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De offroad  
specialist

VOLVO FMx

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

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



ONBEPERKT LEVEREN 
KAMPIOEN IN DUURZAAMHEID

De jury was vooral onder de indruk van de technische innovatie van het nieuwe IVECO-assortiment en de “presentatie van de nieuwe 
Real Driving Emission-dieselmotor nu - drie jaar vóór de inwerkingtreding van de verplichte RDE-regels van de EU voor bestelwagens - 
waarmee zij de concurrenten ver voor blijft” en het absolute rijplezier van de Daily HI-MATIC Natural Power. De prestigieuze award is een 
erkenning voor de focus van IVECO op het gebruik van technologie om de duurzaamheid te vergroten. De jury was het erover eens dat de 
Daily Blue Power “de belangrijkste en haalbare oplossingen samenbrengt om de milieu-impact van het stedelijk en voorstedelijk gebruik van 
lichte bedrijfsvoertuigen te verminderen. IVECO heeft de duurzame voertuigen waar de markt om vraagt”. De jury benadrukte verder dat de 
“elektrische, aardgas en SCR-oplossingen van de serie allemaal beproefde, door IVECO ontwikkelde technieken zijn”.

DAILY BLUE POWER

DAILY ELECTRIC
Emissievrij voertuig, actieradius 

tot 200 km en snelle 
oplaadmodus van 2 uur

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER
De eerste 8-traps automatische versnellingsbak 

met een CNG-motor van 3 liter

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
Klaar voor de RDE-regelgeving van 2020 inzake 

emissies onder reële rijomstandigheden, 
met een brandstofbesparing van 7%

“In het segment van lichte bedrijfswagens is IVECO op het gebied van de duurzaamheid 
 van oudsher een leider. Het Daily Blue Power-assortiment bevestigt deze positie.”

 Jarlath Sweeney, voorzitter van de jury van International Van of the Year

DailyBluepower0818_ad230x297NL.indd   1 18/07/18   10:21
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Opbouwchassis voor Transit
Ford biedt voor de grote Transit nu ook een laag en innovatief op-
bouwchassis met cabine aan ten behoeve van de opbouwerindustrie. 
Dit opent een hele reeks nieuwe mogelijkheden, 
gaande van voertuigen voor pakjesdiensten tot 
verhuiswagens. 
Het nieuwe chassis is 100 mm lager dan dat van de 
standaard voorwiel-aangedreven chassis-cabine. 

Dat komt uiteraard de laadhoogte ten goede en zal in vele gevallen een 
laadlift overbodig maken. Bovendien is de nieuwe variant 200 kg lich-

ter in vergelijking tot het chassis-cabinemodel. 
Dat zorgt voor een aanzienlijke toename van 

het laadvermogen, zeker in combinatie 
met een lichtgewicht opbouw. Dit nieuwe 
opbouwchassis is gebaseerd op de Transit 

2 Ton met voorwielaandrijving. Het 
heeft hetzelfde front, maar de ca-

bine is achteraan open, wat de 
toegang naar de laadruimte ver-
gemakkelijkt. Ford biedt keuze 
uit drie wielbases: 3.504 mm, 
3.750 mm en 3.954 mm.

De langste versie is uitgerust met 
een achteras met breed spoor, die is als optie 

ook leverbaar op de twee kortere versies.  Alle versies hebben een 
MTM van 3.5 ton. Wat motoriseringen betreft, wordt beroep gedaan op 
de 2.0 l diesel met 130 of 170 pk. Standaard is die gekoppeld aan een 
manuele zesbak, maar er is ook een 6-traps automaat beschikbaar.  

NEWS   

Verlaag uw operationele kosten

Wilt u weten met hoeveel procent u uw kosten kunt verlagen? Neem vrijblijvend contact op: +31 - (0)36-5382880 of info@gps-buddy.com

Driver 
app

• Inzicht in voertuigen en materieel 
• Zowel totaalbeeld als per groep 
• Altijd de meest actuele informatie

 • Vergroot klanttevredenheid 
• Reduceer administratieve kosten

• Ook voor emballage en assets

Planner 
app

Maximaal 
inzicht

Compleet 
overzicht
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EEN LANGE HETE ZOMER…
Terwijl de inwoners van dit land ofwel naar het buitenland op vakantie gingen, ofwel 

in eigen land genoten van de warmste en zonnigste zomer sinds jaren, rekenden de 

verschillende regeringen in dit land op de verlaagde aandacht van de bevolking om er 

een aantal maatregelen door te duwen.

We brengen het even onder uw aandacht, omdat er nogal wat maatregelen bij zijn 

die bij de vorige verkiezingen nooit werden vernoemd, zodat u er ook niet voor 

of tegen hebt kunnen stemmen. Zo heeft de Vlaamse regering beslist dat er een 

kilometerheffing voor personenwagens komt. Zonder hier uitspraken over voor of 

tegen te willen doen, is dit in ieder geval een onderwerp dat in geen enkel van de 

verkiezingsprogramma’s werd vernoemd.

De federale regering heeft evenmin stilgezeten: zo werd er beslist niet minder dan 

3.000 camera’s over het Belgische grondgebied te verspreiden, camera’s die in staat 

zijn een nummerplaat te herkennen. De gegevens van deze camera’s zullen een jaar 

lang ter beschikking blijven van een aantal diensten, waaronder de Staatsveiligheid. 

Dat laat onder meer toe om perfect te volgen waar en wanneer iemand zich verplaatst. 

Nogmaals, of deze maatregelen goed of slecht zijn, is niet het voorwerp van dit 

voorwoord. Het gaat er vooral over dat de staat hier een aantal bijzonder ingrijpende 

maatregelen neemt waarover geen democratische stem is uitgebracht. Dat is een 

onrustwekkende ontwikkeling, een stap die ons langzaamaan verwijdert van de 

grondbeginselen van de democratie.

Dit najaar moeten we met z’n allen naar de stembus. Vergeet niet eens grondig te 

bekijken wat er deze zomer door de regerende partijen is beslist, voor u uw stem 

uitbrengt.

Hoofdredacteur
Jan Voet

PICK-UP
AWARD
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Volkswagen 

Bedrijfsvoertuigen 

introduceert de Grand 

California, een kampeerauto 

gebaseerd op de Crafter. Het 

is een model van zes meter 

inclusief natte cel dat in de 

lente van 2019 op de markt 

komt .

De nieuwe Grand   California

VAN   

De California die in 1988 voor het eerst 
werd voorgesteld op de basis van 
de T3 geldt met meer dan 160.000 

verkochte exemplaren als de succesvolste 
camper ter wereld. Tegenwoordig is de Trans-
porter T6 de basis, maar er komt dus een gro-
tere variant. Beide California modelreeksen 
zullen voortaan parallel worden aangeboden.

De afwerking van de kasten werden in de 
Grand California doorgaans in het wit gehou-
den. Deze kleur zorgt voor een heldere sfeer 
net zoals de openslaande campervensters ach-
teraan en aan de zijden en de grote dakluiken 
boven het dubbele bed en de leefruimte. Alle 
campervensters werden uitgerust met twee-
delige plissés (muggennet en verduistering). 
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en een 2-zitsbank in de leefruimte. Gezinnen 
met kleine kinderen zullen de ISOFIX-houders 
met Top Tether in de achterbank weten te 
waarderen. Een grote eettafel biedt volop 
plaats aan vier personen voor ontbijt, lunch 
en avondeten. Een uittrekbare koelkast van 70 
liter met vriesvak en een gasfornuis met twee 
kookpitjes maken deel uit van de standaard 

Voor de cockpit ontwikkelde men een geheel 
nieuw verduisteringsconcept.

Tot de standaarduitrusting behoren naast de 
keuken en de ruime natte cel (840 x 800 mm) 
details zoals een buitenverlichting boven de 
schuifdeur. De standaard aansluiting voor de 
buitendouche (met instelbare watertempera-

De nieuwe Grand   California

tuur) in het achterste deel verbetert het leven 
op de camping aanzienlijk. Een elektrisch uit-
schuifbare trede aan de schuifdeur vergemak-
kelijkt het in- en uitstappen. Een tweedelig 
muggennet in de schuifdeur maakt ook deel 
uit van de standaarduitrusting.

De Grand California heeft draaizetels vooraan 
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keuken. Een voorraad van 110 liter vers water 
kan worden opgeslagen. Een lichtschakelaar is 
niet te vinden. De verlichting gaat automatisch 
aan door de bewegingsdetectoren - dit is stan-
daard.

Bovendien zal de Grand California verkrijg-
baar zijn met de rijhulp-, comfort- en Info-
tainmentsystemen van de Crafter. Tot de 
assistentiesystemen behoren o.a. het omge-
vingswaarschuwingssysteem Front Assist met 
stadsnoodremfunctie, het koerscorrectiesys-
teem Lane Assist, de rijstrookassistent Blind 
Spot Sensor, de uitparkeerhulp Rear Traffic Alert, 
de sensoraangestuurde flankbescherming, de 
parkeerhulp Park Assist, de snelheidsregelaar 
met ACC (adaptieve afstandsregeling) en de 
achteruitrijcamera Rear View. Het nieuwe mo-
del zal ook met vierwielaandrijving 4MOTION 
worden aangeboden.  

VAN   



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 
ons woord te geloven. De tests spreken voor zich.

Lees meer over brandstofverbruik op scania.be.

2018-0830 Scania Transporama 230x297+3 NL+FR.indd   1 6/08/18   14:27
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De eerste Citroën Berlingo 

rolde in 1996 van de band, 

als opvolger van de kleine 

C15 besteller. Nu zijn de 

Berlingo en zijn zustermodel 

Partner aan hun derde 

generatie toe. Vorig jaar 

kregen beide merken uit de 

PSA-groep er nog een derde 

merk bij: Opel. 

Er komt uiteraard ook een Opel variant 
van de nieuwe besteller, die nog steeds 
Combo zal heten en voor Opel is dit in-

tussen de vijfde generatie in dit segment. De 
eerste generatie was gebaseerd op de Kadett, 
vervolgens op de Corsa. Voor de vierde gene-
ratie deed Opel beroep op Fiat, die leverden 
de Doblo met Opel-grille maar met Fiat-mo-
toren. Ruim twee jaar geleden reeds, maakte 
Opel bekend dat de volgende Combo er zou 

komen in samenwerking met PSA. Er was 
toen nog geen sprake van dat Opel in 2017 
onderdeel zou worden van die Franse groep. 

TOPSPELER OP LCV-MARKT
20% van de PSA-productie bestaat uit bestel-
wagens, aldus de marketingverantwoordelij-
ken. De groep speelt reeds een vooraanstaande 
rol op de Europese bedrijfswagenmarkt, zeker 
in het kleine segment. Met de komst van Opel 

Berlingo, Partner,  
Combo:  
de nieuwe kleine  
van PSA

VAN   

De ideale auto voor de professional door de handige, 
grote laadruimte, de makkelijke toegang en  

de verschillende configuratiemogelijkheden voor het 
interieur. Hier een korte Partner met twee schuifdeuren. 
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DRIEMAAL EIGEN IDENTITEIT
PSA ontwikkelde een nieuw platform: de voor-
kant is afkomstig uit de automobielafdeling, de 
achterkant is ruim gebaseerd op de laadkant 
van de vorige generatie. Voor alle merken is er 
keuze uit een M-versie van 4,40 m of een XL-
versie van 4,75 m. Ook het motorenaanbod is 
gemeenschappelijk, maar voor de rest hebben 
de drie merkenvarianten een eigen identiteit, 
die zich niet beperkt tot een kenmerkende 
grille. Dat valt het meeste op in het interieur, 
helemaal in de stijl van het betrokken merk. 
De Peugeot heeft een ‘hoog’ dashboard zoals 
op de personenwagens, en een klein vierkan-
tig stuur, dat we ook reeds kennen van de 
jongste personenwagens. Origineel is het wel, 
maar naar alle waarschijnlijkheid een modegril 
die er kwam om een verschil te maken met 
de rest en binnen enkele jaren een stille dood 
te sterven.  De Citroën is meer traditioneel, 
en de gewone opstelling van de instrumen-
ten maakt dat er boven in het dashboard nog 
ruimte is voor een opbergvak voor documen-
ten. Net zoals bij de Opel, die bovendien een 
typisch Duitse opstelling heeft van de bedie-
ningsknoppen en die ook qua ‘look en feel’ 
helemaal in overeenstemming is met de rest 

schieten ze volgens dezelfde marketingmen-
sen naar de eerste plaats op de Europese 
bestelwagenmarkt, en dit in alle segmenten 
– small, medium en large - beneden de 3,5 
ton. Hun totale marktaandeel wordt geschat 
op 25,6%. Maar de ambities stoppen niet daar. 
De groep wil ook buiten Europa een vooraan-
staande rol gaan spelen en deze nieuwe kleine 
besteller moet de aanzet geven voor deze glo-
bale plannen. 
De personenwagenversies van de drie – Ci-
troën Berlingo, Peugeot Rifter en Opel Combo 
Life – staan intussen net in de showroom. De 
bestelwagenversies zijn aangekondigd voor 
het einde van dit jaar. Zij beleven hun offici-
ele première op de komende IAA in Hannover. 
Aanvankelijk zijn ze enkel als diesel leverbaar. 
De krachtige en zuinige 1.5 BlueHDi dieselmo-
tor is beschikbaar als 75 pk, 100 pk en 130 pk, 
gekoppeld aan een zesbak. Voor de zwaarste 
variant is er ook een nieuwe achttraps auto-
maat leverbaar. Een 1.2 PureTech benzinemo-
tor met 110 of 130 pk is aangekondigd voor 
de tweede helft van 2019. Ook hier keuze uit 
een zesbak of de EAT8 automaat voor de 130 
pk-versie.  

Laadruimte toegankelijk via asymmetrische deuren. Een laadklep is ook mogelijk.

De Citroën Berlingo Van profiteert van een nieuw platform dat meer wendbaarheid, comfort en veiligheid biedt. 
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De nieuwe PSA-telg biedt een voor dit seg-
ment zeldzaam hoog technisch niveau. Zo 
heeft hij een elektrische handrem en dito ser-
vostuur, maar ook werden 20 rijhulpsystemen 
uit de autocatalogus geïntegreerd, zoals een 
kleuren head-up display, een automatische 
parkeerrem en Adaptive Cruise Control met 
Stop functie, Active Safety Brake en 4 connec-
tiviteitssystemen waaronder draadloos opla-
den voor smartphones.

DRIVER OF WORKER
Onderzoek heeft uitgewezen dat intensief 
gebruikte LCV’s gemiddeld 300 km per dag 
afleggen, terwijl de auto’s in de bouw b.v. ge-
middeld slechts 68 km/dag rijden. Daarom 
koos PSA ervoor om de bestelwagenversie 
aan te bieden in twee uitvoeringen: ‘Worker’ 
en ‘Driver’, waarbij de vrije hoogte, het uit-
rustingsniveau en de beschermende delen 
verschillen. De ‘Worker’ heeft 30 mm meer 
bodemvrijheid en een ‘off road’ knop op de 
centrale console met 5 standen die is geïn-
spireerd op wat destijds werd geïntroduceerd 

op de Range Rovers: een keuzeschakelaar die 
toelaat de auto aan te passen aan de onder-
grond. Ook de onderkant van de motor kreeg 
extra bescherming.

LAADRUIMTE
De nieuwe PSA-bedrijfswagen heeft een ro-
buuste stijl en oogt sterk en veilig. Het ont-
werp is veranderd door de iets meer naar 
voren geplaatste voorruit en de hogere en kor-
tere voorkant, dankzij het EMP2-platform dat 
een kortere vooroverbouw mogelijk maakte 
wat de laadruimte ten goede komt. Het sil-
houet heeft vloeiende lijnen en een functio-
neel ogende achterkant.
Toegang tot de laadruimte gebeurt via een 
achterklep of twee deuren, er is ook keuze tus-
sen één of twee zijschuifdeuren. Aan de pas-
sagierszijde is een doorlaadluik van 612 x 298 
mm. Een dakluik aan de achterzijde behoort 
eveneens tot de mogelijkheden. Een krachtige 
LED-verlichting is standaard. De nieuwe be-
stellers hebben een nuttig laadvermogen tot 
1000 kilo en plaats voor twee europallets. Een 

van het Opelgamma. En dat is toch wel knap, 
want die details worden veelal opgeofferd aan 
de goedkopere eenheidssoep. Men kan kiezen 
uit twee of drie zitplaatsen vooraan (Extenso-
cabine) en er is ook een crew cab met vijf 
zitplaatsen, een neerklapbare achterzetel en 
een verplaatsbaar tussenschot in draad. Een 
bergruimte onder de passagierszetel en een 
modulaire draaibare schrijf/computertafel be-
horen tot de mogelijkheden. 

De bestelwagenconstructeurs spannen zich 
werkelijk in om iets te bieden wat de concur-
rentie niet heeft. Soms totaal overbodig, soms 
ook wel nuttig, zoals hier een zeer handige 
LCD achteruitrijcamera die Surround Rear Vi-
sion wordt genoemd. Er zit ook een camera 
in de rechter zijspiegel. Het systeem heeft een 
dubbele focus: één voor op de weg en één 
voor bij het manoeuvreren. Die wordt automa-
tisch ingeschakeld wanneer men de achteruit 
kiest, maar kan ook via een toets worden in-
geschakeld. Het beeld van de camera wordt 
geprojecteerd op een 5” scherm.

Laadruimte met doorlaadluik 612 mm h x 298 mm b. Keuzeschakelaar met 5 standen om de auto aan te passen aan de ondergrond op 
de Worker. 

VAN   
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overload-indicator met lichtjes behoort tot de 
opties.
 
Tegenwoordig worden 70% van alle LCV’s op 
één of andere manier aangepast, ook hier is 
de groep ambitieus en wordt gestreefd naar 
een leiderspositie. Anderzijds werd wel beslist 
om de platform-versie die totnogtoe werd 
aangeboden, uit de catalogus te schrappen 
omdat de vraag hiernaar te laag was om ren-
dabel te kunnen produceren.  

Leo Van Hoorick

JuryLid ‘internationaL Van of tHe year’

De rugleuning van de middelste zetel is voorzien van een draaibare tafel. Onderaan 
links ziet men nog net een hoekje van het doorlaadluik. De rugleuning van de 
rechtste zetel is neergeklapt. Het meest luxueuze interieur met een groot 

scherm. De automatische versnellingsbak wordt 
bediend via een draaiknop. De keuzeschakelaar 

rechts is voor de aandrijfmodus.
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Truckland BVBA  
nu officieel TATRA dealer

NEWS   

Truckland BVBA gaat niet alleen ver-
huizen, er zal tevens een nieuw pro-
duct worden toegevoegd aan het 

portfolio: TATRA. Tijdens de opening op 
de nieuwe locatie later dit jaar, zal tevens 
de aftrap van dit nieuwe product centraal 
staan. In Vlaanderen nemen Gerrit van der 
Garde en Jan van der Burgh TATRA onder 
hun hoede. 

“TATRA behoort tot de drie oudste truck 
merken van de wereld en produceert 
voertuigen die tevens voorzien zijn van 
voorwielaandrijving en daarom gebruikt 
kunnen worden voor speciale toepas-
singen. Bijvoorbeeld voor defensie en de 
bouwwereld. TATRA produceert voor Europa 
de trucks met de DAF CF cabine en de DAF 
motor in de configuraties van 2 tot en met 
5 assen van 4x4 tot en met 10x10 en al-
les wat daartussen mogelijk is. TATRA denkt 
echt met ons mee, schakelt snel en speelt 
goed in op specifieke wensen.” Aldus Gerrit 
van der Garde, product verantwoordelijke 
voor TATRA. Dat Truckland BVBA gaat uit-
breiden met een nieuw merk is een stap 
in de goede richting volgens Gerrit van der 
Garde. Er is volgens hem potentie voor TA-
TRA in de Belgische markt; “Voor België zie 
ik, voor 4x4 en 6x6 trekkers en voertuigen 
voor speciale toepassingen, kansen. Truck-
land heeft een TATRA 4x4 trekker speciaal 
voor België op voorraad besteld. Deze trek-
ker is na de zomer gereed en kan worden 
ingezet voor demonstraties.” 
Truckland is officieel TATRA dealer. De TA-
TRA vrachtwagens vormen een uitstekende 
uitbreiding op de producten die Truckland 
levert. En gezien de succesvolle samenwer-
king met DAF Trucks een logische aanvul-
ling.

Voor de Nederlandssprekende gebieden in 
België wordt TATRA alleen verdeeld door 
Truckland BVBA. Truckland BVBA is onder-
deel van de Nederlandse Truckland Group 
en bestaat uit 14 vestigingen verdeeld in 
Nederland, België en Spanje.  



TRUCKS

THINK BIG
IAA Hannover to feature world premiere of
Ford Trucks’ New Big!
 
The all-new Ford Trucks tractor will be showcased in
IAA Commercial Vehicles 2018 from September 20 to 27. 
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Wij kregen onlangs van de 

Ford-importeur de kans om 

gedurende langere tijd met 

een Ford Tourneo Custom te 

rijden. Dat biedt ondermeer 

de mogelijkheid om een 

beter idee te krijgen van de 

sterke en zwakke punten 

van de wagen en vooral van 

het brandstofverbruik.

Lange duur test  
Ford Tourneo Custom

VAN   

In 2018 kreeg de Ford Transit Custom, de 
eentonsuitvoering van de succesvolle 
bestelwagen, een grondige update. Ford 

hoefde dat niet te doen, want in 2015 en 2016 
was de Custom de best verkochte wagen in 
zijn segment. Sinds begin dit jaar heeft de 
Custom en dus ook de Tourneo of personen-
vervoeruitvoering van de wagen een nieuwe 
motor in het vooronder. Het gaat daarbij om 
de 2 liter grote EcoBlue dieselmotor, die com-
pleet nieuw is. Met een keuze tussen vermo-
gens van 105 pk, 130 pk en 170 pk biedt de 
geavanceerde nieuwe motor wezenlijke voor-
delen inzake exploitatiekosten en prestaties in 
vergelijking met de vorige 2.2 diesel, dankzij 
een verbetering van de brandstofefficiëntie 
met 13% en van het koppel in de lage toeren-

tallen met 20%. Voor klanten die op zoek zijn 
naar de ultieme productiviteit en brandstof-
besparing biedt het vernieuwde model een 
nieuwe ECOnetic-variant met een CO2-uitstoot 
van 148 g/km en een brandstofverbruik van 
5,7 l/100 km. Dat is nog eens 6 procent be-
ter dan het efficiëntste voertuig dat nu op de 
markt verkrijgbaar is. 
De ECOnetic-variant is verkrijgbaar voor de 
bestelwagen met korte wielbasis uit de 
300-reeks, en heeft een motor met 105 pk 
met een unieke kalibratie en Auto-Stop-Start, 
banden met een lage rolweerstand, het in-
novatieve Acceleration Control-systeem van 
Ford, en een vaste snelheidsbegrenzer op 100 
km/u.

De testwagen had een lange wielbasis, 
de meest krachtige uitvoering van 

de diesel en een automatische 
versnellingsbak.
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nes bedienen met eenvoudige gesproken 
commando's. Door eenvoudigweg op een 
knop te drukken en te zeggen “Ik heb brand-
stof nodig”, “Ik heb koffie nodig” of “Zoek een 
adres” brengt het systeem de bestuurders naar 
tankstations, cafés of de plek van hun volgen-
de opdracht. Het systeem is compatibel met 
Apple CarPlay en Android AutoTM. 

HULPSYSTEMEN
De nieuwe Transit Custom kan ook rekenen op 
een groot aantal rijhulpsystemen met voor-
zieningen die werden overgenomen van de 
personenwagens van het merk. De nieuwe 
Transit Custom heeft ondermeer verkeersbord-
herkenning die aan de snelheidsbegrenzer 
kan worden gekoppeld. Ford heeft het sys-
teem “Intelligent Speed Assistance” gedoopt. 
Die voorziening kan bestuurders helpen om 
snelheidsbeperkingen te respecteren en dure 
boetes te vermijden. Het systeem maakt het 
mogelijk om de maximale snelheid van het 
voertuig automatisch bij te regelen om binnen 
de beperking te blijven dankzij de Verkeers-
bordherkenning  Bestuurders schakelen Intel-

ruimte voor clipboards of mobiele toestellen. 
In het handschoenenkastje kunnen probleem-
loos A4-documenten worden opgeborgen in 
het onderste gesloten compartiment. 
Praktisch is de uitklapbare bekerhouder onder 
de versnellingspook. Die komt bovenop de 
reeds aanwezige bekerhouders en flessen-
houders voor tweeliterflessen aan elk einde 
van het instrumentenbord. De deurpanelen 
werden eveneens volledig herontworpen voor 
nog meer opbergruimte en bruikbaarheid, met 
drie grote opbergvakken en een handige nieu-
we deurgreep met sierelementen. 
De volledig nieuwe schermen en bedienings-
panelen werden ontworpen met het oog op 
een betere ergonomie en groter gebruiksge-
mak. De hogere uitvoeringen kregen een op 
tablets geïnspireerd, zwevend 8"-aanraakkleu-
renscherm met het communicatie- en enter-
tainmentsysteem SYNC 3 van Ford, dat zich 
laat bedienen met knijp- en veegbewegingen. 
Dankzij het communicatie- en entertain-
mentsysteem SYNC 3 van Ford kunnen Transit 
Custom- bestuurders het audiosysteem, het 
navigatiesysteem en aangesloten smartpho-

BUITENZIJDE
Ook aan de buitenzijde werd de Custom onder 
handen genomen. Het uitzicht van de wagen 
werd in lijn gebracht met de rest van het Ford-
gamma. Dat is te zien aan het hoog gemon-
teerde, trapeziumvormige radiatorrooster en 
de dynamische koplampen, die door de dagrij-
verlichting omrand worden. Ook het interieur 
is volledig nieuw, met een instrumentenbord 
op basis van de nieuwe Ford filosofie voor 
interieurdesign. Die werd voorgesteld op de 
volledig nieuwe Fiesta en biedt een handige 
lay-out. 
Het nieuwe instrumentenbord is gebouwd 
rond een aantal horizontale elementen die 
de breedte van de cabine benadrukken. Het 
is ontworpen in slijtvaste materialen en zit vol 
met praktische snufjes die speciaal ontworpen 
werden voor chauffeurs die hun cabine ook als 
mobiel kantoor willen gebruiken tijdens lange 
werkdagen. 
Het nieuwe design biedt bijzonder veel op-
bergruimte, met tot 25 liter ruimte in het 
instrumentenbord alleen al. Zo zitten er drie 
handige open vakken in de bovenkant, met 

De verhouding tussen buitenafmetingen en 
binnenruimte is erg goed bij de Tourneo Custom.



TRANSPORAMA • 39018

introduceert de nieuwe functie Variable Rear 
Range, die bestuurders vroeger waarschuwt 
wanneer het systeem sneller naderende voer-
tuigen detecteert. Het nieuwe model beschikt 
bovendien over sensoren van de nieuwste 
generatie, met een groter detectiebereik en 
verbeterde capaciteiten. Zo kunnen ze ook 
motorfietsen herkennen. 
Cross Traffic Alert gebruikt dezelfde sensoren 
om bestuurders die achteruit uit een parkeer-
plaats rijden te waarschuwen met een geluids-
signaal, een bericht op het instrumentenbord 
en een lampje in de buitenspiegel voor voer-

ligent Speed Assistance in door met toetsen 
op het stuurwiel een maximale rijsnelheid in 
te stellen. Het systeem detecteert verkeers-
borden met een camera die gemonteerd werd 
op de voorruit. Wanneer de toegelaten maxi-
mumsnelheid lager is dan de ingestelde snel-
heid, vertraagt de wagen. 
Het Blind Spot Information System gebruikt 
naar achteren gerichte radarsensoren om in-
halende voertuigen te detecteren die in de 
blinde hoek rijden of naderen en waarschuwt 
de bestuurder met een lampje in de overeen-
komstige buitenspiegel. De Transit Custom 

tuigen of fietsers die weldra achter het voer-
tuig door zullen rijden. Het systeem, dat wordt 
geactiveerd wanneer de bestuurders de ach-
teruitversnelling inschakelen, is ideaal voor 
bestelwagens, die vaak een beperkt zicht opzij 
en achteruit hebben wanneer ze een parkeer-
plaats uitrijden. 
De nieuwe Transit Custom verbetert ook de ca-
paciteiten van het Pre-Collision Assist-systeem 
met voetgangersherkenning dat in 2016 werd 
geïntroduceerd. Het beschikt over de nieuwe 
radar- en cameratechnologieën zoals ge-
monteerd op de volledig nieuwe Ford Fiesta. 
Daarmee kan het systeem zelfs voetgangers 
detecteren in het donker wanneer ze verlicht 
worden door de koplampen. 
Deze nieuwe voorzieningen vervolledigen de 
hulpmiddelen die reeds beschikbaar waren 
voor de Transit Custom, waaronder Lane-Kee-
ping Alert, Driver Alert, Auto High Beam, de 
achteruitrijcamera, Adaptive Cruise Control en 
Side Wind Stabilisation. 
De nieuwste specificaties omvatten ook de 
soepele en responsieve SelectShift- zestraps-
automaat – goed voor 11 % van de Transit 
Custom-kopers – en een luchtvering achteraan 
op de Combi M1-modellen voor een soepel, 
gecontroleerd en vlak rijgedrag in de meest 
uiteenlopende belastingsomstandigheden. 
In een volgend artikel belichten we hoe de 
Tourneo Custom zijn testperiode heeft door-
staan.  

De instap is prima voor de chauffeur.  
Let op de bergruimten in het portier.

Lederen zetels, vooraan elektrisch verstelbaar. Het SYNC3 systeem van Ford is makkelijk te bedienen 
en levert prima werk.

Voor de achterpassagiers is een bijkomende klimaatregeling voorzien.

VAN   



Rijd richting toekomst op  www.alphabet.be

U kent uw machines tot 
in de kleinste details.
Wij beheren uw wagenpark 
tot in de puntjes.
Ondernemingen zijn er in alle soorten en maten. En dus levert Alphabet 
maatwerk. Terwijl u doet waar u het best in bent, stellen wij uw ideale 
wagenpark samen, ook als het over bestelwagens gaat. Van opberg
systemen tot track & traceapparatuur, we regelen de customizing van 
A tot Z. Kostenefficiënt en duurzaam.
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TRUCK   

Dieselmotoren zijn voor 

een vrij groot aantal 

toepassingen niet de meest 

geschikte oplossing om een 

bestelwagen aan te drijven. 

Bij Mercedes-Benz willen ze 

hun marktleiderschap verder 

uitbouwen en elektrische 

bestelwagens zullen daar 

een belangrijke bijdrage aan 

leveren.

Mercedes-Benz Vans:  
volledig elektrische  
eVito en eSprinter

Met de eVito bewijst Mercedes-Benz 
Vans dat volledig elektrische bestel-
wagens concurrerend kunnen zijn 

en voor dezelfde TCO kunnen worden inge-
zet als dieselvarianten. De eVito komt na zijn 
debuut op de IAA Commercial Vehicle Show 
2018 op de markt. Zijn elektrische aandrijflijn 
heeft een vermogen van 84 kW en 300 Nm 
koppel. De topsnelheid van de eVito kan wor-
den afgestemd op zijn gebruik. Als hij vooral 
in de stad rondrijdt, is een topsnelheid van 
80 km/u voldoende. Dat bespaart energie en 
maximaliseert de actieradius. Wordt de eVito 

over langere afstanden ingezet, dan is een 
topsnelheid van 120 km/u mogelijk.
De middelgrote bestelwagen is er in twee 
lengtes. Het basismodel is 5.140 mm lang, 
heeft een maximale laadcapaciteit van 1.073 
kg en is dus vergelijkbaar met de Vito met ver-
brandingsmotor. Daarbij is er ook een extra-
lange versie. Die meet 5.370 mm, heeft een 
laadcapaciteit van 1.048 kg en een maximaal 
toegestaan gewicht van 3.200 kg. Het batte-
rijpakket van de eVito bevindt zich onder de 
vloer, waar het geen invloed heeft op de 6,0 
tot 6,6 m3 grote laadruimte. 

eVito en eSprinter komen binnenkort op de markt. De Sprinter met 
brandstofcel moet nog verder worden ontwikkeld.

VAN   
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We hebben met de eVito door het centrum 
van Hamburg gereden. Hoewel het nog om 
voorproductiewagens ging, kregen we een bij-
zonder volwassen, vlot rijdend voertuig voor-
geschoteld. De elektrische eVito rijdt vlot en 
soepel. Aan het rempedaal komen is eigenlijk 
alleen nodig aan een rood verkeerslicht, of om 
tot volledig stilstand te komen. De stilte aan 
boord is bijzonder prettig. 

MERCEDES-BENZ ESPRINTER
Na de introductie van de Mercedes-Benz eVito 
volgt volgend jaar de eSprinter, die in eerste 
instantie als bestelwagen met een verhoogd 
dak en een toegelaten gewicht van 3.500 kg 
op de markt komt. Zijn maximale laadvolume 
is met 10,5 m3 gelijk aan dat van de Sprinter 
met dieselmotor.
Het batterijpakket van de eSprinter (bestaande 
uit vier units) is 55 kWh groot en zorgt voor 
een actieradius van circa 150 km (WLTP). De 
maximale laadcapaciteit is dan 900 kg. Er is 
ook een variant leverbaar met drie batterij-
units (41 kWh). De actieradius van de eSprinter 
komt dan op zo’n 115 km uit en de maximale 
laadcapaciteit op 1.040 kg.
Het vermogen en koppel van de elektrische 

De stilte en respons op het gaspedaal maken van deze twee wagens 
een prettige werkmakker.

Voor leveringen in de stad en voor vakmensen die korte afstanden van werf naar werf rijden, 
is deze eVito een alternatief voor de dieselmotor.
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met maximaal 30 kilometer. Het slimme sa-
menspel tussen de accu en brandstofcelaan-
drijving resulteert in de Concept F-CELL Sprinter 
in een elektrisch vermogen van circa 165 kW 
en een koppel van 350 Newtonmeter. De drie 
tanks bieden samen ruimte aan 4,4 kilo water-
stof, goed voor een actieradius van circa 300 
kilometer. Als er een grotere actieradius nodig 
is voor een bepaald doel, kan de waterstoftank 
die is geïntegreerd in het frame van de auto 
worden aangevuld met een extra tank aan de 
achterzijde van de auto. In deze samenstelling 
wordt de actieradius vergroot naar ruim 500 
kilometer.  

CONCEPT F-CELL SPRINTER 
Daimler is één van de pioniers op het gebied 
van brandstofceltechnologie. De laatste ont-
wikkelingsfase werd aan het publiek voorge-
steld tijdens de personenauto-IAA in 2017: de 
GLC F-CELL, als voorseriemodel met een inno-
vatieve combinatie van brandstofceltechniek 
en een elektrische aandrijflijn met accu in de 
vorm van een plug-in hybride. Net als de GLC 
F-CELL combineert de Concept F-CELL Sprinter 
de innovatieve brandstofcel en accutechnolo-
gie in de vorm van een plug-in hybride. Naast 
waterstof kan ook elektriciteit worden gebruikt 
om ‘bij te tanken’. Dit vergroot de actieradius 

aandrijflijn van de eSprinter zijn gelijk aan die 
van de instapdiesel: 84 kW en 300 Nm. Net 
zoals bij de eVito kan de topsnelheid worden 
ingesteld. Voor stedelijk gebruik is 80 km/u 
voldoende, maar tot 120 km/u is ook moge-
lijk.
Met de eSprinter hebben we alleen maar kort 
op een afgesloten terrein kunnen rijden. De 
wagen gaf daarbij dezelfde indruk als de eVito: 
een uitstekend uitgebalanceerde aandrijflijn, 
soepele reacties en vlotte respons. Je kan bij 
het rijden instellen hoe sterk het de terugwin-
ning van elektrische stroom reageert bij het 
afremmen. Zo kan je in een heuvelachtige om-
geving erg veel regenereren. Voor ritten op de 
snelweg is terugwinning geen optie die veel 
bijbrengt: maar deze voertuigen zijn vooral 
ontworpen om in de stad dienst te doen.

EDRIVE@VANS-STRATEGIE
De eDrive@VANs-strategie van Mercedes-Benz 
Vans beperkt zich niet alleen tot de introductie 
van de eVito en de eSprinter. Mercedes-Benz 
Vans werkt samen met klanten om tot een 
op maat gemaakt systeem te komen voor de 
hele vloot. Daarbij zijn het kiezen van de juiste 
voertuigen, het opzetten van een slimme laad-
infrastructuur, een overzicht van de totale cost 
of ownership en een analyse van de operati-
onele en technische omstandigheden bij een 
klant van groot belang.
Twee voorbeelden van de nauwe samenwer-
king met klanten zijn de proefprojecten die 
Mercedes-Benz Vans is gestart met de logis-
tieke bedrijven Hermes en Amazon Logistics. 
Hermes wil 1.500 elektrische bestelwagens 
gaan inzetten en Amazon Logistics introdu-
ceert in Bochum en Düsseldorf 100 eVito’s. 

Bij het ontwerp van de Sprinter op brandstofcellen, werd extra aandacht aan de opbouwmogelijkheden besteed.

Mercedes-Benz gaat er van uit dat de kost over een periode van 5 jaar gelijk is aan die van een dieselversie, ondanks de hogere aankoopprijs.

VAN   
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ER Trailers breidt uit

NEWS   

ER-Trailers werd in oktober 2017 opgericht 
door Bruno Eeckhout (zaakvoerder Eeck-
hout-Cardoen, nvdr) en Steven Rommel. ER-
Trailers is officieel invoerder van Lecitrailer 
en verdeler van Fruehauf, Wielton en Kat-
merciler voor de Belgische markt. De focus 
op kwaliteit en innovatie ligt aan de basis 
van het succes van deze trailers.

Samen met onze partners stellen wij alles 
in het werk om enkel en alleen maatwerk 
te leveren. De klantgerichte aanpak maakt 
van ER-Trailers de ideale partner voor het 
transport op de weg. Klanten kunnen bij 
ons terecht voor zowel de aankoop als de 
huur op korte en lange termijn van trailers 
op maat.

Daarnaast biedt ER-Trailers een allround ser-
vice met alle diensten onder één dak. Dankzij 
ons partnership met Eeckhout-Cardoen kunnen 
klanten ook voor onderhoudsbeurten of her-
stellingen van de trailer bij ons terecht. 
Eeckhout-Cardoen werd opgericht in 1995 
door Bruno Eeckhout. Sinds 1995 staat Eeck-
hout-Cardoen bekend als merkonafhankelijk 
servicepunt, waarbij de klantgerichte aanpak 
eveneens primeert. Dankzij de 24/7 service 
laat Eeckhout-Cardoen hun klanten nooit in de 
kou staan langs de kant van de weg. De vier 
servicepunten (Ooigem, Moeskroen, Avelgem 
en Doornik) liggen allemaal binnen een be-
reikbare straal, waardoor de klant snel gehol-
pen wordt.

ER-Trailers is een onderneming, ondanks 
zijn recente oprichtingsdatum, in volle ex-
pansie. Tot voor kort was Lecitrailer het 
merk waarmee alles begon, inmiddels is 
ER-Trailers verdeler van vier internationale 
trailermerken die, ieder op zijn beurt, ga-
rant staan voor kwaliteit en innovatie.  

ER-Trailers & Trading 
Rue de la Grande Couture 16
7503 Froyennes
www.er-trailers.be
www.facebook.com/ERtrailersandtrading
info@er-trailers.be



TRANSPORAMA • 38224

Transporama Megatest:   Vergelijkingstest Megatrekkers
How low can you go?

TRUCK   

Een groot deel van het 

wegtransport in Europa richt 

zich op volume. Met name 

het gebruik van megatrailers 

met 3 meter inwendige 

hoogte is populair en daar 

heb je een extra lage trekker 

voor nodig om binnen de 

maximale vier meter totale 

hoogte te blijven en dat is 

een behoorlijke uitdaging. 

Voor ons een goede reden 

om deze zogenaamde 

‘lowdeck’ trekkers een keer 

te vergelijken!

Het voornaamste kenmerk van een low-
deck trekker is de lage schotelhoogte. 
Het is geen officiële regel maar een 

koppeling lager dan 1 meter wordt een ‘low-
deck’ genoemd. Tot voor kort hadden deze 
trekkers een minimale schotelhoogte van 
930mm. In het verleden werd er gewerkt met 
kleinere, 19,5” wielen maar dat bracht aller-
lei beperkingen met zich mee. Met 22,5 inch 
wielen is er meer ruimte voor betere remmen 
en zijn hogere aslasten mogelijk, vandaar dat 
alle merken daar nu mee werken. Daarvoor 
zijn echter bijzondere banden nodig, en ook 
die zijn inmiddels op de markt. Toch bleef de 

vraag naar een nog lagere schotelhoogte. Dit, 
om binnen de vier meter te blijven met opleg-
gers met drie meter inwendige hoogte. Om 
dat te realiseren moest de koppelingshoogte 
dalen naar 910 mm. Ga maar na, dan hou je 
net 9 cm over voor de nek van de trailer en 
een dakconstructie. 

GROEIEND SEGMENT
Het gebruik van megatrailers met een insteek 
van drie meter is erg populair, en dat heeft 
zo zijn redenen. Eén ervan is het gebruik van 
zogenaamde ‘gitterboxen’ door de auto indus-
trie. Dat zijn kisten met een hoogte van een 
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Transporama Megatest:   Vergelijkingstest Megatrekkers
How low can you go?

meter. Met een insteek van drie meter vervoer 
je gewoon een derde meer van die kisten. Ook 
voor het vervoer van luchtvracht en andere 
volumineuze lading is de extra hoogte mooi 
meegenomen. Er zijn nogal wat goederen met 
een hoogte tot één meter. Kijk maar eens om 
je heen, je bureau, je bankstel, de tv.. Allemaal 
spullen die je in een megatrailer drie hoog 
kunt stapelen! De megatrailer, een Nederland-
se uitvinding trouwens, groeit hierdoor nog 
steeds in populariteit. Hele vloten zoals Vos en 
Waberers maken er gebruik van en daardoor 
groeit ook het segment van de mega- of low-
deck trekkers in Europa hard!

BANDEN BELANGRIJK
De opleggerschotel van een lowdeck trekker is 
meestal tussen de 14- en 15 centimeter dik. 
Door een compacte bevestiging van de scho-
tel, een kortere veerweg van de luchtvering 
en lagere banden komen de fabrikanten tot 
de optelsom die leidt tot de schotelhoogte. 
Een consequentie daarvan is dat de hoek die 
de oplegger kan maken ten opzichte van de 
trekker beperkt is. Lowdeck chauffeurs moe-
ten daar voorzichtig mee om gaan want een 
helling, bijvoorbeeld voor een dock, kan al tot 
schade leiden. Ook de bodemvrijheid is erg 
kritisch bij veel van deze trekkers. Uit deze 

test blijkt dat de bandenkeuze erg belangrijk 
is voor dit segment. De keuze uit lage banden 
groeit sterk met nieuwe afmetingen zoals de 
375/45R22.5 voor de vooras en de lageprofiel 
315/45 R 22.5 voor dubbele montage op de 
achteras. De Goodyear banden van de DAF in 
onze test zijn momenteel de modernste die je 
kunt kopen. 

DAF IS LAAG!
Als we banden vergelijken zien we grote ver-
schillen. Zo is de diameter van de Goodyear 
375/45R22,5 band die we op de DAF aantref-
fen in onbelaste toestand slechts 912 mm. Dat 
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is maar liefst 32 mm lager dan de 355/50R22,5 
voorasband die we op de Renault en de Volvo 
aantreffen. Bijkomend, groot voordeel is dat 
de nieuwe Goodyear geschikt is voor 8 tons 
voorassen dankzij bredere schouders en een 
andere constructie. Dankzij deze bandenkeuze 
kan DAF uit de voeten met de grootste cabine. 
Ondanks die extra lage banden weet DAF de 
bodemvrijheid onder de voorbumper op 235 
mm te houden, de grootste in deze test. Voor 
de achteras gebruikt DAF de 315/45R 22.5. Dit 
zijn de laagste banden voor dubbele montage. 
Hiermee en uiteraard met een aangepaste 
asophanging, realiseert DAF een schotelhoog-
te van slechts 910mm. Dat is veruit de laagste 
van de vier in deze test met als bijzonderheid 
dat dit zowel in beladen als in onbeladen toe-
stand gehaald wordt. Overigens heeft de DAF 
met 10 cm ook de minste afstand tussen de 
kop van de oplegger en het chassis. Om die re-

Bij DAF wordt het chassis beschermd tegen de kop van de oplegger.

235 mm ruimte onder de voorbumper voor de DAF.

Keurige aanduiding van de rijhoogtes in het Mercedes dashboard.

De uitlaatdemper werd gedraaid voor meer bodemvrijheid.

Een handige schakelaar voor de rijstand op het dashboard.

TRUCK   
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den past DAF hier een stalen balk toe die dient 
als bescherming en geleiding van de oplegger.

RIJDEN
Onze route bestaat uit uitdagende landwegen 
in het Zwarte Woud en deels uit Autobahn 
A81. Bij het zien van de lageprofielbanden 
verwachtten wij een oncomfortabele rit maar 
het tegendeel werd bewezen. De DAF is de 
enige truck in deze test met extra armen op 
de achtervering voor meer stabiliteit. De lay-
out van de vering is horizontaler dan bij een 
gewone vrachtwagen waardoor al deze trek-
kers van nature de neiging hebben tot over-
stuur. De zogenaamde stabilink armen richten 
de laterale krachten naar het midden van 
het chassis waardoor het voelt als vierwiel-
besturing. Toch moet gezegd worden dat de 
Renault X-Low, de Mercedes Low Liner en de 
Volvo X-Low eigenlijk net zo strak aanvoelen in 
bochten. Het extra systeem wat DAF toepast 
komt waarschijnlijk onder extreme omstandig-

TECHNISCHE FICHE: BANDENMATEN

AFMETING MAX  
BELASTING

HOOGTE  
ONBELAST

AFROLOMTREK

Vooras 315/60R22,5 7.500 kg 950 mm 2.910 mm

295/60R22,5 6.700 kg 920 mm 2.800 mm

355/50R22,5 7.000 kg 930 mm 2.810 mm

375/50R22,5 8.000 kg 912 mm 2.720 mm

Acteras dubbellucht 315/60R22,5 12.600 kg 960 mm 2.930 mm

295/60R22,5 12.000 kg 928 mm 2.820 mm

295/55R22,5 11.600 kg 910 mm 2.730 mm

315/45R22,5 11.600 kg 865 mm 2.595 mm

heden, zoals bij krachtig uitwijken, beter tot 
zijn recht, maar dat hebben we (gelukkig) niet 
kunnen testen. Wel zorgt het systeem ervoor 
dat je niks merkt van de extreem lage banden 
onder de DAF. 

RIJHOOGTE AANPASSING
We raakten tijdens onze ritten nergens in 
moeilijkheden en hebben het chassis van de 
truck niet beschadigd. Dat kan namelijk vrij 
eenvoudig als je iets omhoog of naar beneden 

De DAF is de laagste met de grootste bodemvrijheid.



TRANSPORAMA • 39028

De Actros is ook leverbaar met de grootste cabines, dit is de 2,3 meter variant.

De Mercedes is ook leverbaar met de grotere cabines als low deck trekker.

TRANSPORAMA • 39028
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moet, bijvoorbeeld om bij een dock te komen. 
De DAF bewaakt de rijhoogte heel slim. De 
schotelhoogte van 910 mm blijft ook in be-
laste toestand gelijk. Dat kan doordat de DAF 
de achteras 2,5 cm lift in beladen toestand. 
De vooras komt dan 1 cm omhoog. Daarmee 
compenseert DAF de invering van de banden, 
en blijft de schotelhoogte dus precies gelijk. 
De Mercedes kan dat ook, maar die heeft daar 
wel een druk op een knop voor nodig. Door de 
vooras wat hoger te stellen komt er meer lucht 
in de balgen en wordt de rit comfortabeler. De 
lift van de achteras maakt voor comfort niets 
uit maar vergemakkelijkt het op- en afkoppe-
len van de trailer. Wat wij onhandig vonden in 
de Mercedes is dat er weer een aparte knop is 
om terug te schakelen naar normale rijhoogte. 
Deze is lastig te vinden als niemand je erop 
wijst. Er is wel een afstandsbediening en een 
kleine verlichte indicatie op het dashboard.

BEDIENING
Bij de Renault is er de keuze tussen drie rij-
hoogtes. Dat is heel mooi, maar als je bij-
voorbeeld een verkeersdrempel tegenkomt, 
dan moet je aan de linkerkant van de stoel 
zoeken naar het spiraalkoord met de afstands-
bediening. Een schakelaar op het dashboard, 
net als bij de Volvo zou handiger zijn. Bij de 
Volvo stel je met die schakelaar dus één van 
de drie hoogtes in. Bovendien is er aan de 
linkerkant van het stuur een schakelaar voor 
de rijstand. Verder heeft de Volvo de bekende 
I-Work draadloze afstandsbediening waarmee 
je moeiteloos ook deze acties kunt uitvoeren. 
Wat we bij zowel de Renault als de Volvo mis-
ten is een indicatie voor de rijhoogte op het 
dashboard. Iets dat DAF en Mercedes wel heb-
ben. 

BODEMVRIJHEID
Een consequentie van een extra lage trekker is 
dat je weinig bodemvrijheid hebt. We meten 
de bodemvrijheid onder de voorbumper, de 
brandstoftank en de kostbare uitlaatunit. Dit 
zijn de meest kritische punten. Ook hier onder-
scheidt de DAF zich. De truck met de laagste 
schotelhoogte blijkt de grootste bodemvrijheid 
onder de voorbumper te hebben. Ook op de 
andere onderdelen scoort de DAF goed, onder-
meer doordat de uitlaat 90 graden gedraaid 
gemonteerd is. Daardoor wint DAF wat aan 
hoogte. Overigens wint de Mercedes het met 
de hoogte van de demper, terwijl de Volvo 
met 136 mm de laagste is. Opvallend is dat 
zowel de Mercedes als de Volvo uitgerust wa-
ren met zij-skirts. Die zijn bij deze lage chassis 
erg gevoelig voor schade. Reden voor DAF om 
ze niet eens te leveren op het laagste mega 
chassis. Overigens heeft de DAF een schake-

laar waarmee het hele chassis zes centimeter 
omhoog komt : de vooras en 3,5 cm met de 
achteras. Dat werkt bij snelheden tot 30 km/h 
en schakelt automatisch uit als je weer harder 
rijdt.

RE- OF INTARDER
Drie van de vier Megatrekkers zijn leverbaar 
met een re- of intarder. Bij DAF is die alleen 
leverbaar op de uitvoering met een schotel-
hoogte van 960 mm, en dus niet op de laagste 
variant. Die keuze heeft twee redenen. Ten 
eerste komt DAF niet weg met de warmte-
afvoer onder het lage chassis, maar eigenlijk 
vinden ze in Eindhoven een retarder ook hele-

maal niet nodig. De MX Engine brake is krach-
tig genoeg volgens het merk. Overigens wint 
DAF het weer op het gebied van de maximale 
brandstoftank. Als enige kan DAF een tank van 
meer dan 1200 liter kwijt aan het lage chassis. 
De andere merken halen maximaal 1045 liter 
(Volvo) of 990 liter (Mercedes).

DRIVELINE
Met de extra lage chassis en de kleinere ban-
den is het van belang dat de overbrengingsver-
houding aangepast is. Hoe kleiner de banden, 
hoe meer omwentelingen, en dat moet je met 
de achteras compenseren. De Mercedes heeft 
1:2,28 overbrenging die in geen ander voer-

Compacte bouw en toch 990 liter brandstof aan boord.

De Actros heeft met 22 cm voldoende ruimte onder de uitlaatunit. 
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TECHNISCHE FICHE: MEGATREKKERTEST VOOR VOLUMETRANSPORT

DAF XF450 MB ACTROS 1842 RENAULT T440 VOLVO FH500 

Schotelhoogte onbelast 910 mm 921 mm 948 mm 923 mm

Schotelhoogte belast 910 mm 941 mm 968 mm 942 mm

Bandenmaat vooras 375/45R22,5 315/60R22,5 355/50R22,5 355/50R22,5

Bandenmaat achteras 315/45R22,5 295/55R22,5 295/55R22,5 295/55R22,5

Chassishoogte voor achteras 770 mm 783 mm 793 mm 779 mm

Bodemvrijheid voorbumper 235 mm 190 mm 185 mm 202 mm

Bodemvrijheid uitlaatdemper 170 mm 220 mm 250 mm 136 mm

Bodemvrijheid brandstoftank 220 mm 230 mm 200 mm 181 mm

Ruimte kop oplegger-catwalk 100 mm 130 mm 140 mm 125 mm

Chassisbescherming kop opl ja nee nee nee

Maximale brandstoftank 1.250 liter 990 liter 980 liter 1.045 liter

Adblue tank 90 liter 60 liter 63 liter 65 liter

banden inveer compensatie ja nee nee nee

Rijniveau's luchtvering Twee rijniveau's twee rijniveau's drie rijniveau's drie rijniveau's

Extra rijhoogteniveau's Tot 30 km rangeerhoogte nee Tot 10 km extra hoog nee

Retarder leverbaar Alleen bij 960 mm chassis ja ja ja

Wielbasis 3.800 mm 3.700 mm 3.700/3.800 mm 3.700 mm

Achterasoverbrenging 2,05 : 1 2,28 : 1 2,31 : 1 2,31 : 1

Toerental bij 85 km/h 1.120 1.181 1.197 1.197

Alternatieve overbrengingen 2,05 / 2,21 : 1 2,28 : 1 2,31 / 2,41 : 1 2,31 : 1 en met overdrive

Leeggewicht trekker m volle tank 8.390 kg 7.770 kg 7.900 kg 7.950 kg

Cabine Super Space Cab Streamspace 2,3 mtr High T sleeper Globetrotter XL

Inhoud cabine 9,26 M3 7,21 M3 8,6 M3 8,77 M3

Motor Paccar MX11 OM471 DTi13 D13K500

Cylinderinhoud 10.837 Ltr 12.809 Ltr 12.777 Ltr 12.777 Ltr

Vermogen bij toerental 449 Pk @1.600 Rpm 421 Pk @1.600 rpm 439 Pk @ 1.400-1.800 rpm 500 Pk @ 1.400 - 1.800 rpm

Max koppel bij toerental 2.300 Nm @ 900-1.140 rpm 2.200 Nm @ 1.100 rpm 2.200 Nm @ 900 - 1.400 rpm 2.500 Nm @ 1.000 - 1.400 rpm

Versnellingsbak ZF Traxon 12 bak G211 12 bak AT 2412F 12 bak I-Shift 12 bak

Vering voor 2 balg lucht 2 balg lucht 2 balg lucht 2 balg lucht

Vering achter 4 balg lucht 4 balg lucht 4 balg lucht 4 balg lucht

Leverbare cabines Alle CF en XF cabines Alle Actros cabines Alle Renault T cabines Alle FH en FM cabines

De Renault heeft de grootste bodemvrijheid onder de kritische demper.Met 948 mm is de Renault het minst ‘lowdeck’ van de vier.

TRUCK   
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tuig van dit merk toegepast wordt. Hierdoor 
blijven de toeren ruim onder de 1200 bij 85 
km/h met 295/55 R 22.5 banden. Renault en 
Volvo gebruiken ook de langste reductie die 
ze in huis hebben. Met dezelfde banden als 
van de Mercedes en 1:2,31 blijven de toeren 
iets onder de 1200 bij 85km/h. DAF gaat met 
zijn lange achteras nog een stapje verder. Met 
laagte banden zoals op de testwagen blijven 
de toeren beperkt tot slechts 1.120 bij 85km/h. 
De overbrengingsverhouding is de langste op 
de markt met 1: 2,05. Tel hier de automatische 
hoogteaanpassing, de grootste brandstoftank 
en de laagste totale hoogte bij op en we zien 
de winstkansen van DAF groeien. De truck vol 
aanpassingen en slimme snufjes brengt het 
ver in deze vergelijking. 

Een schakelaar op het dashboard ontbreekt in de Renault.

Keurig ruim, maar wat zakelijk interieur in de High-T cabine.
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In de Volvo keurig een schakelaar én een afstandsbediening voor de rijhoogte.

Deze afstandbediening is ook buiten het voertuig te gebruiken.

Als enige heeft Volvo een oplossing voor het opbergen van de spatborden.

TRUCK   
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CONCLUSIE
Voor de test waren we vertwijfeld. Kijkend 
naar de specificaties die wij vooraf ontvingen 
met onder meer de bandenmaten verwacht-
ten wij niet veel van het dynamisch weg-
gedrag van deze speciale vrachtwagens. We 
verwachtten eigenlijk spoorzoekende, hard 
afgeveerde skelters met hoge toerentallen en 
de daarbij horende harde geluiden. Een week 
testen wees uit dat niks van dit alles klopt. 
Stuk voor stuk zijn het vier uiterst comfortabele 
trekkers met uitstekende rij- eigenschappen. 
Natuurlijk zijn er hier en daar compromissen 
en eigenaardigheden maar er kan er maar één 
de beste zijn. In dit geval is dat de DAF. Deze 
trekker combineert de laagste schotelhoogte 
met de grootste bodemvrijheid, het hoogste 
comfort en de ruimste cabine. Alleen al de 
mogelijkheid dat hij zonder lading laag kan 
blijven maakt hem speciaal. Voor wie geen 91 
cm koppelhoogte nodig heeft zijn de andere 
drie ook prima alternatieven waarbij de Volvo 
ook een ruime cabine combineert met een re-
latief lage schotelhoogte.  

iep Van der Meer

Met 923 schotelhoogte komt de Volvo eigenlijk wat te kort.

Ook bij Volvo zijn alle cabines leverbaar als Lowdeck trekker.

Met 136 mm is de bodemvrijheid onder de Volvo demper kritisch.



TRANSPORAMA • 39034

Dit jaar wordt de verkiezing 

van de International 

Truck of the Year minder 

spectaculair dan de vorige 

jaren. Niet onlogisch: de 

grote vernieuwingen zijn bij 

de meeste truckfabrikanten 

achter de rug, de rest wacht 

blijkbaar nog even af tot de 

Europese regelgeving in de 

plooi is gevallen.

Kandidaten International 
Truck of the Year

De prijs voor de International Truck of 
the Year wordt toegekend door een 
jury van vakjournalisten. In die jury 

zijn 23 Europese landen vertegenwoordigd. 
Verder werkt de jury samen met journalisten 
uit China, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en Japan. 
Dat zijn de belangrijkste markten waar met 
Europese (frontstuur) vrachtwagens wordt 
gereden. Voor België zetelt Transporama in 
de jury. 

Dit jaar zijn er slechts drie kandidaten, die 
we hier kort voorstellen:

FORD OTOSAN
Deze truck wordt in Turkije gebouwd en was 
tot voor kort alleen met een vrij kleine cabine 
te koop. Nu komt de wagen met een merkelijk 
grotere stuurhut voor de dag. Vroeger mikte 
Ford Otosan vooral op de eigen markt, Rus-
land en het Midden Oosten. Sinds een paar 

TRUCK   

Gaan we binnenkort mee rijden:  
de nieuwe Ford Otosan

TRANSPORAMA • 39034
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gen dieselolie gebruikt om de aardgas te ont-
steken. Voordeel van deze keuze is ondermeer 
dat een groot aantal onderdelen tussen diesel 
en gaskrachtbron identiek blijven. Verder be-
tekent het dat er gebruik wordt gemaakt van 
een diesel-verbrandingscyclus, die een aantal 
voordelen biedt qua verbruik ten opzichte van 
de otto-cyclus die door de meeste gasmotoren 
met bougies wordt toegepast.  

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

helemaal afgerond. De Zweden zijn bijzonder 
handig in het toepassen van hun modulaire 
bouwwijze op deze trucks, wat betekent dat 
tal van onderdelen van de lange afstand- of 
werfwagens ook in deze wagens terug te 
vinden zijn. De lagere instap, motoren met 
hoge trekkracht in de lage toeren en vooral de 
goede afwerking maken van deze trucks een 
kandidaat waarmee rekening moet worden 
gehouden in deze verkiezing.

VOLVO LNG
Alternatieve brandstoffen kennen meer en 
meer succes, van volledig elektrische trucks, 
tot biodiesel en aardgas maken furore in trans-
portland. Volvo heeft een aardgasversie van de 
13 liter dieselmotor ontwikkeld, waarbij de wa-

jaar is het merk ook actief in de Europese 
Unie, ondermeer in de oostelijke lidstaten 
van de EU. In een aantal markten heeft het 
merk al een goede reputatie opgebouwd en 
een flink marktaandeel opgeëist. Het is dus 
verre van denkbeeldig dat Ford Otosan ook op 
onze markt actief wordt. De lage prijs van de 
truck, iets minder dan van een degelijke twee-
dehands, is alvast een sterk punt. Bij het ter 
perse gaan van deze Transporama stonden we 
op punt om in Turkije te gaan testrijden met 
de nieuweling. In de volgende editie meer 
nieuws.

SCANIA URBAN RANGE
Scania heeft met de lancering van de stadsdis-
tributietrucks de vernieuwing van zijn gamma 

Een uitgebreid gamma cabines en motoren bij 
Scania.

De aardgastruck van Volvo biedt een interessant 
technisch concept.

TRANSPORAMA • 390 35
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Sinds MAN deel is 

gaan uitmaken van het 

Volkswagen-concern, dat 

zijn bedrijfsvoertuigen 

onder de naam Traton zal 

bouwen, is er voor het merk 

met de leeuw meer mogelijk. 

De samenwerking rond de 

Crafter/TGE is daar maar 

één voorbeeld van.

MAN: evolutie  
van truckbouwer  
naar dienstverlener

Een indrukwekkende nieuwigheid bij 
MAN, die alleen maar aan de juryle-
den van International Truck of the Year 

werd voorgesteld, is de autonoom rijdende 
Afas-truck. Het gaat om een wagen die ge-
bruikt wordt om rijdende werven op snel- en 
andere wegen te beveiligen. De Afas truck 
wordt door een chauffeur naar de werfzone 
gebracht, waarna de wagen op een vastge-
stelde afstand zijn voorligger volgt. Dit kan 
aan een snelheid tot 12 km/u, wat in principe 
meer dan genoeg als bijvoorbeeld de weg-
berm moet worden gemaaid. Het gaat dus om 
een wagen die “level 4 autonoom” kan rijden. 

“Onderschat niet hoe moeilijk dit is,” vertelde 
ontwikkelingsingenieur Felix Kybart aan mij. 
“Het gaat zeker niet om een veredelde ACC 
toepassing. De wagen moet zijn voorligger 
volgen, perfect binnen de lijnen blijven en 
mag op geen enkele manier een gevaar vor-
men voor de medewerkers of andere weg-
gebruikers. We hebben deze truck ontwikkeld 
omdat er nog altijd voertuigen op deze be-
veiligingstrucks inrijden. Voor de chauffeur is 
dat echt een groot risico. Niemand zit graag 
achter het stuur te wachten tot het toch eens 
fout gaat. Bovendien is het bijzonder saai om 
stapvoets achter een tractor of bezemwagen 

TRUCK   

Met deze eTruck schrijft MAN 
zich in om de stadsdistributie 

te elektrificeren.
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is de eTGE 4.140, die zijn wereldpremière op 
de IAA zal beleven. Deze wagen speelt in op 
het feit dat 70 % van de bestelwagens min-
der dan 100 km per dag rijden. De eTGE kan 
tot 160 km rijden en biedt in zijn 4,25 ton-
suitvoering een laadvermogen van 1,75 ton. 
Vermogen van de motor is maximaal 100 kW, 
de trekkracht is behoorlijk met 290 Nm. Zowel 
vermogen als trekkracht voelen bij het rijden 
aan alsof je over meer kracht beschikt. De wa-
gen reageert immers heel vlot op het gaspe-
daal. De afwerking van de cabine van de TGE 
staat op bijzonder hoog niveau.  

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

de kans om een kort stuk te rijden met de 
eTruck van MAN, een 26 tonner met elektri-
sche aandrijflijn. Deze truck werd opgebouwd 
op een 6x2 chassis en heeft een bereik van 
minimaal 180 km. Daarmee wordt deze wa-
gen inzetbaar voor stedelijke leveringen. De 
motor is goed voor 264 kW maar vooral voor 
3.100 Nm (!) koppel. Onnodig te zeggen dat 
deze truck met indrukwekkende acceleraties 
op de proppen kan komen. Het ging voorlopig 
nog om een prototype, maar MAN laat zich 
duidelijk niet onbetuigd in de race om de elek-
trische distributietruck.
Een andere elektrisch aangedreven nieuweling 

aan te rijden. Nu kan de chauffeur deze wa-
gen naar de werfzone brengen en dan iets 
anders gaan doen.”
We hebben in de cabine meegereden en wat 
opviel was dat de truck soepel en redelijk com-
fortabel reed. De wagen kan vanuit het leiden-
de voertuig opdracht krijgen om aan te sluiten, 
bijvoorbeeld om een afrit voorbij te rijden. Ook 
versnellen en vertragen worden automatisch 
geregeld.

LEEUW ONDER STROOM
MAN is sterk geïnteresseerd in elektrische 
trucks en bestelwagens. In Berlijn kregen we 

Bij de zware trucks kan voortaan je smartphone synchroniseren.

De ontwikkeling van de zelfrijdende truck achteraan 
in dit beeld was een technisch huzarenstukje. De zelfrijdende truck hier achteraan bij een rollende werf.

Stil en vlot: de eTGE. 
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VOLVO

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

Contactpersonen/management
Contact: Het Volvo Trucks dealernetwerk 

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   
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DRIE VOLVO TRUCKS 
TE TESTEN OP DE 
MATEXPO DEMO DAYS

Volvo Trucks neemt met drie voertuigen deel aan het nieuwe event voor de bouw-
sector, de Matexpo Demo Days in een voormalige zandgroeve in Eigenbrakel. De 
bezoekers zullen een handige FL 4x4, een slimme FMX 8x6 en een indrukwekkende 
FMX 10x6 niet alleen kunnen bewonderen, maar ook kunnen testen.

De Demo Days zijn een spin-off van Matexpo 
in Kortrijk, dé beurs voor de bouwsector 
in België. Het gaat op zaterdag 8 en zondag 
9 september door op de Sodewa-site in 
Eigenbrakel (Braine l’Alleud).

« Volvo Trucks neemt met drie voertuigen 
deel die geknipt zijn voor de bouwsector en 
die iets minder gekend zijn. Alle drie hebben 
eigenschappen die hen uniek maakt », zegt 
Philippe Jacquemyns, Product Manager bij 
Volvo Trucks België.

FL 4X4

Een eerste is een FL 4x4 met kipper. De lichte 
truck – met een MTM van 16 ton – is uitermate 
geschikt voor moeilijke terreinen en is onder 
andere bestemd voor tuinaannemers en steden 
en gemeenten. « Hij staat vrij hoog op poten 

www.volvotrucks.be

en is bijzonder terreinvaardig, onder andere 
dankzij zijn Allison-automaat met tussenbak. 
De bestuurder kan kiezen tussen twee standen: 
een om op de weg te rijden en een om zich 
traag door alles te kunnen manoeuvreren », legt 
Philippe Jacquemyns uit.

FMX 8x6

De tweede truck is uniek in de sector van de 
bouwvoertuigen: deze FMX 8x6 van 32 ton 
(technisch 46 ton) schakelt de aandrijving op 
de voorste as automatisch in en uit. « Normaal 
gezien worden enkel de twee achterste assen 
aangedreven, maar wanneer de truck – 
bijvoorbeeld op zanderige grond – dreigt zich 
vast te rijden en ook voortractie nodig is, grijpt 
de Automatic Traction Control (ATC) in. In 
een fractie van een seconde detecteren sensoren 
op de achterwielen wanneer de truck tractie 

begint te verliezen en wordt de aandrijving op 
de voorste as meteen geactiveerd. Die schakelt 
zichzelf nadien weer automatisch uit. De truck 
rijdt met andere woorden enkel in 8x6 wanneer 
het nodig is », zegt Philippe Jacquemyns.

FMX 10x6

De derde truck is een extra-robuuste FMX 
10x6 Mining concept , die specifiek bestemd 
is voor de steengroeven en open mijnen. « Dit 
werkpaard kan  zijn technisch gewicht van 68 
ton (10+10+16+16+16) enkel ten volle benutten 
op gesloten terrein en is voor deze zware taken 
geoptimaliseerd. Dit is een topvoertuig waarin 
Volvo Trucks zijn decennialange ervaring in de 
mijnindustrie heeft samengevat », zegt Philippe 
Jacquemyns tot slot. ■

PUBLIREPORTAGE
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DOSSIER   

 

Uitbreiding van de MAN Rental huurvloot  
met de MAN TGE 
Met de introductie van de MAN TGE bestelwagen werd MAN vorig 
jaar een volwaardige “full range” provider en kunnen transportop-
lossingen vanaf 3 ton worden aangeboden. Van meet af aan werd 
de MAN TGE goed ontvangen in de markt en stap per stap weet 
hij zich te manifesteren als een gevestigde waarde in een uiterst 
competitieve markt.  

Om de klant optimaal van dienst te zijn beschikt MAN met MAN 
Rental over een uitgebreide huurvloot voor korte termijn huuroplos-
singen. Zo kan steeds worden ingespeeld op de behoeften, zonder 
het budget van de klant uit evenwicht te brengen. Ook biedt MAN 
Rental “one-stop-shopping” wanneer het eigen voertuig moet wor-
den binnengebracht voor onderhoud en er dus nood is aan een ver-
vangvoertuig. Met courante voertuigconfiguraties, afgestemd op de 
marktvraag, biedt MAN Rental een pasklaar antwoord in quasi alle 
gevallen. Het is dan ook een logische volgende stap om de huurvloot 
uit te breiden met de MAN TGE. 

De economische realiteit verandert immers zienderogen wat maakt 
dat de vraag naar lichte bedrijfsvoertuigen almaar toeneemt, ook 
wat huuroplossingen betreft. Zware bedrijfsvoertuigen worden uit 

stadscentra geweerd, om mens en milieu te sparen, en e-commerce 
geeft een serieuze boost aan just-in-time leveringen waarbij snelheid 
en flexibiliteit de sleutelwoorden vormen. Lichte bedrijfsvoertuigen 
zijn beter geschikt voor dit soort opdrachten alsook kostenefficiën-
ter (denk maar aan het verschil in kilometerheffing). Een verdere 
stijging van de vraag naar dit voertuigtype ligt dus zeker binnen de 
verwachtingen. 

In eerste instantie biedt de MAN TGE Rental vloot panel vans (in 
standaard en lange variant) alsook tippers met open laadbak, een 
assortiment dat duidelijk inspeelt op de meeste transportnoden. Af-
hankelijk van tonnage volstaat een rijbewijs B om plaats te nemen 
achter het stuur van de TGE’s.  In de nabije toekomst zal deze MAN 
TGE vloot verder worden uitgebreid met voertuigen voor verschil-
lende toepassingen. De flexibele renting formules bieden de mo-
gelijkheid om voertuigen reeds vanaf 1 dag te huren, dit alles aan 
uiterst competitieve prijzen. 

Voor meer informatie omtrent tarieven en beschikbaarheid kan 
de klant terecht op het nummer 0800 120 25 of via mail naar  
demo.rental@man.eu  
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Stelbout van Kögel: 
schuifdak wordt veilig 
opengehouden
De nieuwe stelbout van het Kögel EasyFix schuifdak is on-
middellijk beschikbaar. Het is een optie op de schuifgordijn-
trailers van Kögel van de Novum generatie. De bout laat toe 
het schuifdak in open positie te blokkeren, op een snelle en 
eenvoudige manier. Nadat de goederen door een kraan langs 
boven zijn gelost of geladen, kan het dak makkelijk terug 
gesloten worden, zonder dat het eerst terug moet worden 
ontgrendeld. Het systeem is veilig en vooral bijzonder handig 
bij het laden en lossen.

Om met een kraan te kunnen laden en lossen, is het absoluut 
noodzakelijk te beschikken over een verschuifbaar dak. Wat 
wel voorkomt is dat een dak opzij wordt geschoven met een 
stang en dan vastgezet. Als de trailer in die toestand moet 
worden verplaatst, gebeurd het dat alles terug loskomt en 
het dak zich terug gedeeltelijk sluit. Dat is de reden waarom 
Kögel de stelbout voor het EasyFix dak heeft ontwikkeld. Deze 
houdt het dak in positie, zonder dat de chauffeur terug aan de 
slag moet met een stang om alles weer open te maken. Bo-
vendien maakt deze bout andere vergrendelingen overbodig. 
Het volstaat om het dak naar voor te duwen. De bout blok-
keert vanzelf het dak in de positie het dichtst bij het kopschot 
en houdt het daar vast. Geen gedoe dus met het dak.  

Het begin van 
de volgende geaneratie ...

Ook op onze stand: 
Onze zusteronderneming

IAA – 20. - 2
7.09.2018

 Hal 27, st
and F0
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NOVUM
NEW

OF TRAILERS

 Sterke ingenieurskunst voor
 maximale stabiliteit

 Met gemak meer laadvermogen

 Eenvoudige ladingzekering
 in een handomdraai

NOVUM – 
Rendabiliteit verder gebracht!
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RENAULT TRUCKS

Algemene gegevens
Renault Trucks Belux
Hunderenveldlaan 10
1082 Groot-Bijgaarden
+32 2 482 52 11

Contactpersonen
info.belux@renault-trucks.com

Gamma voertuigen/diensten
Met ruim een eeuw knowhow op het vlak van vrachtwagens le-
vert Renault Trucks voertuigen (van 2,8 tot 120 t) en diensten voor 
distributie, bouw en langeafstandstransport aan professionals uit 
de transportsector. De robuuste, betrouwbare en brandstofzuinige 
vrachtwagens van Renault Trucks verhogen de productiviteit en ver-
lagen de exploitatiekosten. Renault Trucks verdeelt en onderhoudt 
zijn voertuigen via een netwerk van meer dan 1.500 servicepunten 
wereldwijd. 

Renault Trucks maakt deel uit van Volvo Group, wereldwijd een van 
de belangrijkste constructeurs van vrachtwagens en bussen, zware 
voertuigen voor de bouwsector en motoren voor de industrie en de 
scheepvaart. De groep brengt ook complete financierings- en ser-
viceformules op de markt. Volvo Group stelt ongeveer 105.000 per-
sonen tewerk, heeft productievestigingen in 18 landen en verkoopt 
haar producten in ruim 190 landen.

De Renault Trucks K, speciaal ontwikkeld voor de zware bouw, is uit-
gerust met een chassis dat grote laadvermogens aan kan, waardoor 
u minder ritten hoeft te maken. De talrijke voorzieningen vereen-
voudigen en verminderen het aantal carrosseriehandelingen.

Met de bouwvoertuigen uit het C-gamma is een uitstekend aandrijf-
vermogen gegarandeerd voor toegankelijkheid op allerlei uiteenlo-
pende terreinsoorten; dit dankzij de verhoogde bodemvrijheid en de 
standaard off-road modus op de geautomatiseerde versnellingsbak. 
Op de Renault Trucks C is Optitrack beschikbaar. Optitrack vormt een 
alternatief voor voertuigen met AWD (all-wheel-drive). Door het 
hydrostatische aandrijfsysteem op de voorwielen kan een voertuig 
met Optitrack zich vrijmaken uit lastige situaties vanaf 0 km/h. U 
heeft volop profijt van het verhoogde aandrijfvermogen terwijl het 
voertuiggewicht toch beperkt blijft en het brandstofverbruik relatief 
gering, in vergelijking met een voertuig met AWD.

Sterkte in de markt
Als u kiest voor Renault Trucks, kiest u voor meer dan alleen een 
vrachtwagen. U bent ervan verzekerd dat rekening is gehouden met 
uw behoeften. Een laag brandstofverbruik, krachtige en betrouw-
bare motoren en een maximaal laadvermogen: Renault Trucks stelt 
alles voor u in het werk op de weg naar succes.
Het aanbod bouwvoertuigen van Renault Trucks is voorzien van ro-
buuste componenten, systemen en oplossingen die uitvoerig zijn ge-
test. Deze robuustheid is ook terug te vinden in het exterieurdesign 
van het voertuig.

Vandaag de dag breidt Renault Trucks zijn Optitrack-aanbod uit 
met nieuwe functies.
De hydraulische druk van het systeem werd verhoogd, waardoor 
het maximumkoppel aan het wiel met 7% toenam. Die verbetering 
komt de tractie ten goede zodat chauffeurs gemakkelijker het hoofd 
kunnen bieden aan moeilijkheden die eigen zijn aan ritten met een 
zware belasting of op steile hellingen.
Om zelfs in de meest extreme omstandigheden een maximaal 
startvermogen en totale beheersing van het voertuig te verzekeren, 
heeft Renault Trucks bovendien een ‘boost’-functie toegevoegd. Die 
functie kan de chauffeur inschakelen om de maximale druk (450 
bar) te leveren aan de voorwielen en zo het vertrekkoppel van de 
voorwielen te maximaliseren.
Het Optitrack-systeem wordt automatisch uitgeschakeld zodra het 
voertuig 50 km/u rijdt (in plaats van 40 km/u voor de vorige versie) 
en wordt automatisch weer ingeschakeld bij 20 km/u. Zo verlicht 
het systeem het werk van de chauffeur.

Tot slot regelt een automatische kalibratie voortdurend de parame-
ters van het Optitrack-systeem, zodat het prestatieniveau niet wordt 
aangetast naarmate het voertuig ouder wordt.

DOSSIER   

Flagship
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Krone levert 
1.000ste 
trailer 
aan N&K 
Spedition 
in Esbjerg, 
Denemarken

N&K is de grootste klant van Krone 
als het op gekoeld transport aan-
komt. Van 2010 tot heden werden 
niet minder dan 1.000 wagens ge-
leverd door Krone Fleet Denmark. 
De opleggers zijn allemaal uitgerust 
met Krone Telematics, wat toelaat 
de gegevens op te nemen in het IT 
systeeem van N&K. Op dit moment 
is er nog een bestelling lopende van 
225 voertuigen, die in de loop van dit 
en volgend jaar zullen worden gele-
verd. De laatste bestelling omvat on-
dermeer koelwagens voor hangend 
vlees en voertuig met een enkele 
temperatuurszone.

N&K Spedition werd in 1988 opge-
richt en rijdt vooral op Oost- en West 
Europa met diepvriesproducten. Het 
bedrijf heeft filialen in Noorwegen, 
Zweden, Litouwen en Spanje.  Typisch KRONE: Er is geen enkel, nog zo’n klein detail aan uw trailer, waar wij niet de grootste aandacht 

aan hebben geschonken. Op die manier hebben wij al vele ideeën aan het rollen gebracht. Zo krijgt u 
de complete trailer uit één hand: de onze. En heeft u voor service, onderhoud en reparatie slechts één 
contactpersoon. Bij de productie hebben kwaliteit en duurzaamheid de hoogste prioriteit: tot in het 
kleinste detail. Zodat uw life cycle costs ook in de toekomst laag blijven.

Laat de informatie 
binnen rollen!

“Intelligent aangepakt:
KRONE kwaliteit in een 
dragende rol.”

Wolfgang Bellon, manager kwaliteit Nutzfahrzeug Gruppe

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

Driving
tomorrow

Visit us at the
IAA Commercial Vehicles
September 20 – 27, 2018

Hannover, Hall 27, Stand E33

Krone_Belgien_Transporama_148x230plus3_DU180810_Qualitaet_NL.indd   1 10.08.2018   08:04:30
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Dat er voor de aandrijving 

van een stadsbus betere 

keuzes kunnen worden 

gemaakt dan een 

dieselmotor, is ondertussen 

wel algemeen geweten. 

Evobus speelt mee in op 

de vraag naar elektrische 

voertuigen met de nieuwe 

eCitaro. De wagen werd in 

Frankfurt in wereldpremière 

voorgesteld en zal op de IAA 

te zien zijn.

In de vorige editie van Transporama had-
den we al nieuws over de nieuwe Setra 
S531 DT dubbeldekker, maar met de 

eCitaro opent Daimler-bussen een nieuw 
marktsegment. De wagen is gebaseerd op 
de bekende Citaro, maar de aandrijflijn en 
technische ontwikkelingen tillen deze eCitaro 
op een nieuw niveau. De nieuwe bus zal een 
bijzonder grote impact hebben op het open-
baar vervoer en vooral op de leefkwaliteit in 
de steden. Voor de bouw van de wagen werd 

beroep gedaan op de kennis over elektrische 
voertuigen die al binnen Mercedes-Benz be-
schikbaar is. Vooral het klimaat in de wagen 
vroeg veel aandacht, want koelen of verwar-
men vraagt erg veel energie. Tot 40 % van 
de totale energie die een stadsbus verbruikt, 
wordt opgesoupeerd door de air-conditioning 
of de verwarming. Bedoeling is dan ook het 
klimaat aan boord van de eCitaro al te regelen 
tijdens het opladen in het depot.

Wereldpremière  
bij Daimler Bussen:  
de eCitaro

BUS   

Een lancering onder hoogspanning voor de eCitaro.
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is om 90 % van alle vragen van openbaar ver-
voersaanbieders af te dekken. Dat betekent 
dat de dieselmotor nog slechts een heel klein 
aandeel vormt van de totale markt.
Nog investeren in oplaadfaciliteiten onder-
weg, werd door de experts afgeraden. Door 
de snelle evolutie bij de batterijen zouden por-
talen voor pantografen binnen een paar jaar 
nog slechts dienstig zijn als rustplaatsen voor 
vogels.  

Jan Voet

JuryLid internationaL truck of tHe year

om zogenaamde solid state batterijen te mon-
teren. Deze worden door het Franse bedrijf 
Bolloré samen met Daimler ontwikkeld. Met 
deze stroomopslag zal het mogelijk zijn onge-
veer 70 % van alle openbaar vervoertrajecten 
af te dekken. In 2020 komt er trouwens een 
gelede eCitaro met solid state batterijen.
Daimler gaat er van uit dat met een combina-
tie van de nieuwe batterijtechnologie en een 
brandstofcel als range extender, het mogelijk 

GROTE STAPPEN
Dat een belangrijke speler op de markt van 
het openbaar vervoer het waagt deze stap te 
zetten, heeft veel te maken met de evolutie 
die de batterijen in de laatste jaren hebben 
ondergaan. De energiedichtheid is verbeterd, 
wat een groter rijbereik toelaat. De eCitaro kan 
met een batterijlading 150 tot 250 km ver, af-
hankelijk van het traject en het klimaat. Maar 
in minder dan twee jaar zal het mogelijk zijn 

De snelle evolutie in de batterijen zal in 2020 een grote doorbraak kennen.

Let op de subtiele blauwe accenten in het interieur.

Elektrisch openbaar vervoer zal de levenskwaliteit in alle steden verbeteren.

De aandrijflijn werd deels bij de eActros op de kop getikt.
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In 2002 ontstond onder 

impuls van het Duitse 

tijdschrift KFZ Anzeiger het 

idee om ook de sector van 

het getrokken materieel en 

carrosserie met een prijs 

te bedenken. Terecht werd 

geoordeeld dat deze zeer 

belangrijke sector te weinig 

belicht werd. De Trailer 

Innovation Award was 

geboren. Het werd van meet 

af aan ook een Europees 

gebeuren, met juryleden 

van de belangrijkste 

Europese tijdschriften op 

dit gebied. Voor de editie 

2019 vertegenwoordigt 

Transporama daarbij België.

Trailer Innovation Award 
2019: vernieuwend  
gerichte industrie

De tweejaarlijkse Trailer Innovation 
Award in het kader van de transport-
beurs IAA heeft de bedoeling innova-

ties aan te moedigen in de sector van trailer 
en carrosseriebouw. Die sector komt te weinig 
voor het voetlicht, nochtans is het precies met 
een aangepaste trailer of carrosserie dat de 
transporteur of ondernemer zijn geld verdient.
Bij deze wedstrijd wordt vrij ruim gekeken, zo-
wel innovaties op het gebied van onderdelen, 
materiaalgebruik, detailoplossingen, systemen 
als complete voertuigen zijn welkom. Maar 
het moeten dan wel vernieuwingen zijn met 
betrekking tot opleggers, aanhangwagens of 
opbouw. Prototypes en complete oplossingen 
komen even goed in aanmerking, tenminste 
als ze niet ouder zijn dan twee jaar.

Er worden prijzen toegekend in zeven catego-
rieën:
- Concept
- Chassis
- Opbouw
- Componenten
- Veiligheid
- Milieu
- Smart Trailer

De Trailer Innovation Award is sterk geëvolu-
eerd sinds de eerste editie in 2002 met vijf 
juryleden en deelnemende tijdschriften en 39 
inzendingen. Aan de jongste editie doen 16 
Europese tijdschriften mee (waaronder dus 
Transporama), die de niet geringe taak kregen 
62 inzendingen op hun waarde te beoordelen.

EDITIE 2019
Zoals steeds worden de Awards uitgereikt op 
de IAA. Voor dit jaar waren er 62 inzendin-
gen, verspreid over dertien landen. Duitsland 
telt uiteraard de meeste kandidaten, maar er 
waren ook inzendingen uit Finland (1), Groot-
Brittannië (2), Frankrijk (9), Italië (2), Polen 
(2), België (5), Nederland (3), USA (1), De-
nemarken (1), Portugal (1), Oostenrijk (2) en 
Ierland (1), wat het internationale karakter van 
de prijzen onderstreept.

BODY
In de categorie Body (opbouw) namen Delete, 
Goldhofer, KH Kipper, Kiesling, Kögel, Lamberet, 
Schmitz Cargobull, SDC, Unitrans en Wabco deel. 

De inzending van het Finse Delete lijkt ons 
bijzonder interessant. Het betreft het Skip Up 

De tip van een molenwiek rust op een liftbaar platform bij de Bladex van Goldhofer.

TRAILER   
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adaptieve luchtvering bij SAF Holland en de 
nieuwste pendelas varianten bij Faymonville 
(PA-X) en Goldhofer. Interessant is ook de CLG 
dolly voor LZV-combinaties van Fliegl.

COMPONENTEN
De categorie Componenten telde als deelne-
mers Firestone/Krone, Kögel, Labcraft, Lambe-
ret, MB Pneumatics, Takler, Transport-Teknik, 
TSE Brakes en Wabco.

De Ergowall van Lamberet is een nieuwe uit-
voering van een verplaatsbare tussenwand 
voor meer-temperatuur trailers. Ten opzichte 
van de bestaande wanden laat de Ergowall 
zich met veel minder krachtinspanning bedie-
nen, neemt hij weggeklapt tegen de bovenste 
wand minder plaats in (170 in plaats van 300 
mm) en hij is minder schadegevoelig, bijvoor-
beeld bij aanrijdingen door een heftruck.

Takler presenteert een handige reservewiel-
drager. De reservewieldrager kan worden uit-
getrokken en neergeklapt om gemakkelijker 
met het reservewiel te kunnen omgaan.
Verwijzen we in deze categorie nog naar de 
innoverende verlichting van Labcraft. De led-

van een snelle opening (zoals op de Speed 
Curtain), maar met als bonus een XL-certifica-
tie en een lager gewicht omdat er geen zijbal-
ken meer nodig zijn.

Kiesling ontwerp een isolatiepaneel (FIP), 
waarbij alle elementen in het paneel ver-
zonken zijn, zodat bijvoorbeeld de volledige 
interne breedte in een 2600 mm brede koe-
lopbouw kan gebruikt worden.

De Aero SR2 van Lamberet heeft dan weer 
een zeer gunstige stroomlijn, aangevuld met 
de wegklapbare Aerotail hekpanelen. Dankzij 
de stroomlijn ligt het brandstofverbruik van 
een combinatie beduidend lager dan bij een 
conventionele koeltrailer.

CHASSIS
Voor de categorie Chassis traden BPW, Fay-
monville,  Fliegl, Goldhofer, Kässbohrer, Kögel, 
Krone, Meiller en SAF Holland in het strijdperk.
In dit segment zien we nieuwe, multifuncti-
onele (Kässbohrer) of compacte (Krone Box 
Liner) containerchassis, naast intelligente op-
hangingsvarianten zoals een elektro/hydrau-
lisch stuursysteem van BPW, een instelbare en 

systeem, waarmee men twee afzetcontainers 
tegelijk kan meenemen, op elkaar gestapeld. 
Het Skip Up afzetsysteem maakt het ook mo-
gelijk veel sneller volle containers voor een 
lege te wisselen. Dit zou moeten resulteren in 
tijdswinst bij het omwisselen en de helft min-
der ritten. 

Een andere interessante innovatie is de bewe-
gende tussenvloer voor huiftrailers, ontwikkeld 
door SDC Trailers. Het tussendek kan op twintig 
verschillende posities (hoogtes) vastgezet wor-
den. 
Goldhofer van zijn kant pakt uit met de Bladex, 
een oplossing om de steeds langer worden 
wieken van windmolens te vervoeren. Het 
systeem laat toe de last op te tillen om over 
obstakels te komen. Tegelijkertijd kan de dolly 
waarop de wiekpunt rust ook dichter bij het 
trekker voertuig gebracht worden om moei-
lijke rotondes te passeren. Met dit systeem 
kan men langere wieken vervoeren zonder 
te moeten overschakelen op duurdere zelfrij-
dende modules (spmt’s).

Met de Power Curtain van Schmitz Cargobull 
krijgen we een huiftrailer met de voordelen 

Twee afzetcontainers tegelijk behandelen, spaart heel wat tijd met de Skip Up van Delete.
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MILIEU
De prijs voor het Milieu werd betwist door Ad-
dVolt, Carrier Transicold, Kögel, Krone, LKZ Prien 
en Thermo King.

De aandacht gaat hier vooral uit naar de CNG-
aangedreven koelunit van Carrier Transicold, 
bedoeld voor voertuigen die eveneens door 
CNG worden aangedreven.

Ook de nieuwe SLXi Hybrid koelunit van Ther-
mo King/Frigoblock komt hier met zijn gun-
stige milieu-eigenschappen in de picture. 

AddVolt brengt in deze sector een plug-in elek-
trisch systeem voor voertuigen op de markt en 

een individuele trailer samen te stellen.
Huesker diende een ander interessant concept 
in, de Flexcover Combi Plus. Hierbij gaat het in 
se om een kipoplegger, die echter door enkele 
intelligente aanpassingen ook voor het vervoer 
van vloeistoffen kan gebruikt worden. Het hart 
van de aanpassing is de achterklep, waarin de 
pompen en aansluitingen voor vloeistoffen zijn 
verwerkt en waarin ook de flexibele kunststof-
zak opgeborgen zit voor vloeistoftransport.

Nog even iets over de Talson Trailer Secure 
Box. Dit is een variant van de zelfdragende 
Talson volumetrailer in kastvorm met alle mo-
gelijke beveiligingsapparatuur op de markt.

lichten zijn zo geplaatst dat ze bij manoeu-
vreren extra licht werpen op de omgeving 
onmiddellijk naast het voertuig.

CONCEPT
Voor de Concept prijs streden Blomenröhr, 
Huesker, Kässbohrer, Kögel, Krone, Lamberet, 
Meierling, Talson en Wabco.

Een belangrijke nieuwigheid is beslist de No-
vum trailergeneratie van Kögel. Kögel zal dit 
concept toepassen op de Cargo, Mega en Light 
huiftrailers. Naast een nieuw chassisraam is er 
tevens een nieuwe opbouw ontwikkeld. Boven-
dien is die opbouw als een modulair systeem 
opgevat met bouwgroepen en bouwdelen om 

Ondanks de lage laadhoogte van de Faymonville PA-X pendelassen is besturing van de assen zonder meer mogelijk.

Het Lifting Deck van SDC Trailers zorgt voor twee laadniveaus in een huiftrailer. Kögel gaat het nieuwe Novum concept toepassen op alle huiftrailers in het gamma.

TRAILER   
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op zijn containerchassis. Hiermee worden pro-
blemen omtrent het ongekende gewicht en 
vooral de gewichtsverdeling van verzegelde 
containers opgelost. Anderen zoeken het meer 
in digitale hulpmiddelen voor de transportma-
nager, zoals Next van Chereau, Smart Capacity 
Management van Krone, Multiplex Connec-
ted Truck van Lamberet, TW-Trailerpulse van 
Wabco en Full Fleet Management van Thermo 
King.  

Hendrik de SpiegeLaere

bare sjorkrachten, de Smart Load Distribution 
van Krone, de Safestair veiligheidstrap en Sa-
felight Flex led-verlichting van Lamberet en 
veiligheidsvloeren van KCN en Schwarzmüller.

SMART TRAILER
Verschillende inzendingen konden even goed 
bij Safety of Concept ingediend worden. Voor 
de Smart Trailer telden we evenwel Chereau, 
D-Tec, Idem Telematics, Krone, Lamberet, 
Schmitz Cargobull, Thermo King en Wabco.
Schmitz Cargobull toont met de Smart Trailer 
aan dat zij een hele boel ervaring hebben op 
dit gebied en die ervaring ten dienste stellen 
van de klanten. D-Tec komt van zijn kant met 
een intelligent weegsysteem voor containers 

Kögel een mega-uitvoering van de Euro Trailer 
Rail voor intermodaal vervoer.

VEILIGHEID
Een belangrijk item bij de constructeurs met 
het grootste aantal deelnemers voor de Safe-
ty Award: BPW, Hofmeister & Meincke, Idem 
Telematics, Kässbohrer, KCN, Kiesling, Krone, 
Lamberet, Schmitz Cargobull, Schwarzmüller 
en Wabco.

Smart control en trailercontrole vinden we on-
der meer bij Krone (Smart Trailer Check), Wab-
co (New generation Trailer EBS) en Kässbohrer 
(kipbulkoplegger). Andere veiligheidsitems 
zijn onder meer de iGurt van BPW met aflees-

De juryleden

Eduardo Gaspar, Revista Automotive, Portugal
Edwin van der Veer, Auto- en Transportwereld, Nederland
Seppo Alaruikka, Auto, tekniikka ja kuljetus, Finland
Tim Blakemore, Commercial Vehicle Engineer, Groot-Brittannië
Jarlath Sweeney, Fleet Transport Magazine, Ierland
Akin Öcal, KASA, Turkije
Snejina Badjeva, Kamioni, Bulgarije
Jörg Montag, KFZ-Anzeiger, Duitsland
Rolf Grob, Mobilität, Zwitserland
Matej Jurgele, Revija Transport & Logistika, Slovenië
Philipp Bönders, Trailer-Journal, Duitsland
Dariusz Piernikarski, Samochody Specjalne, Polen
Marco Dittrich, Stragü, Oostenrijk 
Hendrik De Spiegelaere, Transporama, België
Marilena Matei, Tranzit, Roemenië
Gianenrico Griffini, Vie&Trasporti, Italië

Labcraft ontwikkelde extra verlichting om manoeuvreren in het donker te vereenvoudigen.

Milieuvriendelijker koelen dankzij een hybride koelgroep van Frigoblock.

Gedaan met de gewichtsproblemen voor containers. Met het weegsysteem van 
D-Tec op de Flexitrailer krijgt de operator alle gewenste informatie.



TRANSPORAMA • 39050 TRANSPORAMA • 39050

 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

 IAA  
 Hannover  
 20 tot 27 september

 EURO BUS Expo  
 Birmingham UK 
 30 oktober – 1 november

 In het interview met René  
De Jong in de vorige editie 
van Transporama, vermeld-
den wij alleen TomTom.  
Dit moet TomTom Telematics 
zijn.

De redactie is niet verantwoordelijk voor verander-
ingen van data of eventuele annuleringen.
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ONBEPERKT LEVEREN 
KAMPIOEN IN DUURZAAMHEID

De jury was vooral onder de indruk van de technische innovatie van het nieuwe IVECO-assortiment en de “presentatie van de nieuwe 
Real Driving Emission-dieselmotor nu - drie jaar vóór de inwerkingtreding van de verplichte RDE-regels van de EU voor bestelwagens - 
waarmee zij de concurrenten ver voor blijft” en het absolute rijplezier van de Daily HI-MATIC Natural Power. De prestigieuze award is een 
erkenning voor de focus van IVECO op het gebruik van technologie om de duurzaamheid te vergroten. De jury was het erover eens dat de 
Daily Blue Power “de belangrijkste en haalbare oplossingen samenbrengt om de milieu-impact van het stedelijk en voorstedelijk gebruik van 
lichte bedrijfsvoertuigen te verminderen. IVECO heeft de duurzame voertuigen waar de markt om vraagt”. De jury benadrukte verder dat de 
“elektrische, aardgas en SCR-oplossingen van de serie allemaal beproefde, door IVECO ontwikkelde technieken zijn”.

DAILY BLUE POWER

DAILY ELECTRIC
Emissievrij voertuig, actieradius 

tot 200 km en snelle 
oplaadmodus van 2 uur

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER
De eerste 8-traps automatische versnellingsbak 

met een CNG-motor van 3 liter

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
Klaar voor de RDE-regelgeving van 2020 inzake 

emissies onder reële rijomstandigheden, 
met een brandstofbesparing van 7%

“In het segment van lichte bedrijfswagens is IVECO op het gebied van de duurzaamheid 
 van oudsher een leider. Het Daily Blue Power-assortiment bevestigt deze positie.”

 Jarlath Sweeney, voorzitter van de jury van International Van of the Year

DailyBluepower0818_ad230x297NL.indd   1 18/07/18   10:21
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De offroad  
specialist

VOLVO FMx

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

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




