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Een sterke partner
De Scania geschiedenis toont dat we elke zware uitdaging weten te overwinnen.
Nu staat de XT-serie klaar om het volgende hoofdstuk te schrijven. De stevige stalen 
bumper met 40 tons trekpin, koplampbescherming, robuuste spiegelbehuizing, een 
hoge luchtinlaat en een staande uitlaat zijn slechts enkele van de vele eigenschappen 
waardoor de XT de perfecte zakenpartner is onder zware omstandigheden.

Ontdek meer op www.scania.be
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Altijd de  
perfecte °C+

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

koelauto.be   
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Dachser levert met elektrische voertuigen
Dachser is de eerste Daimler klant voor de nieuwe elektrische Fuso eCanter. In de 
lente van 2018, zal de logistieke dienstverlener aan de slag gaan met twee zulke 
voertuigen: een in Berlijn en de andere in Stuttgart.

Stefan Hohm, Corporate Director, Corporate Solutions, Research & Development 
van Dachser, nam het woord tijdens een persconferentie in Berlijn : « Deze vracht-
wagens vormen een onderdeel van ons “City Distribution” project en versterken 
verder onze vernieuwende aanpak om leveringen in stedelijke centra duurzaam 

te maken. Met het project combineert Dachser beproefde logistieke modellen 
en nieuwe ideeën, waarmee de basis wordt gelegd om nieuwe economische 
modellen te ontwikkelen, die duurzaam en leefbaar zijn in de toekomst.»
Met die oplossingen wordt een modulaire aanpak mogelijk, waarbij iedere lokale 
Dachser-vestiging in staat is in te spelen op de maatregelen en vereisten die ie-
dere stad stelt. Het is nodig de goede combinatie te vinden van voertuigen voor 
de leveringen in de steden. 
« We hebben voor de FUSO eCanter gekozen omdat het de eerste vrachtwa-
gen volledig elektrische vrachtwagen is die ook echt in serieproductie wordt 
gebouwd: we verwachten dat deze truck een nieuwe dynamiek bij de bedrijfs-
voertuigen zal laten ontstaan. » voegt M. Hohm nog toe.

STEDELIJKE DISTRIBUTIE
In Berlijn en Stuttgart zullen de twee FUSO eCanters gewoon deel uitmaken van de 
vloot van Dachser, waarbij ze mee instaan voor groupage-werk bij Dachser onder-
aannemers waarmee al lang wordt samengewerkt. Hun werk zal vooral bestaan 
uit de levering van palletten met afgewerkte producten, ofwel via microhubs of 
rechtstreeks naar de klant. Bovendien zullen er goederen mee worden opgehaald 
om ze bij de Dachser agenturen in Schönefeld en Kornwestheim te leveren. «Deze 
elektrische vrachtwagens zijn perfect voor de stadscentra. Ze kunnen een hon-
derdtal kilometer rijden en tot 3,5 ton laden, afhankelijk van model en inzet. De 
elektrische motor wordt door 6 batterijen gevoed, van 420V en 13,8 kWh. »  

NEWS   



TRANSPORAMA • 384 5

34ste jaargang – 384 – dec. 2017/jan. 2018 – 14,99 

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

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

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

VERTALINGEN
Didier Lemaire

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

ADVERTENTIEWERVING
Johan Dierickx (johan@transporama.be)

VORMGEVING
Drukkerij Van der Poorten NV

DRUK
Drukkerij Van der Poorten NV

COÖRDINATIE
Goedele Thiry

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Jan Voet
Stekensbergstraat 8, B-2390 Westmalle

ABONNEMENTEN
Online service via www.transporama.be

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

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

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

Betalingen:  
IBAN: BE96 7360 1202 2105
BIC: KREDBEBB

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

DE TOEKOMST STORMT 
OP ONS AF… OF NIET?
Lyon was dit jaar het decor waar de International Truck of the Year werd uitgereikt. 

De prijs werd deze keer door DAF behaald. Verdiend, want de nieuwe XF en CF zetten 

een grote stap voorwaarts, met waarschijnlijk de meest belangrijke verbetering 

sinds de invoering van euro 6. De truck is zuiniger, milieuvriendelijker, veiliger, stiller 

en comfortabeler geworden. Een grote stap vooruit, en een concreet, meetbaar 

gegeven dat elke dag bijdraagt aan een betere transportsector. Maar behalve in 

de gespecialiseerde pers, zal u er nergens wat over horen, zien of lezen. Ik ben zo 

vrij geweest om verschillende Belgische kranten en websites na te kijken en u mag 

uiteraard ook zelf de algemene media uitpluizen om er een gebenedijd woord over te 

vinden, ondergetekende is het alvast niet gelukt.

Nochtans is de interesse van de publieke opinie in onze sector groot: een week voor 

de verkiezing werd de nieuwe Tesla Semi voorgesteld. De grote mediahuizen vielen 

over elkaar heen om deze lancering in het nieuws te brengen. Vakjournalisten, die 

vrij snel kunnen vaststellen of de Tesla Semi een leefbaar alternatief vormt voor de 

andere alternatieve aandrijflijnen, waren niet welkom. Er zijn nog een aantal zaken 

bijzonder vreemd aan de lancering van de Tesla Semi. Waar andere truckmerken hun 

voertuigen gedurende miljoenen kilometers testen, komt deze wagen letterlijk plots 

op het podium en in de spotlichten te staan.

Begrijp dit niet verkeerd: een alternatief voor de dieselmotor is wenselijk. Tesla is een 

echt pioniersbedrijf, dat er met visie en lef in geslaagd is om elektrische voertuigen 

sexy, begeerlijk en razend populair te maken. Maar dat mag niet betekenen dat alles 

wat Elon Musk komt verkondigen zonder slag of stoot moet worden herhaald tegenover 

het publiek. Bij een aantal punten moet je als specialist minstens vragen kunnen stellen. 

De reden waarom Tesla alle nieuws haalt en DAF nauwelijks pers haalt, is voor de 

hand liggend. De transportsector heeft een imagoprobleem. Ons imago is nog niet 

zo slecht als dat van de gemiddelde kerncentrale, maar veel scheelt het niet. En dan 

worden de stappen vooruit qua milieu en veiligheid plots onzichtbaar in de pers, 

terwijl een prototype dat momenteel weinig concreets belooft (de Tesla Semi zou in 

2019 leverbaar zijn), massaal aandacht krijgt. 

Hoofdredacteur
Jan Voet

PICK-UP
AWARD
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Om de twee jaar wordt  

door een internationale  

jury de International  

Pick-up Award (IPUA) 

uitgereikt. De jury bestaat 

uit 12 gespecialiseerde 

journalisten uit evenveel 

Europese landen. Dit jaar 

verzamelden ze gedurende 

vier dagen in Roemenië om 

daar de vier kandidaten 

uitgebreid en ‘back-to-back’ 

aan de tand te voelen. 

International Pick-up Award

Volkswagen Amarok  
bevestigt

PICK-UP   

De eerste pick-up award werd uitgereikt 
in 2009 en groeide intussen uit tot de 
belangrijkste onderscheiding in de 

sector. De eerste winnaar van de IPUA was de 
Volkswagen Amarok. Twee jaar later was het 
de beurt aan de Ford Ranger, en voor twee 
jaar ging de Nissan Navara met de trofee aan 
de haal. 

GROEIENDE POPULARITEIT
Pick-ups zijn in Europa nooit populairder ge-
weest. Dat komt omdat ze niet enkel volwaar-
dige bedrijfsvoertuigen zijn, maar ook omdat 

de vraag vanuit de markt danig is gegroeid, 
niet in het mist omwille van fiscale voorde-
len die ze in veel landen genieten. In ons land 
werden vorig jaar 5.700 pick-ups verkocht, 
meer dan dubbel zoveel als in 2009. De stij-
gende populariteit maakt dat er ook nieuwe 
modellen op de markt verschijnen. Aanvan-
kelijk was deze markt in Europa gedomineerd 
door Japanse modellen, voornamelijk van 
Toyota, Nissan en Mitsubishi. Maar zij kregen 
in de voorbije jaren nieuwe concurrenten, zo-
als de reeds genoemde Ford en Volkswagen. 
In de voorbije 12 maanden traden drie nieuwe 

Off Road was de Toyota Hilux duidelijk onze favoriet.  
Hij nam de hindernissen veeleer op koppel dan op snelheid.
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uitgebreid kunnen testen, enkel de Mercedes 
is volkomen nieuw voor ons. Het interieur is 
helemaal in de lijn van het merk, de rijeigen-
schappen eveneens. Het is duidelijk, de Duit-
sers hebben er alles aan gedaan om van het 
goede basisconcept een echte Mercedes te 
maken, en hierbij werden kosten noch moeite 
gespaard. 

De derde dag gaat het richting Poiana Brasov, 
een wintersportcentrum waar in de voorbije ja-
ren diverse moderne hotels werden gebouwd. 
Maar net voor de middag stoppen we eerst 
in Zarnesti, waar een motorcross trainingscen-
trum werd afgehuurd voor de off-road testen. 

aangekondigd voor volgend jaar. Naast ingrij-
pende wijzigingen aan de carrosserie en het 
interieur, is ook de vering stugger bij de Merce-
des. Zowel de Renault als de Mercedes worden 
in de Nissan-fabriek in Barcelona gebouwd. 

De Toyota Hilux is meer dan een vaste waarde 
in dit marktsegment, niet enkel omwille van 
zijn rijke geschiedenis. De jongste evolutie 
van het model werd vorig jaar op de markt 
gebracht en blinkt nog steeds uit door zijn ste-
vigheid, betrouwbaarheid en bewezen lange 
levensduur.  

De Volkswagen Amarok werd herwerkt en 
kreeg een paar nieuwe motoren, allemaal 
met V6 architectuur. Het vermogensgamma 
werd uitgebreid, vooral naar boven, met een 
169 kW (230 pk) als topmodel. Een schot voor 
de boeg van nieuwkomer Mercedes.

DE TESTRITTEN
Vertrekbasis was Boekarest, uiteraard. Vandaar 
ging het de eerste dag richting Sibiu, ongeveer 
260 km ver. De dag nadien kwamen we via 
een andere route terug naar Boekarest, goed 
voor ongeveer 300 km. Onderweg werd er re-
gelmatig van voertuig gewisseld. Fiat besliste 
alsnog om geen voertuig af te vaardigen, 
waardoor er vier kandidaten overbleven. We 
hebben alle kandidaten vooraf al min of meer 

concurrenten in het veld. Fiat Professional 
werpt de Fullback in de strijd. Die is gebaseerd 
op de Mitsubishi L200 van de jongste genera-
tie en heeft dezelfde aandrijflijn. De 2.4 l diesel 
is leverbaar met 150 of 180 pk en met een 
koppel van respectievelijk 380 of 430 Nm.

Renault en Mercedes-Benz ontwikkelen steeds 
meer samen auto’s en bestelwagens en zij 
gingen leentjebuur spelen bij de Nissan Na-
vara om op basis hiervan hun eigen 1 ton pick-
up te ontwikkelen. De Renault Alaskan en de 
Mercedes X-Class konden gebruik maken van 
het Japanse ontwikkelingswerk, maar deden 
hun best om er een eigen interpretatie aan te 
geven. De Alaskan kan worden bestempeld als 
een zustermodel van de Navara, met dezelfde 
aandrijflijn en een overwegend gelijkaardige 
carrosserie, op de frontpartij na. Motor is de 
2.3 l Renault-Nissan Alliance dieselmotor met 
enkele of dubbele turbo. Niets mis mee, de 
Navara was de laureaat van 2015…    

‘Das Haus’ spendeerde duidelijk veel ontwik-
kelingsgeld om er een echte Mercedes van 
te maken. Ze verlengden de Navara body en 
maakten hem ook een beetje breder en hoger. 
Resultaat is dat geen enkel koetswerkelement 
verwisselbaar is, zelfs niet de deuren. De mo-
tor is wel dezelfde 2.3 l diesel met 161 of 188 
pk. Een 3.0 l V6 diesel met ongeveer 250 pk is 

De Renault Alaskan en de Mercedes X-Class hebben een gemeenschappelijke stamvader, de Nissan Navara, maar voor de rest hebben ze geen enkel koetswerkelement gemeen.
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diesel, beschikbaar in vier versies, met vermo-
gens van 163 tot (vanaf volgend jaar) 258 pk. 
Maar steeds met voldoende koppel en vermo-
gen. De cabine is bijzonder gerieflijk en ruim. 
De zetels zitten uitstekend en het weggedrag 
is voorbeeldig. Neen, op de weg heeft men 
niet het gevoel met een pick-up onderweg te 
zijn. Hij is geruisloos en stuurt heel strak. De 
uitrusting en rijhulpsystemen zijn ontleend uit 
het berlinegamma en zijn dus van hoog ni-
veau. De achttraps DSG automaat is uniek in 
deze klasse. Prijsgewijs tikt dit natuurlijk wat 
aan, maar het verschil met de concurrenten is 
aanzienlijk. Naast gebaande paden moet hij de 
duimen leggen voor de Toyota, maar hij doet 
het toch net iets beter dan de andere twee. 

Een winnaar aanduiden bleef een moeilijke 
oefening. Zelf gaf ik scores op acht verschillen-
de parameters (weggedrag, offroad, praktisch 
gebruik, geluid, comfort en interieur, looks, 

Intussen zijn er ook reeds verbruiksmetingen 
uitgevoerd. De Renault Alaskan komt hier met 
de beste score, en is de enige die onder de 
8l/100 blijft: 7,99 l/100 om exact te zijn. Maar 
hij is ook de enige met een manuele versnel-
lingsbak, en dat scheelt toch nog altijd. Tijdens 
onze ritten realiseerden wij persoonlijk een 
gemiddelde van 7,1 l/100, dat pleit niet met-
een voor de zuinigheid van de collega’s. De 
Toyota komt met het tweede beste resultaat, 
8,18 l/100 (onze score 7,4l/100). De Merce-
des doet het met 8,45 l/100 nipt beter dan 
hekkensluiter Volkswagen, die 8,64l/100 km 
nodig heeft. Maar dat blijft toch zeer redelijk 
voor zo’n voertuig (met in dit geval 217 pk).  

Terug naar het parcours. Het weer is zon-
nig, maar in de voorbije dagen heeft het ge-
sneeuwd en geregend, en het parcours ligt 
er nogal vettig bij. Op sommige secties weet 
men op een meter of twee na niet waar men 

gaat uitkomen. De rol van de banden is niet 
onbelangrijk. De Toyota komt hier veruit als 
beste uit de bus. Is het een toeval dat hij de 
enige is met Bridgestone Duellers? Alle ande-
ren hebben ContiCross Contact banden. Feit is 
dat hij de enige is die er eerder op koppel dan 
op snelheid doorkomt, en dat is toch wel aan-
genamer dan overal volgas en slingerend door 
te moeten. De vijftig jaar ervaring die Toyota 
met zijn Hilux heeft vergaard laat zich duide-
lijk voelen. Het is ook de meest praktische als 
werkpaard. Aan de andere kant is de Hilux op 
de weg de minst verfijnde van het kwartet, 
maakt hij het meeste lawaai en biedt hij geen 
keuze uit verschillende motorisaties. De Mer-
cedes blijkt het minste bodemvrijheid te heb-
ben, en dat kost essentiële punten.

DE BESTE ALLROUNDER
De jongste generatie Amarok is enkel nog te 
krijgen met een zeer geciviliseerde V6 3 liter 

De vier concurrenten voor de International Pick-up Award 2018

PICK-UP   

De Volkswagen Amarok aan het werk  
op een zeer modderig parcours
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Nieuwe concurrent op bandenmarkt
BFGoodrich, onderdeel van de Michelin-groep, 
introduceert in Europa een nieuw banden-
gamma voor bedrijfswagens en bussen. Het 
nieuwe bandengamma is vanaf 2018 beschik-
baar en omvat specifieke banden voor alle 
segmenten van de markt voor bedrijfswa-
gens en bussen: lange afstanden, regionaal, 
stadsvervoer en on/off road voor gebruik in 
alle seizoenen. BFGoodrich startte in 1870 in 
Akron (Ohio, VS) met de productie van ban-
den en brengt al meer dan 80 jaar bedrijfs-
wagenbanden op de markt. Het merk heeft 
tegenwoordig een stevige positie op deze 
markt en verkoopt wereldwijd – behalve in 
Europa – meer dan 1,6 miljoen bedrijfswa-
genbanden per jaar. BFGoodrich positioneert 
zich voortaan als wereldmerk voor personen-
wagen-, 4x4- en bedrijfswagenbanden. Het 
nieuwe aanbod bestaat uit 53 banden voor de 
stuuras, aangedreven as, en draagas en wordt 
in Europa geproduceerd voor de Europese 
transporteurs en de Europese wegen. Ze zijn 
voor alle belangrijke vrachtwagensegmenten 
beschikbaar in vier wielafmetingen: 15’’, 17,5’’, 
19,5’’ en 22,5’’ Veder hebben ze allemaal de 
M+S en/of 3PMSF markering voor het behoud 
van grip en mobiliteit onder alle weersom-
standigheden. 

BFGoodrich Route Control: goederentransport. 
De prestaties van deze band zijn vooral gericht 

op veiligheid en levensduur. Hij is geschikt 
voor herprofilering en loopvlakvernieuwing 
waardoor de kilometerprijs wordt verlaagd. 
De Route Control is, met brede banden voor 
de stuuras en 60- serie-banden die het laad-
volume optimaliseren, speciaal afgestemd op 
de behoeften van deze vloten.

BFGoodrich Cross Control: bouwactiviteiten. 
Dit zijn robuuste banden met zeer veel grip 
die in Afrika getest zijn in de zwaarste om-
standigheden. Ze hebben een robuust karkas 
en worden aangeboden met 100 % garan-
tie tot loopvlakvernieuwing: voor elke inge-
stuurd 22,5’’ karkas wordt een vernieuwde 
band geleverd. 

BFGoodrich Urban Control: bussen. Dit is 
een stille band met een sterke focus op 
veiligheid. Hij is voorzien van extra zij-
wandbescherming en heeft een RFID-
chip waardoor het voorraadbeheer, 
de opvolging en het onderhoud wor-
den vergemakkelijkt. 

De nieuwe BFGoodrich banden voor 
bedrijfswagens zijn geschikt voor her-
profilering en loopvlakvernieuwing, en 
de 22,5’’ band wordt aangeboden met 
100 % garantie tot loopvlakvernieuwing. BF-
Goodrich heeft zoveel vertrouwen in haar pro-

duct dat het nieuwe bandengamma in 2018 
wordt geïntroduceerd met een 100 %-tevre-
denheidgarantie voor de eerste 6 maanden. 
De BFGoodrich 24/7 pechservice over heel 
Europa, is een zorg minder voor gebruikers. 
Deze biedt vloten de snelste 24/7 pechhulp 
van Europa, ongeacht het bandenmerk. Het 
nieuwe aanbod BFGoodrich bedrijfswagen-
banden komt in januari 2018 in heel Europa 
op de markt via een netwerk van meer dan 
3.000 professionele dealers. 

verbruik en prijs) om een zo uitgebalanceerd 
en objectief mogelijk resultaat te bekomen. 
Het eindresultaat tussen de eerste en de laat-
ste van de te beoordelen pick-ups was echt 
niet groot. Dat was ook het geval voor de tota-
le score van het testpanel. Ieder jurylid mocht 
12 punten uitdelen, waarvan maximaal 7 aan 
één kandidaat. In de eindscore haalde Volks-
wagen het met 56 punten, zoals verwacht nipt 
gevolgd door de Mercedes met 50 punten en 
de Toyota op een derde plaats met 41 punten. 
Maar als men de auto’s enkel zou moeten be-
oordelen als werkpaarden, waarvoor de pick-
ups in oorsprong toch waren bestemd, zou de 
uitslag er misschien wel eens net andersom 
kunnen uitzien. 

Leo van Hoorick

Lid ‘internationaL Pick-uP Jury’     De Mercedes X250d na gedane arbeid 

NEWS   
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Op de tweejaarlijkse 
Solutrans 
transportbeurs 
in Lyon werd het 
Iveco Blue Power 
gamma uitgeroepen 
tot ‘Internationale 
bestelwagen van het jaar 
2018’. De Iveco Daily is 
daarmee voor de derde 
keer aan het feest in de 
26 jaar dat deze hoge 
onderscheiding wordt 
uitgereikt. 

International Van of the Year 2018

Iveco Daily Blue Power

VAN   

De jury voor deze internationale onder-
scheiding is samengesteld uit 25 vak-
journalisten afkomstig uit 23 Europese 

landen, er is ook een jurylid uit Turkije en één 
uit Rusland. Zij mogen elk 12 punten uitreiken, 
en geen enkele kandidaat mag meer dan 7 
punten krijgen van hetzelfde jurylid. Het Iveco 
Blue Power gamma verzamelde 113 punten 
en liet daarmee de Ford Transit Custom met 
79 punten ver achter zich. De top drie werd 
volgemaakt met de Volkswagen Caddy TGI op 
aardgas.  

De prestigieuze prijs is een erkenning van de 
inspanningen die Iveco levert om de ecolo-
gische duurzaamheid van zijn voertuigen te 
verbeteren. De juryleden waren het erover 
eens dat de Daily Blue Power de belangrijkste 
rendabele oplossingen bij elkaar brengt om de 
milieu-impact van bestelwagens in stedelijke 

gebieden te beperken. De jury was onder de 
indruk van de technische innovatie van Iveco’s 
nieuwe gamma, van het rijplezier dat de Daily 
Hi-Matic Natural Power biedt en van het feit 
dat het merk nu al zijn nieuwe Real Driving 
Emission-diesel voorstelde – drie jaar voordat 
de RDE-regels van de EU van kracht worden 
voor bestelwagens – waarmee het zijn concur-
renten ver vooruit is. 

Juryvoorzitter Jarlath Sweeney, vatte de stem-
ming van de jury samen: “We feliciteren Iveco 
voor de indrukwekkende ontwikkelingen met 
de Daily Blue Power. Iveco is altijd al een weg-
bereider geweest inzake duurzaamheid in het 
LCV-segment. Het nieuwe Daily Blue Power-
gamma bevestigt die positie.”

Bij het in ontvangst nemen van de prijs zei 
Pierre Lahutte, Iveco Brand President: “In het 

De Iveco Blue Power range is verkrijgbaar in drie aandrijfmodi  
en met een veelheid aan carrosserievormen 
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jaar van zijn 40e verjaardag werd de Daily 
voor de derde keer verkozen tot ‘Internatio-
nale bestelwagen van jaar’. Naast het gepre-
zen en succesvolle product erkent deze prijs 
de uitzonderlijke inspanningen van Iveco om 
op doorslaggevende wijze bij te dragen tot 
de strijd voor schone lucht in onze steden en 
de verlaging van de CO

2
-emissies. Daily Blue 

Power in zijn elektrische, aardgas- en meest 
geavanceerde dieselversies, is het eerste en 
enige voertuig dat drie keuzemogelijkheden 
biedt die vooruitlopen op regelgevingen die 
de toegang tot steden meer en meer zullen 
beperken. Dit stelt de investering van onze 
klanten veilig en geeft hen het concurrentie-
voordeel dat ze nodig hebben om hun duur-
zame bedrijven te ontwikkelen.” 

DRIE-EENHEID
Met het Daily Blue Power gamma wil Iveco 
een duurzame oplossing bieden voor distri-
butie in  stedelijke gebieden. De milieuvrien-
delijke versies zijn te herkennen aan een 
helblauwe grille, in optie kunnen ook velgen 
in dezelfde kleur worden geleverd. Om aan 
alle behoeftes te kunnen voldoen, bestaat het 
gamma uit drie aandrijfmodi: 
Daily Electric heeft een 100% elektrische aan-
drijving. Hij is ontworpen voor gebruik in steden 
met de strengste toegangsbeperkingen. Zijn rij-
bereik gaat tot 200 km in stedelijke omgevingen 
en de batterijen bieden optimale prestaties in 
alle weersomstandigheden. Zijn snelle laadmo-
dus van slechts 2 uur wordt aangevuld door een 
Eco-Power-rijmodus en regeneratieve remfunc-
tie, die de efficiëntie verder verbetert. 
Daily Euro 6 RDE 2020 Ready is de eerste 
bestelwagen die goedgekeurd is voor de regel-
geving rond Real Driving Emissions 2020 (RDE). 
Dit model loopt vooruit op de uitdagende mili-
eudoelstellingen voor 2020, met een oplossing 
die onafhankelijk werd gecontroleerd door de 
Nederlandse organisatie voor toegepast natuur-
wetenschappelijk onderzoek (TNO). Het vermo-
gen is afkomstig van Iveco’s 2.3 liter F1A-motor, 
die in 2016 volledig opnieuw ontwikkeld werd. 
Bovendien biedt hij een groter slagvolume dan 
andere constructeurs, wat garant staat voor een 
grotere duurzaamheid en lage NOx-emissies. 
De Daily Euro 6 RDE 2020 Ready is ook bijzon-
der zuinig: hij verbruikt tot 7% minder brandstof 
in vergelijking met de huidige versie, dankzij 
zijn Start & Stop-systeem en Michelin Agilis + 
ecobanden. Dashboard van de NP-versie met 8-traps automaat, persoonlijk onze favoriet van het trio

Vooronder van de Daily electric
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Daily Hi-Matic Natural Power combineert 
een aardgasmotor met een 8-trapsautomaat, 
en is de eerste om dat te doen in het bestel-
wagensegment. Hij is stil, wat uiteraard een 
troef is in stadsverkeer, en is gemiddeld 2,5% 
zuiniger dan een handgeschakelde versie. 
Zijn 3.0 liter F1C-motor levert 136 pk en 350 
Nm, het hoogste koppel binnen het segment, 
produceert 76% minder roetdeeltjes en 12% 
minder NOx-emissies dan de equivalente Euro 
VI 3.0 liter dieselversie. In stedelijke omstan-
digheden ligt de CO

2
-uitstoot normaal gezien 

3% lager dan bij diesel, maar dit stijgt tot 5% 
dankzij de geavanceerde Hi-Matic-transmissie. 
Als bio methaan wordt gebruikt, zijn er zo goed 
als geen CO

2
-emissies (verlaging van 95%). 

Voordien was Iveco ook de eerste bedrijfs-
voertuigenconstructeur die het potentieel van 
aardgas heeft erkend.  Het was de eerste om 
een volledig gamma bestelwagens, vrachtwa-
gens en bussen op aardgas te ontwikkelen. 

Eerder dit jaar werd Iveco door de Internati-
onal Association for Natural Gas Vehicles uit-
geroepen tot ‘NGV Global Industry Champion 
2017’, als erkenning voor zijn engagement 
voor de aardgassector en zijn inspanningen 
voor de ontwikkeling van de CNG- en LNG-
markten. Iveco was ook de enige vrachtwa-
genconstructeur die op de shortlist stond voor 
de 6e jaarlijkse ‘European Gas Awards of Excel-
lence 2017’. Het merk werd genomineerd in 
de categorie ‘Project van het jaar’, voor zijn 
duurzame visie op zwaar transport, die tot de 
ontwikkeling leidde van de eerste langeaf-
standsvrachtwagen op aardgas. 

De nieuwe Daily, waarop dit nieuwe gamma 
verder bouwt, won de prestigieuze prijs ‘Van 
of the Year’ reeds bij zijn introductie in 2015. 

Leo van Hoorick

JuryLid ‘internationaL van of tHe year’

De stekker zit lag voor het achterwiel

VAN   

De blauwe velgen zijn een optie
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“Best of Industriepreis 2017”  
  voor TopSystem van Sortimo

De TopSystem dakdrager van Sortimo won 
zopas de award “Best Of Industriepreis 
2017”, een prijs die in Duitsland jaarlijks 
wordt uitgereikt aan geavanceerde indus-
triële producten en oplossingen.

Sortimo wist de onafhankelijke jury, samen-
gesteld uit industrie-experts, academici en 
vakjournalisten, te overtuigen met de hoog-
staande kwaliteit van TopSystem.

Met deze nieuwe generatie dakdragers 
maakt Sortimo van het dak van een bedrijfs-
voertuig een flexibele, nuttige laadruimte. 
Dankzij de modulaire constructie van de 
dakdrager kan de gebruiker kiezen voor een 
variant (Eco, Standard of Professional) die 
perfect voldoet aan zijn vereisten op vlak van 
belasting en prijs. Met een eigen minimaal 
nettogewicht laat TopSystem toch een belas-
ting tot 50 kg per dwarsbalk toe. Bovendien 

zorgt het geïntegreerde ProSafe ladingbevei-
ligingssysteem voor maximale veiligheid en 
flexibiliteit voor het beveiligen van ladingen 
op het dak van het bedrijfsvoertuig.

Nieuw geïntegreerde en handige accessoi-
res maken TopSystem multifunctioneel toe-
pasbaar. Ze kunnen op elk moment worden 
geplaatst zonder de dakdrager uit elkaar te 
moeten halen. TopSystem beantwoordt dan 
ook aan de vereisten van alle vaklui, die op-
timaal uitgerust zijn met tal van functionele 

extra’s zoals een ladderlift, transportbuis 
en signalisatie-elementen zoals een LED-
noodlicht.

Boren in de carrosserie is niet nodig om 
TopSystem te installeren, wat uiteraard po-
sitief is voor de restwaarde van het bedrijfs-
voertuig. De multifunctionele dakdrager is 
uiterst duurzaam en dankzij zijn corrosiebe-
stendige, robuuste materiaal kan hij zonder 
probleem worden overgeplaatst naar een 
volgend voertuig. 

NEWS   
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De nieuwe Ford Transit 

Custom met een 

laadvermogen van een ton 

kreeg een nieuwe neus, 

een nieuw interieur en een 

hogere productiviteit. Hij 

bouwt voort op het succes 

van zijn voorganger, die het 

in 2015 en 2016 tot meest 

verkochte bestelwagen in 

zijn segment schopte en 

die ook dit jaar de markt 

aanvoert.

VAN   

Vernieuwde Ford Transit 
Custom 
ECOBLUE EN ECONETIC

De nieuwe Transit Custom wordt aan-
gedreven door de ultramoderne Ford 
EcoBlue dieselmotor, die in het gam-

ma geïntroduceerd werd in 2016. Met een 
keuze tussen vermogens van 105 pk, 130 pk 
en 170 pk biedt deze motor wezenlijke voor-
delen inzake exploitatiekosten en presta-
ties in vergelijking met de vorige 2.2 diesel, 
dankzij een verbetering van de brandstofe-
fficiëntie met 13% en van het koppel in de 
lage toerentallen met 20%. Voor klanten die 
op zoek zijn naar extra brandstofbesparing 
biedt het vernieuwde model binnenkort een 

nieuwe ECOnetic-variant met een CO
2
-uitstoot 

van 148 g/km en een brandstofverbruik van 
5,7 l/100 km. De ECOnetic-variant is verkrijg-
baar voor de bestelwagen met korte wielbasis 
uit de 300-reeks, en heeft een motor met 105 
pk met een unieke kalibratie en Auto-Stop-
Start, banden met een lage rolweerstand, 
het innovatieve Acceleration Control-systeem 
van Ford, en een vaste snelheidsbegrenzer op 
100 km/u. 

De nieuwe Transit Custom biedt net als zijn 
voorgangers twee dakhoogtes, twee keuzes in 
wielbasissen, een maximale toegelaten massa 

Transit Custom Tourneo voor personenvervoer
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bovenste opbergvak vóór de chauffeur en 
naast de versnellingspook zitten er USB- en 
12V-aansluitingen om toestellen gemakkelijk 
op te laden. Het dagelijkse comfort wordt nog 
verbeterd door een nieuwe zetels.

GEAVANCEERDE 
RIJHULPSYSTEMEN 
De nieuwe Transit Custom introduceert een 
gamma geavanceerde rijhulpsystemen waar-
onder een Intelligent Speed Assistance. Dit 
systeem maakt het mogelijk om de maximale 
snelheid van het voertuig automatisch bij te 
regelen om binnen de beperking te blijven 
dankzij de Verkeersbordherkenning (Traffic 
Sign Recognition). Het Blind Spot Information 
System gebruikt naar achteren gerichte ra-
darsensoren om inhalende voertuigen te de-
tecteren die in de dodehoekzone rijden of ze 
naderen en waarschuwt de bestuurder met 
een lampje in de overeenkomstige buitenspie-
gel. De Transit Custom introduceert de nieuwe 
functie Variable Rear Range, die bestuurders 
vroeger waarschuwt wanneer het systeem 
sneller naderende voertuigen detecteert. Ook 
de capaciteiten van het Pre-Collision Assist-
systeem met voetgangersherkenning dat in 
2016 werd geïntroduceerd, werd verbeterd. 
Daarmee kan het systeem zelfs voetgangers 
detecteren in het donker wanneer ze verlicht 
worden door de koplampen. Deze nieuwe 

de grootste opbergruimte in zijn klasse, met 
tot 25 liter ruimte in het instrumentenbord al-
leen al. Zo zitten er drie handige open vakken 
in de bovenkant, met ruimte voor clipboards of 
mobiele toestellen. In het handschoenenkastje 
bergt u probleemloos A4’tjes op in het onder-
ste gesloten compartiment. Ook heel praktisch 
is de uitklapbare bekerhouder onder de ver-
snellingspook. Die komt bovenop de reeds 
aanwezige bekerhouders en flessenhouders 
voor tweeliterflessen aan elk einde van het in-
strumentenbord. De deurpanelen kregen drie 
grote opbergvakken en een handige nieuwe 
deurgreep. Een op tablets geïnspireerd, zwe-
vend 8”-aanraakkleurenscherm met het com-
municatie- en entertainmentsysteem SYNC 3 
van Ford, dat zich laat bedienen met knijp- en 
veegbewegingen, vervangt het minuscule 
schermpje van weleer. Dankzij het communi-
catie- en entertainmentsysteem SYNC 3 van 
Ford kunnen Transit Custombestuurders het 
audiosysteem, het navigatiesysteem en aan-
gesloten smartphones bedienen met eenvou-
dige gesproken commando’s. 

Voor voertuigen die niet zijn uitgerust met 
8”- of 4”-schermen biedt de MyFord Dock in 
het midden van het instrumentenbord de be-
stuurder de ideale plek om zijn smartphone, 
mp3-speler of satellietnavigatiesysteem aan 
te sluiten, op te bergen en te laden. In het 

van 2,6 tot 3,4 ton met laadvermogen tot 
1.450 kg en de koetswerkstijlen bestelwagen, 
combi en bestelwagen met dubbele cabine. 

Ook het interieur is volledig nieuw. Het in-
strumentenbord is gebouwd rond sterke, ho-
rizontale designelementen die de breedte van 
de cabine benadrukken. Het is ontworpen in 
aantrekkelijke en slijtvaste materialen, en zit 
vol met praktische snufjes die er een mobiel 
kantoor van maken. Het nieuwe design biedt 

Nog meer opbergruimte in de deuren met drie vakken

De nieuwe Transit Custom is te herkennen aan de grille en de smalle lichten
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voorzieningen vervolledigen het al complete 
gamma technologieën, waaronder Lane-Kee-
ping Alert, Driver Alert, Auto High Beam, de 
achteruitrijcamera, Adaptive Cruise Control en 
Side Wind Stabilisation. 

Ook nieuw is de optionele SelectShift zestraps-
automaat – die reeds wordt gekozen door 11 
procent van de Transit Custom-kopers – en een 
in dit segment unieke luchtvering achteraan 
op de Combi M1-modellen voor een soepel, 

gecontroleerd en vlak rijgedrag in de meest 
uiteenlopende beladingsomstandigheden. 
Topmodel blijft dynamische 170 pk sterke 
Sport, leverbaar in verschillende uitvoeringen.

PHEV
Totnogtoe is er geen enkele bestelwagenfabri-
kant die warm loopt voor een plug-in hybride 
oplossing, zuiver elektrisch geniet duidelijk 
de voorkeur. Ford werkt nochtans volop aan 
de ontwikkeling van zo’n PHEV bestelwagen, 
gebaseerd op de succesvolle Transit Custom. 
Volgens hen is een elektrische bestelwagen 
misschien wel goed voor agglomeraties, maar 
de bewegingsvrijheid ervan blijft toch beperkt. 
Daarom kiezen zij voor een “range extender”. 
Hun hybride Transit heeft niet enkel een batte-
rijpak met een autonomie van een 50-tal km, 
maar ook een verbrandingsmotor, met name 
een 1,0 l Ecoboost dieselmotor. Die staat ech-
ter niet in verbinding met de wielen via een 
transmissie, maar zal enkel werken als gene-
rator om de batterij op te laden en de elektro-
motor zo van stroom te voorzien. De batterij 
kan tevens via een externe stroomvoorziening 
worden opgeladen. De brandstoftank is kleiner 
dan die van een standaard Custom, maar is 

VAN   

Transit Custom Tourneo met plaats voor zes achteraanNieuw interieur, hier met zestraps automaat. Eindelijk ook een groot scherm

New PHEV
Een Plug-In Hybride voor 2019 
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MAN Truck & Bus ontvangt 
de Europese Transportprijs 
voor Duurzaamheid 2018 

Het tijdschrift Transport heeft voor de vierde keer de Europese Transportprijs voor Duurzaam-
heid uitgereikt. Deze prijs gaat naar bedrijven uit de bedrijfsvoertuigensector die op een aan-
bevelenswaardige manier economisch succes combineren met sociale verantwoordelijkheid 
en milieubescherming – en waarvan de duurzame activiteiten voor verdere groei en welvaart 
zorgen. Dit jaar werden 16 winnaars in 16 categorieën bekroond. MAN kreeg de prijs in de 
koningsdiscipline Vrachtwagen voor het MAN eMobility-concept, dat volledig elektrisch aan-
gedreven vrachtwagens ontwikkelt en test. 

MAN Truck & Bus en het Oostenrijkse consortium Council für nachhaltige Logistik (CNL) heb-
ben de handen in elkaar geslagen, om samen volledig elektrisch aangedreven vrachtwagens 
te testen en te optimaliseren. De voertuigen worden in de MAN-vestiging in Steyr gepro-
duceerd. Reeds begin 2018 worden negen volledig elektrisch aangedreven MAN distributie-
vrachtwagens uiterst grondig getest in het dagelijks gebruik. 
Vanaf eind 2018 wordt de productie van een eerste kleine reeks gepland. Begin 2021 start 
MAN met de serieproductie van elektrische vrachtwagens voor distributievervoer in de stad 
en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de emissie- en geluidsvermindering in ste-
delijke agglomeraties. 
Als de stroom op regeneratieve wijze wordt opgewekt, reduceren MAN eTrucks de CO

2
-

belasting tot nul. Het potentieel van elektrische voertuigen in het distributievervoer is vooral 
in steden hoog, omdat schone lucht en geluidsbeperking daar steeds belangrijker wordt. 
Onderweg van ‘Low Emission’ naar ‘No Emission’ staan transportbedrijven en wagenpark-
exploitanten voor een aantal uitdagingen, die het voertuig op zich overstijgen. Daarom riep 
MAN Truck & Bus een gespecialiseerd adviesteam voor individuele transportoplossingen met 
een maximaal rendement in het leven. Het adviesteam behandelt niet alleen het voertuig 
zelf, maar ook kwesties rond de infrastructuur, de energiebehoefte, onderhoudsconcepten en 
de setup van het wagenpark. 
In het kader van zijn eMobility-Roadmap zal MAN in 2018 ook een preproductieversie van 
een batterijbus (BEV) presenteren en in het kader van een praktijktest een demovloot testen. 
De serieproductie van een 100 procent elektrisch aangedreven stadsbus gaat eind 2019 van 
start. De technologische knowhow van de eMobility-bouwdoos uit de busafdeling staat op 
die manier ook ter beschikking voor toepassingen in de eTruck. Voor zijn eMobility-Roadmap 
profiteert MAN, doordat het tot de Volkswagen Groep behoort, ook van synergieën binnen 
het concern en van de dynamiek in de sector van de personenwagens. 

toch groot genoeg voor een autonomie van 
400 km. Ook de batterij is niet echt groot, 
hier wordt eveneens geopteerd voor laad-
vermogen. De chauffeur kan zelf kiezen voor 
een zuiver elektrische aandrijving, maar Ford 
bouwt ook een systeem in waar de auto 
via ‘geofencing’ automatisch overschakelt 
op elektrische aandrijving in lage-emissie-
zones. De elektrische motor heeft een ver-
mogen van ca. 100 pk.

De ontwikkeling gebeurt in samenwerking 
met het Duitse Street Scooter, een bedrijf 
waarmee Ford in het verleden reeds elek-
trische voertuigen produceerde, o.m. voor 
DHL. De ontwikkeling van de hybride Custom 
is intussen ruim een jaar aan de gang, en 
over enkele weken wordt gestart met een 
testprogramma in de omgeving van London, 
waar een twintigtal van dergelijke voertui-
gen in reële omstandigheden zullen woor-
den ingezet door verschillende bedrijven. 
Ford voorziet een testperiode van een jaar 
en hoopt de productie van dit interessante 
concept begin 2019 te kunnen opstarten.  

Leo van Hoorick

JuryLid ‘internationaL van of tHe year’

Transit Custom Tourneo met plaats voor zes achteraan

NEWS   
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Met deze derde aflevering 

zijn we aan het einde 

gekomen van de artikelreeks 

over de Iveco Daily in 

lange duur test. En is het 

meteen ook tijd voor een 

grondige evaluatie van 

deze grote bestelwagen. 

Een bestelwagen die in de 

maanden bij ons een heel 

goede indruk wist na te 

laten.

VAN   

Lange Duur Test: 
Iveco Daily 35-180  
Hi-Matic E6

Zoals in de vorige edities van Transpo-
rama al werd beschreven, was de lange 
duur testwagen een Daily 35-180, met 

Hi-Matic automatische versnellingsbak, in 
L2H2 uitvoering. Om dat vanuit Iveco-jargon 
naar gewoon Nederlands te vertalen: een tot 
3,5 ton gehomologeerde bestelwagen met 
middellange wielbasis en middelhoog dak. 
De 180 pk sterke diesel met een inhoud van 
drie liter is gekoppeld aan een automatische 
versnellingsbak van ZF, die niet minder dan 8 
gangen ter beschikking stelt.

TESTVERLOOP
Toen we de wagen oppikten bij BTC (Brus-
sels Truck Centre) stond er 317 km op de tel-
ler. Onnodig te vermelden dat de wagen nog 

moest worden ingereden. De automatische 
versnellingsvak hield in het begin de toeren-
tallen bij een ongeladen voertuig net iets te 
hoog, waardoor het verbruik van de nieuwe 
wagen op 9,7 l/100 km lag. Door geregeld 
manueel in te grijpen, leerde de elektronica 
van de versnellingsbak al snel het toerental te 
verlagen, waardoor we met een iets meer in-
gereden wagen op een verbruik van 8,6 l/100 
km belandden. Dat is goed voor deze categorie 
van bestelwagen, zeker als in het achterhoofd 
wordt gehouden dat er vrij veel stadsverkeer 
en korte afstanden mee werden gereden, af 
en toe met relatief zware lasten aan boord. De 
ZF-versnellingsbak is een klassieke automaat 
met koppelomvormer, wat betekent dat hij 
geen gangen kan overslaan. Dat wordt goed-

Een laag brandstofverbruik gekoppeld aan het comfort van een automaat.
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gemaakt door het snelle opschakelen, zodat 
de motor vooral trekkracht in de lagere toeren 
kan leveren. Dat vertaalt zich in een meer dan 
redelijk verbruik en tegelijk in minder geluid 
in de cabine. Vooral bij een koude motor is de 
drieliter hoorbaar aanwezig in de Daily. Een an-
der opvallend geluid dat we vaststelden, was 
een rammeltje in een van de vele aflegvak-
ken die het interieur van de Daily rijk is. Dat 
bleek afkomstig te zijn van een vijffrankstuk 
van 1972... Na verwijdering van dit muntstuk 
was de rammel uiteraard verdwenen. Bij rij-
den viel op dat de vering in onbelaste toestand 
erg stug is. De wagen wordt comfortabel als er 
gewicht op de achteras ligt. In de laadruimte 
van onze Daily was een afwerking met be-
tonplex op de vloer en houten platen op de 
wanden voorzien. Op de wanden waren alu-
minium rails aangebracht, waarop 4 sjorogen 
konden worden geplaatst. Een bijzonder han-
dige manier om ladingen vast te zetten. Bo-
ven de cabine is er in de laadruimte een grote 
bergruimte, waar wij een opklapbare steek-
wagen bewaarden. Je kan er ook spanbanden, 
dekens of andere sjorbenodigdheden kwijt. De 
laadruimte wordt zeer goed verlicht met een 

aantal LED-lampen, die je toelaten ook kleine 
spullen direct terug te vinden.

Een aantal punten die tijdens kortere testrit-
ten minder opvallen, worden door een langere 
testperiode beter zichtbaar. Zo heeft de Daily 
6 ruitensproeiers, die prima werk leveren. Dat 
viel op, omdat de vorige generaties Daily hun 
sproeiers op de ruitenwissers zelf hadden, naar 

onze mening nog altijd het beste systeem. Bij 
het langer gebruik valt ook op dat een auto-
maat een betere oplossing is dan een hand-
bak. Vooral in de alom tegenwoordige files, is 
de afwezigheid van een koppelingspedaal een 
pluspunt te noemen. De wagen had ook een 
tachograaf aan boord, ondanks het feit dat het 
om een 3,5 tonner ging. Die tachograaf moet 
worden gebruikt bij het slepen van aanhang-

De instap is prima,  
let op de goed geplaatste handgreep. De laadruimte was ondermeer voorzien van rails, waarop sjorogen kunnen worden geplaatst.

De uitstekende LED-verlichting, levert een goede zichtbaarheid in de laadruimte.
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wat hij doet, zal met een ingereden Daily in 
deze uitvoering minder dan 8 liter kunnen be-
halen onder gunstige omstandigheden. Dat is 
bijzonder zuinig.

ELEKTRONICA 
Verder was er nog de app, die Iveco gratis ter 
beschikking stelt. De Daily is uitgerust met 
een centraal op het dashboard gemonteerd 
klembord, waarop je een tablet of smartphone 
kwijt kan. Hierdoor is je telefoon makkelijk be-
reikbaar. Je kan de telefoon koppelen met een 

wagens die meer dan 750 kg wegen. We heb-
ben tijdens de test geen aanhangers gesleept.
Tegen het einde van de test hadden we  iets 
minder dan 3000 km op de teller staan en 
was het verbruik van de wagen gezakt tot 
8,6 l/100 km. Dat kwam vooral omdat de ZF 
automaat op dat moment gebruik maakte van 
lage toerentallen. Voor alle duidelijkheid: we 
hebben ook lagere verbruikscijfers genoteerd, 
dit zijn de cijfers over het hele testverloop. Bij 
de laatste controle haalde de wagen iets min-
der dan 8,5 l/100 km. Wie een beetje let op 

Bluetooth-functie, maar die vertoonde af en 
toe wat nukken. De app laat je toe je rijstijl te 
evalueren. Probleem is wel dat je telkens op-
nieuw moet aanloggen met wachtwoord. Dat 
vraagt eigenlijk net te veel tijd bij het door-
rijden ’s ochtends, als je er al aan denkt. Wat 
wel uitstekend werkt, is de koppeling tussen 
de boordradio en de muziekbestanden op de 
telefoon: de stuurbediening laat toe telefoon-
gesprekken aan te nemen, tussen verschil-
lende nummers op de speellijst op de telefoon 
te kiezen en het volume te regelen. Door het 
systeem en de automatische versnellingsbak, 
moet je eigenlijk nooit je handen van het stuur 
nemen.

Nog een woordje voor de spiegels die Iveco 
monteert: ze zijn opgesplitst in een hoofdspie-
gel en een bolle hulpspiegel. Die combinatie is 
zijn gewicht in goud waard. De hoofdspiegel 
laat toe alles prima in de gaten te houden, ter-
wijl de bolle hulpspiegel blinde hoeken quasi 
uitschakelt. Als je veel in de stad moet ma-
noeuvreren, raden we aan om eventueel de 
achteruitrijcamera op de optielijst aan te vin-
ken. Dan heb je ook pal achter de wagen een 
uitstekend overzicht.

CONCLUSIE
De Daily heeft zich tijdens de langeduurtest bij 
Transporama van zijn beste kant laten zien. Van 
alle bestelwagens leunt deze Daily het dichtst 
aan bij een echte truck : door zijn chassis, korte 
draaicirkel en grote technische reserve, merk 
je dat deze grote bestelwagen door en door 
professionele genen heeft. 

Jan voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

Een kleine draaicirkel en korte overhangen maken van deze Daily een handige en overzichtelijke grote bestelwagen.

De wagen was voorzien van een kogeltrekhaak. De chauffeurszetel was zonder ophanging gemonteerd.

VAN   
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De Lijn bestelt 14 trambussen voor 
Brusselse Noordrand bij Van Hool
De Lijn bestelt 14 zogenaamde trambussen 
bij busbouwer Van Hool uit Lier. Deze extra 
lange bussen combineren de efficiëntie van 
een tram met de flexibiliteit van een bus. 
Met de Ringtrambuslijn wil De Lijn in de 
Brusselse Noordrand een hoogwaardig al-
ternatief bieden voor de verkeersdrukte, en 
helpen om dagelijks 10 000 auto’s van de 
weg te halen. Het contract heeft een waar-
de van bijna 12 miljoen euro. Twee weken 
geleden nog (24 oktober) bestelde De Lijn 
voor 132 miljoen bussen en trams. 

De hybride trambussen zijn van het type 
‘Exqui.City 24 Hyb’. Met zijn 24 meter (het 
dubbele van een gewone bus) is de tram-
bus een flexibel alternatief voor de tram. De 
137 reizigersplaatsen (51 zitplaatsen en 86 
staanplaatsen) benaderen de capaciteit van 
een tram, terwijl een trambus ook kan uit-
wijken als er een verstoring is op het traject. 
Sterke doorstromingsmaatregelen over vrij-

wel het hele tracé van 17 kilometer zorgen 
voor een constante reistijd van 38 minuten 
tussen de Heizel en Brussels Airport. Het 
gaat om goed afgestelde verkeerslichten en 
grote stukken eigen bedding.
Een trambus heeft vier deuren voor in- en 
uitstappende reizigers en ook ruimte voor 
een rolstoel en een kinderwagen. De eer-
ste vier trambussen worden eind 2018 
geleverd. Voor ze worden ingezet voor het 
vervoer van reizigers, dienen ze voor de op-
leiding van de chauffeurs en de verkenning 
van de trajecten. De tien volgende trambus-
sen komen er begin 2019 aan.

BETERE LEEFBAARHEID  
IN DE NOORDRAND
De trambussen zullen rijden op de Ringtram-
buslijn in de Brusselse Noordrand. Deze lijn 
moet een alternatief zijn voor het drukke 
verkeer in de regio en 10 000 auto’s per 
dag van de weg halen. Een hoogwaardige  

OV-as met trambussen neemt de helft van 
die modal shift voor zijn rekening. Daarnaast 
moet een betere fietsinfrastructuur met 23 
kilometer extra fietspaden langs het tracé bij-
komende fietsers aantrekken. Op deze ma-
nier zorgt de Ringtrambus voor een betere 
leefbaarheid in de Noordrand. Dit is extra be-
langrijk met het oog op de geplande werk-
zaamheden aan de ring rond Brussel.

Net zoals de 66 hybride bussen die De Lijn 
eind oktober heeft besteld, kunnen de tram-
bussen zowel hybride als volledig elektrisch 
rijden. Dit laatste gebeurt bij het verlaten 
van de halte en het vertrekken aan een 
verkeerslicht. Elders rijden ze hybride, met 
een mix van batterijen en een dieselmotor. 
Hierdoor verbuiken de trambussen per 100 
kilometer 25 liter minder. Ze kunnen ook 
volledig elektrisch rijden, mits ze daarvoor 
aangepast worden en er installaties voor 
snelladen langs hun trajecten komen. 

NEWS   
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DAF’s nieuwe XF/CF 

truckrange is verkozen tot 

International Truck of the 

Year 2018 door een jury 

van 23 vooraanstaande 

bedrijfsautojournalisten, die 

de grootste truckmagazines 

van heel Europa 

vertegenwoordigen. 

TRUCK   

DAF XF en CF  
zijn International Truck 
of the Year 2018

De prestigieuze award werd overhan-
digd aan Preston Feight, president van 
DAF Trucks, aan het einde van de eer-

ste dag van de transportvakbeurs Solutrans in 
het Franse Lyon. 

DAF’s nieuwe XF en CF won de verkiezing met 
104 stemmen. In een nek-aan-nek race ze-
gevierde de nieuwe Nederlandse truckrange 
en eindigde voor de nieuwe Iveco Stralis NP 

460 pk met gasmotor. De Scania XT bouw-
range eindigde als derde. 

De verkiezing vindt jaarlijks plaats volgens 
strikte regels die door de jury zijn opgesteld. Zo 
wordt de International Truck of the Year Award 
(ITOY) jaarlijks uitgereikt aan het voertuig of 
voertuigserie die in de 12 maanden daarvoor 
de grootste bijdrage heeft geleverd aan de ef-
ficiency van het wegtransport, gebaseerd op 

DAF’s nieuwe XF/CF truckrange is verkozen tot International Truck of the Year 2018.
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diverse belangrijke criteria als technische in-
novatie, chauffeurscomfort, veiligheid, wegge-
drag, brandstofverbruik, ecologische footprint 
en total cost of ownership (TCO). 

De innovatieve nieuwe aandrijflijnen van de 
XF/CF range bestaan uit de geoptimaliseerde 
MX- 11 en MX-13 zescilinder motoren die goed 
geïntegreerd zijn met de nieuwe ZF Traxon 
12-gangs automatische transmissie en de 
nieuwe DAF achterassen. Samen zorgen ze 
voor sterk verbeterd weggedrag, beter brand-
stofverbruik en een zijdezachte schakelkarak-
teristiek. 

De Truck of the Year juryleden stellen de nieuwe 
features van de XF/CF range die de energie- ef-
fiency verbeteren bijzonder op prijs. Voorbeel-
den daarvan zijn de verbeterde verbranding 
van diesel, een vermindering van interne 
motorfrictie, lagere toerentallen, intelligente 

De prestigieuze award werd overhandigd aan Preston Feight, president van DAF Trucks.

De jury bestaat uit 23 vooraanstaande bedrijfsautojournalisten,  
die de grootste truckmagazines van heel Europa vertegenwoordigen. 
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Solutrans 2017 breekt bezoekersrecord

Solutrans, de internationale vakbeurs voor oplossingen voor het weg-
vervoer en stedelijk transport, werd gehouden van 21 tot 25 novem-
ber 2017. Het salon kan terugblikken op  een sterke toename van 
het aantal bezoekers. In de loop van de 5 dagen, vonden 48.240 be-
zoekers hun weg naar het salon. Dat is een toename van 34% ten 
opzichte van de vorige editie in 2015. Het aantal bedrijven dat door de 
bezoekers werd vertegenwoordigd, nam met 20 % toe. 

Met 610 exposanten en bedrijven die zich lieten vertegenwoordigen, 
kan Solutrans een groei van 30 % op dat vlak voorleggen ten opzichte 
van 2015. 45 % van de tentoonstellende bedrijven waren nieuw in de 
klantenportefeuille van Solutrans. 24 % waren bedrijven van buiten 
Frankrijk, afkomstig uit 18 verschillende landen. Met die cijfers kun-
nen de organisatoren van Solutrans 2017 de vruchten plukken van 
de volgehouden inspanningen van de voorbije jaren door de FFC, de 

Fédération Française de Carrosserie. De vakbeurs plaatst zich hiermee 
meer dan ooit in de rij van de salons die de belangrijkste spelers uit 
het wegvervoer en de stedelijke distributie samen brengen.

Het salon werd op 2 november geopend door mevrouw Elisabeth Borne, 
de Franse minister van vervoer en de heer Tomas Eneroth, de Zweedse 
minister van infrastructuur. Tijdens haar bezoek, bevestigde mevrouw 
Borne de steun van de Franse regering aan de samenwerking, waarbij 
ze vooral nadruk legde op “het opnemen van verantwoordelijkheid op 
het gebied van milieu en de richting die gegeven wordt aan alternatieve 
brandstoffen en de digitale revolutie”. Bij deze gelegenheid, kreeg minis-
ter Borne een witboek betreffende de inzet van aardgasvoertuigen voor 
stedelijke distributie, dat werd opgesteld door de FFC (Fédération Fran-
çaise de Carrosserie) en de AFGNV (l’Association Française du Gaz Naturel 
pour Véhicules) Franse associatie voor aardgasvoertuigen.

assistentiesystemen, geïntegreerde aandrijf-
lijncomponenten, andere schakelstrategieën, 
verbeterde predictive features gebaseerd op 
een nieuw elektronisch ontwerp plus diverse 
gewichtsbesparingen, zoals die in het com-
pacte SCR-nabehandelingssysteem. 

In het bijzonder waarderen de ITOY juryleden 
de geavanceerde aanpassingen van de aan-
drijflijnen van de XF/CF. Tijdens een recente 
testrit door België en Nederland kon die uitge-
breid ervaren worden. Een van de voordelen 
daarvan die duidelijk te merken was tijdens de 
rit zijn langere perioden met Eco-Roll (brand-
stofbesparing), veroorzaakt door de betere 
integratie van motor en versnellingsbak, in 
combinatie met de op GPS-gebaseerde Predic-
tive Cruise Control functie. 

De jurystemmen samenvattend zegt ITOY jury-
voorzitter Gianenrico Griffini: “Met de introduc-
tie van de nieuwe XF/CF range heeft DAF een 
truckserie afgeleverd die nieuwe standaards 
zet op het gebied van energie-efficiency in de 
aandrijflijn en overall prestaties.” 

DAF’s nieuwe XF en CF  
won de verkiezing met 
104 stemmen.

TRUCK   
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Alternatieve brandstoffen:  
Iveco Stralis NP 460

Iveco lanceerde zopas de nieuwe Stralis NP 
460, de enige zware aardgasvrachtwagen 
met een volledig gamma dat alle mogelijke 

transporttoepassingen dekt, van regionaal tot 
internationaal transport, van volumetransport 
tot toepassingen met verwisselbare koetswer-
ken en zelfs ADR-transport en bouwlogistiek. 
De meest duurzame vrachtwagen ooit toont 
zich voortaan nog krachtiger en efficiënter om 
transportoperatoren een tastbaar concurren-
tievoordeel te bieden om te voldoen aan de 
groeiende vraag naar ‘groene’ logistiek.

De Stralis NP 460 is de ideale vrachtwagen 
voor langeafstandstransport: hij heeft een uit-
stekende totale bezitskost en een comfortpeil, 
laadvermogen, prestatieniveau en veelzijdig-
heid op het niveau van een dieselvrachtwagen 
of beter. De nieuwe Stralis NP 460 kan de to-
tale bezitskosten met maar liefst 9 procent te-
rugdringen in vergelijking met een diesel, met 
betere dynamische prestaties als resultaat. Zo 
doet hij nog beter dan de 7 procent lagere TCO 
van de Stralis NP 400 die vorig jaar werd ge-
lanceerd.

Deze aanzienlijke TCO-besparing is te danken 
aan het efficiënte karakter van de Stralis NP 
460, die tot 15 procent minder brandstof ver-
bruikt. En bovendien ligt de aardgasprijs een 
stuk onder de dieselprijs. Die besparing kan 
nog verder worden geoptimaliseerd met de 
nieuwe TCO2 Live Fuel Consultancy Services, 
een exclusieve service van IVECO, die onder 

De nieuwe Stralis NP 460 kan de TCO met maar liefst  
9 procent terugdringen in vergelijking met een diesel.

De vrachtwagen rijdt op CNG, LNG  
of een combinatie van beide. 
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meer chauffeurs intelligente verslagen over 
hun rijstijl biedt, inclusief een score voor hun 
rijgedrag, een meting van het brandstofver-
bruik en de bandenspanning, de TCO2 ADVISER 
die brandstofbesparende tips geeft, de zuinig-
heidsgerichte opleidingen van TCO2 DRIVING 
en de exclusieve Uptime Guarantee-formule.
Andere factoren die bijdragen tot de uitzon-
derlijk lage bezitskosten zijn de lange service-
intervallen: zij waren al de langste in de sector 
in de vorige versie en werden uitgebreid tot 
90.000 kilometer, waardoor het voertuig meer 
tijd op de weg en minder tijd in de garage 
doorbrengt. Het ontbreken van complexe uit-
laatgasnabehandelingssystemen zoals roetfil-
ters en een actieve regeneratie dragen verder 
bij tot de lage onderhoudskosten van de Stralis 
NP 460. 
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Een schitterende junidag, 

stralende zon en weinig 

wind. Meer heeft Renault 

niet nodig om een goed 

testresultaat neer te 

zetten, bleek in de loop 

van afgelopen zomer. Want 

de eisen die het merk met 

de ruit zichzelf oplegt zijn 

niet min: als iedere truck 

inderdaad alles uit iedere 

druppel diesel moet persen, 

is het absoluut nodig om 

op ieder detail te letten. 

Dat deden we dan ook 

tijdens de testrit over ons 

Ardennencircuit.

Test : Renault T 440 Optifuel

Zweeds hart, Franse ziel

De testwagen was een opvallende ver-
schijning: de fraaie rode lak valt op, 
maar ook het design van deze truck, 

met de opvallende grille en vormgeving van 
de koplampen, geeft de wagen een stoere 
uitstraling zonder agressief over te komen. 
Het is trouwens niet verkeerd dat de smoel 
van een vrachtwagen een minimum aan res-
pect afdwingt bij andere weggebruikers. Het 

T440 Optifuel opschrift maakte de voorkant 
van de wagen compleet. Een zonneklep ont-
brak, om de stroomlijn van de wagen zo strak 
mogelijk te maken. De ingenieurs van Renault 
hebben hun uiterste best gedaan om de T-
reeks zo goed mogelijk te stroomlijnen. Zo is 
de cabine vooraan 2,3 meter breed, achter-
aan beschikt ze over de volle 2,5 m voertuig-
breedte. Tijdens het rijden of zelfs bij stilstand 

TRUCK   
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de koplampen zijn er deflectoren voorzien, die 
de wervels van langsstromende rijwind over 
de voorwielen beperken. Dat drukt niet alleen 
het brandstofverbruik, het maakt ook dat de 
spiegels en de flanken van de truck minder 
last hebben van opspattend water. De spie-
gelhuizen van deze Renault zijn slank, zodat 
ze niet alleen goed gestroomlijnd zijn, dankzij 
de slanke voorruitstijlen en het goede ontwerp 
van de spiegels, kan je alles op kruispunten 
goed in de gaten houden. Een opvallend de-
tail bij Renault zijn de metalen plaatjes met de 
type-aanduiding van de truck.

De instap in de nieuwe T-reeks is zonder meer 
goed: de treden staan goed opgesteld, de 
handgrepen staan op een logische plaats. Han-
dig aan deze Renault is het feit dat je de scha-
kelaars kan verplaatsen zoals het je uitkomt, 
waarbij het zelfs niet nodig is om beroep te 
doen op gereedschap. De zetels geven overal 
goede steun, maar ondergetekende heeft 
even moeten zoeken om alle instellingen cor-
rect te krijgen. Als dat eenmaal het geval is, 
kan je probleemloos aan de slag. De steun van 
de meubels aan boord is zonder meer goed 
te noemen.

merk je daar niks van. De iets compactere 
cabine biedt ruim voldoende plaats als je op 
lange afstand rijdt. De wagen was voorzien 
van een koelkast onder het bed, die tijdens 
het rijden makkelijk te bereiken is. 

Als je rond deze truck loopt, zijn er tal van de-
tails te ontdekken die aangeven dat er veel 
aandacht is besteed aan de stroomlijn. Naast 

Veel aandacht voor stroomlijndetails bij Renault Trucks.

De wagen was met bandendrukbewaking uitgerust.
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AANDRIJFLIJN
Renault heeft een redelijk geweldige 11 li-
ter motor ontwikkeld, maar deze truck had 
een longinhoud van 13 liter. Met die grotere 
inhoud mag je rekenen met 440 paarden in 
de stal, die allemaal ter beschikking staan van 
1.404 tot 1.800 omw/min. Het koppel is rela-
tief hoog in relatie tot het vermogen, 2.200 Nm  
van 900 omw/min tot 1.404 omw/min. Daar-
bij sluit de trekkracht perfect aan op het ver-
mogen en dat levert een soepele motor op. 
Het blok en alle mechanische of “ijzeren” on-
derdelen zijn gemeenschappelijk met Volvo, 
dat geldt trouwens ook voor de Optidriver ver-
snellingsbak. Maar dat betekent helemaal niet 
dat de ingenieurs van Renault gewoon even 
in Zweden zijn gaan shoppen en hun aanko-
pen snel in de wagen hebben ingebouwd. 
De software werd grondig aangepast en dat 
betekent dat het verschil met een Zweedse 
aandrijflijn een heel pak groter is dan je op het 
eerste gezicht zou denken. Zweedse spieren, 
maar Franse reflexen, om het in sporttermen 
te stellen. De Optidriver versnellingsbak heeft 

TRUCK   

Ook de sideskirts leveren een betere 
stroomlijn op.

Een leuk detail, deze plaat met de type-aanduiding.

De standairco van de testwagen voegt veel aan het comfort toe.

De spiegels zijn voldoende slank om het zicht op 
kruispunten niet te hinderen.
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uiteraard ook een grondige software aanpas-
sing doorlopen om de samenwerking met de 
motor perfect te laten verlopen. Tenslotte is 
er nog de achteras van de testwagen die een 
brugverhouding van 1 op 2,64 had. Dat is een 
vrij lange verhouding, zeker als je met 40 ton 
treingewicht door de Ardennen moet. De stra-
tegie van lange achterasverhoudingen vertaalt 
zich in een lager toerental van de motor, wat 
zich in een laag brandstofverbruik omzet. Zo 
stelt Renault dat de motor bij een snelheid van 
90 km/ u slechts 1.280 omw/min draait. Aan 
dat toerental maak je natuurlijk maximaal ge-
bruik van het koppel van de krachtbron.

RIJDEN
Lage toerentallen en een uitstekend ge-
stroomlijnde cabine leveren samen een erg 
stille truck op. Dat merk je van bij de eerste 
meters op de snelweg, waarbij het enige ge-
luid een sterk onderdrukte ronk van de diesel 
is, wat bandengeluid en verder wat wind-
geruis komende van de spiegels. De wagen 
woog 40 ton in totaal, maar was ondanks dat 

Een draaischakelaar voor de lichtsensor. Het aluminium is fraai afgewerkt.
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toch wel hoge gewicht, voor deze vermogens-
klasse perfect in staat vlot te acceleren. In net 
onder een minuut zaten we aan 85 km/u, een 
snelheid die de T-range met de vingers in de 
neus aanhield. Wat ook opviel van bij die aller-
eerste meters is het feit dat Renault een heel 
eigen bedienlogica huldigt voor ondermeer de 
versnellingsbak en de adaptive cruise control. 
De Optidriver wordt bediend met een hendel 
rechts op de stuurkolom, wat erg praktisch is. 
Alleen betekent de hendel op- en neerbewe-
gen bij de meeste merken een gang omhoog 
of terugschakelen. Bij Renault Trucks kies je 

dan tussen automatische en manuele modus. 
Voor wie elke dag met deze wagen onderweg 
is, zal dit geen problemen opleveren. Maar 
wie vaak van truck wisselt, zoals ondergete-
kende, moet toch wel even wennen. Ook de 
instelling van de ACC gebeurt met een aan-
tal knoppen en schakelaars op het stuur. Een 
handig systeem, maar een paar draaiknoppen 
zitten aan de onderzijde van het stuur. Eens 
je het doorhebt, werkt het snel en moet je er 
niet bij nadenken, het is alleen even wennen. 
De ACC doet zijn werk trouwens uitstekend en 
past de snelheid van de wagen aan de voorlig-

Deze treden zijn handig en goed weggewerkt.

Zweedse spierballen en een Frans brein, voor deze T-Range 440 Optifuel.

TRUCK   
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gers aan zonder schokken. De Optidriver ver-
snellingsbak heeft trouwens nog een bijzonder 
punt: de schakeldoos kiest automatisch voor 
de versnelling die het laagste brandstofver-
bruik oplevert. De wagen houdt daarbij re-
kening met de topografie van de route die je 
rijdt, op voorwaarde dat de route al eens een 
keer werd gereden. Dat betekent dat de ver-
snellingsbak de hellingen op je vaste routes 
kent en voor een helling soms spontaan een 
gang lager schakelt om met wat meer ver-
mogen aan de klim te kunnen beginnen. Aan 
de top van de helling blijft de versnellingsbak 
soms wat langer in een gang, met de bedoe-
ling terugschakelen te voorkomen. 

Een belangrijk onderdeel van de aandrijflijn, 
zeker op de lange afdalingen op de N4, is de 
Optibrake+ Deze levert een remvermogen van 
382 kW bij 2.300 omw/min. Dat is 520 pk om 
de wagen in bedwang te houden, meer dan 
voldoende en bovendien blijven de bedrijfs-
remmen op die manier fris en monter om 
eventueel een bijkomend remmanoeuvre uit 
te voeren. Dat remvermogen wordt verkregen 
door een mix van een uitlaatrem en een veran-
derde kleptiming. De wagen had ook een optio-
nele Voith hydraulische intarder, die 450 kW en 
3.250 Nm remvermogen neerzette. Dat bete-
kent dat je in de Ardennen meer dan vlot uit de 
voeten kan: je beschikt immers altijd over rem-
vermogen om alles onder controle te houden.

TECHNISCHE FICHE

Testdatum 12 juni

Temperatuur bij vertrek, 16°C,  

aankomst 26°C

Weersomstandigheden  

lichte zuidenwind, zonnig

Afstand 434 km in test

Testresultaten

Gemiddelde snelheid, met correctiefactor 

73 km/u

Verbruik tussen Antwerpen en Barchon  

(relatief vlak)  

 27,2 l/100, gemiddelde snelheid 76 km/u

Verbruik complete test 29,05l/100 km

Totaal AdBlue verbruik 10,6 l

Acceleraties 0 – 50 km/u: 22,3 

0 – 60 km/u: 29,13 

0 – 85 km/u: 59,93

Geluidsmeting Stationair: 59 dB(A) 

85 km/u: 74 dB(A) 

Piek: 81 dB(A)

Technische fiche

Merk Renault Trucks

Type T 440 4 x 2 T Optifuel E6

Cabine standaard

Wielbasis 3.800 mm

Motor DTI 13

Vermogen 440 pk (323 kW)  

van 1.404 tot 1.800 omw/min

Koppel 2.200 Nm  

van 900 tot 1.404 omw/min

Boring x slag 131 x 158 mm

Compressie geen opgave

Versnellingsbak GRS0925R

Brugverhouding AT 2412F (14,94 - 1)

Voith hydraulische intarder 3.250 Nm

Tankinhoud 450 liter  

(testtank met ontluchting)

AdBluetank 44 liter

Renault Trucks T 440 Optifuel  

De eerste zware klim die we voor de wielen 
krijgen geschoven, is de beroemde helling van 
Barchon, waar we in negende gang klommen 
met een snelheid van 45 km/u. Dat is een 
meer dan redelijk tempo voor deze motori-
satie. De wagen kon de helling ook niet met 
normale snelheid aanvangen. De rest van de 
testrit verliep eigenlijk bijzonder vlot, waar-
bij we ondermeer over de Brusselse ring zijn 
gereden zonder files. Jawel, dat leest u goed: 
geen files in de namiddag in Brussel. Gelukkig 
stond er wel een file op de Antwerpse ring, 
anders waren we ons zorgen beginnen ma-
ken…

CONCLUSIE
Met deze T 440 Optifuel komt Renault zijn be-
lofte na: een zuinige truck, dankzij een goede 
stroomlijn en een intelligent opgebouwde 
aandrijflijn. Daarbij moet je als chauffeur geen 
compromissen sluiten: de wagen is vlot en 
biedt veel comfort. Ook de uitstraling mag er 
zijn: Renault Trucks heeft met T-Range een stal 
aan raspaardjes in huis.  

Jan voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

De koelkast is ruim en makkelijk te bereiken tijdens het rijden. Een sportieve en veilige noot,  
deze rode veiligheidsgordels.
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Bouwtrucks worden voor 

een steeds groter aantal 

uiteenlopende opdrachten 

ingezet. Om in te spelen op 

die trend, heeft Mercedes-

Benz de Arocs verder 

aangepast aan de eisen van 

een klantenportefeuille 

die almaar omvangrijker 

wordt. Maar ook de inzet van 

werftrucks is aan een fikse 

evolutie onderhevig.

TRUCK   

Mercedes-Benz Arocs: 
brede waaier aan taken

Alle grote constructeur vertonen veel 
interesse in voertuigen voor de bouw-
sector. Het gaat immers om trucks 

met een hoge toegevoegde waarde: PTO’s, 
opbouwen, zware assen of verstevigde chas-
sisbalken, of net trucks die een zo laag moge-
lijk eigen gewicht hebben. De interesse gaat 
verder dan de toegevoegde waarde: bouw- of 
werfvoertuigen worden niet uitgevlagd en 
leveren behoorlijk wat werk op aan de dea-
lers. Kleine schades of klein onderhoudswerk 
worden inderdaad vaak door de eigenaars 
uitgevoerd, maar voor wagens met een tech-
nisch veeleisende opbouw moet er gebruik 

gemaakt worden van gespecialiseerde werk-
plaatsen en vooral van gespecialiseerde ken-
nis. Mercedes-Benz ziet dat er steeds meer 
concurrentie opduikt in het segment van de 
bouw- en werftrucks, maar het merk met de 
driepuntige ster is duidelijk niet van plan om 
zonder slag of stoot toe te geven. Het markt-
aandeel van de Mercedes-Benz in deze sector 
is bepaald indrukwekkend te noemen, maar 
om goed te scoren in dit segment was het 
nodig om grondig te blijven vernieuwen. En 
dat is met deze ingrepen aan de Arocs inder-
daad gebeurd.

De Arocs kan in iedere denkbare asconfiguratie besteld worden, zoals deze 6 x 2.
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VERBETERDE AANDRIJFLIJN
Laat ons wel wezen: maar een heel beperkt 
aantal vrachtwagens brengt zijn productieve 
leven door naast de weg. De meeste trucks 
rijden meer dan 90 % van hun kilometers op 
verharde ondergrond, het zijn natuurlijk wel de 
laatste kilometers op onverhard die van groot 
belang zijn. Niemand wil vastrijden met die 
dringende leveringen betonelementen, om 
dan een hoop tijd te verprutsen bij het lostrek-
ken van zijn wagen. Goede mobiliteit in het 
terrein is niet altijd makkelijk te combineren 
met een zeker niveau van comfort op de ver-
harde wegen, maar Mercedes-Benz is er in 
geslaagd dat compromis op een schitterende 
manier te sluiten. De nieuwe Arocs is meer 
dan comfortabel op de verharde wegen. Bij 
de persvoorstelling in Ötigheim, konden we ’s 
ochtends eerst een stuk rijden op onverharde 
wegen. Door toeval schoot voor ondergete-
kende alleen nog de lichtste en kleinste truck 
over, een Arocs van 19 ton met een contai-
nerbrugsysteem als opbouw. De wagen woog 
ongeveer 18 ton, een realistisch gewicht voor 
dit type voertuig. Opvallend bij de eerste kilo-
meters was dat de Arocs stiller is geworden. 
Prettig bij het rijden is ook de vrij snelle re-
actie van de motorrem die nu gebruik maakt 
van een klep die voor de asymmetrische turbo 
werd geplaatst. Bij remmen bouwt de hulprem 
vrijwel onmiddellijk tegendruk op, wat bijzon-
der handig is als een verkeerslicht nadert. De 
remwerking is voldoende, bovendien volgt de 
geautomatiseerde versnellingsbak vlot mee 
door de gangen terwijl de truck vertraagt. In 
het interieur merk je trouwens dat de Arocs 
een volle broer is van de Actros: je krijgt dus 
dezelfde goed geplaatste schakelaars voorge-
schoteld, dezelfde fraai afgewerkte meters en 
verluchtingsmonden en hetzelfde goed in de 
hand liggende stuur. De materialen die wer-
den gekozen zijn makkelijker te reinigen, een 
vereiste gezien de inzet die van deze wagens 
verwacht wordt.

De Arocs profiteert voor een groot deel van de 
verbeteringen die ook voor de Actros werden 
ingevoerd en waar we in een vorige editie van 
Transporama uitgebreid over hebben bericht. 
Waar deze ingrepen bij de Actros een 7 % lager 
verbruik opleveren, is hetzelfde pakket zonder 
de aerodynamische ingrepen goed voor 3 %. 
De aandrijflijn kan worden opgebouwd met 
verschillende motoren en versnellingsbakken: 
een 7,7 liter motor, de OM 936 is de lichtste 
krachtbron, de meest interessante motor is de 
OM470 die met zijn 11 liter een laag eigen 

gewicht met hoog vermogen en koppel levert. 
Voor de zwaardere inzet is er de OM 471 en 
tenslotte de OM 473. (zie kader) De kracht-
bronnen worden standaard aan de Mercedes 
PowerShift 3 gekoppeld, een geautomatiseer-
de versnellingsbak. De bak heeft een offroad 
of power programma en een modus om een 
vastgereden wagen los te schommelen.

TRK
Een specifieke ontwikkeling van Voith voor 
Mercedes-Benz is de TRK, de Turbo Retar-
der Kupplung, een combinatie van een kop-

pelomvormer, retarder en droge koppeling. 
De koppelomvormer wordt gebruikt om met 
zeer zware lasten te kunnen vertrekken zon-
der de droge koppeling sterk te belasten. De 
koppelomvormer zet de wagen in beweging, 
vanaf een bepaalde snelheid wordt de droge 
koppeling gebruikt. Volgens bronnen bij Mer-
cedes-Benz zou de droge koppeling even lang 
moeten meegaan als de truck zelf. Bijzonder 
handig is dat de koppelomvormer van de TRK 
toelaat heel langzaam te rangeren. We konden 
op een helling van 60° rijden met een Arocs 8 
x 8, met een gewicht op de grond van 32 ton: 

Deze 8 x 4 heeft ook in zwaar en heel zwaar terrein geen enkele moeite om vooruit te komen.  
De draaicirkel is vrij klein.

Deze 8 x 8 met TRK rijdt hier achteruit met 32 ton een helling van 60° op.
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door alleen met het gaspedaal te spelen, kan 
je perfect de snelheid van de truck regelen om 
tot op de centimeter nauwkeurig te rijden. Het 
is zelfs mogelijk de wagen in de voorwaartse 
versnelling langzaam achteruit te laten bollen, 
op te vangen en terug vooruit te laten rijden. 
De retarder werkt zonder meer goed, ook bij 
relatieve lage snelheden. 

TRACTIE
Omdat een werfwagen een redelijk hoog risico 
loopt om in de blubber of toch minstens op 
onverhard terecht te komen, is het bijzonder 
handig dat je alle vermogen en koppel van de 
motor kan aanwenden om je truck in bewe-
ging te brengen of te houden. In totaal wor-

den er drie verschillende aandrijvingsvarianten 
aangeboden. Een ondertussen al bekende aan-
drijflijn is de HAD, waarbij de voorwielen door 
Poclainmotoren worden aangedreven tot een 
snelheid van ruwweg 30 km/u. Daarbij gaat 
het vooral om een vertrekhulp: als de wagen 
dreigt vast te raken, geeft de hydraulisch aan-
gedreven vooras een extra zetje om door de 
modder te geraken. Bij de testrit op het voor-
malige Unimog-testterrein in Ötigheim, blijkt 
dat de HAD prima werk levert, maar het is ui-
teraard geen alternatief voor een permanente 
aandrijving met lage versnellingen. Maar daar 
staan een groot aantal voordelen tegenover: 
een lager eigen gewicht, lagere interne weer-
stand en dus meteen ook een lager verbruik 

op verharde wegen. Mercedes-Benz heeft zijn 
systeem grondig onder handen genomen, al 
van bij de ontwerpfase. Ze gaan ervan uit dat 
hun HAD onderhoudsvrij is. Een tweede moge-
lijkheid die Mercedes-Benz biedt, is een aan-
drijflijn met inschakelbare vooras. We reden 
ondermeer met een 8 x 6 met iets minder dan 
32 ton gewicht aan boord. Meest opvallend 
verschil met een Arocs met HAD: de draaicir-
kel is door de aangedreven vooras merkelijk 
groter. Je moet ook vroeger insturen. Meteen 
erna hebben we dezelfde omloop kunnen rij-
den met een Arocs in 8 x 4 configuratie. Die 
truck reed even vlot door de blubber als zijn 
8 x 6 tegenhanger. Het komt er tegenwoordig 
op neer dat je 8 x 6 en 8 x 8 trucks alleen 

De 8 x 6 biedt zeer goede mobiliteit in het terrein.

De loaderversie van de Arocs met betonmixer biedt een bijzonder laag eigen gewicht.

Deze wagen wordt onder heel 
zware omstandigheden dagelijks 
getest, om de duurzaamheid van 
de ophanging te testen.

De HAD is een vertrekhulp die veel voordelen biedt.

TRUCK   
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nog in heel extreme omstandigheden moet 
inzetten. Want het terrein in Ötigheim lag er 
bijzonder slijkerig en glad bij, deze keer. Door 
de verbeteringen aan ophanging, banden en 
de betere aandrijflijnen, loop je veel minder 
risico om vast te rijden dan vroeger. Maar het 
kan nog altijd…

HOGERE VEILIGHEID 
Bij Mercedes-Benz wordt veel tijd en moeite 
gestoken in het bouwen van veilige trucks. Een 
goede beslissing, want de constante toename 
van de verkeersdrukte in Europa maakt de taak 
van een vrachtwagenchauffeur er niet bepaald 
makkelijker op. Zeker werftrucks, met hun 
hoge bouw, hebben nog meer last van blinde 

TECHNISCHE FICHE

OM 936, inhoud 7,7 liter
Vermogen  Koppel 
175 kW (238 pk) bij 2200 rpm 1000 Nm bij 1200 - 1600 rpm
200 kW (272 pk) bij 2200 rpm 1100 Nm bij 1200 - 1600 rpm
220 kW (299 pk) bij 2200 rpm 1200 Nm bij 1200 - 1600 rpm
235 kW (320 pk) bij 2200 rpm 1300 Nm bij 1200 - 1600 rpm
260 kW (354 pk) bij 2200 rpm 1400 Nm bij 1200 - 1600 rpm

OM 470 inhoud 10,7 liter

Vermogen  Koppel 
240 kW (326 pk) bij 1600 rpm 1700 Nm bij 1100 rpm
265 kW (360 pk) bij 1600 rpm 1800 Nm bij 1100 rpm
290 kW (394 pk) bij 1600 rpm 1900 Nm bij 1100 rpm
315 kW (428 pk) bij 1600 rpm 2100 Nm bij 1100 rpm
335 kW (456 pk) bij 1600 rpm 2200 Nm bij 1100 rpm

De OM 471 inhoud 12,8 liter

Vermogen  Koppel 
310 kW (421 pk) bij 1600 rpm 2100 Nm bij 1100 rpm
330 kW (449 pk) bij 1600 rpm 2200 Nm bij 1100 rpm
350 kW (476 pk) bij 1600 rpm 2300 Nm bij 1100 rpm
375 kW (510 pk) bij 1600 rpm 2500 Nm bij 1100 rpm
390 kW (530 pk) bij 1600 rpm 2600 Nm bij 1100 rpm

OM 473  inhoud 15,6 liter

Vermogen  Koppel 
380 kW (517 pk) bij 1600 rpm 2600 Nm bij 1100 rpm
425 kW (578 pk) bij 1600 rpm 2800 Nm bij 1100 rpm
460 kW (625 pk) bij 1600 rpm 3000 Nm bij 1100 rpm

hoeken rond de wagen, zodat bijkomende 
elektronische beschermengelen een welkome 
hulp zijn. De drieassers van de Arocs hebben 
recht op de Active Brake Assist 4, een systeem 
dat de wagen tot stilstand kan brengen om 
een ongeval te voorkomen. ABA 4 is ook in 
staat om voetgangers te herkennen. Optioneel 

is er een systeem dat de bandendruk contro-
leert. Het geeft ook aan welke bandendruk 
moet toegepast worden in functie van de bui-
tentemperatuur.  

Jan voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

De afwerking van het dashboard is zonder meer uitstekend.

De HAD is een vertrekhulp die veel voordelen biedt.
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Komt er een testtruck 

uit het zonnige zuiden 

naar ons deel van Europa, 

krijgen we een vliegende 

storm voorgeschoteld. Geen 

makkelijke taak om dan 

een laag brandstofverbruik 

neer te zetten, want de 

weerstand van stormwind 

is natuurlijk een heel stuk 

groter dan onder gewone 

omstandigheden. Maar deze 

Stralis was niet door slecht 

weer uit zijn humeur te 

brengen.

Test: Iveco Stralis Hi-WayXP 480

Door de wind, 
door de regen…

De Ardennenroute is altijd al een bijzon-
der veeleisend gegeven geweest voor 
een testtruck, bij slecht weer wordt 

het er zeker niet makkelijker op. Toen we ’s 
ochtends in Ranst vertrokken, bij 14°C en ho-
rizontale regen, moest je het portier al goed 
vasthouden bij het instappen. Op de Hoge Ve-
nen werd het alleen maar erger…

Maar goed, op het eerste gezicht valt het niet 
op, maar onder zijn ondertussen bekende ui-
terlijk heeft Iveco de Stralis grondig aangepakt. 
Die evolutie zien we bij wel meer vrachtwa-
genmerken: eerst werd er geïnvesteerd in het 
behalen van euro 6, nu worden de wagens 
verder verfijnd en zuiniger gemaakt. Iveco 

volgt die logica ook, en de aanpassingen aan 
de Stralis zijn onderhuids niet min. De meeste 
aandacht ging uiteraard naar de aandrijflijn, 
die voortaan ook beroep doet op de ZF Traxon. 
Het is publiek geheim dat de motorenontwik-
keling van Iveco en de R&D faciliteiten van ZF 
in dezelfde Duitse regio liggen en dan nog op 
korte afstand van elkaar. Dat merk je van bij 
de eerste meters die je met deze Stralis rijdt: 
de integratie tussen motor en versnellingsbak 
is zonder meer perfect. Het schakelen verloopt 
zo vlot, dat je eerst denkt om met een truck 
van meer dan 500 pk onderweg te zijn. De 
Traxon gaat bij Iveco onder de benaming Hi-
Tronix door het leven. 

TRUCK   
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voudiger maakt. Achter het stuur merk je in-
derdaad dat de elektronica snel en vlot werkt, 
maar de menu’s waar je door moet om toe-
gang tot bepaalde functies te krijgen, zouden 
iets eenvoudiger mogen zijn. De displays die 
worden gebruikt zijn goed leesbaar en maken 
gebruik van heldere kleuren, wat erg fraai is. 
Het past een beetje in de nieuwe filosofie van 
Iveco, waarbij je een aantal luxe-opties kan 

versturen. De elektronica aan boord spreekt al-
lemaal dezelfde computertaal, zodat alles snel 
en vlot reageert. Als chauffeur zal het je waar-
schijnlijk helemaal worst wezen, maar je krijgt 
er wel een truck door die snel en accuraat re-
ageert als je op een schakelaar duwt of wil 
schakelen. Op het chassis zelf is alles zo over-
zichtelijk mogelijk gemaakt, wat eventuele 
herstellingen of gewoon onderhoud fors een-

Naast de aandrijflijn werd er nog heel wat 
werk verzet aan de achterasophanging, maar 
ook de achteras werd vernieuwd. Daarbij werd 
gebruik gemaakt van een langere brugverhou-
ding, waardoor het motortoerental en brand-
stofverbruik werden verlaagd. De testwagen 
had een brugverhouding van 1 op 2,64. Het 
geheel van achteras en achterasophanging is 
bovendien 45 kg lichter ten opzichte van de 
voorganger. 

Ook de lay-out van het onderstel werd gron-
dig aangepakt, met het Hi-Mux systeem als 
specifieke vernieuwing. Dat is een compleet 
nieuwe elektronische architectuur, die toelaat 
om tweemaal zo snel als vroeger gegevens te 

Met 480 pk in het vooronder is dit een erg vlot rijdende truck.

De ZF Traxon wordt met deze grijze knoppen bediend.



38 TRANSPORAMA • 384

TRUCK   

De instrumenten zijn redelijk afleesbaar, maar klokken en centraal scherm zouden groter mogen zijn.

Het kleurenscherm van de radio/navigatie staat naar de chauffeur geneigd.
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de Cursor 11 van 420 en 460 pk geen beroep 
meer doen op EGR. Iveco doet dus alleen nog 
beroep op AdBlue-injectie of SCR om aan euro 
6 te voldoen. Dat levert een aantal niet te 
verwaarlozen voordelen op: langere oliewis-
selintervallen, omdat er geen uitlaatgas terug 
in de cilinders wordt gevoerd. De hoeveelheid 
olie en dus het eigen gewicht van de motor 
kunnen dan ook verlaagd worden. In de 480 
pk uitvoering, waar we mee reden, wordt een 
heel klein deel van de uitlaatgassen alsnog te-
rug in de cilinders gevoerd. Door alle ingrepen 
wordt de uitlaatgastemperatuur hoog gehou-
den, zodat de filters niet meer moeten worden 
geregenereerd. 

De testwagen woog 39.320 kg in totaal, waar-
mee Iveco naar mijn smaak een paar honderd 
kilo korting nam op ons standaard testritge-
wicht van 40 ton, maar goed…

De Stralis is een truck die aan de buitenzijde 
knap oogt, met de fraaie koplampclusters en 
het matzwarte masker springt deze wagen 
er toch wel uit. De cabine, met haar relatief 
schuine voorruit en wijkende daklijn is mooi 
vormgegeven. 

aanvinken die je tot voor kort alleen in per-
sonenwagens kon bestellen: LED-koplampen, 
centrale vergrendeling met afstandsbedie-
ning en het automatisch inschakelen van de 
alarmknipperlichten bij het uitvoeren van een 
noodstop. Je kan ook een verwarmde en/of 
geventileerde chauffeursstoel kiezen. Het bed 
bij Iveco is 80 cm breed, 2m lang en de matras 
ligt op een houten lattenbodem. De koelkast 
heeft een inhoud van 50 liter en is tijdens het 
rijden goed te bereiken.

TESTWAGEN
De testwagen was een XP 480, wat concreet 
betekent dat de trekker de krachtigste ver-
sie is van de Cursor 11. Goed voor 353 kW 
of 480 pk en met een koppel van 2.300 Nm 
is dit een krachtbron die een bijzonder groot 
deel van het Europese transportwerk voor zijn 
rekening kan nemen. De Cursor motoren wa-
ren bij hun lancering trendsetters: de kleinere 
cilinderinhoud leverde hier en daar wel eens 
een schampere opmerking op. Ondertussen is 
er geen truckmerk meer dat geen 10 of 11 
liter in het gamma heeft. Iveco heeft daar 
dus echt bakens verzet. De krachtbron kreeg 
trouwens een fikse verjongingskuur, waarbij 

TECHNISCHE FICHE

Iveco  
AS440S48 T/P Stralis XP 480

Testdatum  6 juni

Temperatuur  bij vertrek 14°C,  

aankomst 22°C

Weersomstandigheden  

stormachtig, stortbuien

Afstand 429,7 km in test

Testresultaten

Gemiddelde snelheid,  

met correctiefactor 70,7 km/u

Verbruik tussen Antwerpen en Barchon 

(relatief vlak) 28,7 l/100,  

 gemiddelde snelheid 76 km/u

Verbruik complete test 31,3 l/100 km

Totaal AdBlue verbruik 10,14 l

Acceleraties 0 – 50 km/u : 25,12 

0 – 60 km/u : 33,13 

0 – 85 km/u : 1’02” 74/100ste

Geluidsmeting Stationair: 65 dB(A) 

85 km/u: 74 dB(A) 

Piek: 81 dB(A)

Iveco

Type: T 440 4 x 2 T Optifuel E6

Cabine standaard

Wielbasis 3.800 mm

Motor Cursor 11

Vermogen 480 pk (353 kW)  

van 1.550 tot 1.900 omw/min

Koppel 2.500 Nm van 950 tot 1.350 omw/

min

Boring x slag 128 x 144 mm

Compressie geen opgave

Versnellingsbak ZF Traxon 12 TX 2210 TD

Brugverhouding 1 op 3,36

Tankinhoud 290 liter (testtank met 

ontluchting)

AdBluetank 50 liter

De treden staan zeer goed opgesteld. De spiegels staan goed opgesteld, er is geen hinder van  
de spiegelhuizen op ronde punten.
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menu’s van de boordcomputer. Dat is jammer, 
want Iveco stelt een heel aantal functies ter 
beschikking in een fraai kleurenscherm. Als je 
de logica eenmaal doorhebt, is alles makkelijk 
terug te vinden, maar het duurt wel even voor 
je het snapt.

RIJDEN
Bij het vertrek merk je meteen dat Iveco veel 
aandacht heeft besteed aan de aandrijflijn. De 
wagen trekt vinnig op en we hebben onder-
weg nooit om trekkracht verlegen gezeten. 
Een 13 liter werd met andere woorden zeker 
niet gemist. De nieuwe Traxon krijgt van de 
Cursor 11 2.300 Nm ter beschikking, voldoen-
de trekkracht om hellingen in de Ardennen te 
beslechten. Op de steile klim van Luik naar 
Barchon werden we door druk verkeer jammer 
genoeg gehinderd, maar deze Stralis hoeft niet 
te blozen als het op klimvermogen aankomt. 
De versnellingsbak en motor werken daar per-
fect samen. Het valt ook op dat de truck vlotter 
en soms langer gebruik maakt van de Ecoroll-
functie, waarbij je met stationair draaiende 
motor op lichte afdalingen gebruikt maakt van 
het uitrollen van de truck. Dat levert natuurlijk 
een bijkomende besparing op.

De zit in de Recaro-stoelen is goed, naar mijn 
mening zou de zitting iets langer mogen zijn, 
maar dat is voor een deel persoonlijke smaak. 
Het stuurwiel is makkelijk te verstellen en alle 
knoppen zijn logisch geordend en zitten on-
der handbereik. Minder logisch vinden we de 

De instap in de Stralis is goed, met perfect 
geplaatste treden. Klein nadeel is een steun, 
midden op de handgreep. Ik stoot er om één 
of andere reden altijd mijn vingers aan. Het 
spreekwoord over de steen en de ezel, komt 
dan wel eens ter sprake...

TRUCK   

Veel opbergmogelijkheden in de Hi-Way.

Op dit tafeltje aan het voeteneinde van het bed kan je je laptop kwijt.
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Tijdens de testrit werd het weer eigenlijk al-
leen maar slechter en slechter. Het verbruik 
moet dan ook in dat verband gezien worden: 

onder betere omstandigheden hadden we 
waarschijnlijk een stuk minder door de injec-
toren gejaagd. Toch is een verbruik van 31,3 

/100 km zeker een cijfer dat mag gezien wor-
den. De Stralis XP 480 zet hiermee een dege-
lijk resultaat neer. 

Jan voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

De fraaie koplampencluster. Aerodynamische verfijning: de zonneklep laat de rijwind door. De zitting van de Recaro-stoelen zou iets langer mogen zijn.

We trokken een gestroomlijnde trailer.
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Je krijgt niet iedere dag kans 

om met twee CEO’s aan tafel 

te zitten: Bruno Blin van 

Renault Trucks en Martin 

Lundstedt van Volvo Trucks 

maakten tijdens een bezoek 

aan België tijd voor de 

vakpers. We kregen de kans 

om een paar pittige vragen 

te stellen.

Interview met de CEO’s van 
Volvo en Renault Trucks : 
klanten aan het stuur

Martin Lundstedt krijgt een behoorlijk 
formidabele taak voorgeschoteld: 
het rendement van Volvo Trucks 

verhogen. In de voorbije decennia doorliep 
Volvo Trucks verschillende fases: aankopen 
van bijkomende merken (waaronder Renault 
Trucks), daarna het samenvoegen van de 
verschillende onderdelen tot één bedrijf. Nu 
moet dat bedrijf voldoende meerwaarde bie-
den aan de aandeelhouders, weet ook dhr. 
Lundstedt: “We hebben wereldwijd 4 grote 
merken, die ieder op hun eigen markt met 
een aantal bijzondere troeven naar voor kun-

nen komen. We moeten die eigenschappen 
per merk uitspelen. Zo heeft Renault Trucks 
momenteel het modernste platform op de 
markt, wat toelaat een groot aantal sterke 
punten uit te spelen tegenover de klanten. De 
T-Range kent veel succes omdat we daar een 
specifieke strategie volgen.”

MERKEN ALS MOTOR VAN 
ONTWIKKELING
“De merken trekken de verdere ontwikke-
lingen bij Volvo Trucks en Renault Trucks. We 
weten dat de markt groter is dan onze twee 

TRUCK   

Martin Lundstedt zal het rendement van Volvo Trucks voor de aandeelhouders 
moeten verhogen.

Bruno Blin kan met T-Range terugvallen op de wagen met het 
meest moderne platform op de markt.
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in de mijnbouw in een aantal tropische landen. 
Constant overbeladen, onverharde wegen, dag 
en nacht ingezet in ploegendienst...
geen pretje voor de trucks. Bovendien willen 
de klanten die deze wagens inzetten ook kun-
nen rekenen op hun trucks. Dat betekent voor 
ons dat we heel radicaal moeten kiezen voor 
de best mogelijke kwaliteit,” vult dhr. Blin ver-
der aan. 

KLANTEN LATEN RIJDEN
“We laten klanten graag rijden met onze 
trucks. Bedoeling is een lange termijn relatie 
uit te bouwen met de klant,” stelt dhr. Lund-
stedt. “We moeten hen stap voor stap over-
tuigen om voor ons te kiezen. Een klant die 
één keer een Renault of Volvo koopt en dan 
nooit meer terug komt, is niet waar we naar 
op zoek zijn. Een goed voorbeeld van die aan-
pak is trouwens hier op de Belgische markt 
terug te vinden. België heeft een bijzonder 
veeleisende transportmarkt: een voortdurend 
tekort aan chauffeurs, grote verkeersdrukte, 
veel logistieke activiteit door de Noordzeeha-
vens, veel doorgaand verkeer... De Belgische 
transporteurs en chauffeurs zijn dan ook erg 
veeleisend. Ze willen een zuinige, veilige en 
comfortabele truck. Volvo Trucks kan hier te-
rugvallen op een bijzonder sterk netwerk van 
dealers, met bijzonder goed personeel. We or-
ganiseren ieder jaar een Europese competitie 
voor de technici van onze dealers en de Bel-
gische deelnemers halen ieder jaar de finale.”
Renault Trucks speelt trouwens op dezelfde 
strategie in ons land: door het aantrekken 
van een aantal nieuwe dealers met een zeer 
goede reputatie, zal het merk in de komende 
jaren zijn marktaandeel verder en verder kun-
nen uitbouwen.  

Jan voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

merken. We bezoeken de klanten geregeld, 
om te weten te komen wat de klant precies 
wil, zien hoe hij zijn geld verdient met vracht-
wagens en hoe we beter kunnen meewerken 
aan zijn resultaten. De groei van Renault Trucks 
in de markt is voor ons dan ook veel belang-
rijker dan de positie die het merk in de markt 
zou innemen ten opzichte van Volvo Trucks. 
Omdat we de sterke punten van ieder merk 
willen naar voor schuiven, zijn we geen di-
recte concurrenten.”

Bruno Blin, CEO van Renault Trucks beaamt 
dat: “We doen ons best om de job van onze 
klanten tot in de diepte te leren kennen. Dat 
kan alleen maar door contact te onderhou-
den met de klanten. Ook bij hen verandert 
de markt immers snel. We willen dus wagens 
aanbieden die door de transporteur om ver-
schillende redenen kunnen worden gekozen. 
Het lage verbruik is natuurlijk belangrijk, maar 
ook de diensten waarmee zowel de vloot als 
de chauffeur worden ondersteund, spelen een 
belangrijke rol. Het is ook bijzonder belangrijk 
dat de chauffeur tevreden is over zijn truck: 
comfort, uitstraling en prestaties van de T-
Range zorgen er voor dat de chauffeur trots is 
op zijn Renault Truck en dat hij bij zijn baas wil 
blijven werken. Een chauffeur die een hoog-
waardige truck aangeboden krijgt, zal immers 
minder snel geneigd zijn andere horizonten op 
te zoeken.”

DE MARKT WORDT DIVERSER
“De werkvoorwaarden voor vrachtwagens 
worden ook steeds diverser. Dat betekent dat 
we in staat moeten zijn om tot in de details 
in te gaan op de vragen van klanten. Wie een 
bijzonder robuuste truck wil, kan bij Renault 
Trucks terecht voor een K Xtrem. Deze wagens 
rijden onder de meest zware omstandigheden 
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Op de eerste dag van 

Busworld 2018 heeft de 

VDL Citea SLFA-181 Electric 

de Sustainable Urban Bus 

2018 award gewonnen. Als 

Europees marktleider in 

elektrisch openbaar vervoer 

onderstreept de award het 

niveau dat de elektrische 

Citea inmiddels heeft. 

VDL Bus & Coach  
wint Sustainable Urban 
Bus 2018 award

De brede keuze in voertuiglengte en 
de grote passagierscapaciteit van 
de gelede 18 meter variant laat zien 

dat duurzame alternatieven voor openbaar 
busvervoer nu al voorhanden zijn. Dat VDL 
daarbij afhankelijk van de operationele mo-
gelijkheden verschillende oplossingen voor 
zowel snel- als langzaam laden voorhanden 
heeft, wordt ook als een belangrijk pluspunt 
beschouwd. Het toekennen van deze award 
onderstreept de keuze die VDL heeft gemaakt 
om in te zetten op zero emissie openbaar 
vervoer. Daarmee is de ontwikkeling van 
een duurzaam openbaar vervoer systeem op 
volle stoom en is VDL Bus & Coach er trots 
op om in deze transitie voorop te lopen. Wij 

willen graag onze klanten bedanken voor hun 
vertrouwen en samenwerking. Hun sterke 
verbondenheid met duurzaamheid op een 
operationeel niveau heeft zeker bijgedragen 
aan het winnen van deze speciale prijs. 

VDL CITEA ELECTRIC 
De VDL Citea Electric range bestaat uit verschil-
lende openbaar vervoer bussen voorzien van 
een elektrische aandrijflijn. Met deze stille en 
efficiënte bussen is zero emissie openbaar ver-
voer nu al te realiseren. De range bestaat uit 
lengte varianten van 9,9 meter low entry, 12 
meter low floor en 18 meter gelede bussen. De 
keuze in batterijsystemen met een capaciteit 
van 85 kWh tot 248 kWh maakt het mogelijk 

Op Busworld heeft de VDL Citea SLFA-181 Electric  
de Sustainable Urban Bus 2018 award gewonnen.

BUS   
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Busworld Ecology Label. Dit label is een duide-
lijke aanwijzing dat volledig elektrische bussen 
de ultieme oplossing zijn voor stedelijke mobi-
liteit. De VDL bussen uitgerust met een snel-
laadsysteem scoren zeer goed op het gebied 
van milieuvriendelijke prestaties. De kleine 
batterijpakketten verminderen de ecologische 
voetafdruk drastisch in vergelijking met bussen 
met grote batterijpakketten.  

elektrische voertuigen al meer dan 4.500.000 
km afgelegd in operatie. Elektromobiliteit is 
een belangrijke ontwikkeling in het stads- en 
streekvervoer. Elektrische bussen in grote ste-
den leveren een bijdrage aan een schoner mi-
lieu, een lager energieverbruik en een stillere, 
gezondere leefomgeving. 

VDL CITEA SLF ELECTRIC WINT 
BUSWORLD ECOLOGY LABEL 
De VDL Citea SLF-120 Electric is tijdens de Bus-
world award prijsuitreiking bekroond met het 

elke operatie elektrisch uit te voeren. Dege-
lijke oplossingen voor klimaat systemen met 
keuze in warmtepompen en bijverwarming 
waarborgen een hoog comfortlevel. Verschil-
lende opties voor het laden van de batterijen, 
met een focus op snel-laden, maakt operaties 
van meer dan 400 km per dag mogelijk. De er-
varing opgedaan met systeem integratie, van 
grid tot bus inzet, maakt het voor VDL mogelijk 
complete systeem oplossingen te bieden voor 
de transitie van een diesel operatie naar zero 
emissie. Met meer dan 4,5 miljoen kilometers 
ervaring en meer dan 200 elektrische bussen 
in dagelijkse operatie aan het eind van 2017, 
de Citea Electric range is reeds vandaag klaar 
voor de toekomst. 

SUSTAINABLE  
BUS OF THE YEAR AWARD 
De prijs, geïnitieerd vanuit het Italiaanse tijd-
schrift Autobus, in samenwerking met de 
Politecnico Universiteit van Milaan (vertegen-
woordigd door professor Giulio Ceppi), is ver-
deeld in drie categorieën: Urban, Intercity en 
Coach. Opgericht in 2016, is het de eerste en 
enige Europese prijs die duurzaamheid erkent 
op het gebied van bussen. De prijs die voor 
de tweede keer is uitgereikt, heeft aan glans 
gewonnen onder meer doordat een internati-
onale jury betrokken is. Deze jury bestaat uit 
het Franse tijdschrift Mobilités Magazine (Jean-
Philippe Pastra), het Duitse redactiebureau Ntt 
(Wolfgang Tschakaert, mede organisator van 
de internationale Bus & Coach competitie) en 
het Oostenrijkse tijdschrift 1BUS (Ernst Müller). 

VERVOLGOPDRACHT VAN  
5 VDL CITEA’S ELECTRIC VOOR 
STADTWERKE MÜNSTER 

Op dinsdag 10 oktober 2017 werd VDL Bus & 
Coach de levering gegund van nog eens vijf 
Citea’s SLF-120 Electric aan Stadtwerke Mün-
ster. VDL Bus & Coach is bijzonder trots op 
deze vervolgopdracht, met name omdat deze 
het bewijs is dat elektrische bussen ook in de 
dagelijkse praktijk overtuigend kunnen zijn. 
Na een testfase van bijna twee jaar van de 
eerste vijf elektrische voertuigen in het kader 
van de projecten SEB (Schnellladesysteme 
für Elektrobusse im ÖPNV - snellaadsystemen 
voor elektrische bussen in het stads- en streek-
vervoer) en ZeEUS (Zero Emission Urban Bus 
System) konden zowel Stadtwerke Münster 
als VDL waardevolle, praktische informatie en 
ervaringen verzamelen over het gebruik van 
elektrische bussystemen in een stedelijke om-
geving. VDL Bus & Coach heeft tot nu toe met 

De VDL Citea SLF-120 Electric is tijdens de Busworld award prijsuitreiking bekroond met  
het Busworld Ecology Label.

Op dinsdag 10 oktober 2017 werd VDL Bus & Coach de levering gegund van nog eens vijf Citea’s SLF-120 Electric 
aan Stadtwerke Münster.
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Deze schuifvloertrailer, met 

gelast chassis, is uitermate 

geschikt voor het zwaardere 

werk en kan worden geleverd 

met veel opties. Verder 

wist het bedrijf uit het 

Nederlandse Axel 5 trailers te 

leveren in Wit-Rusland.

TRAILER   

Kraker: K-Force HD en export naar Wit-Rusland

Kraker Trailers brengt 
een nieuwe innovatie op 
de markt: de K-Force HD

In 2016 introduceerde Kraker Trailers de K-
Force en luidde daarmee de nieuwe gene-
ratie schuifvloertrailers in. De geschroefde 

K-Force zorgde voor opschudding in trans-
portland. Kraker Trailers heeft inmiddels hon-

derden trailers van dit type verkocht in heel 
Europa en daarbuiten. Nu voegt de Masters 
in Moving Floor Trailers een nieuwe trailer toe 
aan het gamma: de K-Force HD, voor heavy 
duty off road.

De K-Force HD is ontworpen voor zwaar werk.
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K-FORCE HD MET GELAST CHASSIS
In sommige bedrijfstakken, zoals bos- en land-
bouw en de afvalsector, worden de trailers 
ingezet onder extreme omstandigheden. Voor 
deze extremiteiten kan een Kraker-klant nu 
kiezen voor K-Force HD, met een gelast chas-
sis. Met dit nieuwe type tilt Kraker Trailers het 
bouwen op klantspecificatie naar een nieuw 
niveau: de K-Force HD kan met veel opties 
worden geleverd, zoals een afwijkende wiel-
basis, gestuurd en met 10 tons-assen. Ook kan 
de K-Force HD in een kortere uitvoering wor-
den geleverd. De keuze is aan de klant. 

De kenmerken van de K-Force zijn:
• geschroefd chassis
• geschroefde laadbak
• vaste maatvoering
• met beperkte opties leverbaar
• laag eigen gewicht: 7.350 kg

De kenmerken van de K-Force HD zijn:
• gelast chassis
• de volledig gelaste zijwanden, deuren, kop-

schot en dwarsliggers worden d.m.v. bouten 
met elkaar verbonden 

• meer mogelijkheden m.b.t. lengte, schotel-
hoogte en bandenmaat

• met meer opties leverbaar
• + 200 kg

VERKOOP EN PRODUCTIE 
VAN VIJF CF-ISO’S VOOR 
BELTRANSWAYS
Export manager Rico Koops van Kraker Trailers 
trok de kar van dit CF-ISO-project, dat een aan-
tal maanden in beslag heeft genomen. “Er wa-
ren verschillende partijen bij betrokken. Niet 
alleen Beltransways, maar ook de leverancier 
van de koelmotoren. Beltransways had een 
uitgesproken voorkeur voor welke koelmotor 

er moest worden gemonteerd en dus zijn we 
met die producent aan tafel gaan zitten.”

De CF-ISO’s worden getrokken door vijf nieuwe 
Scania’s, die dinsdag door de chauffeurs van 
Beltransways zijn afgehaald bij de Scania-fa-
briek in Zwolle.

WANDEN, DEUREN EN KOPSCHOT 
GEÏSOLEERD
De vijf koeltrailers van Beltransways hebben 
geïsoleerde wanden en deuren en een geïso-
leerd kopschot. Dit maakt de trailers geschikt 
voor geconditioneerd vervoer, niet voor bevro-
ren producten. Ook is dit type geschikt voor 
vorstgevoelige producten en lading die kan 
aanvriezen in landen waar de temperatuur 
flink kan dalen. Beltransways zet de trailers 
in voor transport van versproducten, in een 
klimaat waar het ‘s zomers erg warm en ‘s 

De K-Force HD trailers kunnen ook met 10 tons-assen worden uitgerust.
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winter zeer koud is. De koelmotoren zorgen 
voor een stabiele temperatuur, ongeacht het 
seizoen. Kraker levert, onder de naam CF-ISO 
Full, ook een versie waarbij tevens de vloer is 
geïsoleerd en waarmee wel bevroren produc-
ten worden vervoerd. De CF-ISO Full wordt ge-
leverd met een FNA-koelcertificaat (0,50 W/
m2). De CF-ISO en CF-ISO Full zijn net zoals alle 
andere Kraker-schuifvloertrailers flexibel inzet-
baar en naast het koeltransport geschikt voor 
transport van andere goederen.

TYPEGOEDKEURING
Een horde die genomen moet worden bij le-
vering in landen die niet tot de Europese Unie 
behoren is het verkrijgen van de typegoedkeu-
ring. Kraker Trailers heeft voor vrijwel alle ty-
pes deze goedkeuring waardoor het traject om 
de voertuigen op kenteken te krijgen soepel 
verliep.

Het chassis is, in tegenstelling met andere K-Force trailers, gelast en niet gebout.

In 2016 introduceerde Kraker Trailers de K-Force en luidde daarmee de nieuwe generatie schuifvloertrailers in.

TRAILER   
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BELTRANSWAYS
Beltransways is met een kleine 150 combina-
ties een bedrijf van formaat en rijdt vanuit Rus-
land, Wit-Rusland en Kazachstan naar diverse 

Europese landen, waaronder Nederland, Duits-
land en Zwitserland en vice versa.

Met de aankoop van de vijf geïsoleerde Kra-

ker-schuifvloertrailers heeft Beltransways een 
grote stap gedaan in efficiency en multifunc-
tionaliteit.  

De vijf koeltrailers van Beltransways hebben geïsoleerde 
wanden en deuren en een geïsoleerd kopschot.

De wagens zijn geschikt voor geconditioneerd vervoer. Het eigen gewicht is laag gebleven.
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 Test: Scania R450 nextgen

 Test: Volvo FE 

 Peach State Freightliner

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

 Autosalon Brussel  
 12 tot 21 januari 2018

 IAA Hannover  
 20 tot 27 september

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

AGENDA

AGENDA   

IN DE VOLGENDE TRANSPORAMA





As met unieke dubbele vering 
Veiliger, meer spoorstabiliteit en minder slijtage – 
dit is het economisch transporteren van nu! 

Alles van dezelfde fabrikant in de vertrouwde 
topkwaliteit van Kögel 
Trailer en as: optimaal op elkaar afgestemd – duurzaam, 
onderhoudsarm en met een betrouwbaarheid waar uw 
transportbusiness op kan bouwen!

Bestel nu een Kögel trailer met KTA – 
en rij beter.

Ontvang de Early 

Bird-bonus – bestel 

voor 31 januari 2018!

De nieuwe Kögel traileras KTA:   

betrouwbaar onder de zwaarste omstandigheden.

www.koegel.nl
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