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A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

Zowel experts als vakjury zĳ n het eens: De nieuwe DAF CF en XF bieden een 

brandstofbesparing van maar liefst 7%, een uitstekend comfort en een 

excellente wendbaarheid. Rĳ  de beste truck ter wereld en ervaar het zelf. 

Kĳ k voor meer informatie op www.daf.be
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» UW VOORDEEL IN SERVICE
 Persoonlijk en op maat gemaakte informatie 
 over alle tol-vragen. Wij nemen de tijd voor u!

» UW VOORDEEL IN GELD
  Geen service-, jaarlijkse of extra kosten. 
 Elke 12 maanden krijgt u 0,3 % restitutie.

» UW VOORDEEL IN WAGENPARKMANAGEMENT
 Beheer en organisatie gemakkelijk gemaakt in 
 de SelfCare Portal op www.go-maut.at

» UW VOORDEEL IN TIJD
 De gehele tolfactuur snel in één oogopslag – zonder 
 verschillende facturen te vergelijken. Kies tussen 
 maandelijkse, 14-daagse of wekelijkse facturering.

TOLHEFFING IN OOSTENRIJK  
voor voertuigen boven 3,5 t
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Thomas Pferr benoemd tot voorzitter 
van de Raad van bestuur van Satellic
ELISABETH VERBRUGGE NEEMT ZIJN FUNCTIE ALS CEO OVER
	
Satellic	 NV	 maakt	 met	 genoegen	 de	 be-
noeming	 van	 Thomas	 Pferr	 tot	 voorzitter	
van	de	Raad	van	bestuur	en	van	Elisabeth		
Verbrugge	 tot	 CEO	 bekend.	 Beide	 benoe-
mingen	gaan	in	per	1	juli	2018.
Elisabeth	 Verbrugge,	 die	 momenteel	 de	
functie	 van	 Head	 of	 Procurement,	 Sup-
plier	 &	 Contract	 Management	 vervult,	 is	
sinds	 2016	 een	 vooraanstaand	 lid	 van	 het	
managementteam	 van	 Satellic.	 Ze	 neemt	
de	functie	van	CEO	over	van	Thomas	Pferr,	
die	vanaf	het	begin	 leiding	heeft	gegeven	
aan	 het	 tolproject	 in	 België,	 eerst	 als	 CTO	
en	later	als	CEO.	Onder	leiding	van	Thomas	
is	Satellic	geëvolueerd	van	een	project	naar	
een	 volwassen	 onderneming	 die	 een	 zeer	
geavanceerd	 tolsysteem	 levert,	 dat	 alge-
meen	wordt	beschouwd	als	het	model	voor	
het	 geïntegreerde	 Europese	 tolproject.	 Zijn	

bijzondere	commitment	aan	Satellic	blijft	be-
staan	aangezien	hij	met	ingang	van	1	juli	2018	
het	 voorzitterschap	van	de	Raad	van	bestuur	
aanvaardt.
Bij	 de	 aankondiging	 van	 de	 benoeming	 van	
Elisabeth	 Verbrugge	 sprak	 Thomas	 Pferr	 als	
volgt:	 “Elisabeth	 is	 een	 uitzonderlijk	 leider.	
Haar	 buitengewone	 staat	 van	 dienst	 bij	 de	
transformatie	van	onze	processen	voor	inkoop	
en	contractmanagement	heeft	haar	een	breed	
perspectief	op	ons	programma	voor	Business	
Partners	 opgeleverd,	 hetgeen	 zonder	 twijfel	
een	groot	voordeel	zal	zijn	in	een	markt	met	
steeds	 intensievere	 concurrentie.	 Elisabeth	 is	
niet	alleen	een	briljante	collega,	maar	ook	een	
geweldige	 vriend.	 Het	 is	 mij	 persoonlijk	 een	
groot	genoegen	om	de	 teugels	 in	handen	 te	
geven	van	zo'n	uitzonderlijk	leider.”
Naar	 aanleiding	 van	 haar	 benoeming	 zei		

Elisabeth	het	volgende:	“De	afgelopen	jaren	
is	Satellic	uitgegroeid	tot	een	gerenommeer-
de	speler	in	deze	marktsector	en	hebben	we	
een	 team	 van	 getalenteerde	 professionals	
opgebouwd	 met	 een	 uitstekende	 bedrijfs-
cultuur.	Het	was	mij	een	voorrecht	en	een	
groot	genoegen	om	 tijdens	dit	 traject	met	
Thomas	 te	mogen	werken.	 Ik	 verheug	me	
erop	 de	 leiding	 over	 te	 nemen	 en	 Satellic	
verder	te	begeleiden	op	weg	naar	de	toe-
komst.	We	hebben	te	maken	met	een	snel	
veranderende	 markt	 en	 we	 moeten	 ons	
blijven	focussen	op	de	continue	verbetering	
van	de	 klantervaring.	 Ik	 kijk	 ernaar	 uit	 om	
onze	 successen	 verder	 uit	 te	 bouwen,	 sa-
men	met	mijn	collega's	bij	Satellic.”
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GROEIEN VANUIT 
BEPERKING…
Voor	wie	in	de	transportwereld	actief	is	en	het	nog	niet	heeft	gemerkt,	het	is	officieel	

zover:	 er	 zijn	 te	 weinig	 vrachtwagenchauffeurs	 om	 de	 vraag	 naar	 vervoer	 van	 de	

bedrijven	 in	 te	 vullen.	 Dat	 er	 al	 jaren	 te	 weinig	 instroom	 is,	 weten	 lezers	 van	 dit	

blad	maar	al	 te	goed,	want	Transporama	pent	dit	al	 jaar	en	dag	 in	zijn	kolommen.	

Ondertussen	is	de	werkelijkheid	op	de	deur	komen	kloppen	en	zijn	er	dus	te	weinig	

chauffeurs.

De	reacties	op	dat	feit	zijn	nogal	verschillend.	Zo	hoorde	ik	op	de	eerste	editie	van	We	

Are	Transport	dat	chauffeurs	niet	gemotiveerd	kunnen	worden	met	een	hoger	loon.	Voor	

alle	duidelijkheid:	het	ging	om	een	ernstige	bewering.	Niet	om	een	flauwe	mop	of	zo.	

Ik	 denk	 persoonlijk	 dat	 mensen	 die	 met	 een	 trekker	 van	 meer	 dan	 100.000	 euro	

rondrijden,	gekoppeld	aan	een	trailer	die	daar	nog	een	verschillende	tienduizenden	

euro’s	 aan	 toe	 voegt,	 recht	 hebben	op	een	eerlijk	 loon.	Maar	 blijkbaar	 is	 nog	niet	

iedereen	 bij	 zijn	 zinnen	 gekomen.	 Want	 hoe	 wil	 je	 in	 hemelsnaam	 dat	 jongeren	

kiezen	voor	een	loopbaan	als	chauffeur,	als	er	geen	sprake	is	van	een	behoorlijk	loon?	

Ik	 spreek	 geregeld	met	 jonge	 chauffeurs,	 die	 aangeven	 dat	 je	 redelijk	 je	 kost	 kan	

verdienen	als	vrachtwagenchauffeur,	maar	dat	 ze	allemaal	hebben	onderschat	hoe	

lang	de	uren	zijn,	hoe	groot	de	verantwoordelijkheid	en	vooral	hoeveel	administratie	

erbij	komt	kijken.	

Dan	 hebben	 we	 het	 nog	 niet	 eens	 over	 de	 eeuwige	 files	 op	 onze	 wegen	 en	

vooral	 de	 veiligheid	 van	 de	 chauffeurs.	 Moderne	 trucks	 behoren	 tot	 de	 veiligste	

transportmiddelen	ter	wereld,	maar	op	de	parkings	van	Europa	moet	je	uit	je	doppen	

kijken	 voor	 transmigranten,	 waarvan	 sommigen	 behoorlijk	 agressief	 uit	 de	 hoek	

kunnen	komen.	

Om	jongeren	te	motiveren,	 is	een	goed	loon	op	zich	misschien	onvoldoende,	maar	

het	 is	wel	een	basisvoorwaarde.	Het	wordt	dan	ook	hoog	tijd	dat	de	verladers	zich	

realiseren	dat	een	veilig	en	milieuvriendelijk	transport	van	goederen	over	de	weg	een	

eerlijk	tarief	vereist.	Zodat	met	dat	tarief	een	goed	loon	aan	de	chauffeur	kan	worden	

uitbetaald.

Hoofdredacteur
Jan	Voet

PICK-UP
AWARD
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De nieuwe Sprinter is 

voor de doorsnee Belg 

waarschijnlijk nauwelijks 

te onderscheiden van zijn 

succesvolle voorganger: 

meest opvallende uiterlijke 

kenmerk zijn de kleinere 

voorlichten, LED verlichting 

laat dat nu eenmaal toe. 

Maar in een wereld waar 

alles moet verbonden 

zijn, spant de nieuwe 

Sprinter de kroon: zelfs 

een internetverbinding is 

standaard. Mercedes spreekt 

over een volledig verbonden 

bestelwagen met holistische 

oplossingen.

Nieuwe Mercedes-Benz 
Sprinter
Verbonden!

VAN   

Van	de	Sprinter	zijn	sinds	zijn	introductie	
in	1995	3,4	mio	stuks	gebouwd.	Opval-
lend	is	dat	er	vorig	jaar	een	recordaan-

tal	werd	 afgeleverd:	 nooit	 eerder	werden	er	
om	en	 bij	 de	 200.000	 stuks	 in	 één	 jaar	 ge-
leverd.	Dat	komt	omdat	de	Sprinter	 intussen	
bezig	 is	 met	 de	 verovering	 van	 de	 wereld,	
waar	hij	vroeger	voornamelijk	in	Europa	werd	
verkocht.	 In	de	VS	en	op	andere	continenten	
groeit	zijn	marktaandeel	boven	verwachting.
Smart	hardware
De	jongste	versie	wordt	door	Mercedes	Smart	
hardware	 genoemd:	 hij	 moet	 een	 antwoord	
bieden	op	de	uitdagingen	van	het	transport	in	

de	 21e	 eeuw.	 Wij	 kregen	 reeds	 de	 kans	 om	
met	 verschillende	 versies	 van	 de	 nieuwste	
Mercedes	besteller	 kennis	 te	maken.	 Telkens	
we	 met	 een	 Sprinter	 rijden,	 zijn	 we	 gechar-
meerd	door	zijn	geweldige	rij-eigenschappen,	
zijn	 vlotheid	 en	 zijn	 gerieflijkheid.	 Met	 deze	
nieuwe	versie	 is	dat	niet	anders,	we	zouden	
zelf	 durven	 spreken	 van	 een	 overtreffende	
trap.
Voor	 het	 eerst	 is	 de	 Sprinter	 naast	 achter-
wiel-	 en	 vierwielaandrijving	 ook	 met	 voor-
wielaandrijving	 leverbaar.	 In	 vergelijking	 tot	
de	 achterwielaangedreven	 varianten	 mogen	
de	voorwielaandrijvers	50	kg	meer	aan	lading	

Lange	wielbasis	en	verhoogd	dak.
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tuiginformatie	opvragen,	zoals	de	 locatie,	het	
brandstofniveau	en	de	onderhoudsinterval.	De	
Vehicle	Management	Tool	 is	snel,	overzichte-
lijk	 en	 gemakkelijk	 te	 gebruiken.	 Er	 is	 keuze	
uit	acht	betalende	paketten,	maar	tot	1	januari	
2019	zijn	ze	in	ons	land	gratis.	
Geavanceerde	 connectiviteitssystemen	 moe-
ten	gemakkelijk	 te	bedienen	zijn.	De	nieuwe	
Sprinter	 kreeg	 het	 MBUX-multimediasysteem	

meenemen,	 hebben	 ze	 een	 80	 mm	 lagere	
til-	 en	 instapdrempel	en	een	80	mm	hogere	
laadopening	achter.	Het	model	is	er	in	drie	ge-
wichtsklassen	 tussen	 3,0	 en	 4,1	 ton	 en	 met	
een	wielbasis	van	3.259	of	3.924	mm.
De	achterwielaangedreven	Sprinter	wordt	ge-
leverd	in	gewichtsklassen	van	3,0	tot	en	met	
5,5	 ton.	 Qua	wielbasis	 zijn	 er	 vijf	 opties,	 die	
lopen	van	3.250	 tot	 en	met	4.325	mm,	met	
carrosserielengtes	variërend	van	5.267	tot	en	
met	7.367	mm.	Als	3,5	ton	bestelwagen	is	de	
Sprinter	 tussen	de	2.360	en	2.831	mm	hoog	
en	 in	de	passagiersuitvoering	kan	hij	 tot	wel	
twintig	personen	vervoeren.
Er	is	alles	samen	keuze	uit	drie	wielbases,	drie	
voertuighoogtes	en	verschillende	 carrosserie-
varianten.	 In	 de	 langste	 bestelwagenversie	
met	de	maximale	dakhoogte	 is	de	 laadcapa-
citeit	ongeveer	17	m³.	Het	maximale	laadge-
wicht	van	de	5,5	ton-variant	is	3.150	kg.
De	 Mercedes-Benz	 Sprinter	 is	 als	 enige	 be-
stelwagen	in	zijn	segment	leverbaar	met	een	
zescilindermotor.	Deze	3,0-liter	turbodiesel	le-
vert	140	kW/190	pk	en	440	Nm	koppel.	Daar-
onder	staat	een	2,1	 liter	viercilinder	diesel	 in	
drie	vermogensvarianten:	84	kW/114	pk,	105	
kW/143	pk	en	120	kW/163	pk.
Naast	 heerlijk	 vlotte	 zesbak	 en	 7traps	 auto-
maat	is	er	nu	ook	een	9traps	automaat	voor	de	
voorwielaandrijver.	Je	zou	je	kunnen	afvragen	
of	dit	niet	te	veel	van	het	goede	is	voor	een	
bestelwagen.		Het	is	duidelijk,	die	kwam	er	in	
de	eerste	plaats	voor	de	people-carriers,	maar	
is	 ook	 op	 de	 gewone	 bestellers	 beschikbaar.	
Uiteraard	biedt	hij	de	chauffeur	nog	meer	com-
fort	 maar	 hij	 draagt	 volgens	 de	 constructeur	
ook	bij	tot	een	verlaging	van	de	CO

2
	uitstoot.	

Efficiënte	ruitensproeiers.

MBUX
Mercedes	 introduceert	 op	 de	 Sprinter	 volle-
dig	nieuwe	mogelijkheden	op	het	gebied	van	
vloot-	en	voertuigmanagement.	Alle	optionele	
connectiviteitsservices	 zijn	 gegroepeerd	 on-
der	de	noemer	Mercedes	PRO	connect.	Deze	
webdienst	stelt	de	vlootmanager	in	verbinding	
met	alle	voertuigen	en	chauffeurs.	Hij	of	zij	kan	
bijvoorbeeld	 online	 ritten	 toewijzen	 en	 voer-

	

eSprinter
Volgend	jaar	introduceert	Mercedes-Benz	Vans	de	eSprinter.	Deze	volgt	op	de	eVito,	die	sinds	
november	 2017	 in	 Duitsland	 te	 bestellen	 is,	 en	 wordt	 later	 aangevuld	 met	 de	 eCitan.	 De	
eSprinter	komt	op	de	markt	als	bestelwagen	met	verhoogd	dak.	Hij	is	5.932	mm	lang,	heeft	
een	wielbasis	van	3.924	mm,	een	 toelaatbaar	gewicht	van	3.500	kg	en	een	 laadcapaciteit	
van	10,5	m³.	Zijn	batterij	–	die	binnen	acht	uur	weer	is	opgeladen	–	heeft	een	capaciteit	van	
55	kWh,	waarmee	de	eSprinter	een	actieradius	van	zo’n	150	km	haalt	en	goed	is	voor	een	
maximum	laadgewicht	van	900	kg.	Voor	gebruik	in	de	stad	is	er	een	41	kWh-variant,	die	op	
een	volgeladen	batterij	(laadtijd	is	ongeveer	zes	uur)	zo’n	115	km	ver	komt	en	een	140	kg	
hoger	laadgewicht	heeft.	Met	een	DC	snellader	kunnen	beide	configuraties	in	45	min.	tot	80%	
worden	opgeladen.
Net	als	de	instapdiesel	van	de	gewone	Sprinter	is	de	eSprinter	84	kW	en	300	Nm	sterk.	Klan-
ten	kunnen	kiezen	welke	topsnelheid	ze	nodig	hebben:	80	km/u	is	genoeg	voor	gebruik	in	
stedelijke	gebieden	en	optimaliseert	de	actieradius,	maar	topsnelheden	tot	120	km/u	zijn	ook	
mogelijk.
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Er	 worden	 geweldig	 veel	 mogelijkheden	 ge-
boden,	maar	het	zal	 je	niet	verbazen	dat	die	
mogelijkheden	recht	evenredig	stijgen	met	de	
prijs	van	het	gekozen	voortuig.	Ook	hier	geen	
wonderen:	 enkel	 de	 topversies	 bieden	 een	
volledige	uitrusting.	Maar	we	haasten	ons	om	
erbij	te	vermelden	dat	de	standaardversie	ook	
al	een	mooi	uitrustingsniveau	heeft,	zeker	op	
het	vlak	van	veiligheid.
Alle	 bestelwagens	 worden	 standaard	 gele-
verd	 met	 een	 scheidingswand	 over	 de	 volle	
breedte	van	de	laadruimte.	Vracht	kan	worden	
vastgezet	met	robuuste	sjorogen,	maar	er	zijn	
ook	rails	in	de	laadbodem,	op	de	wanden	en	
onder	het	dak	beschikbaar.
Voor	de	achterwielaangedreven	Sprinters	gel-
den	onderhoudsintervallen	tot	60.000	km,	de	
voorwielaandrijver	 moet	 iedere	 40.000	 km	
(kleinere	 carterinhoud)	 binnen.	 De	 optionele	
connectiviteitssystemen	 kunnen	 alvast	 infor-
matie	over	de	staat	van	het	voertuig	naar	de	
vlootmanager	sturen,	zodat	preventief	onder-
houd	kan	worden	gepland	om	lange	inzeton-
derbrekingen	te	voorkomen.	De	software	van	
het	MBUX-multimediasysteem	kan	online	wor-
den	geüpdatet.	Daarvoor	hoeft	geen	bezoek	te	
worden	gebracht	aan	de	werkplaats.
De	nieuwe	Sprinter	 is	 inmiddels	 reeds	te	be-
stellen,	de	prijzen	beginnen	bij	20.990	euro.	

Leo Van Hoorick

JuryLid internationaL Van of tHe year

personenwagens,	met	links	de	bediening	van	
het	 instrumentencluster	en	 rijcommando’s	en	
rechts	 infotainment	en	 langs	weerzijden	een	
swipe-knop.

uit	de	nieuwe	A-Klasse	van	het	merk	mee.	Het	
heeft	 een	 7	 of	 10,25	 inch	 helder	 scherm	en	
is	te	bedienen	via	knoppen	op	het	stuurwiel,	
het	 touchscreen	 zelf	 of	 met	 gesproken	 com-
mando’s.
Het	centrale	display	van	het	MBUX-systeem	is	
het	centrum	waar	alle	Mercedes	PRO	connect-
services	 samenkomen.	 Afhankelijk	 van	 met	
welke	services	de	Sprinter	is	uitgerust,	laat	het	
life	traffic	navigatiesysteem	bijvoorbeeld	infor-
matie	zien	over	de	lokale	brandstofprijzen	en	
het	weer.
Rechts	op	het	scherm	zit	een	messaging	cen-
ter:	 de	opdrachtgever	 kan	berichten	doorstu-
ren	of	nieuwe	bestemmingen,	die	ook	meteen	
in	 het	 navigatiesysteem	 kunnen	 worden	 ge-
laden.	 Eenvoudige	 berichten	 kunnen	 worden	
ingesproken	en	verzonden	per	SMS.
Verder	is	er	natuurlijk	een	Bluetooth-interface	
met	 handsfree-functie	 en	 zijn	 er	 meerdere	
USB	Type	C-aansluitingen	beschikbaar	voor	het	
opladen	van	tablets	en	mobiele	telefoons	(die	
laatste	kunnen	ook	draadloos	worden	opgela-
den).	De	bekende	12	volt-aansluiting	is	aange-
vuld	met	een	115	/	230	volt-contact,	die	kan	
worden	gebruikt	voor	onder	meer	een	laptop.
Het	stuurwiel	is	hetzelfde	als	op	die	nieuwste	

Dashboard	van	de	topversie	met	10,25	inch	scherm	en	heel	veel	knopjes	op	het	stuur.

Pick-up	versie	met	enkele	of	dubbele	cabine.

VAN   
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Twee vrachtwagenchauffeurs betrapt op gebruik van illegale 
stoorzenders in poging om de kilometerheffing te ontlopen
	
Bij	controleacties	die	afgelopen	vrijdag	15	juni	plaats-
vonden	rond	“Barrière	de	Champlon”	nabij	het	Waalse	
Nassogne,	 en	 bij	Marche-en-Famenne,	werden	 twee	
vrachtwagenchauffeurs	betrapt	op	het	illegale	gebruik	
van	een	stoorzender	(ook	‘jammer’	genoemd)	met	de	
bedoeling	op	die	manier	de	Viapass	kilometerheffing	
te	 ontwijken.	De	 actie	werd	 uitgevoerd	 door	 gewes-
telijke	 controle-ambtenaren	 voor	 de	 kilometerheffing	
in	samenwerking	met	de	controleurs	van	telecomtoe-
zichthouder	BIPT.
	
Deze	diensten	houden	regelmatig	gezamenlijk	contro-
leacties	tegen	het	illegaal	gebruik	van	stoorzenders.	Die	
toestellen	zorgen	ervoor	dat	de	On	Board	Unit	(OBU),	
het	tolkastje	dat	elke	vrachtwagen	in	zijn	cabine	moet	
hebben,	minder	of	geen	kilometers	aanrekent	dan	in	
werkelijkheid	zou	moeten.	Daarmee	probeert	men	de	
signalen	die	het	tolkastje	van	de	satelliet	ontvangt	te	
verstoren	zodat	de	OBU	niet	meer	correct	functioneert.
De	betrapte	chauffeurs	werden	door	de	controleurs	ge-
verbaliseerd.	Chauffeurs	die	zich	aan	dergelijke	illegale	
praktijken	 bezondigen	 begaan	 een	 dubbele	 overtre-
ding.	Enerzijds	plegen	zij	een	inbreuk	op	de	telecom-
wet	die	het	bezit	en	gebruik	van	jammers	verbiedt	en	
zeer	streng	bestraft.	Anderzijds	frauderen	zij	ook	ma-
nifest	op	de	kilometerheffing	voor	vrachtwagens,	met	
cumuleerbare	boetes	van	1000	euro	tot	gevolg.

“De	actie	verliep	in	het	kader	van	geregelde	controle-
acties	die	in	een	goede	samenwerking	tussen	Viapass	
en	het	BIPT	opgezet	worden	om	fraude	met	stoorzen-
ders	tegen	te	gaan”,	zegt	Johan	Schoups,	Administra-
teur-generaal	 van	 Viapass.	 “Chauffeurs	 die	 dergelijke	
frauduleuze	praktijken	toepassen	plegen	deloyale	con-
currentie	ten	opzichte	van	hun	collega’s	die	wel	in	re-
gel	zijn,	en	lopen	uiteindelijk	toch	tegen	de	lamp	met	
bijzonder	zware	gevolgen.	Wij	 zullen	dan	ook	derge-
lijke	controles	verder	blijven	uitvoeren.”

“Het	bezit	en	het	gebruik	van	jammers	zijn	strikt	verboden	in	België.	Gebruikers	ervan	
stellen	zich	bloot	aan	zware	boetes.	Het	BIPT	zal	daarom	zijn	medewerking	blijven	
verlenen	om	samen	met	Viapass	controles	uit	 te	voeren	op	het	 terrein”,	klinkt	het	
verder	bij	BIPT	Raadslid	Jack	Hamande.
Sinds	1	april	2016	moeten	alle	vrachtwagens	van	meer	dan	3,5	ton	MTM	een	inge-
schakelde	On	Board	Unit	(OBU)	in	de	cabine	gemonteerd	hebben	voor	het	gebruik	van	
de	Belgische	wegen.	Sinds	01/01/2018	is	de	OBU	ook	voor	voertuigen	van	categorie	
N1/BC	verplicht.	De	OBU	meet	de	verreden	kilometers	op	betalende	tolwegen.	Op	
basis	daarvan	wordt	een	vrachtwageneigenaar	belast	op	het	effectieve	gebruik	van	
zijn	voertuig	en	niet	meer	op	het	loutere	bezit	ervan.	Alle	inlichtingen	over	de	kilome-
terheffing	en	het	goede	gebruik	van	een	On	Board	Unit	zijn	te	vinden	op	de	website	
van	www.viapass.be.	
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De Fiesta Van speelt in 

op een sterke marktvraag 

en maakt later dit jaar 

zijn comeback in het 

bedrijfsvoertuigengamma 

van Ford. Hij werd afgeleid 

van de meermaals 

bekroonde Fiesta-

personenwagen, toont zich 

stijlvol, compact en zuinig en 

richt zich tot ondernemingen 

van alle groottes. 

Het	 nieuwe	 model	 wordt	 aangedre-
ven	 door	 zuinige	 motoren,	 waaron-
der	 twee	 benzinemotoren	 (1,1-liter	

driecilinder	 met	 85	 pk	 en	 1,0-liter	 EcoBoost	
met	 125	 pk)	 en	 een	 1,5	 TDCi-dieselmotor	
met	85	of	120	pk.	Onder	het	driedeurskoets-
werk	 schuilt	 een	 praktische	 laadruimte	 van	
ongeveer	 1,0	 m³,	 met	 een	 lengte	 van	 bijna	
1,3	 meter	 en	 een	 bruto	 laadvermogen	 van	
ongeveer	500	kilogram.	De	 laadruimte	werd	
voorzien	 van	 een	 volledige	 roosterwand	 in	
composiet,	 een	 duurzame	 zijwandbekleding	
en	 een	 robuuste	 rubberen	 vloerbekleding	
met	vier	bevestigingshaken.	Het	interieur	van	

de	Fiesta	Van	beschikt	over	een	uitgekiende	
en	 comfortabele	 werkomgeving,	 afgewerkt	
met	 aantrekkelijke,	 slijtvaste	 materialen	 en	
uitgerust	 met	 de	 nieuwste	 interieurtechno-
logieën,	 zoals	 Fords	 communicatie-	 en	 en-
tertainmentsysteem	SYNC	3.	Dat	 –	optionele	
–	SYNC	3-systeem	is	compatibel	is	met	Apple	
CarPlay	en	Android	Auto™	en	omvat	een	zwe-
vend	 8”-aanraakkleurenscherm	 in	 tabletstijl.	
Met	de	AppLink-functie	van	Ford	SYNC	krijgen	
bestuurders	via	het	grote	scherm	van	de	be-
stelwagen	toegang	tot	een	brede	waaier	aan	
belangrijke	apps	op	hun	smartphone,	waaron-
der	de	populaire	verkeers-app	Waze	en	Cisco	

Ford terug  
in het stadsbestelwagen-
segment

VAN   
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Connect	via	de	mobiele	FordPass-app	diverse	
functies	 mogelijk	 om	 het	 bezit	 van	 de	 auto	
eenvoudiger	en	productiever	te	maken,	waar-
onderVehicle	Health	Alerts,	dat	adviseert	wan-
neer	 bepaalde	 service-interventies	 moeten	
worden	 uitgevoerd:	 oliewissels,	 vervanging	
van	 defecte	 lampen,	 en	 andere	 meldingen;	
Vehicle	Status,	om	het	brandstofpeil,	de	alarm-
toestand,	de	bandenspanning	enz.	 te	 contro-
leren;	Door	Lock	&	Unlock,	om	het	voertuig	en	
zijn	laadruimte	vanop	afstand	te	vergrendelen;	
Vehicle	Locator,	dat	bestuurders	helpt	om	hun	
wagen	te	vinden	op	een	drukke	parking	of	an-
dere	werklocatie.	De	FordPass-app	 is	flexibel,	
zodat	 ondernemingen	 met	 meerdere	 voer-
tuigen	via	een	enkele	of	meerdere	FordPass-
accounts	 gemakkelijk	 kunnen	 communiceren	
met	hun	geconnecteerde	voertuigen.
Ford	is	al	drie	jaar	op	rij	het	meest	verkochte	
bedrijfsvoertuigenmerk	in	Europa	en	heeft	zijn	
leiderschapspositie	tot	dusver	nog	versterkt	in	
2018:	tot	eind	maart	verkocht	Ford	al	93.200	
bedrijfsvoertuigen,	 het	 hoogste	 aantal	 voor	
het	eerste	kwartaal	sinds	1993.	

ook	 terug	 in	het	 interieur,	met	specifieke	ze-
tels	 en	 afwerkingsmaterialen,	 evenals	 een	
unieke	look	voor	het	stuurwiel,	de	pedalen	en	
de	 versnellingspook.	 De	 regelbare	 snelheids-
begrenzer	 en	 het	 Lane-Keeping	 System	 zijn	
standaard.	 De	 eerste	 exemplaren	 worden	 in	
de	herfst	geleverd.

GECONNECTEERDE 
BEDRIJFSVOERTUIGEN 
Als	 onderdeel	 van	 de	 strategie	 om	 de	 gsm-
connectiviteit	 naar	 het	 hele	 gamma	 te	 ver-
algemenen,	 heeft	 Ford	 zijn	 eerste	 Europese	
bedrijfsvoertuigen	 met	 FordPass	 Connect-
modem	 aan	 boord	 aangekondigd.	 Deze	 mo-
demtechnologie,	die	wordt	gelanceerd	op	de	
nieuwe	Transit	Connect	en	de	volledig	nieuwe	
Fiesta	Van,	stelt	ondernemingen	in	staat	om	te	
communiceren	met	hun	voertuig,	dat	als	een	
mobiele	wifi-hotspot	voor	maximaal	tien	wifi-
toestellen	fungeert.	Zo	helpt	het	systeem	be-
stuurders	om	sneller	routes	te	plannen	en	hun	
ritten	minder	stresserend	te	maken	dankzij	de	
live	 verkeersinformatie	 voor	 het	 SYNC	 3-na-
vigatiesysteem.	 Bovendien	 maakt	 FordPass	

WebEx.	 Zakelijke	 klanten	 plukken	 bovendien	
de	 vruchten	 van	 het	 gebruiksgemak	 en	 de	
efficiëntie	van	de	nieuwe	FordPass	Connect-
modem	 die	 de	 inzittenden	 onderweg	 een	
internetverbinding	 biedt.	 Net	 als	 bij	 de	 Ford	
Fiesta-personenwagen	 kan	 het	 comfort,	 het	
gebruiksgemak	en	de	veiligheid	van	de	Fiesta	
Van	nog	verder	worden	uitgebreid	met	diver-
se	 rijhulpsystemen,	 zoals	 Pre-Collision	 Assist	
met	noodremhulp	en	voetgangerdetectie,	de	
Adaptive	Cruise	Control	en	het	Blind	Spot	 In-
formation	System.

Het	 complete	 gamma	 technologieën	 helpt	
stadsbestuurders	 om	 de	 typische	 uitdagin-
gen	 van	 het	 dagelijkse	 stadsverkeer	 te	 over-
winnen,	 zoals	 Active	 Park	 Assist	 met	 Haaks	
parkeren	en	Cross	Traffic	Alert	om	parkeerma-
noeuvres	 eenvoudiger	 en	 veiliger	 te	 maken,	
alsook	 een	 verkeersbordherkenning	 en	 re-
gelbare	 snelheidsbegrenzer.	 De	 Fiesta	 Van	 is	
ook	beschikbaar	 in	Sport-uitvoering,	met	een	
unieke	afwerking	voor	de	voor-	en	achterkant,	
dorpels	in	koetswerkkleur	en	lichtmetalen	vel-
gen	 tot	 18	 duim.	 Het	 sportieve	 thema	 komt	

Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Contacteer uw
Ford-verdeler voor meer informatie of raadpleeg www.nl.ford.be.   Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu. ford.be

WWW.FORD-ANTWERPEN.BE

Deprince
Mechelsesteenweg 258
2500 LIER
03 4 881 881

Denayer
Bisschoppenhofl aan 515-517
2100 ANTWERPEN
03 360 50 80

De Kort
Kapelsesteenweg 76
2930 BRASSCHAAT
03 641 98 00

Permeke
Jan Van Rijswijcklaan 298
2020 ANTWERPEN
03 827 79 10

Van de Ven
Starrenhofl aan 1    
2950 KAPELLEN
03 664 04 90

Gonthier
Antwerpsesteenweg 273
2800 MECHELEN
015 55 60 71

 6,1-7,2 L/100KM.   157-187 G/KM. (NEDC)

Ontdek de nieuwe Ford Transit Custom
Een goede indruk maak je van bij het begin. En met de nieuwe Ford Transit Custom is het meteen raak! Zijn vernieuwd uiterlijk en interieur,
zijn complete standaarduitrusting en de introductie van nieuwe technologieën op vlak van veiligheid en connectiviteit leggen de lat nog hoger.
Ontdek hoe de nieuwe Ford Transit Custom mee bouwt aan uw goede reputatie.

Een goede reputatie bouw je samen met de nieuwe Ford Transit Custom.

Ad Fidenco Transit 230x148.indd   1 24/05/18   11:43
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Dat Fiat Professional hard 

aan de weg timmert, is 

geen geheim. Het Italiaanse 

merk is niet vies van 

samenwerkingen om een zo 

compleet mogelijk gamma 

lichte bedrijfsvoertuigen 

aan te kunnen bieden. 

De Fiat Talento is daar 

een voorbeeld van. Een 

ander voorbeeld van zo’n 

samenwerking is de pick up 

van Fiat, de Fullback.

Fiat Fullback 4x4 Cross

PICK-UP   

Dat	 is	 namelijk	 een	 Mitsubishi	 L	 200,	
die	voorzien	wordt	van	Fiat	badges	en	
door	het	Fiat	netwerk	wordt	verdeeld.	

Fiat	biedt	de	dubbele	cabine	en	verlengde	ca-
bine	aan	 in	deze	klasse.	De	Cross,	de	meest	
luxueuze	 uitvoering,	 heeft	 altijd	 de	 dubbele	
cabine.	 De	 Cross	 heeft	 ook	 een	 bijzonder	
performant	 vierwielaandrijvingssysteem.	 Je	
kan	met	een	draaiknop	op	de	middenconsole	
kiezen	 uit	 achterwielaandrijving,	 vierwiel-
aandrijving,	 vierwielaandrijving	met	 gesperd	
middendifferentieel	 en	 tenslotte	 vierwiel-
aandrijving	met	gesperd	middendifferentieel	

en	 lage	 versnellingen.	 Ook	 het	 differentieel	
van	de	achterbrug	kan	worden	gesperd.	Dat	
betekent	dat	 je	het	wel	heel	bont	moet	ma-
ken	 voor	 je	 ergens	 terecht	 komt	 waar	 deze	
Fullback	 Cross	 zich	 niet	 kan	 doorheen	 slaan.	
De	 testwagen	 werd	 aangedreven	 door	 een	
dieselmotor,	die	gekoppeld	was	aan	een	vrij	
tamme	 automatische	 versnellingsbak	 met	 5	
verhoudingen.	De	motor	zelf	is	redelijk	gewil-
lig,	met	180	pk	kan	de	wagen	vlot	mee	met	
de	 verkeersstroom.	Ook	 het	 koppel	 van	 430	
Nm	zal	weinig	moeite	hebben	met	de	1	ton	
nuttige	last	die	deze	pick	up	aankan.		

In	het	terrein	niet	te	onderschatten,	deze	Fiat	Fullback	4x4	Cross
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Want	 dit	 is	 een	 groot	 voertuig,	 wat	 meteen	
ook	 veel	 mogelijkheden	 biedt	 voor	 opbou-
wers.	 Fiat	 Professional	 maakt	 daar	 het	 grote	
verschil	met	het	donormerk:	 de	 Fullback	 kan	
door	opbouwers	worden	omgebouwd	tot	koel-
wagen,	takelvoertuig	of	voorzien	worden	van	
een	 ander	 type	opbouw.	Bij	 Fiat	 Professional	
kan	 je	 dan	 weer	 terecht	 voor	 afdekkingen,	
hardtops,	laadbakschermen…
Bij	 het	 rijden	 is	 het	 comfort	 aan	 boord	 zon-
der	 meer	 goed.	 De	 wagen	 is	 relatief	 stil	 en	
heeft	 geen	 last	 van	 een	 stoterige	 achteras	
in	onbeladen	 toestand.	Verder	 zijn	er	 tal	 van	
elektronische	 hulpsystemen,	 waaronder	 een	
rijstrookbewaking.	

CONCLUSIE
Met	deze	Fullback	Cross	mikt	Fiat	op	de	boven-
zijde	van	de	pick	up	markt,	waarbij	de	onder-
steuning	door	de	Fiat	Professional	dealers	een	
belangrijke	extra	 troef	vormt.	De	bijkomende	
service	 van	 het	 Fiat	 Professional	 netwerk	 is	
immers	een	gegeven	waar	nogal	wat	pick	up	
klanten	gevoelig	aan	zullen	zijn.	

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year.

De	 testwagen	 was	 verder	 voorzien	 van	 een	
rolafdekking	 voor	 de	 laadruimte	 die	 netjes	
was	afgewerkt.	Verder	was	er	een	soort	beu-
gel	aangebracht	op	de	laadruimte,	die	voorna-
melijk	in	de	weg	zat	bij	het	zijdelings	laden	en	
lossen.	Want	laat	één	ding	duidelijk	zijn:	deze	
pick	up	is	zeer	capabel	in	het	terrein,	maar	dat	
betekent	wel	dat	hij	hoog	op	de	poten	staat.	
Om	die	terreinambities	verder	te	benadrukken,	
waren	er	ook	zijrails	gemonteerd	die	ook	als	
treeplank	dienen.	Handig	gezien	de	hoge	 in-
stap	van	deze	pick	up.

RIJDEN
In	 de	 cabine	 mis	 je	 eerlijk	 gezegd	 wel	 een	
beetje	het	fiat-gevoel.	Waar	Italiaanse	wagens	
iets	 speels	 en	 lichtvoetig	 hebben,	 commu-
niceert	 deze	 Fullback	 vooral	 dat	 hij	 groot	 en	
zwaar	is.	Dat	valt	in	de	praktijk	wel	mee,	maar	
iets	meer	 Italiaanse	flair,	 bijvoorbeeld	bij	 het	
ontwerp	van	het	instrumentenpaneel	zou	wel	
leuk	zijn	geweest.
Het	 rijden	 zelf	 is	 vrij	 probleemloos:	 de	 auto-
maat	is	bij	de	les,	maar	neemt	de	tijd	om	in	de	
gangen	te	klimmen.	We	hebben	verschillende	
keren	de	versnellingspook	in	manueel	geklikt	
om	de	wagen	tot	sneller	opschakelen	te	dwin-
gen.	Dat	vertaalde	zich	dan	ook	in	een	meer	
dan	redelijk	verbruik	van	7,6	l/100	km.	Dat	is	
voor	een	pick	up	van	deze	klasse	zonder	meer	
goed	te	noemen.

Laadvermogen	is	een	ronde	ton	(1.000	kg).Het	trekvermogen	loopt	op	tot	3.100	kg.

Iets	meer	Italiaanse	flair	zou	prettig	zijn	geweest.

Een	handige	treeplank,	want	de	wagen	staat	hoog	op	
zijn	poten.
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Met de Master heeft Renault 

een succesnummer te 

pakken: de bestelwagen 

doet het op alle Europese 

markten erg goed, in ons 

land haalt de Master zelfs 

de eerste plaats in de 

verkoopsstatistieken. Dat 

komt in de eerste plaats 

door het feit dat de Master 

in alle denkbare versies kan 

worden geleverd. En daar is 

dit voorjaar nog een versie 

bijgekomen.

VAN   

Sinds	de	introductie	in	2010	zijn	in	Europa	
al	 meer	 dan	 475.000	 exemplaren	 ver-
kocht.	 Op	 de	 verkoopranglijst	 staat	 de	

Master	derde	in	Europa.	In	2017	werden	we-
reldwijd	97.000	exemplaren	verkocht.

Renault	maakt	deel	uit	van	de	alliantie	Nissan-
Renault,	 waar	 sinds	 kort	 ook	 Mitsubishi	 deel	
van	is.	Een	groep	die	heel	wat	kennis	betref-
fende	 elektrische	 voertuigen	 in	 huis	 heeft:	
denk	maar	aan	de	Renault	ZOE	of	de	Kangoo	
Z.E.,	die	elektrisch	rijden	ook	voor	mensen	met	
een	normaal	inkomen	bereikbaar	maken.	Het	
is	dan	ook	op	die	aandrijflijn	dat	een	beroep	
wordt	gedaan	voor	de	productie	van	de	Mas-
ter	Z.E.,	de	volledig	elektrische	uitvoering	van	

de	Master.	De	Master	Z.E.	wordt	aangedreven	
door	 de	 energie-efficiënte	 R75-elektromotor	
met	 een	 vermogen	 van	 77	 pk	 (57	 kW).	 De	
motor	is	in	staat	remenergie	terug	te	winnen,	
waardoor	je	met	alleen	het	gaspedaal	kan	rij-
den	 in	 zowat	 90	 %	 van	 de	 verkeerssituaties	
die	 je	 in	een	stad	tegenkomt.	Met	deze	mo-
tor,	 afkomstig	 uit	 de	 ZOE	 en	 de	 Kangoo	 Z.E.,	
presteert	 de	 Master	 Z.E.	 uitstekend	 voor	 be-
stelwerk	 in	 en	 rond	 de	 stad.	 De	 topsnelheid	
bedraagt	 100	 km/u.	 In	 de	 Eco-modus	 is	 de	
actieradius	groter	doordat	de	prestaties	van	de	
motor	worden	getemperd:	het	acceleratiever-
mogen	is	verlaagd	en	de	topsnelheid	gelimi-
teerd	op	80	km/u.

Renault Master Z.E.:  
stilte in de stad

De	aandrijflijn	van	de	Renault	Zoe	levert	hier	uitstekend	werk.
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om	met	een	dieselversie	van	de	Master	te	rij-
den,	wat	 toch	wel	 een	 opvallend	 verschil	 is.	
De	verbrandingsmotor	 is	natuurlijk	veel	beter	
hoorbaar,	zonder	daarom	hinderlijk	te	zijn.	De	
stilte	van	de	elektrische	aandrijflijn	is	toch	wel	
erg	 opvallend.	 Een	 bijkomend	 feit	 is	 dat	 de	
elektrische	aandrijflijn	boven	80	km/u,	als	 je	
de	eco-modus	hebt	uitgeschakeld,	veel	stroom	
verbruikt.	Deze	bestelwagen	is	dus	op	zijn	best	
in	de	stad,	waarbij	je	het	rempedaal	zelden	of	
nooit	hoeft	te	gebruiken.
Handig	 is	 ook	 dat	 er	 nauwelijk	 toegevingen	
moeten	worden	gedaan	bij	het	gebruik	van	de	
Master	Z.E.	.	De	wagen	biedt	hetzelfde	laadvo-
lume	en	op	50	kg	na	hetzelfde	laadvermogen	
als	zijn	stalgenoot	met	verbrandingsmotor.	De	
voordelen	zijn	een	comfortabele	aandrijflijn	en	
lage	gebruikskost.	

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year.

korte	 afdalingen	 win	 je	 soms	 behoorlijk	 wat	
kilometers.	 Toen	we	 vertrokken,	 met	 400	 kg	
ballast	 aan	 boord,	 voorspelde	 het	 display	 op	
het	 dashboard	 een	 rijbereik	 van	128	 km.	Na	
een	paar	kilometer	rijden,	bleek	dat	al	opgelo-
pen	te	zijn	naar	133.	Als	je	voldoende	gebruik	
maakt	van	regeneratief	remmen	op	afdalingen	
en	aan	de	rode	verkeerslichten,	wint	de	Mas-
ter	Z.E.	heel	wat	elektriciteit	terug.	De	wagen	
is	uitgerust	met	een	Eco-modus,	die	het	ver-
mogen	en	de	trekkracht	wat	beperkt.	Dat	be-
tekent	in	de	realiteit	dat	je	heel	vlot	meekan	
met	de	verkeersstroom.	Wil	je	aan	ieder	kruis-
punt	chauffeurs	van	sportwagens	laten	schrik-
ken,	geef	gewoon	volgas	zonder	eco-modus.	
De	acceleratie	is	in	gewone	rijmodus	namelijk	
behoorlijk	spectaculair.	
Aangenaam	 in	 deze	 Master	 is	 de	 werkings-
stilte.	 We	 kregen	 van	 Renault	 later	 de	 kans	

De	Z.E.	uitvoering	van	de	Master	is	slechts	50	
kg	 zwaarder	 dan	 zijn	 tegenhanger	 met	 die-
selmotor.	 De	 elektromotor	 en	 het	 batterijpak	
zetten	samen	300	kg	op	de	weegschaal.	Een	
diesel	 met	 versnellingsbak,	 aggregaten	 en	
brandstoftank	is	goed	voor	250	kg.	Handig	om	
te	weten	is	dat	de	batterijen	op	6	uur	tijd	kun-
nen	worden	opgeladen	via	een	standaard	32	
ampère	stopcontact.	Je	kan	de	wagen	bestel-
len	met	3	wielbases	en	2	verschillende	dak-
hoogten.	Dat	levert	interne	volumes	op	van	8	
tot	en	met	13	kubieke	meter.	

RIJDEN
We	kregen	de	kans	om	een	behoorlijk	eind	te	
rijden	met	de	Master	Z.E.	in	en	rond	Lissabon.	
Het	ging	daarbij	om	een	behoorlijk	heuvelach-
tig	parcours,	zodat	we	behoorlijk	wat	energie	
konden	 terugwinnen	 op	 afdalingen.	 Ook	 op	

De	wagen	is	even	praktisch	inzetbaar	als	een	
besteller	met	een	diesel.

Steeds	meer	steden	weren	diesels.

Het	rijbereik	is	voor	een	belangrijk	deel	afhankelijk	van	je	rijstijl.
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De nieuwe L-BOXX G4 van Sortimo is er

Sortimo,	 specialist	 in	 de	 inrichting	 van	 be-
drijfsvoertuigen,	 lanceert	 de	 nieuwe	 L-BOXX	
G4	met	een	interessante	promotie.	De	L-BOXX	
102	G4	en	de	L-BOXX	136	G4	wordt	tijdelijk	
aangeboden	 inclusief	een	set	bestaande	uit	
een	top-coverinleg,	inzetboxen	en	een	label-
ling	set.			

NIEUWE GENERATIE
Sortimo	brengt	zijn	nieuwe	generatie	L-BOXX	
op	de	markt.	Niet	alleen	werden	de	L-BOXX	
102	G4	en	de	L-BOXX	136	G4	uitgevoerd	 in	
een	 vuilbestendige	 kleur,	 ze	 beschikken	 te-
vens	 over	 uitgebreide	 functies.	 Een	 geopti-
maliseerd	 kliksysteem	 en	 vereenvoudigde	
handling	 van	 beiden	 boxen	 resulteren	 in	
tijdbesparing	en	dragen	zo	bij	tot	een	betere	
rendabiliteit.
Sortimo	werkte	aan	de	verbetering	van	het	
product.	 Dat	 leidde,	 in	 vergelijking	 tot	 de	
voorgaande	uitvoeringen	van	de	L-BOXX	102	
en	136,	tot	een	gehandhaafde	hoge	product-
kwaliteit	bij	een	lagere	aankoopprijs.	Boven-
dien	werd	de	 L-BOXX	136	G4	uitgerust	met	
een	 modulair	 rooster	 voor	 nieuwe	 hogere	

inzetbakjes.	 In	 combinatie	 met	 de	 nieuwe	
hoogte	van	het	inzetbakje	(95	mm)	zorgt	dit	
voor	een	optimale	organisatie	van	kleine	on-
derdelen.

INDIVIDUALISEREN
Voor	een	verbeterde	organisatie	en	een	ho-
gere	productiviteit	hebben	gebruikers	voort-
aan	de	mogelijkheid	om	hun	 inzetbakjes	 te	
individualiseren	met	behulp	van	de	labelling	
sets	(etiketten)	en	een	nieuw	kleurcoderings-
systeem.	 mySortimo	 labels	 zijn	 verkrijgbaar	
als	‘print@home’	labelsheet	versie	in	de	Sor-
timo	Online-shop	en	kunnen	in	een	pdf-tem-
plate	gratis	worden	gedownload	en	bewerkt	
via	sortimo.be/labels.	Vervolgens	kunnen	ze	
geprint	worden	naar	behoefte.

PROMOTIE
De	 introductieset	 is	 samengesteld	
uit	 een	 L-BOXX	 102	 G4	 of	 een	 L-
BOXX	136	G4,	met	een	set	 inzetbakjes	voor	
de	 organisatie	 van	 kleine	 onderdelen,	 een	
dekselinleg	 en	 twee	 pagina’s	 met	 etiketten	
voor	de	inzetbakjes.

Sortimo	 inlegstukken	 voor	 gereedschap	 in	
BOXX’en	koffers	en	laden	

In	 samenwerking	 met	 toonaangevend	 ge-
reedschapsproducent	Gedore	brengt	Sortimo,	
specialist	 in	 de	 inrichting	 van	 bedrijfsvoer-
tuigen,	 een	 breed	 assortiment	 inlegstukken	
voor	 gereedschappen.	 Afhankelijk	 van	 de	
gebruikersvereisten	 worden	 ze	 aangeboden	
in	 verschillende	 versies	 en	 kunnen	 ze	 indi-
vidueel	gecombineerd	worden.	Alle	gereed-
schap	is	snel	terug	te	vinden:	een	duidelijke	
vereenvoudiging	van	de	werkplekorganisatie.

GEORGANISEERD AAN HET 
WERK
sHet	gebruik	van	de	inlegstukken	maakt	het	
dagelijkse	 werk	 van	 de	 vakman	 heel	 wat	
makkelijker.	 Het	 kwaliteitsgereedschap	 van	

Bespaar tijd en budget  
met een  bedrijfs- 
wageninrichting van  
Sortimo

Netwerk in heel België !
Vrijblijvende offerte met  
3D-tekening bij u thuis of  
op de werf.

Gratis tel. 0800 857 59  www.sortimo.be  info@sortimo.be

   Sortimo  
Station West   
Gentseweg 749 
8793 Sint-Eloois-Vijve 
Tel. 056/61 17 65 
Fax 056/60 65 11

   Sortimo  
Station Oost   
Industrieweg 49/7 
3980 Tessenderlo 
Tel. 013/22 90 45 
Fax 013/22 90 46

   Sortimo  
Station Centrum  
Schaarbeeklei 491 
1800 Vilvoorde  
Tel. 02/355 03 70 
Fax 02/355 03 71

1300 Wavre
2220 Heist-op-den-Berg
2320 Hoogstraten
4530 Villers-le-Bouillet
6860 Les Fossés (Léglise)

7012 Jemappes
7822 Ghislenghien (Ath)
9150 Kruibeke
L-8287 Kehlen (Luxembourg)

  Sortimo Authorised Partners

  

  

  

  

  

 

  

  

Sint-Eloois-Vijve

Tessenderlo

Vilvoorde
Hoofdzetel

Vraag naar 

onze salon- 

condities.

NEWS   

Gedore	 wordt	 veilig	 in	 de	 slipbestendige	
uitsparingen	 gelegd.	 De	 inlegstukken	 zijn	
compatibel	 met	 de	 Sortimo	 	 G4	 L-BOXX’en,	
de	T-BOXX’en	G,	de	metalen	koffer	WM	320	
en	met	de	 lade	 (diepte	4)	van	de	Sortimo-
inrichtingen	 en	 het	 mobiele	 werkstation	
WorkMo.	 Klanten	 hebben	 de	 mogelijkheid	
om	 verschillende	 stukken	 te	 combineren	 in	
functie	van	hun	 individuele	gebruik.	Dankzij	
de	geïntegreerde	verzonken	handgrepen	kan	
het	benodigde	gereedschap	snel	en	ergono-
misch	uit	de	boxx	of	koffer	genomen	worden.	
De	voordelen	van	de	inlegstukken	in	schuim-
rubber	 zijn	 duidelijk:	 het	 gereedschap	 is	
overzichtelijk	 georganiseerd	 en	 kan	 veiliger	
getransporteerd	 worden,	 zonder	 gevaar	 op	
beschadiging.	 Door	 de	 tweekleurige	 inleg-
stukken	merkt	de	gebruiker	meteen	op	wan-
neer	 een	 tool	 ontbreekt	 en	worden	 ze	 niet	
vergeten	op	de	werf.
Ander	 voordeel:	 het	 formaat	 komt	 perfect	
overeen	met	dat	van	het	Sortimo	modulaire	
rooster	 voor	 inzetbakjes.	 De	 compatibiliteit	
met	 het	 Sortimo-productassortiment	 is	 een	
onmiskenbare	troef!
Ook	 deze	 Gedore-inlegstukken	 zijn	 verkrijg-
baar	in	alle	Sortimo-filialen	en	in	de	Sortimo	
Online-shop	(www.sortimo.be/shop).	
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Matexpo Demo Days 2018

Bij	 Matexpo	 spelen	 ze	 al	 langer	 met	 het	 idee	 de	 vakbeurs	
te	combineren	met	een	demonstratie	van	bouwmachines	en	
bouwvoertuigen.	Het	wou	echter	maar	niet	 lukken.	De	eer-
ste	pogingen	op	het	‘Ei’	nabij	Kortrijk	Xpo	strandden	door	de	
moeilijke	toegang	en	de	weersomstandigheden.

De	organisatie	gooide	het	dan	over	een	andere	boeg.	Men	
ging	op	zoek	naar	een	geschikt	terrein	en	koppelde	dit	eve-
nement	los	van	de	eigenlijke	vakbeurs.	Na	de	pogingen	van	
2013	en	2015	en	de	moeilijkheden	(tijdelijke	brug,	dubbele	
stands,	weer)	kwam	Matexpo	in	consensus	met	de	exposan-
ten	tot	een	geheel	nieuwe	formule:	de	Matexpo	Demo	Days.

APART EVENEMENT

Er	werd	tevens	besloten	de	Demo	Days	apart	te	organiseren	
van	de	vakbeurs	in	de	oneven	jaren.	De	Demo	Days	zullen	dus	
telkens	doorgaan	in	de	even	jaren.	
Wat	wordt	het	nu	precies?	De	Demo	Days	worden	een	twee-
daags	evenement	met	de	 focus	op	werkende	machines	en	
demonstraties	 in	 reële	werkomstandigheden.	Hieraan	verle-
nen	een	veertigtal	 fabrikanten,	 importeurs	en	verdelers	van	
graafmachines,	 vrachtwagens,	 kippers,	 breek-	 en	 zeefinstal-
laties,	accessoires	en	technologie	hun	medewerking.	Zes	van	
de	zeven	grote	truckmerken	zullen	aanwezig	zijn:	Iveco,	MAN,	
Mercedes-Benz,	 Renault	 Trucks,	 Scania	 en	 Volvo	 Trucks.	 Elk	
merk	komt	met	drie	vrachtwagens,	waarvan	er	twee	op	een	
uitgezet	 parcours	 kunnen	 gereden	 worden.	 Voor	 een	 testrit	
moet	wel	op	voorhand	 ingeschreven	worden	en	dient	men	
uiteraard	over	het	gepast	rijbewijs	te	beschikken.
De	plaats	van	het	gebeuren	is	een	oude	zandgroeve	van	SO-
BEWA	in	Braine	 l’Alleud.	Hier	vond	de	organisatie	een	groot	
oppervlak	met	een	goede	ondergrond	in	combinatie	met	be-
reikbaarheid	 en	 parkeermogelijkheden	 op	 een	 aangrenzend	
industrieterrein	(shuttletreintjes	tussen	de	parking	en	het	ter-
rein.
De	toegang	is	gratis	mits	registratie	op	voorhand.	Zonder	re-
gistratie	kost	de	toegang	ter	plaatse	25	EUR.
Alle	deelnemers	krijgen	eenzelfde	stand	en	catering.	De	Dema	
Days	hebben	plaats	op	8	en	9	september		2018,	telkens	van	
9.00	tot	17.00	uur.	De	organisatie	benadrukt	nog	dat	er	tijdens	
deze	uren	geen	alcohol	geschonken	wordt.	Dat	kan	wel	na-
dien,	in	een	bar	die	tot	19.00	uur	open	blijft.
De	doelgroep	van	het	evenement	zijn	operators	en	machinis-
ten,	 werkplaatsverantwoordelijken,	 technische	 directeurs	 en	
aankopers.

Meer	inlichtingen	en	inschrijvingen	op	
www.demodays2018.be

Hendrik de SpiegeLaere

www.bott.be 

GRATIS DEMO 

Deerlijksesteenweg 101 B-8530 Harelbeke  
www.abeco.be tel.056/70.56.08 

DE BASIS VAN UW EFFICIËNTIE 
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Het uitrollen van de nieuwe 

generatie Scania’s zit erop: 

na de lange afstandstrekkers 

en de werfvoertuigen is het 

nu de tijd aan de lichtste 

trucks uit het gamma. Een 

markt die misschien minder 

prestige met zich meebrengt, 

maar waar behoorlijk veel 

interessante klanten en 

voertuigen in actief zijn. 

Scania is dan ook van plan 

de kwaliteiten van de grotere 

trucks 1 op 1 over te zetten 

in het distributiegamma.

En	 verwachtingen	 zijn	 behoorlijk	 hoog	
gespannen:	na	de	lancering	zullen	deze	
wagens	 zo	 snel	 mogelijk	 te	 koop	 aan-

geboden	worden	op	alle	markten	waar	Sca-
nia	actief	is.	Zo	hebben	de	Zweden	bijzonder	
ambitieuze	 plannen	 voor	 Zuid-Amerika.	 De	
reden	 waarom	 deze	 truck	 zo	 snel	 mogelijk	
ook	buiten	Europa	furore	moet	maken,	is	wel	
duidelijk:	 overal	 ter	 wereld	 gaan	 meer	 en	
meer	 mensen	 in	 steden	 wonen.	 In	 Azië	 en	
Zuid-Amerika	is	deze	trend	bijzonder	sterk.	Bij	
Scania	schatten	ze	dat	binnen	een	tiental	jaar,	
60	%	van	de	wereldbevolking	in	een	stad	zal	
wonen.	Scania	speelt	op	verschillende	manie-
ren	in	op	die	ontwikkeling:	zuinigere	en	voor-
al	 schone	 trucks,	 alternatieve	 brandstoffen	

en	elektrificatie	en	vooral	 slimme	en	veilige	
transportoplossingen.
De	P-	en	de	L-reeks	krijgen	een	groot	aantal	
vernieuwingen	 op	 het	 vlak	 van	 motoren	 en	
aandrijflijnen.	Er	 is	door	Scania	erg	veel	aan-
dacht	 besteed	 aan	 alternatieve	 brandstoffen,	
zoals	aardgas	en	ethanol.

DUURZAAM
Transport	in	de	steden	moet	zo	milieuvriende-
lijk	mogelijk	worden	uitgevoerd.	De	druk	van	
stadsbesturen	om	diesels	te	weren	is	immers	
erg	 groot.	 Tegelijk	 willen	 de	 logistiekers	 en	
transportondernemers	 een	 truck	 waar	 ze	 de	
kost	mee	kunnen	verdienen.	Geen	eenvoudige	
oefening	om	daar	een	evenwicht	in	te	vinden.

Scania:  
spectaculair licht gamma

TRUCK   

De	nieuwe	13	liter	aardgasmotor	presteert	als	een	diesel,	maar	heeft	een	lagere	CO
2
	uitstoot.
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Een	van	de	manieren	waarop	ze	dat	in	Södert-
alje	willen	bewerkstelligen,	is	de	montage	van	
gasmotoren	in	de	nieuwe	distributietrucks.	Zo	
heeft	 Scania	 een	 gasmotor	 met	 een	 inhoud	
van	13	 liter,	die	410	pk-vermogen	 levert.	De	
trekkracht	bedraagt	2.000	Nm.	Bepaald	geen	
slechte	cijfers	als	het	om	gasmotoren	gaat.	De	
motor	 werd	 ontworpen	 voor	 trekkers	 op	 de	
lange	 afstand.	 Grote	 distributie,	 vervoer	 tus-
sen	 verder	 gelegen	 steden,	 dat	 is	 de	 markt	
waar	 deze	 motor	 terug	 te	 vinden	 zal	 zijn.	
Ook	 de	9	 liter	motor	 van	 Scania	werd	 onder	
handen	genomen.	Het	blok	levert	vermogens	
van	280	of	340	pk	en	respectievelijk	1.350	of	
1.600	Nm.	De	13	liter	kan	gebruik	maken	van	
speciale	gastanks,	die	een	rijbereik	van	1.100	
km	 opleveren.	 De	 motor	 rijdt	 zoals	 een	 die-
sel,	met	ruwweg	dezelfde	trekkracht.	Wel	is	de	
gaskrachtbron	 stiller	 dan	 de	 diesel,	wat	 aan-
genaam	 is	 in	 de	 cabine.	 De	 aandrijflijn	 doet	
een	beetje	denken	aan	rijden	met	een	grote	
benzinemotor.
De	 gasmotor	 maakt	 gebruik	 van	 wat	 een	
stochiometrisch	 verbrandingsproces	 wordt	
genoemd.	Het	gaat	om	een	zo	volledig	moge-
lijke	verbranding	van	brandstof	en	zuurstof	in	

De	nieuwe	P-reeks	moet	qua	comfort	niets	toegeven	op	de	grotere	modellen.

De	P-reeks	kan	worden	uitgerust	met	een	extra	raam	laag	in	de	passagiersdeur.



TRANSPORAMA • 38820

Er	 werd	 ook	 een	 nieuwe	 motor	 van	 13	 liter	
op	bio-ethanol	voorgesteld.	Deze	krachtbron	is	
voor	een	aantal	markten	belangrijk,	maar	niet	
voor	de	onze,	waar	deze	alternatieve	brandstof	
niet	of	nauwelijks	voorhanden	is.	De	motor	is	
goed	voor	410	pk	en	2.150	Nm.

NIEUWE DIESELS
Maar	er	 is	ook	sprake	van	een	nieuwe	fami-
lie	dieselmotoren,	met	een	inhoud	van	7	liter.	
De	krachtbronnen	krijgen	vermogens	van	220,	
250	en	280	pk.	Het	gaat	om	6	cilinders	in	lijn,	
die	allemaal	aan	de	euro	6	norm	voldoen.	De	
motoren	 werden	 volgens	 Scania	 samen	 met	
Cummins	 ontwikkeld.	 De	 krachtbronnen	 zijn	
merkelijk	 lichter	 dan	 hun	 voorgangers	 met	
grotere	 cilinderinhoud	 en	 leveren	 veel	 trek-
kracht	 in	de	 lage	toeren.	Dat	 is	namelijk	een	
karakteristiek	 waar	 Scania	 geen	 afbreuk	 aan	
wil	doen.	 In	zijn	geheel	 is	de	aandrijflijn	met	
een	7	liter	tot	360	kg	lichter	dan	vroeger.	Een	
groot	verschil,	zeker	in	dit	type	voertuig.	Sca-
nia	breidt	hiermee	zijn	motoren	aanbod	naar	
onderen	uit.

NIEUWE CABINES
De	 stuurhutten	 bij	 Scania	 worden	 modulair	
gebouwd.	Dat	betekent	concreet	dat	je	ook	in	
de	kleinere	of	compactere	stuurhutten	op	een	
meer	dan	behoorlijk	aanbod	op	het	gebied	van	
ruimte	en	luxe	kan	rekenen.	De	nieuwe	P-se-

de	cilinders.	De	gas	en	lucht	worden	gemengd	
op	het	moment	dat	ze	de	cilinder	of	verbran-
dingsruimte	binnenkomen.	De	gasmotor	wordt	
altijd	 aan	 een	 Opticruise	 versnellingsbak	 ge-
koppeld.	Een	belangrijk	gegeven	bij	een	gas-
truck	zijn	de	brandstoftanks.	Er	is	keuze	uit	gas	

onder	 druk	 (CNG)	 of	 vloeibaar	 gemaakt	 gas	
(LNG).	 Met	 LNG	 kom	 je	 het	 verst,	 maar	 het	
is	niet	eenvoudig	LNG-tankstations	te	vinden.	
CNG	 geeft	 450	 tot	 500	 km	 rijbereik,	 bij	 LNG	
is	dat	het	dubbele.	Zowel	de	9	als	de	13	liter	
voldoen	aan	de	euro	6	norm.

Scania	verwacht	dat	binnen	10	jaar	niet	minder	dan	60	%	van	de	wereldbevolking	in	steden	woont.

Een	klassieke	toepassing	voor	de	L-cabine,	deze	huisvuilwagen.

TRUCK   
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rie	is	licht	van	gewicht	en	kan	voor	wie	veel	in	
de	stad	rijdt,	worden	uitgerust	met	een	extra	
raam	in	de	deur.	Dit	raam	vermindert	de	blinde	
hoek	aan	de	rechterzijde	van	de	wagen.	Er	zijn	
de	standaard	P-cabine,	de	korte	variant	en	de	
lage	 variant	 met	 standaardlengte.	 Ook	 in	 de	
kleinste	cabine	heb	je	een	goed	ruim	aanbod.	
De	standaard	cabine	biedt	zelfs	veel	ruimte	in	
dit	segment.
Een	 buitenbeentje	 is	 de	 extra	 lage	 L-cabine.	
Dat	is	een	compleet	nieuw	ontwikkelde	cabine	
die	door	Scania	in	de	eerste	plaats	werd	ont-
worpen	 voor	 stedelijke	 omgevingen.	 Daarbij	
dachten	 de	 ingenieurs	 vooral	 aan	 afvalopha-
ling,	 bouwverkeer,	 containervoertuigen	 maar	
ook	 stedelijke	 distributie.	 De	 L-vrachtwagens	
kunnen	 met	 een	 knielfunctie	 worden	 uit-
gerust,	 wat	 het	 instappen	 veel	 makkelijker	
maakt.	Voor	chauffeurs	die	een	 jaartje	ouder	
worden,	 last	 hebben	 van	 rugklachten	 of	 die	
gewoon	heel	veel	moeten	 in-	en	uitstappen,	
is	 dit	 een	 bijzonder	 handige	 oplossing.	 Het	
gaat	eigenlijk	om	een	standaard	P-cabine,	die	
50	 cm	verder	naar	 voor	en	veel	 lager	wordt	
gemonteerd.	Ook	hier	zijn	standaard,	 laag	en	
hoog	ter	beschikking	van	de	klanten.	Volgens	
de	 verantwoordelijke	 bij	 Scania,	 Henrik	 Eng,	
zijn	 er	 al	 veel	 vragen	 gekomen	 van	 klanten	
in	Scandinavië	rond	deze	nieuwe	cabine:	“We	
hebben	al	 tal	 van	vragen	gekregen.	We	zien	
dat	klanten	meer	en	meer	moeite	hebben	om	

chauffeurs	te	vinden.	Deze	cabine	 is	zo	com-
fortabel,	dat	ze	in	staat	zijn	oudere	chauffeurs	
te	overtuigen	wat	 langer	 te	werken.	Nieuwe	
chauffeurs	zijn	blij	met	de	lage	instap.”	De	in-
stap	is	 inderdaad	bijna	vergelijkbaar	met	wat	
je	in	een	grote	bestelwagen	zou	tegenkomen.

Een	ander	voordeel	is	dat	je	min	of	meer	zoals	
in	een	bus,	veel	 lager	 zit	en	dus	makkelijker	
zwakke	weggebruikers	 in	de	gaten	 kan	hou-
den.	De	 blinde	 hoeken	 rechts	 van	 de	 cabine	
zijn	 wel	 degelijk	 kleiner	 met	 deze	 stuurhut.	
Om	een	idee	te	geven:	de	vloerhoogte	van	de	

Hier	de	L-cabine	op	een	distributiewagen.	Ook	hier	het	bijkomende	raam	in	de	passagiersdeur.

Blijkbaar	willen	wel	meer	kleine	jongens	brandweerman	worden	als	ze	groot	zijn…
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een	brandweerwagen.	De	zwaailichten	moch-
ten	op,	de	sirene	niet,	dus	daar	bleven	we	toch	
wel	wat	op	onze	honger	zitten.	De	brandweer	
rijdt	trouwens	met	een	automatische	versnel-
lingsbak	en	ligt	niet	bepaald	wakker	van	een	
laag	 brandstofverbruik.	 Het	 is	 dus	 letterlijk	
gaan	als	de	brandweer:	deze	truck	scheurt	er	
vandoor	en	het	is	maar	goed	dat	Scania	zulke	
degelijke	remmen	en	goede	ophanging	mon-
teert	op	zijn	wagens.
De	 brandweerwagens	 waren	 uitgerust	 met	
de	nieuwe	dubbele	 cabine	of	 crew	cab.	 Sca-
nia	maakt	ook	hier	gebruik	van	de	modulaire	
bouw,	wat	onder	meer	te	zien	is	aan	het	feit	
dat	de	cabine	smaller	wordt	vlak	na	de	voorste	
deuren.	Het	gaat	dus	letterlijk	om	twee	cabi-
nes	die	worden	samengevoegd.	Er	 is	 in	deze	
cabine	 meer	 plaats	 voor	 de	 brandweerman-
nen,	die	vaak	met	zuurstoftanks	in	de	wagen	
zitten.	

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year.

cabine	is	slechts	93	cm.	Als	de	wagen	knielt,	
wat	vanzelf	gaat	als	de	handrem	wordt	opge-
zet,	is	de	vloerhoogte	nog	80	cm.
Voorlopig	is	alleen	de	9	liter	motor	leverbaar	in	
de	L-serie.	Bij	Scania	gaan	ze	er	van	uit	dat	ook	
de	7	liter	beschikbaar	zal	zijn,	maar	daar	werd	
nog	geen	concrete	datum	op	geplakt.

RIJDEN
We	 konden	 met	 een	 aantal	 trucks	 rijden,	 al	
was	de	tijd	eerder	beperkt.	Een	korte	rit	met	
de	13	gasmotor	gaf	aan	dat	de	wagen	zich	ge-
draagt	als	een	stille	diesel:	voldoende	koppel	
onderin,	maar	niet	de	monumentale	trekkracht	
die	we	gewend	zijn	van	de	Scania-motoren.	
De	7	liter	motor	in	de	P-reeks	was	dan	weer	
een	echte	ontdekking:	voor	een	relatief	klein	
blok	 trekt	hij	als	een	 lier,	 is	stil	en	soepel.	 Je	
krijgt	dan	ook	een	distributietruck	die	rijdt	zo-
als	een	grote	bestelwagen.	Prettig	 is	ook	dat	
de	cabines	tal	van	zaken	van	hun	grote	broers	
krijgen,	 waaronder	 het	 fijne	 dashboard	 van	
Scania.
Bij	Scania	hebben	we	dan	ook	een	oude	jon-
gensdroom	 kunnen	 waarmaken:	 rijden	 met	

Gaan	als	de	brandweer…	met	de	nieuwe	en	erg	ruime	dubbele	cabine.

Terug	van	weggeweest:	een	uitklapbare	trede	bij	Scania.

TRUCK   



In magazijnen met beperkte ruimte, komen de driewiel 

heftrucks van Linde volledig tot hun recht dankzij hun uiterst 

kleine draaicirkel. Dit geldt ook voor de elektrische vierwiel 

heftrucks met de unieke Linde combi-achteras, die de 

vierwiel-stabiliteit combineren met de driewiel-draaicirkel. 

Een bijkomend voordeel is dat verschillende van deze 

vorkliften een lage bouwhoogte hebben, die het toestaat 

om ermee in containers te rijden.

Ook bij opslag op grote hoogte zijn verschillende oplossingen 

voorhanden, zoals de Linde smallegangentrucks, orderpickers 

of reachtrucks. De Dynamic Mast Control zorgt ook op grote 

hoogte voor een hoge stabiliteit van de mast, met een 

betrouwbare orderbehandeling tot gevolg.

LICHTGEWICHTEN VOOR ONDERWEG

Voor een vlotte goederenverwerking bij het laden en het 

lossen, biedt Linde een uitgebreid gamma aan manuele 

en elektrische transpaletten aan. Compacte lichtgewichten 

zoals de MT15 combineren een laag gewicht met een groot 

hefvermogen, waardoor ze eenvoudig in de vrachtwagen of 

bestelwagen kunnen worden meegenomen.

Ontdek het volledige gamma op www.motrac.be.

In een wereld waarin een korte levertermijn 
alsmaar belangrijker wordt, is het cruciaal dat 
goederen snel en betrouwbaar van punt A naar 
punt B geraken. Als exclusief importeur van de 
Linde heftrucks en magazijntrucks in België, is 
Motrac Handling & Cleaning daarom de ideale 
partner voor transportbedrijven. Drie redenen 
waarom zij uw productiviteit kunnen verhogen:

SNELHEID EN DOELTREFFENDHEID

Een maximale doeltreffendheid begint bij een hoge 

werkingssnelheid. Deze wordt bij de Linde heftrucks 

verzekerd door de soepele Linde Load Control, die het 

toelaat om meerdere functies te combineren per joystick.

Daarnaast kan ook de bipedaalfunctie uw efficiëntie 

verhogen. Deze optie biedt naast de standaard gaspedaal 

nog een tweede pedaal om achteruit te rijden, wat het 

schakelen bij het veranderen van rijrichting overbodig maakt 

en in een aanzienlijke tijdswinst resulteert.

DE JUISTE TRUCK OP DE JUISTE PLAATS 

Dankzij het uitgebreide productportfolio van Linde, kunnen 

klanten er steeds op rekenen dat de juiste truck op de juiste 

plaats wordt voorzien.

Motrac Handling & Cleaning
Noorderlaan 612  l  B-2030 Antwerpen
Tel. +32 3 360 11 11  l  Fax +32 3 360 11 10
info@motrac.be  l  www.motrac.be

PUBLIREPORTAGE

Uw goederen snel en betrouwbaar 
van punt A naar punt B 

www.motrac.be
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De Kempen Verhuur 

opgericht in 2006 maakt 

sinds 2016 deel uit van 

de Willy van Doorne 

International holding.

De Kempen Verhuur is een 

niche-afdeling van DIF-

RENT, samen zijn zij goed 

voor een verhuurvloot 

van een 400 tal trekkers, 

vrachtwagens, bestelwagens 

en specifieke “Waste sector” 

voertuigen.

Met	 een	 sleuteloverhandiging	 bij	 de	
DAF	concessie	Truck	Trading	Limburg	
in	Houthalen	voegt	De	Kempen	Ver-

huur	weer	5	nieuwe	DAF	voertuigen	toe	aan	
zijn	vloot.	

De	doelgroep	van	De	Kempen	Verhuur	zijn	in-
tercommunales,	 gemeenten,	 transportbedrij-
ven	en	alle	potentiele	klanten	die	actief	zijn	in	
milieubeheer	en	afvalverwerking.	
Dat	 betekent	 dat	 er	 in	 de	 verhuurvloot	 zeer	
verscheiden	wagens	rijden.	
Denk	 daarbij	 aan	 kolkzuig	 wagens,	 klassieke	
huisvuilwagens,	 huisvuilwagens	 met	 twee	
compartimenten,	 veegmachines,	 onkruidbor-

stelmachines,	vacuümwagens	maar	ook	trucks	
met	 een	 containerhaaksysteem	 en	 opbouw-
kraan.	

Momenteel	 beheert	 het	 bedrijf	 de	 grootste	
vloot	reinigingsvoertuigen	in	ons	land.

Clemens	van	Rijn,	Sales	en	Operations	Mana-
ger	van	De	Kempen	Verhuur,	licht	toe:	“Wij	bie-
den	voor	iedere	klant	een	oplossing	op	maat.	
Dat	houdt	in	dat	we	een	wagen	samenstellen	
die	de	best	passende	oplossing	biedt	voor	de	
eisen	en	vragen	van	de	klant.
We	beschikken	over	een	veertigtal	specifieke	
vrachtwagens	gelinkt	aan	de	"Waste	sector"	en	

De Kempen Verhuur 
breidt vloot uit

DOSSIER   TREKKERS & TRAILERS

5	DAF’s	voor	De	Kempen	Verhuur,		
zullen	door	intercommunales	worden	ingezet.
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uitgebreid.	Alleen	al	bij	de	huisvuilvoertuigen	
lopen	de	mogelijkheden	over	trucks	van	8,	11,	
18,	20,	22	en	25	kubieke	meter	inhoud.	
Wagens	 met	 twee	 compartimenten	 zijn	 in	
opmars,	 omdat	 die	 toelaten	 twee	 fracties	
gescheiden	op	te	halen.	“De	nieuwe	wagens	
hebben	 niet	 alleen	 twee	 compartimenten,	
maar	ook	twee	deuren.	Dat	laat	toe	de	fracties	
gescheiden	te	lossen,	zodat	ze	niet	gemengd	
worden	op	de	losplaats.	
We	hebben	ook	wagens	die	dynamisch	 kun-
nen	wegen,	tot	op	2,5	kg	nauwkeurig.	Daarbij	
gaat	 het	 vooral	 over	 grotere	 wielcontainers,	
zoals	die	door	bedrijven	worden	gebruikt.	
Als	 een	 intercommunale	 dat	wil,	 kunnen	we	
ook	dynamische	weegsystemen	installeren	op	
huisvuilwagens.	 Dat	 is	mogelijk	 op	 ongeveer	
een	week	 tijd,	 als	 er	 tenminste	 bij	 de	 bouw	
van	de	wagen	rekening	mee	is	gehouden.”
Veiligheid,	vooral	door	gebruik	van	camerasys-
temen,	neemt	snel	toe	aan	belang	in	de	sector	
van	de	reinigingsvoertuigen.	Camera’s	worden	
goedkoper	en	beter,	maar	leveren	wel	een	ex-
tra	 belasting	op	 voor	 de	 chauffeur,	 die	 naast	
zijn	 spiegels	 ook	 het	 scherm	 van	 de	 camera	
in	het	oog	moet	houden.	Nogal	wat	intercom-
munales	 tonen	 interesse	 in	 360°	 camerasys-
temen,	 die	 inderdaad	 veel	 bijdragen	 aan	 de	
veiligheid	 op	 en	 rond	 een	 huisvuilwagen	 in	
een	stedelijke	omgeving.

Het	 is	een	boeiende	markt	 continu	 in	bewe-
ging,	waar	wij	in	de	herfst	van	dit	jaar	verder	
op	inspelen	via	een	extra	uitbreiding	met	nog	
een	5-tal	nieuwe	DAF	voertuigen.	

levert	niet	alleen	een	uitstekende	kwaliteit	en	
maatwerk,	ze	staan	ons	ook	met	raad	en	daad	
bij	 voor	 service	 en	 onderhoud.	 Ook	 de	 korte	
communicatielijn	 naar	 Mol	 VDK,	 Geesink	 en	
Faun	is	voor	ons	belangrijk.	Ze	zorgen	er	voor	
dat	onze	werkplaatsen	en	dealers	snel	en	vlot	
kunnen	reageren	als	dat	nodig	is.	

MAATWERK
De	levering	bij	TTL	Houthalen	omvatte	onder-
meer:	één	DAF	LF	4x2	Compacte	Huisvuilwa-
gen,	3	x	DAF	CF		6x2	met	22	tot	25	m³	huisvuil	
opbouw	met	 twee	 compartimenten	en	 twee	
kamers	en	één	DAF	CF	8x2	Tridem	container-
haakwagen	met	opbouwkraan.	 “Een	voertuig	
dat	 meer	 en	 meer	 gevraagd	 wordt	 in	 onze	
sector,”	legt	Clemens	van	Rijn	uit,	“het	laat	de	
intercommunales	toe	ondergrondse	containers	
uit	zogenaamde	sorteerstraten	vlot	op	te	pik-
ken	en	te	ledigen.	
De	containerhaak	maakt	het	mogelijk	snel	van	
container	te	wisselen.”	
Het	 aanbod	 van	 De	 Kempen	 Verhuur	 is	 erg	

jaarlijks	bouwen	we	onze	vloot	verder	uit.
Dat	laat	toe	om	snel	in	te	spelen	op	de	huur-
behoeften	 van	 de	 klant	 indien	 een	 voertuig	
door	panne	of	ongeval	uitvalt,	 snel	voor	een	
vervanger	te	zorgen.
Tegelijk	 bieden	 we	 de	 mogelijkheid	 om	 de	
wagens	 te	onderhouden	en	 te	herstellen	via	
ons	 uitgebreid	 DAF	 &	 Mercedes-Benz	 dealer-
netwerk	waar	Willy	 van	Doorne	 International	
over	beschikt.	
Dat	is	immers	niet	iets	waarvoor	je	bij	iedere	
dealer	terecht	kan.	Onze	trucks	hebben	speci-
fieke	opbouwen,	die	bijvoorbeeld	veel	gebruik	
maken	van	hydraulische	onderdelen.	
Dat	vraagt	toch	wel	wat	kennis	van	de	onder-
houdstechnici,	daarom	werken	we	dus	samen	
met	ons	gespecialiseerd	dealernetwerk	dat	de	
nodige	kennis	in	huis	heeft.	
Verder	beschikken	we	via	de	DAF	concessiebe-
drijven	van	de	Truck	Trading	Group	over	tech-
nische	depots	in	Wijnegem,	Puurs,	Houthalen	
en	Henri-Chapelle	en	Bande.
Door	 de	 samenwerking	 met	 DIF-RENT	 is	 het	
ook	makkelijk	mogelijk	om	bijvoorbeeld	trek-
kers	of	 standaard	vrachtwagens	voor	 klanten	
te	regelen.	Nogal	wat	klanten	in	het	marktseg-
ment	van	De	Kempen	Verhuur	hebben	gere-
geld	werk	voor	trekkers	met	een	hydraulische	
pomp,	om	walking	floor	trailers	aan	te	drijven.

MERKEN
Het	grootste	deel	van	de	vloot	van	De	Kempen	
Verhuur	 bestaat	 uit	 DAF	 vrachtwagens,	 maar	
ook	andere	merken	zitten	in	het	aanbod,	legt	
Clemens	van	Rijn	uit:	“We	hebben	ook	Merce-
des-Benz	en	Iveco	in	onze	vloot	rijden.	Wat	de	
klant	vraagt,	wordt	door	ons	aangeleverd.	Het	
is	ook	logisch	dat	intercommunales,	die	vooral	
met	 openbare	 aanbestedingen	 werken,	 niet	
altijd	bij	hetzelfde	merk	uitkomen	als	er	moet	
worden	aangekocht	en	opgebouwd.”
Want	De	Kempen	Verhuur	verhuurt	niet	alleen,	
ook	 verkoop	 en	 opbouw	 van	 de	 voertuigen	
kunnen	door	het	bedrijf	worden	ingevuld.	“We	
werken	vooral	met	Belgische	opbouwers.	Daar	
zijn	een	aantal	goede	redenen	voor:	Mol	VDK	

UW PARTNER VOOR MOBILITEIT
DIF-RENT NV - NOORDERLAAN 175 - 2030 ANTWERPEN
T +32 3 383 25 82 - F +32 3 383 14 73 - GSM +32 472 38 14 17

INFO@DIF-RENT.BE - WWW.DIF-RENT.BE

VERHUUR EN VERKOOP
VAN VRACHTWAGENS,
TREKKERS EN OPLEGGERS 
OP KORTE EN LANGE TERMIJN

Clemens	van	Rijn:	”We	beschikken	over	een	veertigtal	specifieke	vrachtwagens	gelinkt	aan	de	"Waste	sector"	en	
jaarlijks	bouwen	we	onze	vloot	verder	uit.”
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RENAULT TRUCKS

Algemene gegevens
www.renault-trucks.be

Contactpersonen
www.renault-trucks.be

Gamma voertuigen/diensten
Renault	Trucks	biedt	een	uitgebreid	voertuigengamma	–	van	2,8	tot	
120	ton	–	geschikt	voor	leveringen	in	de	stad,	goederendistributie,	
constructie	 en	 lange	 afstandsvervoer.	 Het	 volledige	 gamma,	 van	
de	Renault	Master	tot	de	zwaarste	bouwvoertuigen,	is	in	meer	dan	
100	landen	verkrijgbaar.	Sinds	2011	is	Renault	Trucks	de	op	één	na	
grootste	onderneming	binnen	de	Volvo	Group,	een	van	 ’s	werelds	
vooraanstaande	 fabrikanten	 van	 trucks,	 bussen,	 uitrusting	 voor	 de	
bouw	en	aandrijfsystemen	voor	scheepvaart	en	industriële	toepas-
singen.	De	Volvo	Group	levert	bovendien	complete	oplossingen	op	
het	gebied	van	financieringen	en	service.	Renault	Trucks	legt	bij	de	

ontwikkeling	van	haar	producten	de	focus	op	brandstofbesparing	–	
en	daarbij	CO

2
	uitstoot	–	en	de	ontwikkeling	van	alternatieve	oplos-

singen	dan	diesel.

Het	design	is	een	essentieel	element	voor	de	identiteit	van	de	voer-
tuigen	van	Renault	Trucks	en	het	imago	naar	onze	klanten	toe.	De	
ruit,	het	embleem	van	kwaliteit,	staat	synoniem	voor	de	creativiteit	
over	de	hele	wereld.	Renault	Trucks	drukt	zijn	stempel	via	de	waar-
den	van	het	bedrijf	:	«	Een	innoverend	design,	dat	warmte	uitstraalt	
en	bovendien	uiterst	efficiënt	is	».		

DOSSIER   

Flagship
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Onze Profi  Liner is een medewerker uit het boekje: belastbaar, fl exibel, betrouwbaar en ook extreem rendabel. 
Dit echte multitalent uit de transportbranche overtuigt met een effi ciënte en onverwoestbare basisuitrusting, 
welke tot in het kleinste detail is uitgevoerd met hoogwaardige standaardcomponenten. De laad- en loscycli 
zijn met maximale snelheid mogelijk en dankzij de individuele uitrustingsmogelijkheden kan de Profi  Liner per-
fect op uw eisen worden aangepast. Zo haalt u dag na dag meer rendement uit elke minuut en elke kilometer.

Code scannen, 
er meer uithalen.

“Intelligent aangepakt: 
zo krijgen uw alledaagse 
werkzaamheden echte 
meerwaarde.”

Andreas Völker, Director International Sales

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

HAL 5 - STAND: 74
WE ZULLEN ER ZIJN!

Krone_Belgien_Transporama_148x230plus3_DU180418_Profi_NL.indd   1 18.04.2018   09:42:21

	
Grotere nuttige 
voor Kögel Cargo 
Coil en Cargo Coil 
Rail

De	 Kögel	 Cargo	 Coil	 en	 Cargo	 Coil	 Rail	
hebben	 als	 eerste	 varianten	 in	 het	 Kö-
gel	 assortiment	 schuifzeilopleggers	 de	
overgang	naar	de	NOVUM	generatie	ge-
maakt	en	zijn	per	direct	te	bestellen.	De	
opleggers	 voor	 het	 transport	 van	 coils	
en	 bandstaal	 hebben	 nu	 ook	 het	 geop-
timaliseerde	 buitenframeprofiel	 en	 de	
verbeterde	opbouw	die	de	trailers	van	de	
NOVUM	generatie	kenmerkt.	

De	nieuwe	Cargo	Coil	opleggers	hebben	
bovendien	een	tot	wel	150	kilogram	 la-
ger	 eigen	 gewicht	 dan	 de	 vorige	 gene-
ratie.	In	de	basisuitrusting	heeft	de	Cargo	
Coil	 nu	 een	 eigen	 gewicht	 vanaf	 circa	
6.650	kilogram	en	de	Cargo	Coil	Rail	een	
eigen	gewicht	vanaf	circa	6.900	kilogram.	
De	 nieuwe	 435	 millimeter	 hoge	 chas-
sisbalk	zorgt	in	vergelijking	met	de	oude	
generatie	 niet	 alleen	 voor	 meer	 nuttig	
laadvermogen	maar	ook	voor	een	voor-
deel	op	het	gebied	van	totale	hoogte	bij	
gelijke	 opbouwhoogte.	 Beide	 opleggers	
scoren	ook	met	een	zeer	hoge	 individu-
ele	specificeerbaarheid.
De	 Cargo	 Coil	 en	 Cargo	 Coil	 Rail	 van	 de	
NOVUM	 generatie	 beschikken	 over	 een	
stabiel,	 torsiebestendig	 gelast	 chassis	
met	 doorgestoken	 dwarsdragers	 voor	
een	hoog	nuttig	 laadvermogen	en	hoge	
puntlast.	 In	de	standaard	7.200	millime-
ter	lange	coilgoot	kunnen	coils	en	band-
staal	met	een	diameter	van	900	tot	2.100	
millimeter	en	een	maximale	last	van	30	
ton	gelijkmatig	verdeeld	over	anderhalve	
meter	 worden	 getransporteerd.	 Voor	 la-
dingzekering	 bevinden	 zich	 standaard	
twee	 paar	 rongpotten	 in	 de	 coilgoot,	
een	 paar	 rongpot-
ten	 aan	 het	 begin	
van	de	goot	vooraan	
en	een	paar	op	een	
afstand	 van	 circa	
2.050	 millimeter	
voor	insteekrongen.	
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VOLVO

Algemene gegevens
Volvo	Trucks	Belux
Hunderenveldlaan	10
1082	Brussel
Tel:	02	482	51	11
www.volvotrucks.be

Contactpersonen/management
Regional	Managing	Director
Peter	Himpe

Commercial	Truck	Director
Siegfried	Van	Brabandt

Director	Commercial	After	Sales
Guido	Michiels

Retail	Development	Director
Erwin	Pardaens

Financial	Director
Birger Asp

Director	Human	Resources
Hans Bogaert

Marketing	Director
Guy	Gogne

Total	Offer	Director
Bert	Leenaerts

Gamma voertuigen/diensten
Volvo	Trucks	biedt	een	uitgebreid	aanbod	aan	zware	trucks.	De	Volvo	
FH16	is	de	krachtigste	truck	uit	onze	reeks,	bedoeld	voor	veeleisende	
transporten.	De	Volvo	FH	is	de	leider	voor	langeafstandstransporten,	
ongeëvenaard	op	het	vlak	van	chauffeurscomfort,	veiligheid	en	zui-
nigheid.	De	Volvo	FMX	is	de	moderne	bouwtruck;	sterk,	robuust	en	
vol	met	baanbrekende	functies.	De	Volvo	FM	is	de	meest	veelzijdige	
truck	met	een	prachtig	design,	een	fantastisch	weggedrag	en	heel	
lage	exploitatiekosten.	De	Volvo	FL	is	een	compacte,	regionale	dis-
tributietruck	en	gaat	voor	flexibiliteit,	weggedrag	en	eersteklas	pro-
ductiviteit.	De	Volvo	FL	is	 licht,	wendbaar	en	geoptimaliseerd	voor	
distributie	in	de	stad.	

Volvo	Trucks	zet	volop	in	op	innovatie.	Zo	zijn	er	al	projecten	met	au-
tonoom	rijdende	trucks	en	wordt	de	Elektrische	distributietruck	vanaf	
2019	gecommercialiseerd.

Met	de	uitgebreide	services	van	Volvo	Trucks	kan	veel	brandstof	wor-
den	bespaard.	Denk	aan	regelmatig	onderhoud	en	onderhoudscon-
tracten,	het	Dynafleet	transportinformatiesysteem,	brandstofadvies,	
en	 chauffeurstrainingen.	 Volvo	 Trucks	 biedt	 ook	 financieringen	 en	
verzekeringen	aan.

Sterkte in de markt
In	België	is	Volvo	Trucks	marktleider	in	het	segment	zware	trucks.	Er	
zijn	30	verkoops-	en	servicepunten	 in	België	en	Luxemburg.	Volvo	
Trucks	 in	Gent	 is	 de	grootste	 assemblagefabriek	 van	Volvo	 Trucks,	
gespecialiseerd	in	zware	vrachtwagens	en	cabines.

Volvo	Trucks	levert	een	totaalpakket	van	transportoplossingen	voor	
professionele	en	zakelijke	klanten.	Het	bedrijf	biedt	een	volledig	as-
sortiment	van	zware	tot	middelzware	trucks	en	heeft	een	sterk	inter-
nationaal	netwerk	van	2100	servicepunten	in	meer	dan	130	landen.	
Volvo-trucks	worden	in	meer	dan	16	landen	geassembleerd.	In	2017	
leverde	Volvo	wereldwijd	meer	dan	112.000	trucks	af.	Volvo	Trucks	
maakt	 deel	 uit	 van	 de	 Volvo	 Group,	 een	 van	 's	 werelds	 vooraan-
staande	fabrikanten	van	trucks,	bussen,	uitrusting	voor	de	bouw	en	
aandrijfsystemen	voor	scheepvaart	en	industriële	toepassingen.	De	
Volvo	Group	levert	bovendien	complete	oplossingen	op	het	gebied	
van	financieringen	en	service.	Volvo	Trucks	kernwaarden	zijn	kwali-
teit,	veiligheid	en	zorg	voor	het	milieu.

DOSSIER   

Volvo	Trucks	trekt	voluit	de	kaart	van	innovatie	en	alternatieve	brandstoffen.
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Dezelfde prestaties.
Minder uitstoot.
Onze nieuwe Volvo FH LNG en Volvo FM LNG rijden tot wel 1.000 km en 
presteren net als de dieseltrucks die u gewoon bent. Maar met een 20% kleinere 
CO2-voetafdruk*. Goed voor uw budget, goed voor het milieu.
* Dit betreft de uitstoot van het voertuig tijdens het gebruik, de zogenaamde ’tank to wheel’. 

www.volvotrucks.be

NIEUWE VOLVO FH EN FM LNG
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de new generation
Scania heeft nog geen 
enkel brandstofduel
verloren
Tegen welke concurrenten ook, Scania eindigde altijd 
bovenaan - bij elke test en elke uitdaging.
Dus wanneer wij een 5% lager verbruik beloven t.o.v. 
de vorige generatie, hoeft u ons niet op onze woord te 
geloven. De tests spreken voor zich.
Lees meer over brandstofverbruik op scania.be.
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DE NOVUM-generatie

Uw voordeel – bediening 
Dankzij exact dezelfde afstanden tussen 
de zijrongen behoren planken met een 
verschillende lengte tot het verleden

Uw voordeel – ladingzekering 
Eenvoudig vastsjorren in het stalen Vario-
Fix-buitenframe ook bij gesloten zeil en 
in combinatie met de optioneel verkrijgbare 
zijborden mogelijk

Uw voordeel – individualisering 
Maximale nuttige laadvermogen door qua 
gewicht geoptimaliseerde componenten

www.koegel.nl

Het begin van de 
volgende generatie...

TH
E N

EXT GENERATION

T

NOVUM
NEW

OF TRAILERS

MAN eTGE gaat in massaproductie 
vanaf juli
Al	zo'n	tien	jaar	werkt	MAN	Truck	&	Bus	aan	
innovatieve	concepten	voor	het	 leveren	en	
ophalen	van	goederen	in	een	stedelijke	om-
geving.	Steden	worden	steeds	meer	gecon-
fronteerd	met	de	uitdaging	om	een	gezond	
klimaat	en	de	eisen	van	hun	inwoners	inza-
ke	levenskwaliteit	te	verzoenen	met	goede-
renvervoer	en	leveringen	in	stadscentra.	Als	
oplossing	voor	dit	probleem	worden	ideeën	
ontwikkeld	om	het	verkeer	op	bepaalde	tijd-
stippen	te	beperken	of	volledig	uit	de	stad	
te	 bannen,	 naast	 nieuwe	 aanpakken	 om	
gronden	 te	 benutten	 en	 nieuwe	 transport-	
en	mobiliteitsconcepten.	In	het	licht	daarvan	
heeft	MAN	Truck	&	Bus	de	voorbije	jaren	een	
brede	 waaier	 aan	 ideeën	 en	 onderzoeken	
naar	voren	gebracht	die	in	de	vrachtwagen-	
en	bussector	zijn	ontstaan.	MAN	blijft	deze	
ideeën	 ontwikkelen	 en	 is	 intussen	 overge-
gaan	tot	de	commercialisatie	van	zijn	eerste	
volledig	 elektrisch	 aangedreven	 productie-
voertuig,	de	eTGE.	
Ongeveer	70	procent	van	alle	lichte	bedrijfs-
voertuigen	 die	 in	 steden	 worden	 gebruikt,	
leggen	gemiddeld	minder	dan	100	kilome-
ter	 per	 dag	 af,	 aan	 een	 lage	 gemiddelde	
snelheid.	Het	 theoretische	rijbereik	van	het	
voertuig	is	met	zijn	160	kilometer	dus	ruim	
geschikt	 voor	 ongeveer	 driekwart	 van	 alle	
transport	in	stadskernen.	Vroeg	of	laat	wordt	
het	net	als	bij	de	gsm	doodnormaal	om	een	
puur	elektrisch	voertuig	aan	te	sluiten	op	de	
netstroom	en	het	op	 te	 laden	voor	de	vol-

gende	dag	–	doorgaans	's	nachts.
De	 oplaadtijd	 varieert.	 Een	 laadstation	 van	
40	kW	herlaadt	de	batterij	in	45	minuten	tot	
80	 procent.	 Aan	 een	 wallbox	 met	 wissel-
stroom	is	de	MAN	eTGE	weer	volledig	opera-
tioneel	na	iets	minder	dan	vijfenhalf	uur	en	
bij	gewone	netstroom	(220	V	AC)	heeft	hij	
ongeveer	negen	uur	nodig	voor	een	volledi-
ge	lading.	Met	het	juiste	onderhoud	verliest	
de	 oplaadbare	 batterij	 van	 36	 kWh	 slechts	
15	 procent	 van	 zijn	 capaciteit	 na	 tien	 jaar,	
of	 ongeveer	 2.000	 oplaadcycli.	 Met	 name	
het	 feit	 dat	 afzonderlijke	 modules	 van	 zes	
of	 twaalf	 cellen	 apart	 kunnen	worden	 ver-
vangen,	draagt	daartoe	bij.	De	modules	be-
vinden	zich	onder	een	iets	hogere	laadvloer,	
die	ook	wordt	gebruikt	bij	dieselversies	met	
achterwielaandrijving.
In	 de	 elektrische	 TGE	 met	 voorwielaandrij-
ving	 werd	 gekozen	 voor	 een	 permanent	
bekrachtigde	 synchrone	 motor	 met	 een	
maximaal	 beschikbaar	 vermogen	 van	 100	
kW.	 Die	 heeft	 een	 koppel	 van	 290	 Nm,	
dat	 onmiddellijk	 beschikbaar	 is	 over	 het	
hele	toerentalbereik	en	zo	een	uitstekende	
wendbaarheid	 garandeert.	 In	 combinatie	
met	de	maximumsnelheid	van	90	km/u	le-
vert	 dat	 een	 verbruik	 op	 van	 ongeveer	 20	
kWh	per	100	kilometer.	
Naast	 het	 laadvermogen	 liet	 de	 invoering	
van	 elektrische	 technologie	 ook	 de	 rijhul-
psystemen	 intact.	 De	 eTGE	 wordt	 geleverd	
met	 een	 uitgebreid	 gamma	 ingebouwde	
standaarduitrusting,	 waaronder	 een	 navi-
gatiesysteem,	 een	 verwarmde	 voorruit	 en	
andere	kenmerken	waardoor	het	rijden	een-
voudiger	en	veiliger	wordt.	Net	als	alle	TGE’s	
is	hij	standaard	nog	steeds	voorzien	van	een	
noodremhulp	(EBA).
Tijdens	 de	 initiële	 uitrolfase	 kan	 de	 MAN	
eTGE	 besteld	 worden	 met	 een	 standaard-
wielbasis	en	een	hoog	dak.	De	productlijn	is	
in	de	eerste	plaats	bedoeld	voor	klanten	met	
een	wagenpark	en	krijgt	een	serviceconcept	
op	maat	om	in	hun	behoeften	te	voorzien.	In	
Duitsland	werden	de	eerste	klantenaanvra-
gen	voor	de	MAN	eTGE	reeds	geregistreerd	
alsook	 de	 eerste	 verkoopcontracten	 onder-
tekend.	 De	 eerste	 elektrisch	 aangedreven	
bestelwagens	 van	 MAN	 zullen	 hun	 debuut	
maken	 in	 Duitse,	 Oostenrijkse,	 Belgische,	
Franse,	Noorse	en	Nederlandse	steden.	

NEWS   
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Belgian LindeCup 2018 bepaalt  
wie beste heftruckchauffeur van België wordt
Op	zaterdag	2	juni	2018	gaat	Motrac	Handling	&	Cleaning,	exclusieve	
importeur	van	de	Linde-vorkheftrucks	in	België,	voor	zijn	8e	editie	op	
zoek	naar	de	beste	heftruckchauffeur	van	het	land.	Een	theorieronde,	
twee	praktische	voorronden	en	een	ultiem	finaleparcours	bepalen	wie	
de	Belgian	LindeCup	2018	wint	en	welke	top	3	ons	land	in	september	
mag	vertegenwoordigen	op	het	wereldkampioenschap	in	Duitsland.
	
De	Belgian	LindeCup	vindt	traditioneel	plaats	in	de	bedrijfshallen	van	
Motrac	 Handling	 &	 Cleaning	 op	 de	 Noorderlaan	 612	 te	 Antwerpen.	
Spanning	en	spektakel	is	alvast	gegarandeerd.	Via	verschillende	proe-
ven	krijgen	de	deelnemers	er	de	kans	hun	vakkennis,	rijvaardigheid	en	
precisie	te	demonstreren	met	de	heftruck-	en	reachtruckmodellen	van	
Linde	Material	Handling.
	
Op	de	Belgian	LindeCup	komen	alvast	heftruckchauffeurs	uit	alle	uit-
hoeken	van	het	 land	 samen	om	hun	passie	 voor	hun	 job	 te	delen.	
Inschrijven	kan	nog	steeds	tot	25	mei.	De	top	3	van	de	Belgian	Lin-
deCup	wint	een	geldprijs	van	respectievelijk	€500,	€300	of	€150	én	
mag	België	van	20	t/m	22	september	vertegenwoordigen	op	het	we-
reldkampioenschap	in	Aschaffenburg	(Duitsland)	dat	door	5	televisie-
zenders	wordt	gecapteerd.	Het	staat	ook	bekend	als	de	StaplerCup	en	
enthousiasmeert	jaarlijks	zowat	20.000	toeschouwers.
	

Het	belang	van	de	Belgian	LindeCup?		België	is	het	distributieland	bij	
uitstek,	waar	 de	heftruckchauffeur	 een	 cruciale	 rol	 vervult	 in	 zowat	
elke	 logistieke	 keten.	 Maar	 daar	 waar	 snelheid	 en	 efficiëntie	 vaak	
de	 logistieke	ordewoorden	zijn,	hecht	de	Belgian	LindeCup	ook	veel	
aandacht	aan	veiligheid.	Zowat	10%	van	alle	arbeidsongevallen	met	
blijvende	arbeidsongeschiktheid	blijkt	immers	te	wijten	aan	de	oplei-
ding	van	de	chauffeur	of	aan	 technische	gebreken	van	de	heftruck.	
Daarom	worden	kennis	van	veiligheid	en	techniek	uitgebreid	getest,	
naast	precisie	en	snelheid.	Wie	deze	wedstrijd	wint,	mag	zich	dan	ook	
een	jaar	lang	terecht	op	alle	vlakken	de	‘beste	heftruckchauffeur	van	
België’	noemen!
	
Deelname	aan	het	nationale	kampioenschap	is	volledig	gratis	en	toe-
gankelijk	voor	het	grote	publiek.	Naast	het	wedstrijdelement	is	de	Lin-
deCup	ook	een	gezellig	familiefeest	met	kinderanimatie	en	catering.	
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HOOGSTE NUTTIGE LAAD-
VERMOGEN IN DE SECTOR

Leeggewicht van slechts 9 ton 
in de Super Loader-versie 

met 8x4-chassis 

CONTINU INZETBAAR
Toonaangevende motor ‘zonder 

stilstaand regenereren’ met 
gepatenteerd IVECO 

Hi-SCR-nabehandelingssysteem

UITSTEKENDE  TCO 
Dankzij 11,2% brandstofbesparing,

door TÜV getest op de nieuwe Stralis,
verbeterde aandrijfl ijn en schijfremmen

MODULAIR EN
MISSIEGERICHT GAMMA

Betere grip door nieuw Hi-Traction systeem 
Verschillende voertuigconfi guraties

Robuust chassis voor lichte 
off-road opdrachten

ON-ROAD UITMUNTENDHEID. 
OFF-ROAD ROBUUSTHEID.

PERFECT
   CROSSING

X_WAY_Tipper_230x297NL.indd   1 3/05/18   15:07
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renault-trucks.be

GARANTIE 12 MAANDEN 120000 KM
RENAULT TRUCKS T, DE BESTE TWEEDEHANDSWAGEN VOOR UW RENTABILITEIT

Wie voor een Renault Trucks T opteert, krijgt heel wat meer dan alleen een vrachtwagen.
Een lager brandstofverbruik, hogere prestaties en een hogere betrouwbaarheid, een uitzonderlijk laad-
vermogen en comfort aan boord: Renault Trucks stelt alles in het werk om uw productiviteit te verhogen.
Kom de Renault Trucks T ontdekken en testen bij uw dichtstbijzijnde erkende concessiehouder.

Shell LNG tankstation voor vrachtwagens in Herstal

Shell	kondigde	vandaag	de	opening	aan	van	
haar	eerste	Belgische	LNG	(Liquefied	Natural	
Gas)-station	in	Herstal,	Luik.	Het	station	is	ge-
richt	op	vrachtwagens	en	bevindt	zich	nabij	
het	drielandenpunt	bij	de	E313,	een	belang-
rijke	route	voor	 internationaal	wegtransport.	
Het	nieuwe	station	heeft	een	capaciteit	van	
3,5	 kt	 LNG	 en	 kan	 dagelijks	 150	 vrachtwa-
gens	van	LNG	voorzien.

“LNG-brandstof	is	een	belangrijke	optie	voor	
transportbedrijven”,	 zegt	 Laurent	 Charlot,	
Commercieel	Directeur,	 Belgian	 Shell.	 “Shell	
streeft	 ernaar	 om	 versterkt	 uit	 de	 energie-
transitie	 te	 komen	 en	 LNG	 zal	 een	 steeds	
belangrijkere	 rol	 spelen	 in	 de	 energiemix.	
We	 verwachten	 dat	 de	 vraag	 naar	 LNG	 zal	
groeien	 en	 we	 blijven	 samenwerken	 met	
vrachtwagenconstructeurs,	klanten	en	beleid-
smakers	om	het	gebruik	van	LNG	als	schoner-
brandende	en	goedkopere	transportbrandstof	
te	promoten.	Het	station	in	Herstal	is	een	be-
langrijke	 stap	 in	 de	 verdere	 uitbreiding	 van	
ons	netwerk	van	LNG-stations	in	Europa.”
	
“Met	de	toenemende	vraag	naar	energie	en	
de	groeiende	noodzaak	om	transportemissies	
te	 beperken,	 worden	 we	 met	 de	 uitdaging	
geconfronteerd	om	het	transport	zowel	effi-
ciënter	 als	 schoner	 te	 maken”,	 aldus	 Marie	
Christine	 Marghem,	 federaal	 minister	 van	
Energie,	 Leefmilieu	en	Duurzame	Ontwikke-
ling.
	
Shell	verwacht	dat	er	zich	een	mozaïek	van	
brandstoffen	 en	 motoren	 zal	 ontwikkelen	
voor	 het	 wegtransport	 en	 gelooft	 dat	 LNG	
een	 belangrijke	 rol	 zal	 spelen	 voor	 zwaar	
wegtransport.	 Wegtransportbedrijven	 kiezen	
steeds	 vaker	 voor	 LNG,	 omdat	 het	 zowel	

vanuit	financieel	als	milieutechnisch	oogpunt	
voordelen	 biedt	 vergeleken	 met	 conventi-
onele	 diesel.	 LNG	 heeft	 een	 schonere	 ver-
branding	 dan	 diesel	 en	 produceert	 minder	
zwavel,	roetdeeltjes	en	stikstofoxide.	Boven-
dien	draagt	het	ook	bij	tot	een	verminderde	
geluidsvervuiling	 en	 kan	 het	 CO

2
-emissies	

helpen	verlagen.
	

Shell	 heeft	 al	 7	 LNG-stations	 in	 Nederland	
(Rotterdam,	Waalwijk,	Amsterdam,	Pijnacker,	
Waddinxveen,	Eindhoven	en	Heerenveen)	en	
is	van	plan	om	in	de	loop	van	de	volgende	12	
maanden	 bijkomende	 LNG-stations	 te	 ope-
nen	in	Europa.	

NEWS   
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TruckStore Brussels, Bergensesteenweg 707, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Tel. 03.871.92.00, E-mail: truckstore.belux@daimler.com

Lets talk about Trucks.
www.truckstore.com

TruckStore Brussels
Ontdek onze nieuwe locatie in Sint-Pieters-Leeuw.

	

LAG Trailers op uitbreidingskoers in Frankrijk

De	 tankerproducent	 LAG	 Trailers	 voegde	
recent	 9	 service	 punten	 toe	 aan	 zijn	 net-
werk	 in	 Frankrijk.	 Deze	 actie	 volgt	 kort	 op	
de	uitbreiding	van	het	externe	sales	 team.	
Alle	 nieuwe	 service	 locaties	 zijn	 uitgerust	
om	een	breed	scala	aan	servicewerken	op		
tankwagens	uit	te	voeren.

LAG	 Trailers	 sloot	 een	 verbintenis	 af	 met	
Groupe	 Trucks	 Services,	 Groupe	 SH,	 Biache	
Service	Maintenance	(B.S.M.)	en	Drôme	Ci-
ternes	 Service.	 Samen	 vertegenwoordigen	
deze	partners	9	service	locaties	op	de	cruci-
ale	plaatsen	in	de	Franse	transport	industrie.	

De	nieuwe	partners	zijn	geen	vreemden	voor	
de	 Franse	 tankerwereld.	 Ze	 bieden	 de	 trans-
porteurs	 namelijk	 veel	 ervaring,	 de	 vereiste	
accreditatie	 en	 snelle	 servicetijden.	 De	 ser-
vice-locaties	verbinden	zich	ertoe	enkel	kwa-
liteitsmateriaal	en	wisselstukken	van	erkende	
partners	af	te	leveren.	
De	 Franse	 sales	 representative	 van	 LAG	 Trai-
lers,	Bruno	Lo	Manto	benadrukt	het	als	volgt:	
“Het	is	van	het	hoogste	belang	dat	LAG’s	klan-
ten	een	snelle	service	op	maat	ontvangen,	ze-
ker	omdat	het	bedrijf	zich	intens	focust	op	de	
tankermarkt.”

EUROPA IN HET VIZIER
De	 investering	 in	 het	 service-netwerk	 is	
een	logisch	gevolg	van	de	verhoogde	ver-
koopcijfers	uit	Frankrijk.	LAG	Trailers	behaal-
de	hier	een	jaarlijkse	groei	van	50	%.	
De	 inspanningen	 die	 het	 bedrijf	 levert	 in	
Frankrijk,	 weerspiegelt	 deze	 van	 het	 vol-
ledige	continent.	Het	bedrijf	heeft	op	korte	
termijn	 23	 nieuwe	 service-locaties	 toege-
voegd	aan	zijn	netwerk	en	 is	vastberaden	
dit	verder	uit	te	blijven	bouwen.	Om	dit	op	
een	 kwalitatieve	 manier	 te	 bewerkstelli-
gen,	evalueert	het	bedrijf	 zijn	partners	op	
regelmatige	basis.		
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Op 1 april 1928 begon 

Hub van Doorne een klein 

atelier in het Nederlandse 

Eindhoven. Niet als aprilvis, 

want 90 jaar later is DAF één 

van de belangrijkste spelers 

op de vrachtwagenmarkt. 

De kwaliteiten van DAF 

Trucks: laag verbruik, hoge 

betrouwbaarheid en veel 

comfort voor de chauffeur 

zijn in de loop van de jaren 

verder en verder uitgebouwd.

DAF Trucks  
is 90 jaar oud geworden

TRUCKS   

Hub	van	Doorne	was	een	getalenteerd	
man,	 die	 in	 1927	de	personenwagen	
van	 een	 lokale	 brouwer	 wist	 te	 her-

stellen	nadat	de	man	verschillende	keren	te-
vergeefs	bij	zijn	garage	te	rade	was	gegaan.	
Toen	van	Doorne	vroeg	om	een	klein	atelier	in	
een	hoek	van	de	brouwerij	te	mogen	openen,	
was	brouwer	Coolen	snel	overtuigd.	De	eerste	
opdrachten	bestonden	uit	las-	en	smeedwerk	
voor	de	stad	Eindhoven	en	voor	lokale	bedrij-
ven	 zoals	 lampen-	 en	 radiofabrikant	 Philips.	
De	crisis	 in	de	jaren	‘30	inspireerde	Hub	van	
Doorne	en	zijn	broer	Wim	om	hun	diensten-
pakket	uit	te	breiden.	De	werkplaats	groeide	

in	1932	uit	tot	een	aanhangwagenfabriek.	De	
bedrijfsnaam	werd	gewijzigd	naar	Van	Door-
ne’s	Aanhangwagen	Fabriek,	afgekort	DAF.
De	aanhangers	en	trailers	die	de	kleine	fabriek	
verlieten,	onderscheidden	zich	dankzij	het	ge-
laste	chassis	door	hun	hoge	laadvermogens.	De	
lastechniek	die	werd	toepast	om	deze	trailers	
te	maken,	was	in	die	tijd	een	unieke	innovatie	
die	zorgde	voor	een	aanzienlijke	gewichtsbe-
sparing.		Een	andere	unieke	uitvinding	was	de	
DAF-containertrailer	die	werd	ontwikkeld	voor	
het	snel	laden	en	lossen	van	spoorwegcontai-
ners	en	in	1936	zijn	debuut	beleefde.	Dit	zeer	
vroege	 voorbeeld	 van	 intermodaal	 transport	

Oud	en	nieuw:	DAF	bouwde	ooit	nog	personenwagens.	De	personenwagentak	werd	aan	Volvo	Cars	verkocht.		
De	fabriek	in	Born	is	ondertussen	eigendom	van	de	VDL	groep	en	bouwt	BMW	en	Mini…
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maakte	 van	DAF	 één	 van	 de	 eerste	 leveran-
ciers	van	containertrailers	ter	wereld.

TRUCKS VANAF 1949
In	1949	veranderde	de	naam	van	DAF	in	Van	
Doorne’s	 Automobiel	 Fabriek.	 Een	 jaar	 later	
werd	 een	 speciale	 truckfabriek	 gebouwd	 en	
werd	 begonnen	 met	 de	 productie	 van	 truck-
chassis	van	drie,	vijf	en	zes	ton.	In	de	beginpe-
riode	gebruikte	DAF	benzine-	en	dieselmotoren	
van	 Hercules	 en	 Perkins.	 In	 1957	 begon	 het	
bedrijf	uit	Eindhoven	met	het	ontwerp	en	de	
productie	van	de	eerste	eigen	motoren.	Twee	
jaar	 later	werd	de	DD575-dieselmotor	verbe-
terd	door	er	een	 turbocompressor	aan	 toe	 te	
voegen	–	een	baanbrekende	prestatie.	DAF	in-
troduceerde	in	1973	als	eerste	de	turbo	inter-
cooler.	Die	technologie	werd	in	eerste	instantie	
ontwikkeld	om	te	voldoen	aan	de	vraag	naar	
hogere	motorvermogens	en	een	lager	brand-
stofverbruik,	maar	bleek	ook	onmisbaar	bij	het	
realiseren	van	schonere	uitlaatgassen.	
In	de	jaren	80	introduceerde	DAF	ATi:	Advan-
ced	 Turbo	 Intercooling.	 ATi	 zorgde	 voor	 nóg	
meer	vermogen	en	een	nóg	hogere	efficiëntie	
door	een	verdere	verfijning	van	de	inspuittech-
nologie	en	een	geoptimaliseerde	vorm	van	de	
verbrandingskamer.
In	2005	presenteerde	DAF	haar	eerste	PACCAR	

MX-motor;	 inmiddels	 dé	 motor	 die	 gemon-
teerd	 wordt	 in	 (bijna)	 alle	 DAF	 trucks	 in	 het	
zware	segment	en	 in	meer	dan	40%	van	de	
Kenworth-	 en	 Peterbilt-trucks.	 De	 nieuwste	
generatie	 uiterst	 efficiënte	 down	 speeding	
MX-13-	 en	 MX-11-motoren	 maken	 deel	 uit	

van	 intelligente	 aandrijflijnen	 met	 efficiënte	
achterassen.	Hierdoor	is	een	hoog	koppel	be-
schikbaar	bij	indrukwekkend	lage	toerentallen.	
Een	combinatie	die	zorgt	voor	zowel	ongeëve-
naarde	 brandstofefficiëntie	 als	 het	 hoogste	
chauffeurscomfort.	Samen	met	geavanceerde	

Een	klassieker,	met	ruitenwissers	die	nog	in	de	voorruit	bevestigd	zitten.

Een	torpedomodel,	uit	de	periode	toen	dat	wettelijk	nog	kon.
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software	 algoritmen,	 uitstekende	 aerodyna-
mica	en	een	nieuw	compact	nabehandelings-
systeem,	zorgen	deze	DAF	innovaties	voor	7%	
meer	brandstofefficiëntie:	de	grootste	stijging	
in	brandstofefficiëntie	 in	de	geschiedenis	van	
het	bedrijf.	
De	 eerste	 DAF-trucks	 verlieten	 eind	 jaren	 40	
en	 begin	 jaren	 50	 de	 fabriek	 als	 niet	 meer	
dan	alleen	een	chassis	met	vóór	de	motor	de	
kenmerkende	 grille	 met	 zeven	 verchroomde	
balken	én	een	tijdelijke	houten	stoel.	De	DAF-
chassis	werden	naar	opbouwers	gereden	voor	
de	montage	van	een	op	bestelling	gemaakte,	
lokaal	 gefabriceerde	 cabine.	 In	 1951	 intro-
duceerde	 DAF	 haar	 eigen	 cabine,	 met	 ronde	
hoeken	 en	 een	 schuin	 geplaatste	 grille	 voor	
betere	 aerodynamica.	 Het	 chauffeurscomfort	
werd	 verhoogd	 door	 de	 introductie	 van	 een	
geveerde	stoel.
In	de	jaren	60	verbeterde	DAF	het	chauffeurs-
comfort	nog	verder	met	de	eerste	cabine	die	
was	ontworpen	voor	 internationaal	 transport.	
De	DAF	2600	had	twee	bedden	en	ramen	aan	
alle	kanten	voor	een	ruimtelijk	gevoel	en	een	
optimaal	zicht	op	de	weg.	De	rem-	en	stuurbe-
krachtiging	maakten	de	veeleisende	taak	van	
de	chauffeur	eenvoudiger.	De	2600	wordt	nu	
beschouwd	als	de	eerste	internationale	trans-
porttruck.	In	1968	was	DAF	één	van	de	eerste	

truckfabrikanten	 die	 een	 kantelmechanisme	
voor	de	cabine	introduceerde,	wat	het	onder-
houd	aanzienlijk	vergemakkelijkte.
Met	de	introductie	van	het	Space	Cab-concept	
in	1988,	versterkte	DAF	haar	leiderspositie	als	
truckfabrikant	door	zich	zowel	op	de	bedrijfs-

kosten	als	op	de	chauffeur	te	focussen.	Met	het	
opmerkelijke	 Space	 Cab-concept	 stelde	 DAF	
opnieuw	de	norm	voor	de	grootte	en	comfort	
van	 de	 cabine	 voor	 internationaal	 transport.	
Samen	 met	 de	 nog	 grotere	 Super	 SpaceCab,	
die	 in	 1994	 werd	 geïntroduceerd,	 blijven	 de	

Met	de	personenwagen	introduceerde	DAF	de	CVT-overbrenging,	die	verrassend	vlot	accelereert.

Evolutie	in	internationale	trucks	bij	DAF.

TRUCK   
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cabines	 van	 DAF	 de	 benchmark	 als	 het	 gaat	
om	chauffeurscomfort	en	ruimte.

IN DE PRIJZEN GEVALLEN
In	2001	en	2002	introduceerde	DAF	de	nieuwe	
LF-,	CF-	en	XF-serie,	 in	2005	het	met	de	titel	

International	 Truck	 of	 the	 Year	 titel	 bekroon-
de	 XF105-model	 en	 in	 2006	 het	 Euro	 4-	 en	
5-programma.	 Een	 volledige	 range	 nieuwe,	
ultraschone	 Euro	 6-modellen	 werd	 in	 2013	
in	productie	genomen.	En	in	2017	werden	de	
nieuwe	CF	en	XF	uitgeroepen	tot	'International	

Truck	of	the	Year	2018'	vanwege	hun	toonaan-
gevende	transportefficiency	en	indrukwekken-
de	brandstofbesparing	van	7%.	In	2017	werd	
de	 nieuwe	 LF	 in	 het	 Verenigd	 Koninkrijk	 ook	
bekroond	met	de	titel	'Commercial	Fleet	Truck	
of	the	Year'.

Blijft	een	indrukwekkende	combinatie,	ook	na	al	die	jaren.

Een	platooning	demonstratie.	Met	een	tussentijd	van	0,2	seconden	hang	je	nog	veel	dichter	op	de	voorligger.
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DAF’s	 toewijding	 aan	 kwaliteit	 heeft	 de	 on-
derneming	 vijf	 International	 Truck	 of	 the	
Year-awards	 opgeleverd,	 de	 hoogste	 onder-
scheiding	in	de	truckindustrie:
1988	-	DAF	95
1998	-	DAF	95XF
2002	-	DAF	LF
2007	-	XF105
2018	-	CF	en	XF

RITJE MET OLDTIMERS
DAF	heeft	een	eigen	testparcours,	waar	we	ter	
gelegenheid	van	het	90	jarig	bestaan	van	het	
bedrijf	met	de	nieuwste	en	oudste	trucks	van	
het	merk	konden	rijden.	Persoonlijk	heb	ik	met	
een	DAF	95	gereden,	een	truck	met	een	Cum-
minsmotor	van	14	 liter,	die	een	voor	die	 tijd	
monsterlijk	vermogen	van	500	pk	ophoest.
Wat	opvalt	van	bij	de	eerste	meters:	moderne	
trucks	zijn	een	heel	pak	stiller	geworden.	Ook	
zit	het	dashboard	beter	in	elkaar,	zodat	je	min-
der	 kraakjes	en	piepjes	 te	horen	krijgt.	Maar	

verder	 is	 het	 verschil	 niet	 zo	 verschrikkelijk	
groot:	de	truck	heeft	natuurlijk	nog	een	hand-
geschakelde	versnellingsbak.	Leuk	om	te	we-

ten:	de	eigenaar	zet	deze	wagen	nog	geregeld	
in,	vooral	als	de	moderne	trucks	uit	zijn	vloot	
te	druk	bezet	zijn	om	een	opdracht	op	te	van-

500	paarden	uit	een	Cummins	van	14	liter,	dat	gaat	goed	vooruit.

TRUCK   
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gen.	Geen	museumstuk	dus,	maar	een	wagen	
die	nog	vaak	wordt	ingezet	om	zijn	dagelijkse	
brood	te	verdienen.	
DAF	 leverde	 en	 levert	 ook	 geregeld	 militaire	
voertuigen,	vooral	aan	het	Nederlandse	leger.	
We	kregen	de	kans	om	met	YP	transporttruck	
mee	te	rijden.	Deze	wagen	stamt	uit	de	vroe-
ge	jaren	zestig.
Tenslotte	demonstreerde	DAF	nog	de	EcoTwin,	
een	systeem	waarmee	trucks	op	zeer	korte	af-
stand	van	elkaar	in	peloton	kunnen	rijden.	Een	
afstand	van	0,2	seconden	is	mogelijk.	Daarbij	
hang	 je	bijna	 letterlijk	met	 je	neus	boven	de	
achterbumper	van	de	voorligger	en	kan	je	nau-
welijks	nog	iets	van	de	weg	of	het	landschap	
zien.	Als	dit	ooit	wettelijk	en	technisch	wordt	
goedgekeurd,	zullen	chauffeurs	toch	toestem-
ming	moeten	krijgen	om	iets	anders	te	doen	
dan	sturen	als	ze	in	een	peloton	rijden…		

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year.

Deze	truck	werkt	nog	geregeld	voor	de	kost.
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Dat de dieselmotor politiek 

in een verdomhoekje 

wordt geduwd, is geen 

nieuws meer. Een niet 

onbelangerijk deel van het 

vervoer van goederen over 

de weg zou met elektrische 

vrachtwagens kunnen 

worden uitgevoerd.  

De eerste wagens die verder 

gaan dan een puur prototype 

en bij klanten aan de tand 

worden gevoeld, komen 

meer en meer op. Dat bleek 

op 16 mei jl..

Op	die	dag	presenteerden	DAF	en	VDL	
Groep	 hun	 eerste	 elektrische	 truck.	
Beide	 ondernemingen	 uit	 Eindhoven	

bundelen	hun	krachten	rond	de	ontwikkeling	
van	deze	e-truck	en	zullen	nog	dit	jaar	elektri-
sche	vrachtwagens	aan	klanten	leveren.	Met	
deze	aankondiging	spelen	DAF	en	VDL	 in	op	
de	ontwikkeling	dat	emissievrij	rijden	én	het	
nastreven	 van	 geluidsreductie	 steeds	 meer	
gemeengoed	gaat	worden,	zeker	in	stedelijke	
gebieden.	De	DAF	CF	Electric	VDL	E-Power	 is	
de	eerste	elektrische	trekker	die	uit	deze	sa-
menwerking	ontstond.		

DAF	levert	de	cabine	en	het	chassis	van	de	DAF	
CF-trekkers	en	VDL	voorziet	deze	vrachtwagen	
van	een	elektromotor,	batterijen	en	de	aanstu-
ring	daarvan.	De	ervaringen	van	klanten	die	de	
eerste	CF	Electric-trucks	in	gebruik	nemen,	zul-
len	mee	bepalen	wanneer	 tot	 serieproductie	
zal	worden	overgegaan.	Dat	VDL	en	DAF	rond	
de	e-truck	de	handen	ineenslaan,	is	een	logi-
sche	stap.	DAF	is	een	marktleider	als	truckpro-
ducent	en	VDL	als	Europees	marktleider	op	het	
gebied	 van	 de	 elektrificatie	 van	 zware	 voer-
tuigen,	 zoals	 bussen	 en	 automatisch	 geleide	
voertuigen	(AGV’s).	

Elektrische truck  
van DAF en VDL groep

TRUCK   

Het	maximale	combinatiegewicht	van	40	ton	is	ruim	bemeten	
voor	stedelijke	distributie.
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SPECIFICATIES
De	DAF	CF	Electric	VDL	E-Power	beschikt	over	
een	elektrische	motor	met	een	vermogen	van	
210kW	(285	pk)	en	2.000	Nm	koppel.	De	mo-
tor	 wordt	 van	 elektriciteit	 voorzien	 middels	
een	 batterijpakket	 met	 een	 bruto	 capaciteit	
van	170kWh.	Op	één	batterijlading	kan	onge-
veer	100	kilometer	worden	gereden,	voldoen-
de	voor	de	dagelijkse	distributie	van	buiten	de	
stad	de	stad	in.	Het	tussentijds	snelladen	van	
de	 batterij	 gebeurt	 binnen	 30	 minuten.	 Een	
volledige	 oplaadbeurt	 geschiedt	 binnen	 1,5	
uur.	

VERVOLGSTAPPEN
De	e-truck	is	de	afgelopen	periode	uitgebreid	
getest	in	het	reguliere	stadsverkeer.	De	eerste	
uitgeleverde	e-trucks	zullen	door	onze	klanten	
worden	ingezet	in	hun	pendeldiensten.	Afhan-
kelijk	 van	 de	 ervaringen	 zal	 de	 serieproduc-
tie	 van	de	CF	 Electric	worden	opgestart.	Met	
welke	aantallen	die	stap	gepaard	zal	gaan,	is	
afhankelijk	van	marktomstandigheden.	Daarna	
zal	op	basis	van	deze	trekker-trailercombinatie	
ook	 een	 hybridevariant	 worden	 ontwikkeld.	
Tevens	zullen	in	een	volgende	fase	de	verdere	
mogelijkheden	worden	onderzocht	om	andere	
elektrische	 voertuigen	 te	 ontwikkelen	 die	 de	
stad	 ingaan	of	 in	de	stad	blijven.	Daarbij	kan	
worden	 gedacht	 aan	 een	 18-ton	 bakwagen	
en	andere	elektrische	wagens,	zoals	huisvuil-
wagens	 en	 containertrucks	 voorzien	 van	 een	
elektrische	haakarm.	

voor	 toepassingen	 in	 het	 openbaar	 vervoer.	
Deze	 aandrijflijnen	 zijn	 zeer	 geschikt	 voor	
vrachtwagens	die	worden	ingezet	voor	stads-
distributie.”	

TECHNOLOGIE
De	 e-truck	 zal	 als	 trekker-trailercombinatie	
worden	 ingezet	 voor	 binnenstedelijke	 distri-
butie	 met	 een	 totaalgewicht	 tot	 40	 ton.	 De	
technologie	 die	 is	 gebruikt,	 is	 in	 grote	 lijnen	
dezelfde	 als	 die	wordt	 toegepast	 in	 de	 elek-
trische	 bussen	 van	 VDL	 Groep.	 Daarmee	 zijn	
inmiddels	 miljoenen	 kilometers	 in	 complexe	
dienstregelingen	afgelegd.	VDL	heeft	veel	er-
varing	met	het	 implementeren	van	volledige	
systeemoplossingen	 (voertuig,	 laadinfrastruc-
tuur	en	implementatiemanagement).

“Deze	e-truck	is	een	bekroning	van	65	jaar	sa-
menwerken	 tussen	DAF	en	VDL	Groep”,	 stelt	
president-directeur	Willem	van	der	Leegte	van	
VDL	Groep	met	trots.	“Dit	is	een	bundeling	van	
krachten	 tussen	 twee	 Eindhovense	 onderne-
mingen	 waar	 enerzijds	 een	 sterke	 basis	 en	
degelijkheid	en	anderzijds	hoogwaardige	inno-
vatie	excelleren.	Onze	e-truck	biedt	de	wereld	
voortuitgang	op	het	gebied	van	de	verduurza-
ming	van	het	goederentransport.”
Preston	 Feight,	 president	 DAF	 Trucks:	 “DAF	
Trucks	is	verheugd	om	met	VDL	Groep	samen	
te	werken	aan	de	ontwikkeling	van	gezamen-
lijke	toonaangevende	oplossingen	voor	elektri-
sche	bedrijfsvoertuigen.	VDL	Groep	heeft	een	
uitstekende	staat	van	dienst	in	het	ontwerpen	
en	 produceren	 van	 elektrische	 aandrijflijnen	

Een	opvallend	stille	truck,	wat	aangenaam	werkt	voor	de	chauffeur.

Een	CF	zonder	dieselmotor	in	het	vooronder. Deze	truck	voldoet	uiteraard	probleemloos	aan	de	Piek-norm.
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De structurele files in ons 

land staan op het punt door 

het vakantieverkeer afgelost 

te worden. Het inschatten 

van het tijdsverlies door 

die files is geen eenvoudige 

opgave voor een planner of 

dispatcher. TomTom biedt de 

mogelijkheid om de kosten 

door tijdsverlies zo laag 

mogelijk te houden,  

bleek uit een interview met 

René De Jong van TomTom.

TomTom: files vermijden 
is kosten drukken

TRUCK   

Dat	 Antwerpen	 en	 Brussel	 hoog	 sco-
ren	 qua	 filedruk,	 is	 ondertussen	 een	
internationaal	bekend	feit.	Binnen	Eu-

ropa	scoren	onze	steden	over	het	algemeen	
erg	hoog,	als	het	om	verkeersdruk	gaat.	 TLV	
kondigde	 trouwens	 aan	 dat	 2017	 een	 abso-
luut	 recordjaar	vormde	als	het	om	aanschui-
ven	op	het	wegennet	gaat.	“De	filedruk	levert	
bijkomende	kosten	aan	de	transportonderne-
mers,”	stelt	René	De	Jong.	“De	hoge	loonkost,	
kilometerheffing	 en	 de	 vertragingen	 maken	
dat	een	file	een	hoge	kostenpost	vormt	voor	
elke	 transportonderneming.	 Met	 goede	 ver-
keersinformatie	 is	 het	 mogelijk	 een	 alterna-
tieve	route	te	kiezen.	De	kaarten	van	TomTom	
en	 realtime	 verkeersinformatie	 waarover	
TomTom	beschikt,	maken	het	mogelijk	om	de	
chauffeur	 langs	een	vlottere	 route	 te	sturen.	

Het	 is	 ook	mogelijk	 om	de	 klant	 of	 verlader	
proactief	een	nieuwe	aankomsttijd	te	geven.”

VAKANTIEFILES
Het	bijzondere	aan	vakantiefiles	 is	de	manier	
waarop	nogal	wat	weggebruikers	er	mee	om-
gaan,	volgens	René	De	Jong.	“Als	we	ons	om	
zakelijke	 redenen	 moeten	 verplaatsen,	 naar	
een	 klant	 of	 voor	 woon-werk	 verkeer,	 pro-
beren	we	ons	 aan	 te	 passen.	We	vertrekken	
vroeger,	 houden	 rekening	 met	 alternatieve	
routes…	 Voor	 vakantieverplaatsingen	 is	 dat	
echter	niet	het	geval:	privé	rijden	we	zoals	het	
ons	het	beste	uitkomt,	wat	op	de	traditioneel	
drukke	punten	naar	het	zuiden	voor	grote	file-
druk	zorgt	op	de	typische	vakantiedagen.	Daar	
omheen	 kunnen	 werken	 als	 transporteur	 is	
belangrijk.”

Als	een	chauffeur	files	kan	vermijden,	zal	hij	meer	ontspannen	achter	het	stuur	zitten.
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GOEDE ONDERSTEUNING
“Een	goede	ondersteuning	heeft	ook	een	mo-
tiverend	effect	op	de	vrachtwagenchauffeur”,	
meent	René	De	Jong.	“Als	een	chauffeur	files	
kan	vermijden,	zal	hij	meer	ontspannen	achter	
het	stuur	zitten.	Dat	leidt	tot	een	grotere	tevre-
denheid	met	het	werk	en	een	betere	service-
verlening	naar	de	eindklant.	Het	werken	met	
een	performant	en	specifiek	trucknavigatiesys-
teem	is	een	arbeidsvoorwaarde	die	door	veel	
chauffeurs	 als	 aantrekkelijk	 wordt	 ervaren.	
Minder	 stress	 en	 een	 hogere	 verkeersveilig-
heid	zijn	daar	de	directe	gevolgen	van.	Voor	de	
medewerkers	op	kantoor	wordt	het	ook	mak-
kelijker	om	aan	klanten	te	 laten	weten	wan-
neer	de	levering	zal	gebeuren.	Een	vlottere	en	
professionelere	 samenwerking	 is	 een	 goede	
manier	om	aan	klantenbinding	te	doen.”	

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year.

Dat	systeem	is	voldoende	flexibel	om	alterna-
tieve	 routes	 via	 het	 onderliggend	 wegennet	
aan	te	bieden,	als	knooppunten	op	de	snelwe-
gen	dichtzitten.	 “Natuurlijk	moet	 het	 verkeer	
op	het	 onderliggend	wegennet	 dan	nog	 vlot	
lopen.	Anders	heeft	het	weinig	zin	een	alter-
natief	te	volgen.”

TomTom	 biedt	 al	 langer	 trucknavigatie	 aan,	
waarbij	niet	alleen	rekening	wordt	gehouden	
met	gewichten	en	afmetingen,	maar	bijvoor-
beeld	ook	met	bochten.	Als	de	navigatie	weet	
dat	een	bepaalde	bocht	naar	rechts	te	scherp	
is	voor	een	trekker	met	trailer,	zal	het	systeem	
een	 alternatief	 berekenen,	 waardoor	 je	 toch	
zonder	 problemen	 op	 je	 bestemming	 raakt.	

In	België	is	de	filedruk	bijzonder	hoog. René	de	Jong	van	TomTom:	“De	filedruk	levert	
bijkomende	kosten	aan	de	transportondernemers.”

In	de	zomer	worden	structurele	files	door	vakantiefiles	afgelost.
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De 9000-reeks van Volvo 

is grondig vernieuwd. Een 

vernieuwing in de diepte, 

met een compleet nieuwe 

carrosserie en vooral een 

nieuw design. Volvo blijft 

daarbij trouw aan zijn 

typisch Scandinavische 

waarden van kwaliteit, 

milieuvriendelijkheid, 

gekoppeld aan een fraai en 

tegelijk onderkoeld design. 

En omdat de Zweden dat 

graag grondig doen, werden 

eerst touringcarpassagiers 

in heel Europa aan de 

tand gevoeld middels een 

uitgebreide enquête.

Uit	 zo’n	 rondvraag	 kwamen	 nogal	 wat	
verrassende	feiten	naar	voor.	Zo	blijkt	
dat	 jongvolwassenen	 eerder	 bereid	

zijn	dan	gepensioneerden	om	meer	te	betalen	
voor	diensten	zoals	WiFi.	Gepensioneerde	rei-
zigers	willen	dat	alle	diensten	gewoon	in	de	
ticketprijs	begrepen	zijn.	Over	het	algemeen	
zijn	 busreizigers	 erg	 tevreden	 over	 hun	 ver-
voer.	De	tevredenheid	ligt	veel	hoger	dan	bij	
mensen	die	met	het	vliegtuig	of	de	trein	rei-
zen.	Reden	 is	dat	de	concurrentie	 toeneemt,	
maar	 dat	 er	 vooral	 op	 aanbod	 en	 kwaliteit	
wordt	gespeeld	om	reizigers	aan	 te	 trekken.	
Veel	operators	bieden	degelijke	en	kwalitatie-

ve	oplossingen.	Ook	de	snelle	groei	van	lange	
afstandslijnen	 hebben	 het	 aantal	 passagiers	
snel	doen	toenemen.	Nog	een	leuk	weetje	uit	
de	rondvraag	en	bovendien	een	gevoelig	punt	
voor	het	merk	dat	de	driepuntsgordel	uitvond:	
de	gordeldracht	 in	 touringcars	neemt	 toe.	 In	
Zweden	 klikken	 83	 %	 van	 de	 reizigers	 zich	
spontaan	vast.	 In	Frankrijk	 toch	nog	altijd	76	
%	en	de	slechtste	score	is	voor	de	Italianen,	
met	amper	32	%.

Nochtans	 kiezen	 behoorlijk	 wat	 passagiers	
voor	de	touringcar	vanwege	de	inherente	vei-
ligheid	van	dit	vervoersmiddel…

Volvo lanceert  
nieuwe touringcars

BUS   

De	nieuwe	9900	ziet	er	vooral	op	de	flanken	behoorlijk	anders	uit.
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DESIGN
De	nieuwe	9000	reeks	is	een	compleet	nieu-
we	 wagen.	 Het	 gaat	 dus	 niet	 om	 een	 door-
gedreven	 facelift.	 Zowel	 de	 buitenkant	 als	
het	 interieur	werden	opnieuw	ontworpen	en	
vormgegeven.	 De	 nieuwe	 wagens	 moesten	
de	vormentaal	van	de	Volvo	bedrijfsvoertuigen	
volgen.	Vooral	de	9900	moest	een	imposante	
indruk	maken	op	andere	weggebruikers	en	op	
de	 passagiers.	 De	 bekende	 theatervloer	 van	
de	9900	is	gelukkig	gebleven,	de	wagen	is	12	
centimeter	hoger	geworden	ten	opzichte	van	
zijn	voorganger.	
9700	 is	 veelzijdiger	 dan	 zijn	 grotere	 (en	
duurdere	broer),	met	een	groot	 aantal	 zetel-
configuraties,	een	rolstoellift	die	op	twee	ver-
schillende	 plaatsen	 kan	 worden	 ingebouwd.	
De	 wagen	 is	 20	 cm	 lager	 dan	 de	 9900.	 De	
tweede	hoogte,	die	 in	de	vroegere	versie	 te	
verkrijgen	was	in	de	9700,	is	afgeschaft.
Het	 allergrootste	 verschil	 zit	 echter	 onder	 de	
huid	 van	 de	 als	 integraal	 gebouwde	 nieuwe	
wagens:	de	nieuwe	structuur	bant	veel	meer	
trillingen	 dan	 vroeger.	 Het	 geheel	 is	 niet	 al-
leen	stijver,	het	wordt	ook	met	veel	kleinere	
toleranties	 geassembleerd.	 Trillingen	 van	 het	

De	lijnen	van	de	9700	sluiten	aan	bij	de	Volvo-designtaal.

Een	spectaculaire	onthulling	voor	de	nieuwe	modellen.
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wegdek	en	bijvoorbeeld	de	compressor,	wor-
den	veel	meer	tegengegaan	dan	vroeger.	De	
wagen	stuurt	ook	strakker,	omdat	het	zwaarte-
punt	lager	ligt.	Dat	maakt	de	bus	stabieler	en	
verbetert	het	stuurgedrag.	Een	van	de	maatre-
gelen	die	werd	genomen	om	het	zwaartepunt	
te	 verlagen,	 is	 de	 montage	 van	 een	 dak	 in	
composietmateriaal.	 Dat	 is	 ook	 mogelijk	 ge-
maakt	door	de	verbeterde	draagstructuur.	Om	
die	stijvere	structuur	te	bouwen,	werd	de	fa-
briek	in	het	Poolse	Wroclaw	(Breslau)	grondig	
aangepakt,	 met	 ondermeer	 lasercutters.	 Die	
machines	laten	toe	om	onderdelen	zeer	nauw-
keurig	 te	 snijden,	waardoor	er	met	bijzonder	
kleine	 toleranties	 kan	 worden	 gemonteerd.	
Dat	levert	zeer	fijne	naden	op	in	de	carrosserie.	
Die	verbeteren	de	stroomlijn	en	laten	minder	

geluid	van	wind	en	banden	toe	in	het	interieur.
Door	de	stroomlijn	zijn	deze	twee	touringcars	
ook	4	%	zuiniger	dan	hun	voorganger.	De	9900	
kan	 met	 een	 systeem	 worden	 uitgerust	 dat	
Dynamic	Chassis	Lowering	werd	gedoopt.	Dat	
laat	de	 touring	op	de	 snelweg,	of	vanaf	een	
snelheid	van	80	km/u	20	mm	zakken.	De	lucht	
kan	dus	makkelijker	over	de	car	en	veroorzaakt	
geen	wervel	achteraan	de	wagen.	
Het	 belangrijkste	 is	 echter	 niet	 zichtbaar:	 de	
stijvere	 en	 sterkere	 structuur	 beschermt	 de	
chauffeur	en	de	gids	veel	beter	bij	kop-staart	
aanrijdingen.	 Volvo	 maakt	 zich	 sterk	 dat	 een	
ander	voertuig	niet	in	staat	zal	zijn	om	bij	een	
ongeval	de	overlevingsruimte	binnen	te	drin-
gen.

TECHNISCH
Maar	niet	 alleen	de	 carrosserie,	 ook	de	aan-
drijflijn	en	de	assen	werden	onder	handen	ge-
nomen.	Zo	krijgt	de	9000-reeks	ook	de	D	11	K	
motor	in	het	achteronder.	Dat	is	een	diesel	die	
in	de	 trucks	van	Volvo	al	een	bijzonder	mooi	
parcours	 heeft	 bijeen	 gefietst.	 Met	 common	
rail,	 bovenliggende	 nokkenas	 en	 vermogens	
van	380,	430	en	460	pk	is	dit	een	krachtige	en	
zuiniger	aandrijving.	De	diesel	maakt	gebruikt	
van	 SCR	en	AdBlue	om	aan	de	euro	6	norm	
te	voldoen.	De	krachtbron	wordt,	zoals	het	bij	
Volvo	hoort,	gekoppeld	aan	een	I-Shift	geauto-
matiseerde	versnellingsbak.	Deze	levert	schit-
terend	werk	in	volautomatische	modus,	zodat	
je	eigenlijk	nooit	hoeft	in	te	grijpen.	De	bak	is	
af	 fabriek	 ook	 al	 voorbereid	 op	de	 installatie	

De	koplampen	zijn	van	de	Volvo	FMX	afkomstig.

Onberispelijk	afgewerkt,	de	chauffeurspost.

De	blauwe	interieurverlichting	doet	beroep	op	zuinige	en	bedrijfszekere	LEDs.

Volvo	maakt	gebruik	van	zijramen	die	per	paar	identiek	zijn.

BUS   
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RIJDEN
De	 nieuwe	 Volvo’s	 rijden	 inderdaad	 prima,	
maar	 we	 hebben	 slechts	 een	 kort	 stuk	 kun-
nen	rijden.	Dat	had	vooral	te	maken	met	het	
feit	 dat	 het	 om	 pre-productiemodellen	 ging.	
De	intregrale	bouw	ligt	natuurlijk	al	vast.	Een	
strak	 sturende	 en	 vlot	 rijdende	 wagen.	 Met	
deze	nieuwe	voertuigen	is	Volvo	klaar	voor	de	
toekomst.	

Jan Voet

ten	zijn	het	meest	zichtbare	deel.	Minder	zicht-
baar,	maar	even	belangrijk,	is	de	vernieuwde	
ventilatie	en	verwarming.
Opvallend	 aan	 de	 9900	 is	 natuurlijk	 de	 the-
ather	 seating,	 waarbij	 de	 vloer	 onder	 een	
helling	van	3°	schuin	van	voor	naar	achter	op-
loopt.	 Volvo	 heeft	 daarbij	 op	 de	 flanken	 een	
soort	 zweepslaglijn	getekend,	die	 toelaat	dat	
de	zijruiten	telkens	identiek	zijn.	Dat	is	handig	
bij	 schadegevallen,	 omdat	 de	 dealer	 minder	
glas	in	stock	moet	hebben.	

van	een	hulprem	of	intarder.	Maar	dat	is	niet	
het	enige	onderdeel	dat	van	de	vrachtwagens	
afkomstig	 is.	 De	 koplampen	 van	 de	 nieuwe	
touringcar	zijn	bijvoorbeeld	afkomstig	van	de	
FMX,	werftruck	van	Volvo.

BINNENIN
De	chauffeur	krijgt	een	compleet	nieuw	dash-
board	voorgeschoteld,	maar	ook	de	passagiers	
kunnen	rekenen	op	vernieuwing.	Meer	indirect	
licht,	blauw	binnenlicht	en	overal	USB-contac-

Door	het	lage	zwaartepunt	stuurt	de	wagen	strak.

De	integrale	carrosserie	is	helemaal	nieuw.
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De jongste editie van de Bus 

Euro Test had plaats in de 

Kroatische hoofdstad Zagreb. 

Drie constructeurs tekenden 

present: Heuliez, Irizar en 

Mercedes-Benz. Er was door 

de jury van International 

Bus of the Year specifiek 

gevraagd naar elektrische 

en hybride voertuigen. Het 

gevolg was dat zowel Heuliez 

als Irizar met een 100 % 

elektrische wagen op de 

proppen kwamen,  

Mercedes-Benz vaardigde 

een hybride af. 

Bus Euro Test Zagreb

BUS   

De	wagens	die	getest	werden	verschil-
den	 nogal.	 Heuliez	 en	 Irizar	 werden	
gepresenteerd	 in	 BRT-uitvoering.	 Bus	

Rapid	 Transport-systemen	 kennen	 immers	
overal	 ter	 wereld	 in	 snel	 groeiende	 steden	
een	groot	succes.	De	investering	voor	een	BRT-
netwerk	bedraagt	slechts	een	fractie	in	verge-
lijking	met	de	kosten	voor	trein-	of	tramlijnen,	
laat	staan	de	aanleg	van	een	ondergrondse	of	
metro.	Bovendien	zijn	bussen	veel	flexibeler	
naar	piekmomenten	en	spitsuren	toe.	Ze	zijn	
ook	in	staat	om	rond	een	eventueel	probleem	
op	het	netwerk	heen	te	rijden,	iets	wat	voor	
trams	of	treinen	net	iets	moeilijker	is.
De	testformule	voor	de	Bus	Euro	Test	is	uniek:	
om	 de	 twee	 jaar	 worden	 de	 wagens	 getest	
op	 bestaande	 openbaar	 vervoer	 buslijnen	 in	
een	Europese	stad.	Twee	jaar	geleden	was	dat	

in	ons	 land,	deze	keer	werd	voor	Zagreb	ge-
kozen.	De	wagens	rijden	dus	niet	iedere	keer	
hetzelfde	parcours.	Daar	 zijn	 tal	 van	 redenen	
voor:	het	organiseren	van	een	test	vraagt	veel	
werk	 aan	 het	 gastland,	 zodat	 er	 momenteel	
geen	landen	zijn	die	dit	op	permanente	basis	
willen	doen.	Er	is	ook	nog	een	andere	reden:	
ondanks	 de	 zogenaamd	 eengemaakte	 markt	
in	de	Europese	Unie,	verschillen	de	vereisten	
en	 veiligheidswetgeving	 voor	 openbaar	 ver-
voer	in	vrijwel	iedere	lidstaat	van	de	Europese	
Unie.	 Verder	 zijn	er	 private	en	publieke	ope-
ratoren	van	openbaar	vervoer,	die	afhankelijk	
van	 de	 lokale	 wetgeving,	 zeer	 verschillende	
lastenboeken	 kunnen	 hebben.	 Zo	 is	 het	 niet	
onmogelijk	dat	het	lastenboek	voor	een	gele-
de	bus	binnen	eenzelfde	land	van	stad	tot	stad	
verschillend	is.	Dat	betekent	dat	het	weinig	tot	
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geen	zin	heeft	om	met	een	typevoertuig	over	
een	genormeerd	circuit	te	rijden,	om	dan	in	de	
loop	van	de	 tijd	een	database	aan	 testgege-
vens	op	te	bouwen.	
Kortom,	het	testen	van	bussen	verloopt	anders	
dan	van	andere	types	bedrijfsvoertuigen.	Wat	
wel	hetzelfde	blijft,	is	de	kritische	blik	van	de	
testers.

HEULIEZ LINIUM GX337 ELEC
Heuliez	maakt	deel	uit	van	de	Ivecobus	groep	
en	stuurde	een	gloednieuw	en	behoorlijk	futu-
ristisch	voertuig	naar	Zagreb.	De	wagen	was	in	
BRT-uitvoering	 afgevaardigd,	 wat	 ondermeer	
inhoudt	dat	de	voor-	en	achterwielen	afgedekt	
zijn.	In	BRT	uitvoering	krijgt	de	wagen	ook	een	
ander	front,	met	ondermeer	een	meer	uitge-
sproken	vormgeving	rond	de	koplampen.Er	zijn	
een	aantal	bijzonder	prettige	details	aan	deze	
wagen,	zoals	de	ramen,	die	aan	de	linkerzijde	
tot	onder	de	gordellijn	zijn	doorgetrokken.	Dat	
levert	een	 licht	en	 ruim	aanvoelend	 interieur	
op.	Heuliez	biedt	voor	deze	100	%	elektrisch	
aangedreven	 stadsbus	 een	 massa	 aanpas-
singsmogelijkheden	 aan.	 Een	 interessant	 ge-
geven	is	in	ieder	geval	dat	het	ook	mogelijk	is	

De	Linium	is	de	BRT	uitvoering	van	de	GX-reeks	bij	Heuliez.
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voor	 een	 groot	 deel	 boven	 de	 achteras,	 na-
melijk	 6	 op	 het	 dak	 en	 2	 in	 de	 achterbouw.	
Misschien	dat	de	belasting	op	de	achteras	voor	
het	nogal	harde	veergedrag	zorgt.	 Een	detail	
dat	door	de	ingenieurs	zonder	twijfel	op	te	los-
sen	valt.	Er	zijn	in	het	interieur	soms	ook	para-
sietgeluiden	hoorbaar,	piepjes	en	kraakjes	die	
vroeger	door	het	geluid	van	de	diesel	werden	
onderdrukt.	De	wagens	worden	momenteel	al	
ingezet	in	Orléans	in	Frankrijk.

IRIZAR IE TRAM
Irizar	vaardigde	zonder	meer	de	meest	voor-
uitstrevende	 wagen	 af	 naar	 Zagreb.	 Dat	 was	
ondermeer	 te	 merken	 aan	 de	 afwezigheid	
van	buitenspiegels.	De	wagen	maakt	gebruik	
van	 camera’s	 en	 schermen,	 die	 op	 de	 A-stijl	
gemonteerd	 zitten.	 De	 A-stijlen	 zijn	 echter	
bijzonder	 breed	 en	 hinderen	 het	 uitzicht	 op	
kruispunten	 en	 vooral	 op	 ronde	 punten.	 Dat	
is	toch	wel	een	probleem	voor	een	stadsbus.	
Deze	brede	stijlen	zijn	een	gevolg	van	het	op-
vallende	ontwerp	van	deze	ie	Tram,	met	een	
metalen	frame	dat	rond	de	carrosserie	lijkt	te	
lopen.	 Binnen	 hadden	 de	 Baskische	 ontwer-
pers	voor	een	fraaie	vloer	in	donker	hout	ge-
kozen.	 Een	 schitterend	 interieur,	 dat	 jammer	
genoeg	niet	erg	stil	was.	Daar	heeft	Irizar	nog	
heel	wat	werk.	De	gelede	wagen	wordt	ook	
op	 de	 derde	 as	 aangedreven,	 wat	 niet	 altijd	
ideaal	is,	zeker	onder	gladde	omstandigheden.

een	systeem	toe	te	passen	waarbij	de	wagen	
aan	 haltes	 wordt	 opgeladen.	 Dat	 scheelt	 in	
gewicht	omdat	het	 toelaat	met	 kleinere	bat-
terijen	te	rijden.	
Tijdens	de	ritten	in	Zagreb	werd	van	deze	mo-
gelijkheid	 geen	 gebruik	 gemaakt,	 omdat	 het	
openbaar	vervoer	in	Zagreb	momenteel	vooral	
gebruik	maakt	 van	dieselbussen	en	de	 infra-
structuur	dus	niet	voorhanden	is.	Bij	het	rijden	
met	deze	Heuliez	vallen	een	aantal	zaken	po-

sitief	op:	de	wagen	accelereert	bijzonder	fors,	
in	zoverre	dat	de	chauffeur	zal	moeten	oplet-
ten	om	het	vertrek	aan	een	halte	voor	de	pas-
sagiers	niet	oncomfortabel	te	maken.	Trillingen	
en	 de	 dreun	 van	 de	 dieselmotor	 is	 uiteraard	
afwezig,	maar	daar	staan	een	aantal	mindere	
punten	tegenover.
Zo	is	de	ophanging	van	de	achteras	behoorlijk	
schokkerig,	wat	op	minder	goede	wegen	snel	
opviel.	 De	 batterijen	 van	 deze	 wagen	 zitten	

Het	gewicht	van	de	batterijen	rust	voornamelijk	op	de	achteras.

De	afwerking	van	de	wagen	is	goed,	met	veel	aandacht	voor	details.

BUS   
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Het	 interieurgeluid	 was	 bij	 deze	 wagen	 echt	
een	 storende	 factor:	 zo	 was	 de	 balg	 van	 de	
luidruchtige	 soort.	 Jammer,	 want	 deze	 Irizar	
gaf	wel	een	indruk	van	kwaliteit	en	goede	af-
werking	op	de	juryleden.
In	deze	wagen	werkte	de	verluchting	wel	erg	
efficiënt:	na	het	openen	van	de	deuren	of	stil-
stand	 in	 de	 toch	 wel	 warme	 Kroatische	 zon,	
werd	 het	 interieur	 bijzonder	 snel	 gekoeld.	
Daarbij	was	er	 geen	 sprake	 van	 tocht	 of	 an-
dere	felle	luchtverplaatsing	in	het	interieur.	Het	
acceleratievermogen	 van	 deze	 gelede	 bus	 is	
behoorlijk	indrukwekkend.	Minder	goed	opge-
leide	 chauffeurs	 moeten	 opletten	 dat	 ze	 het	

niet	 te	bont	maken	voor	 staande	passagiers.	
De	batterijen	liggen	op	het	dak,	wat	momen-
teel	 de	 meest	 gangbare	 oplossing	 is.	 Dat	 is	
natuurlijk	 minder	 interessant	 naar	 zwaarte-
punt	van	de	combinatie	 toe,	maar	het	houdt	
zoveel	 mogelijk	 interieurruimte	 vrij	 voor	 de	
passagiers.

MERCEDES-BENZ CITARO HYBRID
De	Mercedes-Benz	Citaro	Hybrid	was	een	bui-
tenbeentje	in	deze	test.	Het	ging	immers	om	
een	 dieselwagen	 met	 een	 elektromotor	 die	
bijspringt	bij	het	vertrek	en	remenergie	terug-
wint	 bij	 het	 remmen.	 Het	 concept	 maakt	 de	
wagen	meteen	een	heel	stuk	zuiniger,	Merce-

Een	erg	futuristisch	ogende	Irizar,	deze	ie	Tram.	

Ondermeer	deze	camera’s	vervangen	de	spiegels.

Een	al	even	blits	interieur,	met	opake	zitjes	en	een	donkere	houten	vloer.
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lastenboek	voor	deze	test.
Bij	Mercedes-Benz	 zien	 ze	deze	bus	dan	ook	
vooral	als	een	voertuig	dat	op	het	platteland	
langere	lijnen	rijdt,	niet	als	een	pure	stadsbus.	
De	wagen	heeft	een	laag	verbruik,	omdat	de	
elektromotor	de	diesel	ondersteunt	bij	het	ver-
trekken.	Het	terugwinnen	van	de	remenergie	
is	natuurlijk	een	bijkomende	winstfactor,	dat	is	
immers	energie	die	anders	wordt	omgezet	in	
wrijvingswarmte	en	niet	 voor	 de	wagen	 kan	
worden	gebruikt.

ZAGREB 
De	Kroatische	hoofdstad	Zagreb	ligt	meer	naar	
het	 noorden	 van	 het	 land,	 op	 een	 afstand	
van	 de	 bekende	 toeristische	 trekpleisters	
Dubrovnik	 en	 Split.	 De	 stad	 is	 relatief	 groot,	
met	ongeveer	een	miljoen	inwoners.	 Jaarlijks	
ontvangt	de	stad	ongeveer	700.000	toeristen.	
Het	 openbaar	 vervoer	 wordt	 verzorgt	 door	
trams,	bussen	en	treinen.	Wij	reden	vanuit	het	
technisch	busdepot	van	Zagreb,	dat	een	eindje	
buiten	de	stad	gelegen	was.	We	reden	voor-
namelijk	 door	 de	 buitenwijken	 van	 de	 stad,	
die	 eerlijk	 gezegd	 niet	 erg	 aantrekkelijk	 zijn:	
een	groot	deel	is	neergezet	onder	het	regime	
van	Tito	en	bestaat	uit	woonkazernes.	Het	ver-

des-Benz	stelt	dat	de	bijkomende	 investering	
snel	kan	worden	terugverdiend.	De	elektromo-
tor	is	trouwens	afkomstig	uit	het	hybride	per-
sonenwagengamma	 van	 de	 driepuntige	 ster.	
Met	deze	bus	voldeed	Mercedes-Benz	natuur-
lijk	maar	heel	 ten	dele	aan	de	vraag	van	de	
jury,	om	elektrische	bussen	en	BRT-systemen	
te	kunnen	testen.

Deze	Citaro	was	zonder	meer	het	meest	vol-
wassen	voertuig	in	de	test.	De	afwerking,	het	
rijgedrag	en	alle	andere	denkbare	details	kun-
nen	 duidelijk	 profiteren	 van	 de	 ervaring	 van	
Das	 Haus.	 Dat	 resulteert	 in	 een	 wagen	 die	
qua	 binnenafwerking	 en	 geluid	 duidelijk	 be-
ter	 scoorde	 dan	 zijn	 twee	 concurrenten,	 ook	
al	voldeed	deze	bus	niet	voor	100	%	aan	het	

De	Citaro	zag	er	het	meest	vertrouwd	uit.

De	achteras	wordt	door	de	dieselmotor	aangedreven,	met	ondersteuning	van	een	electromotor.

BUS   
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keer	in	Zagreb	is	naar	Europese	normen	intens,	
maar	zeker	niet	zo	druk	als	bij	ons.	Congestie	is	
er	(uiteraard)	minder	erg	dan	in	de	Belgische	
centrumsteden.
De	burgemeester	van	Zagreb	was	erg	blij	met	
de	komst	van	de	Bus	Euro	Test	naar	zijn	stad	
en	 er	 werd	 een	 korte	 ceremonie	 gehouden,	
waarbij	de	drie	bussen	en	de	test	konden	re-
kenen	 op	 de	 nodige	 aandacht	 van	 de	 lokale	
media.	

CONCLUSIE
De	winnaar	van	deze	Bus	Euro	Test	wordt	be-
kend	gemaakt	op	de	 IAA.	Dat	er	slechts	drie	
kandidaten	 deelnamen,	 waarvan	 er	 dan	 nog	
een	die	eigenlijk	maar	ten	dele	aan	de	vraag	
van	de	jury	voldeed,	is	te	wijten	aan	de	afzeg-
ging	van	een	merk	op	het	laatste	moment.	
De	 eerste	 conclusies	 na	 de	 ritten	 kunnen	 al	
wel	getrokken	worden:	in	de	stad	bieden	vol-
elektrisch	 aangedreven	 bussen	 zoveel	 voor-
delen,	 dat	 het	 bijna	 dwaas	 is	 om	 nog	 met	
diesels	 te	 rijden.	 Langs	 de	 andere	 kant	 blijft	
het	 probleem	 van	 de	 laadinfrastructuur,	 de	
beduidend	hogere	investeringen	en	vooral	de	
beschikbaarheid	 van	 elektrische	 stroom.	 Een	
vloot	 bussen	 allemaal	 tegelijk	 opladen	 zorgt	

voor	 een	 zware	 belasting	 van	 het	 elektrici-
teitsnetwerk.	
Toch	 was	 er	 aan	 de	 elektrisch	 aangedreven	
kandidaten	nog	werk:	teveel	parasietgeluiden	
worden	door	de	passagiers	niet	als	prettig	er-
varen.	Ook	de	chauffeurs	zullen	moeten	leren	
omgaan	 met	 de	 aandrijflijn:	 veel	 koppel	 on-
derin	verleidt	om	aan	iedere	halte	of	na	iedere	

stop	 er	 als	 een	 speer	 van	 door	 te	 gaan.	 Dat	
doet	 af	 aan	 het	 comfort	 van	 de	 passagiers.	
Maar	 dat	 zijn	 slechts	 kinderziektes.	 Voor	 het	
binnenstedelijk	vervoer	zijn	elektrische	bussen	
nu	al	niet	meer	weg	te	denken.	

Jan Voet

JuryLid internationaL BuS of tHe year

De	Kroaten	waren	erg	blij	met	de	Bus	Euro	Test,	vandaar	een	kleine	ceremonie	op	de	grote	markt.

De	burgemeester	van	de	stad	verleende	zijn	medewerking		
doordat	we	het	technisch	depot	mochten	gebruiken	als	uitvalsbasis	voor	de	testritten.
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De nieuwe dubbeldekker  

van Setra, de S 531 kon  

over een afstand van  

150 km aan de tand gevoeld 

worden. Een relatief korte 

rit, maar toch voldoende  

om een idee te krijgen  

van de vernieuwingen  

van deze nieuwe telg van  

de EvoBus-familie.

De	nieuwe	dubbeldekker	maakt	deel	uit	
van	de	TopClass	500	reeks	van	Setra.	
Binnen	die	reeks	speelt	de	wagen	ech-

ter	zo’n	beetje	in	zijn	eigen	klasse,	vanwege	
de	 brede	 inzetbaarheid	 en	 de	 grote	 variatie	
in	uitvoeringen	en	uitrusting.	De	wagen	heeft	
wel	 een	 opvallend	 ontwerp	 meegekregen	
waarbij	de	glaspartijen	op	de	flanken	duidelijk	
worden	 gebruikt	 om	 de	 massa	 van	 de	 wa-
gen	te	breken.	De	voorpartij	met	het	donkere	
frontpaneel	 en	 het	 zilverkleurige	 merklogo	
geven	duidelijk	aan	dat	dit	een	wagen	uit	de	
500	reeks	is.	De	bekende	“La	Linea”	alumini-
um	sierstrip	loopt	terug	over	de	flanken,	maar	
loopt	deze	keer	langs	de	rand	van	het	dak.	De	

glaspartijen	nemen	een	duik	aan	de	trappen,	
om	dan	 op	 de	 ruiten	 van	 het	 onderdek	 aan	
te	sluiten.	Die	schuine	 lijn	 is	op	beide	zijden	
van	de	wagen	terug	te	vinden	en	wordt	nog	
met	een	aluminium	sierstrip	onderstreept.	De	
ontwerpers	hebben	daarvoor	gekozen	om	de	
wagen	zo	dynamisch	mogelijk	te	laten	ogen.	
De	achterzijde	heeft	de	bekende	aerodynami-
sche	randen,	die	wervels	achter	de	touringcar	
voorkomen	of	onderdrukken.	Op	de	achterruit	
is	het	Setra-logo	aangebracht	op	een	alumini-
um	vlak	dat	op	de	ruit	lijkt	te	zweven.	De	lucht	
in-	en	uitlaten	aan	zij-	en	achterkant	volgen	de	
vormen	van	de	voorzijde.	

Eerste rit met de nieuwe 
Setra S 531 DT

BUS   

Strak	ontwerp,	deze	nieuwe	S	500	dubbeldekker	van	Setra.
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gefascineerd	naar	het	scherm	van	zijn	smart-
phone	starend	de	weg	op	wandelt,	wordt	dus	
door	het	systeem	beschermd,	als	de	chauffeur	
te	laat	zou	ingrijpen.	Ook	hier	wordt	namelijk	
met	een	remmanoeuvre	gereageerd.
Sideguard	is	een	systeem	dat	de	blinde	hoek	
aan	 de	 rechterzijde	 van	 de	 wagen	 bewaakt.	
Vooral	bij	trucks	in	stadsverkeer	is	dit	een	bij-
zonder	gevaarlijk	gegeven,	bij	bussen	en	cars	
zit	de	chauffeur	lager	en	staan	de	spiegels	in	
principe	beter	opgesteld.	Toch	zal	het	je	maar	
overkomen	 dat	 je	 rechts	 afdraait	 en	 net	 die	
fietser	of	dat	paaltje	niet	goed	hebt	gezien	in	
het	 schemerduister.	 Dan	 grijpt	 de	 Sideguard	
Assist	onmiddellijk	in.	

touringcar	hetzelfde	te	kunnen	presteren	als	in	
een	truck.	De	introductie	is	in	ieder	geval	een	
première	in	de	touringcarwereld.	ABA	4,	zoals	
het	systeem	nogal	prozaïsch	wordt	genoemd,	
is	 in	 staat	 stilstaande	 objecten	 te	 herkennen	
en	een	voertuig	op	tijd	tot	stilstand	te	brengen,	
nadat	eerst	signalen	aan	de	chauffeur	werden	
gegeven.	 Uniek	 is	 ook	 dat	 ABA	 4	 langzaam	
rijdende	 voertuigen	 herkent,	 waarbij	 de	 tou-
ringcar	ook	vertraagd	wordt	tot	op	het	tempo	
van	de	staart	van	de	file.	Deze	technologie	is	
een	belangrijk	instrument	om	kop-staart	aan-
rijdingen,	 typisch	 achteraan	 files,	 te	 voorko-
men.	Verder	is	ABA	4	in	staat	om	overstekende	
voetgangers	te	herkennen.	Een	voetganger	die	

VOOREERST VEILIGHEID
De	 belangrijkste	 stappen	 met	 deze	 nieuwe	
touringcar	worden	gezet	op	het	vlak	van	vei-
ligheid.	Daar	profiteert	Setra	van	de	strategie	
die	 door	 de	 hele	 Daimler-groep	 verder	 en	
verder	 wordt	 uitgebouwd,	 waarbij	 veiligheid	
en	veiligheidssystemen	de	chauffeur	 in	meer	
en	 meer	 verkeersituaties	 ondersteunen.	 De	
S	 531	DT	 kan	 dan	 ook	met	Active	 Brake	As-
sist	4	en	Sideguard	Assist	voor	de	dag	komen.	
Bij	 trouwe	 lezers	 van	 dit	 blad	 moeten	 deze	
benamingen	 een	 belletje	 doen	 rinkelen:	 het	
gaat	 inderdaad	 om	 systemen	 die	 als	 pakket	
op	de	Mercedes-Benz	Actros	 kunnen	worden	
aangekocht.	Ze	werden	aangepast	om	in	een	

Deze	wagens	kennen	een	heel	brede	inzet,		
van	toerisme	tot	en	met	lijndiensten	op	lange	afstanden.
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dien	 kan	 er	 ook	 makkelijk	 beroep	 worden	
gedaan	 op	 onderdelen	 en	 toepassingen	 om	
het	verbruik	te	verlagen.	Een	gladde	stroomlijn	
wordt	 in	 de	 nieuwe	 hoog-	 en	 dubbeldekker	
ondermeer	verkregen	door	een	vrij	bolstaande	
voorruit,	waarvan	vooral	veel	onderzoek	in	de	
hoekstralen	van	de	zijkanten	is	gaan	zitten.	Op	
deze	manier	worden	wervels	voorkomen.	Dat	
heeft	 twee	 voordelen:	 de	 wagen	 is	 vooraan	
stiller	(je	hoort	eigenlijk	alleen	wat	windgeruis	
van	de	spiegels)	en	het	brandstofverbruik	ligt	
lager.	Zeker	voor	internationale	lijndiensten	is	
dat	een	pluspunt:	bussen	die	honderdduizend	
kilometer	of	meer	rijden	per	jaar,	besparen	zo	
voor	duizenden	euro’s	aan	diesel.

AANPASBAARHEID
Touringcars	doen	allang	veel	meer	dan	groeps-
reizen	en	dat	zie	je	ook	aan	deze	nieuwe	Setra.	
De	wagen	is	makkelijk	aan	te	passen	aan	tal	
van	 toepassingen,	 van	 lange	 afstandsreizen,	
toerisme,	 bistro	 bussen,	 intercity	 verkeer,	
lange	afstandslijndiensten…	De	onderste	ver-
dieping	 kan	 makkelijk	 aan	 de	 eisen	 van	 de	
klant	worden	aangepast,	met	rolstoelplaatsen,	
keukens,	plaats	voor	kinderwagens	of	met	een	

De	veiligheid	begint	trouwens	al	met	de	mon-
tage	 van	 LED-koplampen.	 Deze	 geven	 niet	
alleen	 een	 krachtig	 licht,	 de	 lichtkleur	 is	 bo-
vendien	vergelijkbaar	met	die	van	daglicht.	Bij	
lange	ritten	in	het	donker	raak	je	daardoor	als	
chauffeur	minder	snel	vermoeid.	
De	wagen	is	bovendien	uitgerust	met	een	au-
tomatische	blusinstallatie	die	onmiddellijk	 in-
grijpt	bij	een	motorbrand.	Een	goed	idee,	want	
een	motorbrand	blussen	met	een	handpoeder-
blusser	is	vaak	onbegonnen	werk,	terwijl	zo’n	
brand	al	bijzonder	veel	schade	kan	aanrichten	
voor	de	brandweer	ter	plaatse	is.

STILLER EN ZUINIGER DOOR DE 
BETERE STROOMLIJN
Vroeger	stond	een	laag	verbruik	meestal	niet	
erg	 hoog	 op	 het	 verlanglijstje	 van	 busonder-
nemers,	ondertussen	hebben	de	steil	stijgen-
de	dieselprijzen	daar	verandering	in	gebracht.	
Setra	 heeft	 het	 voordeel	 dat	 het	 via	 EvoBus	
beroep	kan	doen	op	niet	alleen	erg	veel	ken-
nis	 over	 aerodynamica	 en	 stroomlijn,	 boven-

De	bolle	voorruit	levert	een	merkelijk	betere	stroomlijn	op,	met	een	lager	verbruik.
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platform	 waarop	 klassieke	 zitplaatsen	 staan.	
Dat	 de	wagen	makkelijk	 kan	worden	 aange-
past,	 merk	 je	 ook	 in	 de	 cockpit:	 er	 is	 keuze	
uit	de	ComfortClass	500,	waar	je	makkelijk	een	
betaalsysteem	kan	monteren	of	de	meer	luxu-
euze	TopClass	500.

INNOVATIEF INTERIEUR
Setra	heeft	een	naam	hoog	te	houden	als	het	
om	interieurs	gaat.	Dat	is	ook	te	merken	in	de	
nieuwe	dubbeldekker	want	wat	meteen	opviel	
in	de	wagen	is	het	heldere	interieur.	De	trap-

pen	tussen	onder-	en	bovendek	vallen	op,	met	
aluminium	 trapneuzen	 en	 opaak	 gemaakte	
ruiten.	Per	 trede	 is	een	 lichtpunt	voorzien	en	
de	 hoogte	 van	 iedere	 trede	 is	 hetzelfde.	 De	
leuningen	lopen	ook	ononderbroken	door.	Al-
les	is	er	met	andere	woorden	aan	gedaan	om	
passagiers	 een	veilig	 gevoel	 te	geven	op	de	
trappen.	
Ook	 het	 toilet,	 een	 belangrijke	 faciliteit	 aan	
boord	 van	 lange	 afstandslijnbussen,	 kreeg	
een	nieuwe	aankleding.	De	installatie	is	voort-
aan	 diagonaal,	 zodat	 de	 beschikbare	 ruimte	

optimaal	 wordt	 benut.	 De	 oppervlakken	 zijn	
glanzend	 wit	 en	 er	 wordt	 gebruik	 gemaakt	
van	LED-verlichting,	zodat	het	geheel	aan	een	
moderne	badkamer	doet	denken.
Je	kan	via	de	verluchting	ook	een	geur	in	het	
interieur	verspreiden.	Telkens	een	deur	wordt	
geopend,	wordt	een	geur	in	het	binnenste	van	
de	 wagen	 vrijgelaten.	 Het	 idee	 is	 afkomstig	
van	de	S-klasse	van	Mercedes-Benz.	

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year.

ABA	4	en	Sideguard	Assist	ondersteunen	de	chauffeur. De	automatische	blusinstallatie	waakt	over	de	motorruimte.

LED	koplampen	zijn	standaard. Keuze	uit	twee	verschillende	bestuurdersposten.
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Trailer Excellence erfahren:

S.CS GENIOS Curtainsider –

High-tech made in Germany

www.cargobull.com

80
99

Het EXECUTIVE-pakket:

een complete oplossing 

van trailer en services.

Beslist voordelig.
Voordelig bij de aankoop.
Voordelig in gebruik.
Voordelige restwaarde.

De S.CS combineert Premium-uitrusting met 
het complete servicepakket incl. optionele 
fi nanciering van Schmitz Cargobull. Alles via 
één aanspreekpunt, een trailerleven lang.

Meer informatie: +32 (0) 9 377 51 88

	

Tweede 6-assige Sermac-betonpomp ooit in België
Mercedes-Benz	Trucks	heeft	nog	maar	eens	
een	 unieke	 Arocs	 op	 de	 Belgische	 wegen	
gezet.	 Onlangs	 breidde	 Yvaga	 &	 Onderne-
mingen	 Van	 Gaeveren	 immers	 haar	 vloot	
uit	met	een	complete	6-assige	betonpomp.	
Hiermee	schrijft	het	verhuurbedrijf	geschie-
denis,	want	in	ons	land	rijdt	er	slechts	één	
ander	soortgelijk	exemplaar	rond.

Yvaga	 &	 Ondernemingen	 Van	 Gaeveren	
N.V.	legt	zich	toe	op	de	verhuur	van	beton-
pompen,	 betonmixers,	 kippers,	 containers,	
betonwerken,	 grondwerken,	 transport,	 …	
In	 België	 is	 het	 bedrijf	 marktleider	 in	 de	
sector	van	het	vervoer	van	stortklaar	beton.	
Voor	het	transport	van	product	naar	diverse	
bouwwerken	beschikt	het	bedrijf	over	een	
eigen	wagenpark	met	een	veertigtal	beton-
mixers	en	een	twintigtal	betonpompen.	Het	
laatste	 jaar	 werd	 sterk	 geïnvesteerd	 in	 de	
vernieuwing	van	dit	wagenpark.	Zo	werden	
al	vijftien	betonpompen	vervangen.	Hierbij	
valt	 de	 keuze	 steevast	 op	 Sermac	 in	 com-

binatie	 met	 een	 truck	 van	 Mercedes-Benz.	
“Dit	zijn	uiterst	betrouwbare	voertuigen”,	legt	
zaakvoerder	 François	 Van	 Gaeveren	 uit.	 “Bo-
vendien	is	het	een	investering	die	ook	nog	op	
termijn	 rendeert.	 Op	 de	 tweedehandsmarkt	
is	 er	 immers	 wereldwijd	 een	 kopersmarkt	
voor	de	combinatie	van	Sermac	en	Mercedes-
Benz.”
De	 nieuwe	 betonpomp	 werd	 in	 zijn	 totaliteit	
bij	 invoerder	Bonneux	uit	Sint-Truiden	besteld.	
Yvaga	 &	 Ondernemingen	 Van	 Gaeveren	 N.V.	
koos	voor	de	grootste	betonpomp	in	het	gam-
ma:	de	Sirio	6RZ65	X.	 ‘Grootste’	mag	hier	vrij	
letterlijk	 worden	 genomen:	 naast	 een	 debiet	
van	150	m³	bedraagt	de	gieklengte	maar	liefst	
65	meter.	Dit	hoogstandje	 is	mogelijk	dankzij	
een	opbouw	uit	zes	delen	die	apart	scharnie-
ren.	Geert	Groeninckx,	Technical	Sales	Support	
bij	Mercedes-Benz:	“Zo’n	grote	en	zware	beton-
pomp	kan	niet	op	eender	welk	chassis	worden	
gebouwd.	Dat	Sermac	 resoluut	voor	de	Arocs	
van	Mercedes-Benz	koos,	mag	geen	verrassing	
wezen.	 Niet	 alleen	 is	 deze	 truck	 dankzij	 zijn	

hoge	vermogen	even	betrouwbaar	 op	het	
terrein	als	op	de	weg.	Ook	is	Mercedes-Benz	
de	enige	vrachtwagenconstructeur	die	een	
chassis	 op	 maat	 maakt,	 wat	 in	 dergelijke	
applicaties	een	absolute	noodzaak	 is.	 Voor	
deze	 betonpomp	 werd	 een	 4-assige	 4451	
kipper	 met	 twee	 voorassen	 van	 9	 ton	 en	
twee	aandrijfassen	van	13	ton	versterkt	met	
twee	extra	stuurassen	die	elk	een	capaciteit	
van	maximaal	9	ton	hebben.	Deze	versterk-
te	Arocs	werd	na	ombouw	rechtstreeks	naar	
Italië	 gebracht	 om	 daar	 in	 de	 fabriek	 van	
Sermac	 te	 worden	 opgebouwd.	 Een	 sterk	
staaltje	maatwerk.”	
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Michelin introduceert de 

X Multi Energy, hiermee is 

het aanbod voor regionaal 

transport compleet. Samen 

met de X Multi, vervangt hij 

de X Multiway 3D. Daarmee 

krijgt het regionaal transport 

de keuze uit een aantal 

producten waarmee de 

prioriteit kan worden gelegd 

bij brandstofbesparing 

of bij langere levensduur. 

De Michelin X Multi werd 

in 2017 geïntroduceerd 

en levert tot 20 % meer 

kilometers dan de X 

Multiway 3D. Hij is een 

aanvulling op het bestaande 

aanbod. Vergeleken met zijn 

voorganger bespaart hij tot 

1,2 liter brandstof per 100 

kilometer (gebaseerd op 

VECTO-berekeningen*).

Energiezuinige band  
voor regionaal transport  

Brandstof	 is	 voor	 ondernemers	 in	 het	
wegtransport	 de	 op	 één	 na	 grootste	
kostenpost.	 Nu	 de	 Europese	 Commis-

sie	een	roadmap	ontwikkelt	om	de	CO
2
	emis-

sie	 van	 het	 wegtransport	 terug	 te	 dringen,	
richt	de	industrie	zich	steeds	meer	op	“groe-
ner	 transport”.	 De	 EU	 heeft	 een	 instrument,	
VECTO*,	ontwikkeld	om	het	brandstofverbruik	

en	de	CO
2
	emissie	van	vrachtwagens	te	bere-

kenen.	Vanaf	1	januari	2019	moeten	construc-
teurs	 voor	 alle	 nieuwe	 vrachtwagens	 die	 ze	
op	de	Europese	markt	brengen	de	met	VECTO	
berekende	 CO

2
	 emissie	 opgeven.	 Onderne-

mers	in	het	regionaal	transport	kunnen	vanaf	
nu	 een	 duidelijke	 keuze	 maken	 voor	 brand-
stofbesparing	en	reductie	van	de	CO

2
	emissie.	

TRUCK   
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REAL TYRES FOR 
REAL TRUCKERS
BFGoodrich® is 150 jaar jong maar zit boordevol energie 
om vanaf 2018 ook overal in Europa het asfalt te proeven 
en veel stof te laten opwaaien met robuuste banden die 
garant staan voor veel kilometers en een uitstekende grip.

Kies dus uw speelveld, selecteer de juiste banden voor 
uw bedrijfsvoertuig en ga op pad om te genieten van 
avontuur en vrijheid.

truck.bfgoodrich.be

Bezoek op 1, 2 en 3 juni onze stand tijdens
We Are Transport te Brussels Expo.

Registreer uw aankopen 
op myaccount.michelin.eu

100%-TEVREDENHEIDS-
GARANTIE IN 2018

MIC-11065-L112xH297mm-Transforama.indd   1 6/04/18   17:33

Deze	keuze	wordt	steeds	belangrijker	voor	grotere	bedrijven	
en	vloten,	aangezien	bij	de	meeste	aanbestedingen	en	in	con-
tracten	wordt	gevraagd	om	een	lage	CO

2
	emissie.

Brandstofkosten	staan	bij	alle	professionele	transportbedrijven	
hoog	op	de	agenda,	maar	slechts	een	klein	deel	van	hen	weet	
dat,	bij	een	trekkend	voertuig	met	aanhanger,	de	banden	ver-
antwoordelijk	 zijn	voor	een	derde	deel	van	het	brandstofver-
bruik.	 De	 luchtweerstand	 en	 interne	 mechanische	 frictie	 zijn	
verantwoordelijk	voor	de	overige	twee	derden.	De	brandstof-
besparing,	 berekend	 met	 het	 EU-instrument	 VECTO,	 bedraagt	
ten	opzichte	van	het	gemiddelde	van	zijn	drie	grootste	concur-
renten	1,2	liter	per	100	kilometer.

Dit	is	het	resultaat	van	drie	innovatieve,	gepatenteerde,	Miche-
lin	technologieën	die	bij	alle	banden	zijn	toegepast:	 Infinicoil,	
Regenion	en	Powercoil.

Infinicoil	 bestaat	 uit	 een	 doorlopende	 metaaldraad,	 die	 een	
lengte	 tot	 400	meter	 kan	bereiken.	Deze	metaaldraad	wordt	
om	de	band	heen	gedraaid	om	een	betere	stabiliteit	van	het	
loopvlak	te	realiseren,	een	hogere	brandstofbesparing	te	kun-
nen	 leveren,	 en	 de	 levensduur	 van	 de	 banden	 te	 verlengen	
zodat	ze	meer	kilometers	meegaan.

De	Regenion	technologie	zorgt	voor	een	evolutief	profiel	waar-
door	de	band	zijn	vermogen	behoudt	om	tot	het	einde	van	zijn	
levensduur	het	water	af	te	voeren	en	grip	te	behouden.

Powercoil	omvat	een	nieuwe	generatie	robuustere	staaldraden	
voor	 het	 karkas.	 Ze	 zijn	 lichter,	 duurzamer	 en	 helpen	 de	 rol-
weerstand	te	verminderen.

De	Michelin	X	Multi	Energy	is	volledig	herprofileerbaar	en	ver-
nieuwbaar.	 Deze	 band	 heeft	 de	 3PMSF	 en	M+S	markeringen	
die	duiden	op	een	hoge	mate	van	grip	onder	alle	weersom-
standigheden.	Hij	is	vanaf	april	2018	verkrijgbaar	op	de	vervan-
gingsmarkt	in	de	afmeting	315/70	R	22.5	voor	montage	op	alle	
posities	en	op	de	motoras.	
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Als je nog nooit in een 

vrachtwagen hebt gezeten, 

ondanks mijn vele jaren 

rij-ervaring met een 

personenwagen, kan je je 

moeilijk voorstellen hoe het 

is voor een chauffeur van 

een truck in ons drukke 

verkeer. Ik had al een paar 

keer gevraagd om eens te 

mogen meerijden, en einde 

maart van dit jaar kreeg ik 

onverwacht de mogelijkheid 

om een eindje mee te 

rijden met een DAF XF, de 

International Truck of the 

Year.

Truck-ervaring

CHAUFFEUR   

Na	een	dagje	filmopnames	met	de	XF,	
waarvan	het	resultaat	nu	op	de	face-
book-pagina	van	DAF	is	te	zien,	pikte	

de	hoofdredacteur	van	Transporama,	Jan,	me	
op	 in	 Zoersel,	 aan	 de	 oprit	 van	 de	 snelweg	
richting	Eindhoven.	Wat	een	ervaring	was	dit!	
Voor	mij	was	het	de	eerste	maal	dat	 ik	een	
ritje	kon	meemaken	en	van	bij	het	instappen	
kreeg	ik	een	massa	nieuwe	ervaringen	te	ver-
werken.
De	 cabine	 betreden	 was	 geen	 sinecure.	 Vier	
treden,	 stijl	 omhoog.	Gelukkig	 kreeg	 ik	goede	
instructies	over	hoe	en	waar	ik	me	moest	vast-

houden	om	op	een	veilige	manier	 in	de	truck	
te	klimmen.	Eens	 in	de	cabine,	was	ik	aange-
naam	verrast.		Wat	een	ruimte	en	wat	een	luxe!	
Je	 kan	 er	 gewoon	 rechtop	 staan,	 er	 was	 een	
koelkast,	 een	 volwaardig	 bed,	 raambekleding	
om	de	 vensters	 af	 te	 sluiten	 tijdens	de	nacht	
en	voldoende	kastruimte	om	allerlei	spullen	in	
op	 te	 bergen.	 Het	 deed	 me	 wat	 denken	 aan	
de	inrichting	van	een	caravan.	Dat	er	voldoende	
ruimte	 en	 comfort	 is	 voor	 de	 vrachtwagen-
chauffeur	moet	ook	wel	vind	 ik,	uiteindelijk	 is	
dit	de	werkplaats	van	een	chauffeur	die	er	uren	
en	dagen	in	moet	doorbrengen.	

Voor	het	rode	licht	in	het	centrum	van	Eindhoven.		
Geen	sinecure	om	97%	op	de	boordcomputer	te	houden.
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porama	over	trucks	te	mogen	schrijven,	moet	
je	behoorlijk	kunnen	rijden!
In	 de	 truck	 was	 uiteraard	 ook	 een	 OBU	 (On	
Board	Unit)	aanwezig	die	de	kilometerheffing	
berekent.	Voor	het	ritje	van	Temse	tot	aan	de	
grens,	dienden	we	ca.	€	22	te	betalen.	Let	wel,	
deze	 truck	heeft	een	Euro	6-norm,	 is	van	de	
allernieuwste	 generatie.	 Voor	 83	 km	 betalen	
we	dus	ca.	€	22	+	de	jaarlijkse	verkeersbelas-
ting	want	deze	truck	weegt	meer	dan	12	ton	
+	het	Eurovignet	want	we	rijden	door	Neder-
land.	Een	behoorlijk	prijskaartje	dus	voor	een	
transporteur.	

Voor	mij	was	het	een	fantastische	ervaring	die	
me	 meteen	 ook	 duidelijk	 heeft	 gemaakt	 dat	
we	in	het	verkeer	best	wel	wat	meer	respect	
aan	 de	 dag	 mogen	 leggen	 voor	 de	 beroep-
schauffeurs	die	dagelijks	onderweg	zijn.	

goedeLe tHiry

veilige	plek	en	ook	een	boete	riskeren	omdat	
de	rijtijd	overschreven	wordt.	Daar	zou	de	wet-
gever	wel	eens	iets	aan	mogen	doen.

AGRESSIEVE AUTOMOBILISTEN
Wat	me	tijdens	de	rit	eveneens	enorm	opviel	
was	het	agressieve	gedrag	van	automobilisten.	
Zij	hebben	er	niet	het	minste	idee	van	dat	een	
38-tonner	niet	even	snel	op	de	rem	kan	gaan	
staan	 als	 ze	 gesneden	 worden	 door	 iemand	
die	“vlotjes”	de	afrit	neemt	of	nog	snel	voor	
die	zware	vrachtwagen	de	baan	op	schiet.	 Je	
zou	er	een	hartverzakking	van	krijgen.
De	techniek	in	de	vrachtwagen	was	fenome-
naal.	 Ik	wist	het	niet,	maar	het	rijgedrag	van	
de	 chauffeur	 wordt	 gemeten	 en	 wordt	 aan-
gegeven	met	een	 score.	 Verbruik,	 ecologisch	
rijden,	remgedrag	en	noem	maar	op,	worden	
met	deze	score	in	kaart	gebracht.	Jan	had	ove-
rigens	een	score	van	97%.	Jawel.	Om	bij	Trans-

ONDERWEG 
Eens	 de	 motor	 gestart	 en	 op	 weg,	 kreeg	 ik	
te	maken	met	een	ontzettend	soepele	 lucht-
geveerde	 stoel.	 Ik	 wordt	 jammer	 genoeg	
snel	wagenziek,	 zodat	 ik	 de	 stoel	 al	 snel	 de	
luchtdruk	van	de	stoel	haalde	om	het	meubel	
stabiel	te	zetten.	Maar	op	onze	wegen	is	een	
geveerde	 stoel	 geen	 overbodige	 luxe	 voor	
een	 chauffeur.	 Zeker	 brugnaden,	 kuilen	 en	
putten	 allerhande	 maken	 van	 zo’n	 stoel	 een	
noodzaak.	 We	 reden	 dus	 richting	 Eindhoven,	
terug	 naar	 de	 DAF-fabriek	 en	 kwamen	 voor-
bij	 de	 betalende	 parking	 voor	 vrachtwagens	
in	Vosselaar.	Je	kon	meteen	duidelijk	zien	dat	
deze	parking	veel	te	klein	was	voor	het	aantal	
vrachtwagens	dat	er	zijn	toevlucht	had	gezocht	
om	de	nacht	door	te	brengen	en/of	een	rust-
pauze	te	nemen.	
Want	wat	een	gedoe,	die	rij-	en	rusttijden!	Je	
moet	constant	in	je	achterhoofd	zitten		uitre-
kenen	of	en	wanneer	je	dient	te	stoppen.	Toen	
we	vertrokken	bijvoorbeeld	was	er	op	de	ver-
keersinformatie	te	horen	dat	er	richting	Eind-
hoven	 een	 ongeval	 was	 gebeurd.	 Jan	 mocht	
op	 dat	 moment	 nog	 iets	 meer	 dan	 een	 uur	
rijden.	Te	krap	dus	om	te	vertrekken	want	eens	
in	 een	 file	 verzeild,	 lopen	 je	 rijtijden	 natuur-
lijk	 gewoon	door.	Dus	een	half	 uur	wachten.	
Ik	 snapte	meteen	hoe	het	 komt	dat	 je	 langs	
de	 autosnelweg	 regelmatig	 vrachtverkeer	 op	
de	pechstrook	ziet	 staan.	Die	chauffeurs	mo-
gen	omwille	van	de	rij-	en	rusttijden	niet	meer	
verder	 rijden	 en	 dienen	 zich	 aan	 de	 kant	 te	
zetten.	 	 Geen	 afrit	 of	 parking	 op	 die	 plaats?	
Jammer	 dan.	 Vrachtwagenchauffeurs	 hebben	
dan	 de	 keuze:	 stoppen	 op	 de	 pechstrook	 en	
een	boete	 riskeren	of	verder	 rijden	naar	een	

De	hoge	zit	brengt	ook	blinde	hoeken	met	zich	mee. De	trofee	van	Eindhoven	naar	Temse	en	terugbrengen		
kostte	meer	dan	22	euro	aan	wegentol.

Meer	luxe	en	ruimte	dan	ik	had	verwacht		
als	niet-kenner.
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	VDL: 100 % elektrische vloot  

in Amsterdam

	Volvo Trucks LNG

	Mercedes-Benz Future Lab

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

	 Demo	Days	
	 Matexpo		
	 8	en	9	september

	 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



Stel die opstart van uw zaak
niet te lang uit.

V.u. Europabank nv - Kredietgever - Erkenningsnr. 937 - Verzekeringsmakelaar - Nr Fsma 011671A - Burgstraat 170 - 9000 Gent - BTW BE 0400 028 394 - RPR Gent.
    

De bank die durft.

U wil een kraan, voertuigen, een trackingsysteem … voor uw bedrijf kopen? Stel uw plannen 
dan niet te lang uit, maar kom langs bij Europabank. Want wij geven uw plannen wel alle
krediet. Geef uw bedrijf ook alle kansen en zorg voor financiële ademruimte met een 
investeringskrediet.

Vraag een investeringskrediet aan onze kantoren, op www.europabank.be 
of bel gratis 0800 25 026.

Als u er durft voor te gaan, wij ook. 

Advertentie Kraan A4 NL.indd   1 26/04/18   09:13



WERELDKAMPIOENSCHAP BEHENDIGHEIDSRIJDEN
LE CHAMPIONNAT DU MONDE D’ADRESSE AU VOLANT

 
28, 29, 30 september/septembre 2018

Sint-Pietersplein, Gent

+

Evenement verkeersveiligheid / Evénement de sécurité routière

Info:
Belgium Truckers Club

www.belgiumtruckersclub.eu




