Western Star en Fuso. De economie doet het 
in 2017 vrij goed in de Verenigde Staten, zo-

Bij Western Star kan je terecht voor heel klassiek ogende trucks.
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Met de nieuwe XT-reeks 

laat Scania duidelijker dan 

ooit zien dat het merk niet 

alleen maar van plan is 

om trekkers voor lange 

afstand af te leveren. De 

nieuwe generatie van 

Scania verkoopt beter dan 

verwacht, maar dat heeft het 

merk met de griffoen niet 

tegengehouden de stoere XT 

te lanceren.

TRUCK   

Scania lanceert  
XT-range

Wat de next generation van Scania 
betreft, zijn klanten vooral onder 
de indruk van het lage verbruik. 

Maar het gamma moet verder compleet ge-
maakt worden, en de tweede stap in het 
lanceren van de nieuwe generatie Scania’s is 
de XT-reeks. Dat worden de werfvoertuigen 
en trucks voor zwaar vervoer, aanvoer naar 
werven... kortom het gamma voor zware of 
werfinzet.

STOERE SMOEL
De nieuwe XT heeft zijn eigen vormentaal, ui-
teraard gebaseerd op de nieuwe cabine. Veel 
van die trucks brengen echter het grootste 
deel van hun leven door op verharde wegen, 
waar comfort en ruimte voor de chauffeur 
van groot belang zijn. Scania heeft het grote 
voordeel dat door de modulaire bouw van hun 
vrachtwagens het mogelijk is een groot aantal 
verschillende onderdelen met elkaar te combi-

Deze 730 pk sterke trekker had weinig moeite met de 109 ton totaalgewicht.
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ten met de wagen was er al sprake van een 
levertijd van 6  tot 8 weken... bovendien was 
er door de lancering van de nieuwe reeks een 
vertraging in de productie, waardoor een be-
stelling nog langer kan duren. Het probleem is 
momenteel de cabineproductie, die nog niet 
op volle toeren loopt. 

AMBITIES
Met de nieuwe truck wil Scania een belang-
rijke speler worden in het werfgamma. Ze wil-
len vooral marktaandeel van Mercedes-Benz 
en aartsrivaal Volvo afsnoepen. Voor een deel 
willen ze marktaandeel verkopen door nieuwe 
klanten binnen te halen, maar ook door samen 
te werken met bekende opbouwers en tech-
nisch ingewikkelde wagens te bouwen zoals 
betonpompen. Door de vernieuwingen aan 
het chassis is opbouwen trouwens veel mak-
kelijker geworden. Er is heel nauw met opbou-
wers samengewerkt, zodat het nu mogelijk is 

Net als bij de lange afstandstruck, heeft Sca-
nia een zeer uitgebreide test georganiseerd 
voor de nieuwe XT. In totaal werden niet min-
der dan 15 miljoen testkilometers afgelegd, 
waarbij het leeuwendeel in Noorwegen en 
het noorden van Zweden werd gepresteerd. 
Een 30-tal wagens deed dienst bij klanten. In 
totaal doet de XT beroep op 2.500 nieuwe on-
derdelen ten opzichte van zijn voorganger. Die 
moeten onder realistische omstandigheden 
worden beproefd, zodat de wagen niet door 
de mand valt bij de chauffeurs en de trans-
porteurs. Het homologeren van de nieuwe 
truck was niet bepaald een sinecure: door de 
modulaire bouw omvat het programma van 
Scania 16.000 onderdelen en modules... in-
tern betekent dat ondermeer dat de verkopers 
van Scania opnieuw moeten worden opgeleid, 
omdat deze truckreeks veel meer mogelijkhe-
den biedt dan het vorige model. Er wordt al 
flink besteld, toen wij in Zweden gingen tes-

neren. Dat betekent concreet dat je ieder type 
cabine, de R, G en P-versie ook als XT-variant 
kan bestellen, gecombineerd met iedere denk-
bare asconfiguratie of aandrijflijn. Omdat looks 
belangrijk zijn, kreeg de XT een aantal zaken 
mee die je alleen op dit gamma terugvindt. 
Het gaat in de eerste plaats om slimme de-
tails, waaronder bijkomende handgrepen om 
alle hoeken en kanten van deze truck te kun-
nen bereiken. Op de spiegelbehuizingen zitten 
bijvoorbeeld ribbels. Dat ziet er stoer uit, maar 
heeft ook een functie: de behuizing wordt er 
een heel stuk robuuster door. Handig als je op 
smalle boswegen constant takken tegen je 
spiegels krijgt. De cabines zijn dezelfde die je 
kan bestellen op de lange afstandstruck, met 
laag, middelhoog of hoog dak. De afwerking 
binnenin is verschillend: de materialen zijn 
makkelijker schoon te houden, zodat de cabine 
ook in stoffige of modderige omstandigheden 
niet meteen in een smeerboel verandert. 

De nieuwe 650 pk sterke versie van de V8 is een ideaal blok voor ecocombi’s.
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demand. De koppeling is inderdaad buiten-
gewoon goed doseerbaar, wat het aanhaken 
van een container tot een fluitje van een cent 
maakt. Opvallend was wel dat de motorrem 
goed hoorbaar was in de cabine: het geluid 
werd door het kopschot van de kipbak naar de 
cabine gekaatst. De wagen stond op bladveren 
en bood toch een goed comfort. 

Want als er zaak meteen duidelijk werd, zo-
wel op onverhard als op gewone wegen: de 
XT biedt een comfort dat op het niveau staat 
van zijn lange afstandsbroertjes. Daar is een 
goede verklaring voor: Scania maakt natuurlijk 
gebruik van een groot aantal modules die ook 
in de lange afstandstrucks terug te vinden zijn. 
Maar er is meer aan de hand. Je merkt dat er 
heel veel aandacht aan afstelling en dergelijke 
werd besteed.

de layshaft brake nog sneller, om stilvallen te 
voorkomen. Nieuw en specifiek voor de XT 
is clutch on demand, waarbij je een koppe-
lingspedaal kan gebruik om bijvoorbeeld een 
container aan te haken. Als je wegrijdt, neemt 
de Opticruise het terug van je over en hoef je 
niet meer te schakelen. Handig voor een aantal 
toepassingen, hoewel het laten schommelen 
van een vastgereden wagen daar niet toe hoeft 
gerekend te worden, want dat kan met de Opti-
cruise. De clutch on demand kwam er op vraag 
van een aantal klanten.

TESTRITTEN
De testritten met de nieuwe XT waren relatief 
kort en hadden zowel plaats op de omloop van 
Scania als de openbare wegen rond de fabriek. 
We hebben met een 10-tal trucks gereden, 
de eerste was een 6x4 kipper met clutch on 

in één dag een kipper op te bouwen... dat is 
een groot verschil met vroeger en ook in het 
belang van de klant, die natuurlijk sneller over 
zijn truck kan beschikken.

Maar Scania zit onder hetzelfde dak als MAN, 
een naam als een huis als het om werfvracht-
wagens gaat. En daar is de politiek duidelijk: er 
wordt niet aan het marktaandeel van MAN ge-
raakt. De ingenieurs van MAN hebben zelfs hun 
kennis terzake ter beschikking gesteld om de 
nieuwe XT zo comfortabel mogelijk te maken 
in het terrein, werd ons bij Scania met de hand 
op het hart verklaard. Een groot voordeel van 
de toepassing van deze kennis zijn de verbe-
teringen aan de aandrijflijn. Door het voorko-
men van overbodige schokken, is de kans veel 
kleiner dat wielen doorslippen en zich ingraven. 
Ook gaat schakelen in de off-road modus door 

TRUCK   

De derde as van de dieplader stuurt tot 30 km/u, dan wordt de tridem star.

Koplampbescherming is standaard voor XT-modellen.

De softtouch afwerking in het interieur werd vervangen, 
ten bate van makkelijk te reinigen materialen.
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410, een wagen die op de 500 weinig tot niks 
moest toegeven. Opvallend was ook de goede 
motorrem op deze truck, stil qua werking en 
prima te doseren.

XT
Met de XT zet Scania een belangrijke stap in 
het segment van de werftrucks, maar nog veel 
meer in het segment van voertuigen die wer-
ven bevoorraden. Zulke wagens rijden korte 
afstanden op onverhard, maar moeten op 
gewone wegen comfort en een laag verbruik 
bieden. Scania heeft met de nieuwe XT een 
gamma in huis dat beide mogelijk maakt. 

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

mee had. De truck reed zo’n beetje als een 44 
ton zware 480 of 500 pk sterke trekker. Rijden 
met deze combinatie is iets dat je toch wel 
een beetje moet kennen. Door de sturende 
dolly en assen verschilt de lijn die je in de 
bochten moet kiezen heel sterk met die van 
een gewone trailer. Ook de lengte van 28 me-
ter draagt niet veel bij aan de hanteerbaarheid 
in de bochten. Bij het rijden heeft de Opticruise 
versnellingsbak behoorlijk werk om de juiste 
gangen te kiezen. Op het heuvelende testpar-
cours in Södertälje maakte de bak geregeld 
sprongen van twee of meer gangen. 

Maar we hebben niet alleen met grote en 
zware combinaties gereden. Een G 500 6 x 2, 
geballast tot 25 ton bleek te rijden als een gro-
te bestelwagen, ondermeer door de sturende 
sleepas. Meteen erna reden we met een G 

Een indrukwekkende truck waar we mee kon-
den rijden, was de nieuwe R650. Dat is de 
laatste versie van de V8 motor van Scania. 
Het blok is goed voor 650 pk (uiteraard), maar 
vooral de trekkracht van 3.300 Nm maakt er 
een bijzonder fijne wagen van. De aandrijflijn 
was verder uitgerust met een retarder van 
Scania, die tot 4.100 Nm continu remvermo-
gen kan leveren. In de XT-uitvoering is deze 
truck even stil als zijn tegenhanger voor de ge-
wone weg. Het treingewicht van de testwagen 
bedroeg 50 ton, we trokken een drie-assige 
dieplader. Van deze trailer stuurde de derde as 
beneden een snelheid van 30 km/u. 

De meest spectaculaire combinatie was een 
S730 XT 8 x 4, met een Goldhofer dieplader 
met een kraan. Daarmee woog het geheel 
109 ton, een gewicht waar de V8 geen moeite 

Je kan moeilijk naast de XT-badge op de grille kijken.

De ribbels op de spiegelhuizen  
hebben een functie en zien er stoer uit.

De aandrijflijn werd extra gebalanceerd, om vastrijden in het terrein te voorkomen.
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Er is eindelijk weer 

gedurende een 

langere periode goed 

nieuws te horen bij de 

vrachtwagenimporteurs 

in dit land. En niet in het 

minst bij DAF, dat in de loop 

van dit jaar al meer dan 

behoorlijke resultaten liet 

noteren. En de toename is 

nog zeker niet afgelopen, 

wist Managing Director  

Bart Bosmans ons te 

vertellen. Een interview.

2017 verloopt beter dan 
verwacht bij DAF, ter-
wijl er al vanuit werd 

gegaan dat het een vrij goed jaar zou worden. 
Het merk uit Eindhoven heeft de wind in de 
zeilen, met ondermeer de in het voorjaar ge-
introduceerde vernieuwingen  aan de CF en 
XF, welke  goed zijn voor een brandstofbespa-
ring van 7 %. De vele testritten welke de laat-
ste maanden werden uitgevoerd bij talloze 
klanten met de 18 dealer demo’s bewijzen 
deze brandstofbesparing, alsook de positieve 
feedback welke we hierover ontvangen van 
de eerste klanten die ondertussen de nieuwe 
CF en XF hebben aangekocht 

De marktanalyse van het lopende jaar is bij-
zonder positief volgens Bart Bosmans: “We 
hebben in het eerste deel van het jaar een 
bijzonder sterke start gekend voor de hele 
Belgische markt, in zoverre dat we onze ver-
wachtingen over de markt naar boven hebben 

moeten bijstellen. Tot en met juli stroomden 
bijzonder veel orders binnen, ondertussen 
blijkt de spectaculaire groei in het trekker seg-
ment niet door te zetten in het najaar. Toch 
zijn de cijfers nu al positief te noemen. In de 
bakwagens blijven de verwachtingen goed. 
Bovendien presteert DAF ook prima bij de bak-
wagens.”

De reden van die groei in de markt van de bak-
wagens? “We zien dat meer en meer KMO’s en 
bedrijven met een eigen vloot afscheid nemen 
van hun euro 3 en euro 4 wagens, om milieu-
vriendelijke euro 6 trucks aan te schaffen. Dat 
is voor een deel ook het gevolg van de tol-
heffing, waarbij euro 6 vrachtwagens van het 
meest voordelige tarief genieten. 

In Luxemburg zien we dan weer dat de trek-
kermarkt goed zit, maar dat de markt van de 
bakwagens een aantal procenten inboet. Dat 
komt omdat er recent een aantal grote infra-

Interview met Bart Bosmans

“Positief nieuws”

TRUCK   

DAF heeft zijn gamma klaar voor de toekomst: “futureproof”.
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structuurwerken in Luxemburg beëindigd zijn.”
De conclusie is dus dat de eerste helft van 
2017 een echte hausse kende in de trekker-
markt, maar dat het nu vooral de bakwagens 
zijn die de markt verder aantrekken. In de 
bouwsector is een duidelijke verschuiving te 
zien naar 3 en 4 assige voertuigen, 70% van 
de markt boven de 16 ton. 

MARKTLEIDERSCHAP
Wat de trekkers betreft, blijven de ambities 
bijzonder groot in Temse, waar de Belgisch 
– Luxemburgse importeur van DAF gevestigd 
is. Dhr. Bosmans: “We mikken er op om ons 
marktleiderschap in het trekkersegment 7 jaar 
na mekaar door te trekken. Tot en met juli had-
den we 21,3 % van de markt, dus wat de eer-
ste helft van het jaar betreft, kondigde 2017 
zich goed aan. Ook na het bouwverlof blijven 
onze orderboeken zich goed vullen. Dat terwijl 
2017 een bijzonder atypisch jaar was: toen de 
overheid een aantal gerechtellijke acties on-
dernam tegen sociale dumping, drukten nogal 
wat transporteurs op de pauzeknop als het 
om investeringen ging. In die periode werden 
nogal beslissingen uitgesteld, maar ondertus-
sen is onze orderintake genormaliseerd.”

DAF heeft op de trekkers een pakket gelan-
ceerd dat de euro 6 wagens tot 7 % zuiniger 
maakt, zoals ook in de vorige editie van Trans-
porama stond. Dit pakket werd in september 
ook op de bakwagens geïntroduceerd. Het 
past binnen de filosofie van het merk, waarbij 

er wordt geïnvesteerd waar het moet. Op die 
manier worden zowel de transportonderne-
mer als de chauffeur tevreden gesteld. “Een 
punt waar DAF de laatste jaren echt een heel 
grote inspanning heeft geleverd, is de veilig-
heid,” vertelt Bart Bosmans. “We bieden een 
pakket veiligheidsverhogende hulpmiddelen 
aan op ons hele gamma, waarbij ook de ver-
nieuwde cabineophanging en structuur van de 
stuurhut een hogere overlevingskans bieden 
aan de chauffeur bij kop-staart aanrijdingen. 

Bij onze dealers kan je ook informatie krij-
gen over de flankerende maatregelen van de 
Vlaamse overheid in het kader van de verle-
den jaar ingevoerde km-heffing, waarbij een 
som tot 3.000 euro per truck wordt terugbe-
taald voor wagens met een veiligheidspakket. 
Die maatregel is van kracht voor vrachtwagens 
die ingeschreven werden vanaf 1 januari 2017 
en kan met terugwerkende kracht op rijdende 
trucks worden gebruikt, op voorwaarde dat 
deze wagens nog minstens drie jaar in dienst 

Bart Bosmans: “2017 was een atypisch jaar.”

De chauffeur kan voortaan zelf bepalen waar een schakelaar wordt geplaatst.
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nieuw ontwikkelde tandemachteras bespaart 
tot 250 kg gewicht, wat het mogelijk maakt 
een lichtgewicht betonmixer van 9.150 kg te 
bouwen. Deze truck is in het Verenigd Konink-
rijk al een jaar op de markt, maar komt nu ook 
naar Europa, Brexit of niet. In de LF komt er 
een 7,5 ton versie met viercilinder motor en 
manuele vijfbak, Deze is utgevoerd met een 
nieuwe PX4 motor en levert een behoorlijk 
vermogen en koppel. Door de manuele bak 
kan het geheel worden geleverd aan een in-
teressante prijs, zeker voor de verhuurmarkt.
“Bij de klanten merken we meer en meer dat 
er heel lang wordt nagedacht over een inves-
tering, “ legt Bart Bosmans uit. “Maar als de 
beslissing dan uiteindelijk is genomen, wordt 
er van ons verwacht dat we bijzonder snel re-
ageren. Een oplossing is ondermeer ons Dis-
triForce-gamma voor het distributie segment, 
dat toelaat zeer snel een DAF LF of CF inclusief 
opbouw  te leveren. Maar ook onze korte com-
municatielijn naar de fabriek is een troef.”

FUTUREPROOF
De nieuwe DAF vrachtwagens zijn beter dan 
ooit in staat om de nieuwe eisen die in de 

mera’s vallen onder de subsidieregeling van de 
Vlaamse overheid.”

“De front collision warning van DAF is ook in 
staat voetgangers en fietsers te herkennen. 
Voor de zwakke weggebruikers biedt dit sys-
teem dus extra veiligheid. De goede ergono-
mie van onze cabines levert ook een vorm van 
veiligheid op: een chauffeur die door de goede 
zit en het goede uitzicht met hoogwaardige 
spiegels minder snel vermoeid raakt, zal lan-
ger oplettend en geconcentreerd blijven. “

NIEUWE ONTWIKKELINGEN
Tijdens de in september gehouden vakbeurs 
Matexpo hebben we 2 wereldpremières ge-
introduceerd, zowel de nieuwe LF in een 19-
tons Construction uitvoering als de nieuwe CF 
FAD (8x4) Construction werden onthuld.  Dat 
maakt dat ons volledig gamma zowel de LF, 
de CF en de XF in de loop van dit jaar werden 
vernieuwd. Zo heeft de Nederlandse construc-
teur een nieuwe elektro-hydraulische sturende 
naloopas ontwikkeld die lichter is, betrouw-
baarder en minder energie (en dus brandstof) 
vraagt ten opzichte van zijn voorganger. De 

blijven. Anders zou het er op neerkomen dat 
de tweedehandswaarde van vrachtwagens 
wordt verhoogd met belastinggeld.”
DAF besteed alsmaar meer aandacht aan ac-
tieve en passieve veiligheid in zijn vrachtwa-
gens, met uiteraard de wettelijk verplichte 
systemen, maar ook andere hulpmiddelen 
krijgen tegenwoordig meer en meer aandacht 
van de transporteurs. “We zien dat de aandacht 
voor verkeersveiligheid in de sector hand over 
hand toeneemt,” stelt Bart Bosmans. “De ver-
laders maar ook de transporteurs zelf dringen 
meer en meer aan op een zo groot mogelijke 
veiligheid. Een ongeval zit vaak in een klein 
hoekje: er hoeven maar één of  twee mensen 
op hetzelfde moment onoplettend te zijn om 
met heel ernstige gevolgen te worden gecon-
fronteerd. We merken dat op steeds meer wa-
gens camera’s voor een optimaal zicht rondom 
worden gemonteerd. Zelfs al voorkom je al-
leen maar wat parkeerschade, dan heeft het 
systeem zichzelf al terugbetaald, laat staan dat 
je personenschade voorkomt. Er is momenteel 
trouwens een actie op de montage of retrofit 
van camera’s, die aan een bijzonder interes-
sante prijs worden aangeboden. Ook deze ca-

TRUCK   

De motoren van DAF kunnen biodiesel B30 
en HVO aan.

DAF heeft zijn herkenbaarheid groter gemaakt met 
een nieuwe plaats voor het logo.
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Een andere manier om een wagen een lange 
levensduur te garanderen, is er voor te zor-
gen dat de truck ook meekan op het gebied 
van alternatieve brandstoffen. “Ook daar hul-
digen we bij DAF het motto dat onze trucks 
klaar moeten zijn voor de toekomst. Vooral 
naar brandstoffen toe, kiezen we resoluut 
voor wat naar onze mening de beste en eco-
nomisch meest haalbare alternatieven zijn. 
HVO en biodiesel kunnen probleemloos door 
PACCAR-motoren worden gebruikt en vragen 
geen grote investeringen van de transporteur, 
in tegenstelling tot nogal wat andere alterna-
tieven die prijzige tank- of oplaadinfrastructuur 
vereisen. Ook op die manier staat DAF klaar 
voor de toekomst.” 

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

gebeurt. Door de open architectuur is het ook 
vrij makkelijk om de software te updaten. 
Vroeger moest je voor een update naar de 
dealer. Nu volstaat het om je DAF binnen het 
bereik van een Wifi-netwerk te parkeren en de 
update gebeurt automatisch. De gegevens van 
de wagens kunnen dus probleemloos door de 
back-office, maar ook voor diepere analyses 
gebruikt worden. De klanten reageren heel 
positief op ons open platform.”

toekomst op ons afkomen, in te vullen, blijkt 
uit wat dhr. Bosmans verklaart: “Het Fleet Ma-
nagement systeem DAF Connect  heeft een 
zogenaamde open architectuur. Dat betekent 
dat andere ontwikkelaars makkelijk gebruik 
kunnen maken van de informatiestroom die 
de truck genereert. Software en apps evolu-
eren razendsnel, en wij stellen gegevens ter 
beschikking van de transporteur, die zo mak-
kelijk kan opvolgen wat er met zijn wagens 

De MX-11 aandrijflijn biedt veel mogelijkheden  
in zijn 450 pk uitvoering.

De uitlaatgasnabehandeling werd compacter 
en lichter.

Een DAF ecocombi. 
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In de trekkers heeft DAF zijn 

vernieuwingen dit voorjaar 

voorgesteld. De zware 

bakwagens volgen nu.  

Dat betekent concreet dat de 

bakwagenversies van de XF 

en CF dezelfde en behoorlijk 

ingrijpende verbeteringen 

krijgen als de trekkers,  

met nog een aantal 

bijkomende verfijningen 

voor de meerassers. Met de 

wagens konden we telkens 

een korte rit maken.

De eerste voorstelling van de verbete-
ringen voor de bakwagens was niet 
min: 7% lager brandstofverbruik, 100 

kg extra laadvermogen, onderhoudsinter-
vallen van 200.000 km… DAF maakt grote 
stappen om de TCO verder naar beneden te 
dringen. En dat zonder het comfort van de 
chauffeur uit het oog te verliezen: de aan-
drijflijn laat toe om vlot en zuinig te rijden, 
met veel trekkracht vanuit de lage toeren. De 
aandrijflijn en de motor zijn afgesteld op wat 
ingenieurs “downspeeding” noemen. De mo-
tor draait aan lage toeren, wat betekent dat je 
nog veel reserve hebt om te klimmen of in te 
halen. Door de lagere toerentallen boekt DAF 
zijn grootste besparing ooit qua brandstofver-
bruik: 7% gemiddeld. Uit het trekkerssegment 
bevestigen klanten ook dat die besparing 

onder reële omstandigheden gehaald wordt. 
Een test die bij een grote DAF-klant in Honga-
rije werd gereden, leverde bijvoorbeeld 7,3 % 
besparing op. Die besparing is het resultaat 
van een betere stroomlijn, de nieuwe aan-
drijflijn met de Traxon versnellingsbak van ZF. 
De Traxon kan sneller en beter inspelen op de 
vereisten van de chauffeur en de motor, on-
dermeer door de veel krachtigere computers 
die de bak aansturen. Bij de motoren gaat het 
om dezelfde maatregelen als bij de trekkers, 
die we in de vorige editie van Transporama 
uitgebreid hebben belicht. Omdat er extra 
koppel wordt vrijgemaakt in de hoogste gan-
gen kan je vlotter klimmer. Bij lichte hellingen 
blijft de truck ook langer in zijn hoogste gang, 
omdat er in de hoogste versnelling meer kop-
pel wordt vrijgemaakt. 

DAF vernieuwt  
bakwagens

TRUCK   
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knop om een as te liften vlak binnen handbe-
reik of toch liever niet? met een eenvoudige 
schroevendraaier is het in een handomdraai 
geregeld. Ook de interieurverlichting werd ver-
beterd met drie standen en kan ook gedimd 
worden. Tenslotte hamerden ze bij DAF op de 
ingrepen die in de laatste jaren zijn gebeurd 
om de veiligheid van de chauffeur bij kop-
staart aanrijding te verbeteren. 

MEERASSERS
Ook voor trucks met drie en meer assen vielen 
er nieuwigheden te rapen bij DAF. De gestuur-
de naloopas krijgt voortaan een elekro-hy-
draulisch stuursysteem. Dat stuurt en verbruikt 
dus alleen energie als er stuurbewegingen 
worden gemaakt. Sturen gebeurt tussen 0 en 
30 km/u. Bij een snelheid van 30 tot 40 km/u 
worden de bewegingen kleiner. De as wordt 
star vanaf 40 km/u. 

DAF heeft ook zijn sleepas met dubbele mon-
tage onder handen genomen. De nieuwe as 
lijkt een differentieelklok te hebben, maar dat 
is een ingreep om het aslichaam zo stijf en 
licht mogelijk te maken. De as is daardoor 25 
kg lichter. Ook de tandem met naafreductie op 

verbeterde wielnaven toegepast. De differen-
tiëlen hebben voortaan geslepen tandwielen, 
die voor een lagere weerstand zorgen. Deze 
assen worden in Westerlo gebouwd. De Traxon 
heeft voortaan standaard vijf verschillende 
schakelprogramma’s. Het gaat om een offroad, 
snelweg, vloeistoffentransport, zwaar vervoer 
en ecocombi. Vooral voor 25 meter lange en 
60 ton zware combinaties moet de versnel-
lingsbak zijn schakelmomenten anders kiezen. 
De software om alle onderdelen van de aan-
drijflijn te laten samenwerken, werd ook ver-
beterd, zodat predictive cruise controle, ecoroll 
en predictive shifting de chauffeur nog beter 
ondersteunen. Zo is het mogelijk dat de ver-
snellingsbak in een gang blijft, waar er vroe-
ger misschien voor uitrollen werd gekozen. Dat 
kan dan te maken hebben met een helling die 
nog moet komen, afremmanoeuvres…

MEER COMFORT
Op het vlak van chauffeurswelzijn hoeft DAF 
echt van niemand lessen te krijgen. Maar toch 
was er nog ruimte voor verbetering. Zo werd 
de verwarming en ventilatie verder verbeterd 
en tegelijk zuiniger gemaakt. Schakelaars zijn 
voortaan makkelijk te verplaatsen: wil je de 

Wat de motor betreft, zijn de ingrepen ver-
gaand. Omdat het blok zijn prestaties levert 
in een ander toerengebied, moesten er veel 
aanpassingen gebeuren. Zo werken water- en 
oliepomp voortaan variabel, zodat ze precies 
de hoeveelheden leveren die op dat moment 
nodig zijn. Er is een nieuwe turbo, afkoppel-
bare luchtcompressor en een nieuwe oliemo-
dule. Ook de pomp van de stuurbekrachtiging 
is variabel en werkt alleen als er ook stuur-
bewegingen worden gemaakt. Tenslotte zijn 
de motoren gecertificeerd voor biodiesel B30, 
HVO en GTL. De uitlaatgassen van de motor 
gaan door een nieuw behandelingssysteem, 
dat 40 % kleiner is en 50 kg lichter werd ge-
maakt. Het geheel warmt veel sneller op en 
werkt op zijn best als de motor in zijn zoge-
naamde “sweet spot” draait. Dat is het toeren-
tal waar een diesel zijn maximale rendement 
haalt. De hele aandrijflijn is erop gebouwd de 
krachtbron zoveel mogelijk aan dat toerental 
te laten werken.

Tenslotte zijn er de versnellingsbak en achter-
assen. DAF heeft langere achterasverhoudin-
gen ingevoerd die het toerental van de motor 
laag houden. In de achterassen zelf worden 

Het tijdsbestek was te kort om de hele testvloot onder handen te nemen.
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De CF in zijn 19 ton uitvoering met PX 7 motor doet beroep op de ZF AS Tronic als 
gangwissel.

De 450 pk sterke 11 liter heeft geen enkele moeite met de massa van deze truck.

De XF met 450 pk MX-11 en dubbellucht tandem met sleepas. 

Een indrukwekkende truck, deze CF 450 het Hiab opbouwkraan.

De draaicirkel is bijzonder kort door de meesturende tweede en vierde as.

Een bijzonder stille truck is dit.

beide assen werd aangepakt, wat een 60 kg 
lichtere dubbele as opleverde. De eindverhou-
dingen werden langer, wat mogelijk is dankzij 
de Traxon.

Een opvallende nieuweling is het betonmolen 
chassis van 9.150 kg. Dit werd in het Verenigd 
Koninkrijk gelanceerd een jaar geleden en 
maakt nu de oversteek van Groot-Brittannië 

naar het vasteland. Verder zijn er nog een 
aantal ingrepen zoals een bewaking van het 
batterijvermogen, zodat je niet per ongeluk de 
stroomopslag kan leegtrekken.

TRUCK   
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ling. In de CF Exclusive hebben de ventilatie-
roosters bovendien een aluminium look. De 
deurpanelen, comfortabele stoelen en de Xtra 
Comfort matras van elke CF en XF Exclusive wor-
den verder uitgevoerd in een chique stof. Tot 
slot bekleedt DAF het stuurwiel in deze meest 
luxueuze uitvoeringen met speciaal two-tone 
Exclusive leer. Je kan dan ook niet naast de Ex-
clusive uitvoering kijken als chauffeur.

Als laatste wagen reden we met een XF 450 
met een MX-11, Traxon en de nieuwe dubbel-
lucht tandem met sleepas. De wagen had een 
containeropbouw, typisch voor deze toepas-
sing. Opvallend bij de testrit was het feit dat 
de MX-11 absoluut geen moeite had met deze 
25,5 ton zware truck. De wagen was bijzonder 
stil, aangenaam voor wie een lange werkdag 
in de cabine doorbrengt. Een ander punt is het 
feit dat de overgang in en uit Ecoroll bijzonder 
zacht en stil verloopt. Als je niet op de toe-
renteller kijkt en de radio speelt, merk je er 
eigenlijk helemaal niets van.

VOORSPRONG UITBOUWEN
Met aanpassingen aan hun trucks neemt DAF 
een voorsprong op de rest van het peloton. Door 
op een intelligente manier om te gaan met 
vernieuwing en aan te bieden waar chauffeurs 
en transporteurs om vragen, weet het merk uit 
Eindhoven telkens weer de koppositie in de ver-
koopstatistieken op te eisen. Het zou me sterk 
verwonderen als dat met deze generatie van de 
CF en XF niet nog eens zou lukken. 

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

belasting rijdt de truck letterlijk als een grote 
bestelwagen, verder weinig nieuws te melden 
over deze versie van de CF.

Tijd dus om met een zware CF aan de slag te 
gaan: de 450 FAQ 8 x 2, een typische truck 
voor werfaanvoer met een zware HIAB op-
bouwkraan tussen laadbak en cabine gemon-
teerd. De wagen had een tridem achterasstel 
en was tot op 30 ton geballast. De verant-
woordelijkheid om dat allemaal in beweging 
te brengen lag bij een 450 pk en 2.200 tot 
2.300 Nm meter sterke MX-11 krachtbron, ge-
koppeld aan een Traxon met 12 gangen. Van 
bij het vertrek viel op dat de motor zijn werk 
bijzonder stil doet. De trekkracht van deze 450 
pk krachtbron is zonder meer indrukwekkend, 
ook op de hellingen. Door de sturende twee-
de en vierde as, is de draaicirkel aangenaam 
klein. Zo kan je probleemloos een krappe ro-
tonde aan zonder te moeten steken of over 
stoepranden te rijden. Bij het leeg rijden is het 
mogelijk de tweede.

De 11 liter motor laat niets te wensen over. 
Ook door zijn lagere eigen gewicht, is dit de 
betere keuze ten opzichte van de 13 liter voor 
deze toepassing. Ook hier biedt de lage instap 
met twee goed geplaatste treden veiligheid 
en comfort. 

De goed afgewerkte cabines zijn een bijzon-
der prettige werkplaats voor de DAF-chauffeur. 
Deze wagen had de “Exclusive” interieur af-
werking. Deze variant heeft een cognac-kleurig 
dashboard en krijgt in de XF bovendien strakke 
zwarte raamlijsten voor een premium uitstra-

Ook de lichtste truck uit het DAF-gamma, de LF, 
kreeg een grondige verjongingskuur. Ook hier 
draaien de motoren aan lagere toerentallen. 
Verder is er de nieuwe PX 4 motor, van 150 
pk en 500 Nm, die aan een handgeschakelde 
5-bak wordt gekoppeld. DAF heeft ook een vuil-
niswagenchassis voor de LF in voorbereiding. 

TESTRITTEN
Met de vernieuwde trucks konden we een 
aantal korte testritten rijden in de buurt van 
Barcelona. Ik heb daarbij telkens dezelfde om-
loop gekozen, kwestie van toch een minimum 
aan vergelijking te kunnen inbouwen in de 
tests. Het gaat dus eerder om een uitgebreide 
kennismaking met de wagens dan een vol-
waardige test.

De eerste wagen waarmee we konden rijden, 
was de nieuwe LF 150, met PX 4 motor en 
handgeschakelde versnellingsbak. De truck 
was geballast tot 7 ton, terwijl het maximale 
gewicht 7,5 ton bedraagt. Met deze wagen wil 
DAF in het segment van de grote bestelwa-
gens een rol gaan spelen. In dat segment biedt 
deze LF met zijn stille werking, vlotte motor 
en algemeen comfort een alternatief waar 
zeker rekening mee moet worden gehouden. 
Bij het rijden vielen van bij de eerste meter 
een aantal punten duidelijk op: de krachtbron 
heeft een vermogen van 156 pk, wat op het 
eerste zicht voldoende, maar zeker niet over-
dreven lijkt. De 500 Nm koppel echter maken 
dat de truck erg vlot met het verkeer meekan. 
De soepel schakelende Eaton-versnellingsbak 
steekt daar zeker een handje bij toe. Alleen in 
de vrij lange vijfde gang, op lange hellingen, 
trapt de aandrijflijn een beetje op haar adem, 
om het in wielertermen te stellen. Het com-
fort aan boord stelt een norm in dit segment, 
ook al rijdt deze truck op bladveren en heeft 
de cabine een mechanische ophanging met 
schroefveren. Veel van de grote bestelwagens 
in dit segment hebben niet eens een cabine 
ophanging, dus daar neemt DAF al moeiteloos 
de maat van een aantal concurrenten. Bijzon-
der handig is ook de kleine draaicirkel dankzij 
de grote stuurhoek van de vooras. 

Als tweede wagen gingen we met een CF 320 
op weg, een tot 14,5 ton geladen twee-asser. 
Bij distributieritten worden wagens zelden tot 
hun maximale last beladen. De truck heeft 
alle troeven van zijn grotere broers, maar reed 
nog wel met een AS-Tronic versnellingsbak, 
die aan de PX-7 motor werd gekoppeld. De 
in- en uitstap van de CF is prima, met twee 
uitstekend geplaatste treden. Met deze lichte 

Het exclusive interieur in de CF ziet er in het echt nog beter uit dan op foto.
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Dat ze bij MAN erg 

tevreden zijn de TGE in 

het gamma te hebben, is 

ondertussen al gebleken. 

Met de lancering van deze 

grote bestelwagen, breidt 

het merk met de leeuw zijn 

gamma uit naar onder, wat 

voertuiggewichten betreft.  

Wij konden zowel de nieuwe 

trucks als de TGE kort 

testen.

MAN: 
compleet gamma

Wat opvalt bij het rijden met de TGE 
is de uitstekende aandrijflijn. De 
bediening van het koppelingspe-

daal is dan weer typisch Volkswagen: lichte 
bediening, maar weinig feedback van het 
pedaal. Toegegeven, het went erg snel en 
schakelen verloopt uitstekend met de ver-
snellingspook, die uiteraard op het dashboard 
gemonteerd staat. Om de TGE te ontwikkelen, 
is er trouwens intensief contact tussen Volks-
wagen en MAN geweest. Het is zeker zo dat 
MAN de genen van de TGE heeft beïnvloed. 
Interessant is dat de TGE als compleet voer-
tuig kan worden aangeboden af fabriek: met 
kipper, kastopbouw of als bestelwagen met 

een ingebouwd rekkensysteem. Deze wagens 
komen onder de noemer “Vans to go” op de 
markt. Hiertoe werkt MAN met erkende op-
bouwers samen, waarbij ook de kwaliteit van 
de producten uitgebreid getest werd. Zo zijn 
de rekken van Sortimo, de boxen afkomstig 
van Spier, Schmitz Cargobull en Junge. De kip-
pers worden besteld bij Henschel, Schoon en 
Scattolini. In totaal wordt er met 18 leveran-
ciers gewerkt. 

TRUCKS
Ook bij de trucks zijn er nieuwe ontwikkelin-
gen in het gamma van MAN. Zo kregen de 
wagens een interieur dat beter is afgewerkt, 

TRUCK   

Voortaan ook kant en klaar te bestellen bij de MAN dealer, deze TGE.
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met moderne kleuren. De draaischakelaar van 
de versnellingsbak staat voortaan op het dash-
board, de handrem moet nog altijd op een 
console naast de chauffeur bediend worden. 
De portefeuille rijhulpsystemen wordt niet al-
leen uitgebreid. Bij MAN gaan ze er van uit 
dat ze zeer binnenkort het meest uitgebreide 
aanbod hebben aan elektronische hulpmidde-
len. Maar naast hulpmiddelen voor de chauf-
feur is ook het comfort beter gemaakt: de 
nieuwe bediening van de verwarming is hoger 
gemonteerd en makkelijker af te lezen. Ook 
de instrumenten en het centrale scherm in 
het instrumentenpaneel zijn beter afleesbaar. 
Verder zijn er nieuwe bekerhouders gekomen. 
Het lijken geen spectaculaire verschillen, maar 
achter het stuur merk je toch echt wel dat de 
wagens veranderd zijn: de truck is stiller en 
de afwerking is gewoon veel beter. Omdat de 
bediening onder handbereik ligt en makkelijk 
afleesbaar is, eist ze minder aandacht, wat 
vermoeidheid voorkomt. 

De plaatsing van de  manuele handrem op een 
console naast de bestuurder valt daarbij een 
beetje uit de toon. Die console kan wel met 
extra opbergruimte worden uitgerust. Door de 
console staat de nieuwe koelkast iets verder 
van de chauffeur af dan wij gewend zijn in an-
dere trucks, al is dat nooit echt hinderlijk. 

Bij het rijden viel op dat de nieuwe Traxon ver-
snellingsbakken soepel en sneller schakelen 
dan vroeger. De adaptive cruise control laat 

ook toe te stoppen en terug te vertrekken in 
de file, wat een nieuwigheid is voor MAN. Het 
noodremsysteem herkent stilstaande files of 
voertuigen en kan dus een kop-staartaanrij-
ding voorkomen.

Met deze stappen zet MAN weer een grote 
stap vooruit, zeker met de TGS en TGX reeks.  

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

Meer comfort en een merkelijk betere afwerking in de TGS en TGX. De koelkast staat naar onze smaak net iets te ver van de chauffeur.

Deze F2000 en F90 mochten we ook testen.

De testroutes liepen door 
uitgesproken bergachtig terrein.
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Van Hool bouwt  

eerste 100% elektrische 

autocar voor de 

Amerikaanse markt

Van Hool brengt in 2019 voor het 
eerst een vol-elektrisch aangedreven 
autocar van het type CX45E op de 

Noord-Amerikaanse markt. Van Hool heeft 
het Amerikaanse Proterra, producent van 
batterij-technologie voor zware voertuigen, 
geselecteerd voor de toelevering van de E2 
batterij-technologie. 

Het 100% elektrisch aangedreven voertuig zal 
een actieradius hebben van +300km en zal 
vooral worden ingezet voor woon-werkver-
keer van groepen medewerkers en/of regel-
matige transporten van personen over kortere 
afstanden. Het voertuig zal ontworpen worden 

in het Belgische moederbedrijf in Konings-
hooikt en ook de eerste prototypes zullen daar 
gebouwd worden. De CX45 wordt, net zoals de 
CX35, momenteel reeds in Skopje, Macedonië, 
gebouwd en bijgevolg zal de productie van de 
CX45E in deze vestiging geproduceerd worden.

"Met deze aankondiging zetten we de kers 
op de taart van de 30ste verjaardag van de 
samenwerking tussen Van Hool en haar exclu-
sieve partner ABC Bus Companies Inc. op de 
Noord-Amerikaanse markt.  We zijn er samen, 
na al die jaren van hard werken om onze klan-
ten van dienst te zijn, in geslaagd om Van Hool 
op de kaart te zetten in Amerika. Er rijden van-

Busworld: Van Hool

BUS   

Op basis van de CX 45 zal de volelektrische Van Hool gebouwd worden.
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daag meer dan 10.000 Van Hool autocars en 
bussen op de Amerikaanse wegen, waaronder 
een aantal grote Silicon Valley-bedrijven die 
pendeldiensten voor hun medewerkers orga-
niseren en vele andere klanten. Door de vraag 
van een aantal klanten naar vol-elektrisch 
aangedreven voertuigen, hebben we bij Van 
Hool gezocht naar een oplossing. Van Hool is 
echt enthousiast en trots om samen te werken 
met Proterra, een baanbrekend bedrijf bij de 
ontwikkeling en productie van batterijtechno-
logie," aldus Filip Van Hool, CEO van Van Hool. 
"De diesel CX45 coach heeft een bewezen 
track record en is inmiddels een benchmark 
autocar geworden op de Amerikaanse markt. 

Van Hool viert dit jaar haar 70ste 
verjaardag en dat zal niet onopgemerkt 
voorbijgaan op Busworld 2017 in Kortrijk :
 
4 TX-modellen modeljaar 2018 : TX11 Alicron, TX16 Astron, TX17 Altano, TDX27 Astromega : 
enkele optische wijzigingen, die in 2017 reeds op de Astromega werden doorgevoerd, zijn 
nu ook op de andere TX-modellen van toepassing. Meer op Busworld 2017.
 
4 EX-modellen modeljaar 2018 : EX17 H, EX16 M voor de UK, een première !, EX16 M, EX15 
H : de twee-assers vd EX werden volledig onder handen genomen waarbij belangrijke 
gewichtsbesparingen werden behaald. Uiterlijk werden doorheen het volledige EX-gamma 
enkele stilistische evoluties doorgevoerd. Binnen is de cockpit hertekend en wordt een 
nieuw ontworpen dashboard ingebouwd. Meer op Busworld 2017.
 
2 Exqui.City’s :
Exqui.City 18m diesel-hybride voor Belfast wordt onthuld in aanwezigheid van overheidsver-
tegenwoordigers en de operator uit Belfast. Belfast heeft 30 stuks van dit voertuig besteld.
Exqui  City 24m Trolley voor Linz.Dit trolley-voertuig van 24m beschikt bovendien over een 
onafhankelijke batterij waardoor het voertuig kan losgekoppeld worden van het net en 
autonoom kan verder rijden ! Linz heeft 20 stuks van dit voertuig besteld.

De voertuigen worden gepresenteerd op een compleet nieuwe stand die de dynamiek van 
het bedrijf naar aanleiding van haar 70ste verjaardag extra onderstreept. Bij het ontwerp 
van de nieuwe stand op een oppervlakte van ruim 2000m² werd veel aandacht besteed 
aan het onthaal en het informeren van de bezoekers en werd de stand dusdanig ontworpen 
zodat de 10 voertuigenmeer dan ooit tot hun recht komen.

CX-serie elektrisch aangedreven voertuig zal 
dezelfde E2-batterijtechnologie van Proterra 
gebruiken waarmee recent het wereldrecord 
met een bereik van 1,101,2 mijl op een enkele 
lading gevestigd werd. De eerste leveringen 
zijn voorzien aanvang 2019. In eerste instantie 
wordt de CX45E geïntroduceerd later gevolgd 
door het kortere CX35E-coachmodel. ABC  
Companies heeft de afgelopen drie decennia 
Van Hool geholpen om distributie-, verkoop-, 
onderdelen- en servicenetwerken te vestigen 
over het volledig Noord-Amerikaanse grond-
gebied en zal uiteraard ook instaan voor de 
markt-introductie van de CXE.

"Het betreden van de autocar-markt en zo-
doende toegang krijgen tot autocar-vloten 
om hier samen met Van Hool, een bewezen 
marktleider op de Amerikaanse autocar-markt, 
een vol-elektrisch voertuig aan te bieden, is 
een belangrijke mijlpaal voor Proterra en voor 
de zware elektrische transportindustrie," aldus 
Ryan Popple, CEO van Proterra. "Onze EV-tech-
nologie is voortdurend geëvolueerd en we zijn 
nu bijzonder opgetogen dat we ons werkdo-
mein kunnen uitbreiden om andere zware be-
drijfsvoertuigtoepassingen te helpen elektrisch 
te rijden."  

Het integreren van Proterra's batterijtechnolo-
gie in de CX zal deze coach naar een nog hoger 
niveau brengen. We maken hier een duidelijk 
statement over Van Hool's lange termijn visie 
voor de Noord-Amerikaanse autocar-markt 
en geven hiermee ook blijk van onze reactie-
snelheid om in te spelen op de behoeften van 
onze klanten.” 

De Van Hool autocars zijn ontworpen voor lange 
afstand-interstedelijk reizen met de nadruk op  
comfort voor de reiziger en bedrijfszekerheid 
voor de klant. De nieuwe CX45E- en CX35E-
modellen worden samen met de Proterra 
batterij-technologie gecombineerd. Van Hool's 

Volgens Filip Van Hool is de vraag bij 
silicon valley bedrijven naar elektrisch 

aangedreven bussen groot.
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Als we in Europa 

bezorgd zijn over de 

bevolkingsdichtheid, 

verstedelijking en 

klimaatsverandering, zijn ze 

dat in China nog veel meer. 

In de Volksrepubliek, met 

zijn groot aantal inwoners, 

zijn deze problemen nog 

dringender en indringender 

dan bij ons. BYD, de grootste 

bouwer van elektrische 

bussen ter wereld, biedt 

een aantal interessante 

oplossingen.

BYD staat voor “Built your dreams” en 
het bedrijf werd 22 jaar geleden opge-
richt door mijnheer Wang. 23 jaar ge-

leden deed de toenmalige voorzitter van de 
Chinese communistische partij immers een 
gevleugelde uitspraak: “het kan me niet sche-
len of een kat zwart of wit ziet, als ze maar 
muizen vangt”, zei Deng Xiaoping. Prompt 
werden een aantal “speciale economische 
zones” opgericht, ondermeer in de provincie 
Guangzho. Shenzhen, waar BYD gevestigd 
werd, ligt in zo’n speciale economische zone. 
22 jaar geleden wist dhr. Wang bij kennissen, 
familie en vrienden een bescheiden kapitaal-
tje bij elkaar te sprokkelen en begon hij een 
bedrijf in batterijen voor draagbare telefoons 
(draadloze telefoons, geen mobiele telefoons 
of GSM’s). Als chemisch ingenieur bekeek hij 

al snel hoe de batterijen betrouwbaar, krach-
tiger en vooral goedkoper konden worden. 
Door de prijs tot een kwart van de vroegere 
prijs terug te brengen en een betere kwali-
teit te leveren, konden de toenmalige be-
langrijkste producenten van telefoons bijna 
niet anders dan zijn batterijen aankopen. Het 
bedrijf zette dus een onwaarschijnlijke groei 
in. Vandaag is het uitgegroeid tot een con-
cern dat batterijen bouwt, wagens met een 
verbrandingsmotor maar vooral elektrische 
voertuigen assembleert. Er wordt ondermeer 
met Daimler samengewerkt in een bedrijf 
dat 220.000 mensen tewerk stelt... van die 
220.000 werknemers zijn er ongeveer 10 % 
ingenieurs. Iets meer dan de helft van die 
ingenieurs werken aan transportoplossingen, 
personenwagens, trucks, heftrucks, bussen en 

BYD: elektromobiliteit 
breekt door

BUS   

In wereldpremière te Kortijk, deze 8,7 m lange elektrische midibus.
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Maar voor veel toepassingen zijn die batte-
rijen eigenlijk niet nodig. Lithium-ion is duur, 
kan branden veroorzaken en is voor een aantal 
toepassingen gewoon onvoldoende geschikt. 
BYD heeft het voordeel dat ze de hele aandrijf-
lijn ontwikkelen, testen en leveren. Het bedrijf 
heeft een groot aantal kwaliteitsingenieurs in 
dienst, die de aandrijflijn en batterij perfect op 
elkaar afstellen. Nogal wat andere bedrijven 

bewustzijn qua kwaliteit, heeft BYD een heel 
diepgaande kennis betreffende batterijen uit-
gebouwd. Dan gaat het niet alleen maar om 
de batterij, maar ook om de elektromotor, de 
oplaadapparatuur, de omgeving waarin de wa-
gen wordt ingezet. Een batterij is een elektro-
chemisch systeem. Nogal wat bedrijven slaan 
iedereen om de oren met het feit dat ze de 
meest moderne types batterijen gebruiken. 

zelfs een monorail op batterijen. Het bedrijf is 
goed voor een omzet van ruwweg 15  mil-
jard dollar. 10 % van de aandelen is in handen 
van Warren Buffet, de bekende Amerikaanse 
belegger die zeer hoge eisen stelt aan een 
bedrijf voor hij er aandelen van koopt. 

BATTERIJEN KENNEN
Door de jarenlange ervaring en vooral het 

Met dit type elektrische reisbus deden we onze verplaatsingen. De acceleratie doet aan een sportwagen denken...

BYD heeft een bijzonder uitgebreid gamma elektrische reisbussen en touringcars.
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combineren modules die van verschillende le-
veranciers afkomstig zijn. Het is niet evident 
die modules probleemloos te laten samenwer-
ken, stellen ze bij BYD. Daar komt nog bij dat 
operatoren eigenlijk niet geïnteresseerd zijn 
welk type motor of batterij in hun bus ligt. Ze 
willen gewoon een betrouwbaar en schoon 
voertuig, dat probleemloos zijn opdrachten 
uitvoert. BYD gaat daar trouwens nog een stap 
verder in: zo is het bedrijf in staat ook zon-
nepanelen te leveren om de batterijen op te 
laden. Schoner kan je energie moeilijk maken.

EUROPA
Net als China beschikt Europa niet over aard-
olie of aardgas om de eigen vervoersbehoef-
ten te dekken. Kiezen voor elektromobiliteit 
is dus een logische oplossing. Dat is de reden 
waarom BYD ook op Busworld (zie kader) aan-

BYD bouwt 21 volledig elektrische 
midibussen voor Connexxion                                                                                                                   
BYD, 's werelds grootste fabrikant van elektrische bussen, presenteerde een nieuwe, volle-
dig elektrisch aangedreven midibus op Busworld. Een introductie met een Nederlands tintje, 
want Connexxion heeft direct een order van 21 van deze bussen geplaatst. De 8,75 meter 
lange, elektrisch aangedreven bussen zullen vanaf de zomer van 2018 dienst gaan doen in 
Noord-Holland Noord, waar de bussen voor passagiersvervoer in met name de landelijke 
gebieden ingezet zullen worden.

De order van Connexxion bij BYD wordt beschouwd als een van de grootste orders voor 
volledig elektrische midibussen in Europa en is de eerste bestelling van een groot aantal 
bussen geplaatst door een Nederlandse busmaatschappij. De bussen zullen in de zomer van 
2018 geleverd worden en vanaf die periode ook gaan rijden. De midibussen besteld door 
Connexxion hebben een lengte van 8,75 m, beschikken over twee deuren en 26 zitplaatsen. 
Er is ruimte voor ongeveer 50 passagiers.

Met dit nieuwste model boort BYD Europe een nieuwe markt aan en breidt daarmee haar 
portfolio uit, dat al bestaat uit elektrisch aangedreven bussen met een lengte tot 18 meter, 
dubbeldekkers en een elektrische touringcar.

Eric van Eijndhoven, directeur openbaar vervoer bij Connexxion: “De bewezen kwaliteit en 
leidende rol die BYD speelt op het gebied van elektrisch aangedreven bussen en batterij-
technologie waren de hoofdredenen waarom wij voor BYD hebben gekozen. We zijn ver-
eerd straks als eerste busmaatschappij van dit nieuwe model gebruik te mogen maken. Niet 
alleen het milieu, ook onze passagiers hebben immers baat bij deze duurzame manier van 
openbaar vervoer.”

Isbrand Ho, Managing Director bij BYD Europe: “Dit is geweldig nieuws en bevestigt dat 
ons nieuwe model, een middelgrote bus die geschikt is voor vele doeleinden, een perfecte 
aanvulling is op ons modellenprogramma. Het voertuig voldoet aan alle verwachtingen en 
eisen van de busmaatschappijen, is emissievrij en zeer comfortabel voor de passagiers.”

Openbaar vervoer in Shenzhen doet beroep op elektrische bussen. 
Een rijke bron van ervaring voor BYD.

BUS   



TRANSPORAMA • 383 41

wezig was. In Brussel rijden ondertussen al 
elektrische taxi’s van BYD. In Shenzhen deden 
we alle verplaatsingen met een elektrische 
reisbus. De stilte van de wagen is verbluffend, 
maar vooral de trekkracht en de acceleratie zijn 
buitengewoon. BYD werkt in Europa al samen 
met een aantal partners, waaronder Alexan-
der Dennison. Sinds 2015 heeft het bedrijf een 
kantoor in Schiedam. De Europese Unie vormt 
een interessante markt voor het Chinese merk, 
dat in Frankrijk en Hongarije busfabrieken aan 
het bouwen is. 

In een volgend nummer van Transporama ko-
men we nog terug op deze interessante ont-
wikkelingen.  

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

Tolwegen zijn in China eerder regel dan uitzondering.

Ook trucks met diesels zitten in het gamma.

Opladen kan ook met zonne-energie.

Om 16 miljoen mensen te huisvesten  
moet je wel op hoogbouw beroep doen.
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De wereld verandert en 

markten zijn volop in 

beweging. De mobiliteit 

van mensen wordt elke 

dag belangrijker. VDL Bus 

& Coach speelt in op de 

behoeften en zorgt voor 

specifieke oplossingen op 

maat die bijdragen aan 

meer leefbare steden en 

comfortabeler reizen in een 

duurzamere wereld. De VDL 

Citea Electric bewijst zich 

in diverse Europese steden 

dag na dag in de dagelijkse 

operatie met inmiddels 

4 miljoen elektrische 

kilometers op de teller. 

Tijdens Busworld 2017 toont VDL Bus & 
Coach haar volledige productprogram-
ma. De stand van VDL Bus & Coach be-

vindt zich in hal 4, stand 404. 

VDL CITEA ELECTRIC 
Tijdens Busworld kunt u ervaren hoe volwas-
sen de zero emissie bus operatie al kan zijn. 
De VDL Citea SLFA Electric is een elektrisch 
gelede bus met een lengte van 18,1 meter 
uitgevoerd in een vernieuwd futuristisch BRT 

(Bus Rapid Transit) design. Onlangs heeft de 
VDL Citea SLFA Electric de Red Dot Award 2017 
toegekend gekregen. De Red Dot Award is 
een prestigieuze internationale design prijs 
die jaarlijks wordt uitgereikt door het ‘Design 
Zentrum Nordrhein Westfalen’ in Essen, Duits-
land. De VDL Citea Electric is prijswinnaar in de 
categorie ‘Product Design’. De jury was una-
niem lovend over het innovatieve design van 
de gelede VDL Citea SLFA die ervoor zorgt dat 
het elektrisch openbaar vervoer van de toe-

Busworld: VDL
E-Mobility en een optimale TCO 
bij VDL tijdens Busworld 2017 

BUS   

VDL heeft al veel ervaring opgedaan met de elektrische versie van de Citea.
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9 staanplaatsen en 1 rolstoelplaats. Door zijn 
compacte afmetingen (totale lengte is 8,061 
meter inclusief een wielbasisverlenging van 
70 cm en een lange achteroverbouw) is de 
MidCity zeer wendbaar en daardoor ideaal 
voor vervoer in smalle straatjes en oude stads-
centra. 

VDL FUTURA 
Op de stand staan een VDL Futura FDD2-141, 
een dubbeldeksuitvoering met 74+1+1 zit-
plaatsen en een VDL Futura FHD2-106 met 
40+1+1 zitplaatsen.

Nieuw is de VDL Futura FHD2-135 die voor het 
eerst aan het grote publiek getoond wordt. 
Deze bus is uitgevoerd met 52+1+1 zitplaat-
sen. 

Met de Futura FHD2-106 richt VDL Bus & Coach 
zich op het VIP-segment, kleinere gezelschap-
pen die uiterst luxe en comfortabel willen 
reizen. Net als de andere Futura modellen 
is de 10,6 meter lengtevariant voorzien van 
een volledig vlakke vloer. Het gehele interieur 
straalt ruimte uit door op elkaar afgestemde 
kleuren, een uitgebalanceerd verlichtingscon-
cept en open bagagebakken. 

De Futura FHD2-135 heeft een lengte van 13,5 
meter, de maximale lengte die toegestaan is 
op 2 assen. Door het lage eigengewicht van de 
Futura kan deze maximaal toegestane lengte 
volledig benut worden. De grote voordelen 
hiervan zijn de enorme bagageruimte van 
meer dan 12 m3 en de maximum stoelinde-
ling van 63+1+1. Deze stoelindeling is uniek op 
2 assen. Een kleine draaicirkel van 23.480 mm 
zorgt ervoor dat de Futura FHD2-135 makkelijk 
te manoeuvreren is.  
 

VDL Bus & Coach zelf ontwikkelde specialiteit 
en biedt een enorme flexibiliteit in maatwerk 
(extra zitplaatsen, type plaatsen en/of luxere 
indeling) en een hoger instapcomfort. 

Door de unieke positie van de dubbele deur 
stappen de passagiers direct naast de chauf-
feur in én is er een extra zitplaats links van 
de instap. 

De MidCity die getoond wordt in Kortrijk heeft 
17 zitplaatsen (inclusief 3 klapstoelen),, tot 

komst al volop in operatie is. Door deze inzet in 
de dagelijkse operatie in diverse Nederlandse 
en Duitse steden staan er inmiddels miljoenen 
elektrische kilometers op de teller. De Citea 
SLFA-181 Electric staat in een nog niet eerder 
getoonde uitvoering op de stand van VDL Bus 
& Coach. 

DE LICHTGEWICHTKAMPIOEN  
VDL CITEA LLE 
Op de stand van VDL Bus & Coach staat een 
Citea LLE-127, met een lengte van 12,7 me-
ter de langste Citea LLE variant. De verlengde 
wielbasis zorgt voor 4 extra zitplaatsen ten 
opzichte van de 12 meter variant. Vergeleken 
met soortgelijke bussen met hetzelfde aantal 
zitplaatsen, profiteert ook de Citea LLE-127 
van de voordelen van het lage totaalgewicht: 
minder brandstofverbruik, minder uitstoot van 
schadelijke stoffen, minder onderhoudskosten, 
waardoor de laagste TCO in de markt en meer 
Profit of Ownership. 

VDL MIDCITY 
De VDL MidCity is geheel ontwikkeld voor het 
openbaar vervoer en beschikt over een lage 
vloer welke ideaal is voor een eenvoudige in-
stap van de passagiers en die de toegang voor 
rolstoelgebruikers vergemakkelijkt. De unieke 
combinatie van de lage vloer samen met de 
wielbasisverlenging van 70 cm, is een door 

De Futura is het paradepaardje van het VDL-gamma

Met de MidCity wordt het compacte segment bespeeld.
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Met een historie die 125 

jaar oud is, heeft Schmitz 

Cargobull meer dan reden 

genoeg om te feesten 

dit jaar. Wij kregen een 

uitnodiging om naar 

Altenberge te gaan, nog 

altijd de hoofdzetel van 

deze grote trailerbouwer. 

Een groot feest waarop 

iedereen uitgenodigd werd, 

vooral het personeel. Maar 

vooral een viering waarvoor 

de productie niet werd 

stilgelegd...

1892 is het jaar waarin 
Heinrich Schmitz be-
slist een smidse in 

het Duitse stadje Altenberge, vlakbij Münster 
op te richten. Hij kon toen niet vermoeden dat 
die smidse zou uitgroeien tot de belangrijkste 
constructeur van opleggers, aanhangers en 
opbouwen. In het begin is Heinrich bezig met 
allerlei uiteenlopende soorten werk: hoefij-
zers, reparaties, maar vooral ook met de ver-
koop van landbouwmachines en ijzerwaren. 
In de jaren twintig, kort na de eerste wereld-
oorlog, begint de motorisering van het goe-
derenvervoer in Duitsland. Heinrich Schmitz 
twijfelt geen moment en begint getrokken 
voertuigen te bouwen. Op dat moment wer-
ken er al 75 mensen bij Schmitz.

De twee oudste zonen van de oprichter, Josef 
en August, nemen in 1943 de leiding over. In 
1948 wordt de naam gewijzigd naar Schmitz-
Anhänger Fahrzeugbaugesellschaft”: “Schmitz 
aanhangwagenonderneming”, ruwweg ver-
taalt. De groei gaat snel, want na de tweede 
wereldoorlog krabbelt West-Duitsland snel 
terug overeind. In 1961 zijn er al 300 men-
sen aan de slag bij Schmitz, die dat jaar 300 
wagens bouwen. De vestiging in Altenberge 
wordt al snel te klein. Er komen fabrieken bij: 
in Berlijn in 1967 en Vreden in 1969. 

In de jaren ’70 komt de derde generatie aan 
het roer, met Dr. Heinz en Peter Schmitz. Er 
worden nieuwe markten ontgonnen, vooral 
in landen die petroleum exporteren, zoals  

125 jaar Schmitz

TRAILER   

125 jaar Schmitz Cargobull, daar komen een hoop feestgangers op af.

Schmitz kijkt naar de toekomst met deze TransFormers trailer.
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DYNAMIEK ACHTER DE GROEI
De spectaculaire groei van Schmitz is er vooral 
gekomen door het feit dat het bedrijf constant 
op zoek is naar vernieuwing. Niet alleen op 
het gebied van producten en diensten, maar 
vooral en in de eerste plaats qua productieme-
thodes. Zo worden de trailers met de blauwe 
olifant met bouten gemonteerd en niet gelast. 
Uit de jaren dienst van de trailers, ook op heel 
veeleisende wegen in Rusland en Turkije, blijkt 
dat de constructie even goed en in sommige 
gevallen zelfs langer meegaat als een gelaste 
wagen. De voordelen van het bouten van een 
trailer zijn voor de hand liggend: montage is 

vroeger. De bouw van een schuifgordijntrailer 
wordt van 190 manuren naar 35 manuren te-
ruggebracht. De groei gaat van dan af bijzon-
der snel: in boekjaar 92/93 bouwde Schmitz 
Cargobull 5.100 wagens, in 98/99 waren dat 
er al 17.000.

125 jaar na zijn oprichting heeft Schmitz be-
schikking over zes fabrieken in Duitsland en 
productievestigingen in Spanje, Litouwen, Rus-
land, de Chinese volksrepubliek en Turkije. We-
reldwijd zijn 5.700 mensen aan de slag voor 
Schmitz Cargobull en in boekjaar 2016/2017 
zullen die meer dan 57.000 wagens bouwen...

Libië en Irak. Om de orders voor grote vloten 
die uit die landen komen in te kunnen vullen, 
neemt het aantal medewerkers alweer toe: in 
1977 werken 500 mensen bij Schmitz, in 1986 
zijn het er al meer dan 1.000, in 1992 zijn er 
meer dan 2.000 personeelsleden aan de slag 
bij Schmitz. De onderneming groeit snel uit 
tot de grootste Duitse bouwer van getrokken 
voertuigen. 

De grote verandering komt er in 1994, met 
een project dat intern “genesis” werd ge-
noemd. Door deze ingreep wordt een levertijd 
mogelijk van 5 dagen, in plaats van 5 weken 

Elektrische aandrijving en beter stroomlijn leveren een brandstofbesparing van 25 % op. De as met elektromotor is van Meritor afkomstig.

Als je al zo lang meegaat, komen er ook ouden van dagen naar je fuif…
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SPECIALE REEKSEN
Voor de gelegenheid brengt Schmitz Cargo-
bull een aantal speciale reeksen uit. Er komen 
1.250 S.CS schuifgordijntrailers, 1.250 S.KO 
koelwagens en 375 S.KI kippers met uitgebrei-
de verjaardagspakketten. De wagens kunnen 
het executive package krijgen, dat omvat een 
sensor aan de kingpin, bandendrukcontrole 
en een full service contract. Verder kan je een 
TrailerConnect telematica-module, LED achter-
lichten, Rotos-assen van de derde generatie 
aanvinken op de optielijst.  

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

bank die zich in de trailer bevinden. In de jaren 
60 en 70 van vorige eeuw zag je wel eens 
intarders op de assen van Italiaanse trailers, 
die als hulprem werkten op lange hellingen. 
Hier wordt dat idee deels hernomen: de trai-
ler kan de hele combinatie afremmen en slaat 
dan stroom op in de batterij. Als er terug moet 
worden geaccelereerd, levert de elektromotor 
bijkomende trekkracht. Het voordeel is dat de 
trekker met een lichtere krachtbron kan wor-
den uitgerust. Nadeel is het hoge gewicht van 
het batterijpack in de trailer.

veel eenvoudiger, gaat sneller en bovendien 
zijn lassers op de arbeidmarkt zo zoetjes aan 
onvindbaar geworden. Bij schade is het ook 
bijzonder makkelijk om de kapotte onderde-
len los te slijpen en nieuwe stukken vast te 
bouten. Herstellingen verlopen dus vlotter dan 
vroeger.

Maar ook op het vlak van diensten en telemati-
ca heeft Schmitz altijd een pioniersrol gespeeld. 
Het Duitse trailermerk kwam vaak als eerste op 
de proppen met nieuwe systemen die betrouw-
baar en volwassen waren, terwijl ze duidelijk 
aan een vraag uit de markt beantwoordden. 

Op de viering van het 125-jarige bestaan bleek 
eens te meer dat Schmitz niet bang is om met 
nieuwe ontwikkelingen op de markt te komen, 
maar dan pas nadat ze grondig en compleet 
getest zijn. Zo is er het TransFormers project, 
waarbij er gemikt wordt op een verlaging van 
het brandstofverbruik van een trekker met op-
legger van zomaar even 25 %. Die besparing 
moet van de trailer komen, omdat de ver-
bruikswinsten die bij de trekkers te behalen 
zijn, veel lager zullen liggen dan een kwart 
van het verbruik. Er werd dus gekeken naar de 
stroomlijn van de oplegger, met een dak dat 
achteraan een heel stuk lager kan worden ge-
bracht. Op die manier ontstaat er een vleugel-
profiel en worden de wervelingen achter de 
combinatie verkleint. Een tweede hulpmiddel 
is de elektromotor/generator en de batterij-

TRAILER   

Ook voor deze nieuwe Crafter levert Schmitz Cargobull een kast- of koelopbouw.

Schmitz kan sinds kort ook opbouwen voor 
bestelwagens leveren.



EEN TRUCK DIE UW  
RENDEMENT VERHOOGT

RENAULT-TRUCKS.BE

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.
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Benoît Grolet is specialist in personenbescherming en 

geen onbekende voor trouwe lezers van dit blad. Ieder 

jaar organiseert hij een bijeenkomst voor Amerikaanse 

vans, waar enthousiastelingen van zo’n beetje overal 

op afkomen. Transporama trok naar Bierwart voor een 

fotoreportage.

Amerikaanse vans  
in Namen

CHAUFFEUR   

Glanzend chroom, de diepe gorgel van een V8... en toch is dit gewoon in België.

Vans zijn in de States een echte subcultuur. En hier ook.
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Vans zijn in de States een echte subcultuur. En hier ook. Let even op de onderkant van de voorruit. Ze kennen hun klassiekers, daar in Bierwart.

Victoria was ook gek op haar van, die ze voor haar 18de verjaardag wilde 
restaureren. Het heeft echter niet mogen zijn...

Deze Mustang reed ook mee.

Benoît Grolet en echtgenote Paola verloren hun dochter Victoria vorig jaar. Ze 
werd met een aantal eenvoudige en mooie woorden herdacht voor de rondrit 
met de vans vertrok. Een ontroerend moment.

Gezellige drukte en live muziek op de barbeque.
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 Renault Trucks Optifuel finale
 Iveco Stralis X-Way
 International Truck of the Year
 Mercedes-Benz Arocs

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

Ga voor inschrijving en meer inlichtingen naar onze website www.transporama.be of contacteer ons op het nummer 03/237.02.82 !

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

 Solutrans, Lyon:  
 21-25 november 2017

 Mega Trucks Festival,  
 Den Bosch:  
 16-17 december 2017

 Autosalon, Brussel:  
 12-21 januari 2018

 Transport Compleet,  
 Hardenberg:  
 13-15 maart 2018

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

AGENDA

AGENDA   

IN DE VOLGENDE TRANSPORAMA



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

Meer info over onze nieuwste generatie vrachtwagens en 
services vindt u op scania.be
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BUSWORLD 2017 
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
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