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TEST: 
SCANIA V8 S 650

A�er being named the International Truck of the Year,
the all-new F-MAX is ready to hit the road internationally.
Now, it’s time to carry this great honour on the roads of
Europe and around the world. 

PROUDLY CARRYING

TRUCKS

Ford Trucks
Sharing the load
www.fordtrucks.com.tr
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Volvo FH FUEL PERFORMANCE

De Volvo FH beschikt over tal van hoogperformante 
brandstofbesparende functies, aangevuld met diensten die een 
maximaal rendement van uw vloot en chauffeurs garanderen.
Ontdek baanbrekende manieren om uw kosten te drukken  
en uw omzet te verhogen.

volvotrucks.be

SNELHEID AANHOUDEN
EN TOCH BRANDSTOF
BESPAREN
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NEWS   

20.000ste MAN TGE rolt van de band
Eind	mei	werd	de	20.000ste	MAN	TGE	gebouwd	in	Wrzes’nia	(Polen).	
De	 bestelwagen	 met	 het	 opvallende	 leeuwenlogo	 op	 het	 donkere	
radiatorrooster	 is	 dan	 ook	 een	 waar	 succesverhaal	 voor	 MAN	 Truck	
&	Bus.	De	20.000ste	 TGE	was	een	eTGE	met	 zuiver	elektrische	bat-
terijaandrijving.	

Een	korte	terugblik:	de	MAN	TGE	vierde	zijn	lancering	op	de	IAA	voor	
bedrijfsvoertuigen	in	2016.	Hij	deed	daarmee	zijn	intrede	in	het	be-
stelwagensegment	en	maakte	MAN	Truck	&	Bus	tot	een	volwaardige	
leverancier	van	bedrijfsvoertuigen	van	3	tot	44	ton.	De	TGE-productie	
ging	 in	 april	 2017	 van	 start	 in	 de	 hypergeavanceerde	 fabriek	 van	
Wrzes’nia,	 in	 de	 buurt	 van	 Poznan’	 (Polen)	 .	 Twee	 maanden	 later	
werd	het	voertuig	gelanceerd	in	Duitsland,	Oostenrijk,	Zwitserland	en	
Nederland.	Nu,	nauwelijks	twee	jaar	later,	is	de	MAN	TGE	beschikbaar	
in	meer	dan	dertig	 landen	en	werden	er	al	20.000	exemplaren	ge-
bouwd.	Een	opmerkelijke	realisatie	voor	alle	betrokkenen.	

Martin	 Imhoff,	 hoofd	 Productmarketing	 bij	 MAN	 Truck	 &	 Bus,	 geeft	
tekst	en	uitleg	bij	deze	productiemijlpaal:	“Voor	het	team	bij	MAN	en	
de	productie	 in	Wrzes’nia	 is	 dit	 een	groot	genoegen	en	een	enorm	
succes.	 We	 hebben	 de	 productiemijlpaal	 veel	 vroeger	 bereikt	 dan	
we	zelf	hadden	verwacht.	Dat	toont	enerzijds	aan	hoe	goed	de	TGE	
en	het	servicegamma	van	MAN	werden	ontvangen	op	de	markt	en	
anderzijds	 hoe	 gemotiveerd	 onze	 gespecialiseerde,	 hoogopgeleide	
bestelwagenverkopers	zijn	wanneer	ze	onze	klanten	advies	geven.”	
Bovendien	wees	Imhoff	op	het	feit	dat	het	TGE-verkoopteam	in	Europa	
tegen	 het	 einde	 van	 dit	 jaar	 met	 ongeveer	 honderd	 verkopers	 zal	
worden	uitgebreid	tot	een	totaal	van	600.	Bovendien	lijkt	de	nabije	
toekomst	nog	andere	mijlpalen	in	petto	te	hebben.

De	20.000ste	TGE	die	in	Wrzes’nia	van	de	band	liep,	is	een	elektrische	
bestelwagen	 in	 cherry	 red	met	een	normale	wielbasis	 en	een	ver-
hoogd	dak.	De	MAN	eTGE	wordt	aangedreven	door	een	elektromotor	
die	 tot	 100	 kW/136	 pk	 kan	 leveren.	 Dat	 vermogen	 wordt	 via	 een	
transmissie	met	enkele	verhouding	overgebracht	op	de	wielen.		
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EEN GEMISTE KANS…

Dit blad houdt zich meestal erg ver van de politieke waan van de dag, tenzij het (wan)

beleid van onze bestuurders om een reactie vraagt. Nu de verkiezingen achter de rug 

zijn, viel het toch wel op dat de problemen waarvan nogal wat werknemers en kleine 

ondernemers wakker liggen in dit land, een erg lage prioriteit krijgen bij het politiek 

personeel. Er waren de bekende scholierenbetogingen, maar die hebben alvast ten 

noorden van de taalgrens niet de winst voor de milieu- en klimaatpolitici opgeleverd 

die eigenlijk verwacht werd.

Misschien liggen maar weinig inwoners van dit land wakker van het klimaat, omdat ze 

met andere en grotere problemen worden geconfronteerd. Een gezin waarvan beide 

ouders werken, moet zich dubbel plooien om netjes rond te komen. Wie er alleen 

voorstaat, moet goed uit zijn of haar doppen kijken om niet in de armoede terecht te 

komen. 

Een onderwerp waarover ik bijzonder weinig heb gehoord in politieke debatten, is het 

feit dat de opbrengsten van economische groei niet meer ten goede komen aan de 

middenklasse. De winsten die geboekt worden door bedrijven, druppelen niet meer 

door naar de werknemers. Dat heeft tal van oorzaken, waaronder de hoge loonkost 

en de al even hoge belastingdruk in ons land. Maar ook ons economisch systeem is 

onder druk van Europese wetgeving een richting uitgegaan die zeker niet ten goede 

komt aan diegene die door te werken aan de kost moeten komen.

Ik heb er alvast erg weinig over gehoord in de debatten in de aanloop naar de 

verkiezingen. Holle slogans, non-gesprekken tussen politieke “opponenten” waarvan 

iedereen weet dat ze binnen een aantal maanden toch gewoon samen een regering 

zullen vormen.

Het lijkt er dan ook op dat ons politiek systeem de urgentie van een aantal problemen 

totaal aan zich laat voorbijgaan. Dat is problematisch, omdat de kiezer deze keer een 

bijzonder sterk signaal heeft gegeven: het politieke centrum werd afgestraft en de 

extremen krijgen meer stemmen. Een evolutie die het zoeken naar oplossingen zeker 

niet eenvoudiger maakt.

Hoofdredacteur
Jan Voet
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Met een beetje spijt in het 

hart hebben we afscheid 

genomen van een ruime, 

stille en comfortabele 

personenwagen: de Proace 

Verso is teruggekeerd naar 

de invoerder. De wagen liet 

een erg positieve indruk na.

Dat	 de	 Proace	 nogal	 wat	 genen	 deelt	
met	zijn	Franse	halfbroers,	is	geen	ge-
heim.	Maar	de	Japanners	zijn	er	toch	in	

geslaagd	hun	eigen	stempel	op	deze	middel-
grote	wagen	te	drukken.	De	Proace	die	bij	ons	
geruime	 tijd	dienst	heeft	gedaan,	 stond	aan	
de	top	van	het	gamma,	met	onder	meer	lede-
ren	zetels,	glazen	dakpanelen	en	een	opklap-
tafeltje	in	het	interieur.	De	wagen	was	voorts	
voorzien	van	een	goed	schakelende	automa-
tische	versnellingsbak,	die	met	een	draaiknop	
op	het	dashboard	kon	worden	bediend.

Vooral	 de	 glazen	 dakpanelen	 kenden	 nogal	
wat	fans	bij	passagiers.	Ze	geven	een	bijzonder	
ruimtelijk	gevoel	als	je	achterin	zit.	De	stoelen	
voor	de	passagiers,	want	deze	versie	van	de	
Proace	biedt	iedere	inzittende	zijn	eigen	stoel,	
geven	meer	dan	voldoende	steun	voor	lange	
ritten.	 Ook	 de	 toegang	 naar	 achter	 is	 goed,	
dankzij	de	relatief	brede	schuifdeuren.	De	 in-
stap	voorin	vraagt	dan	weer	wat	gewenning,	
omdat	de	wielkast	van	het	voorwiel	wat	plaats	
inneemt.	Dat	is	trouwens	een	euvel	waar	nog	
wel	voertuigen	in	deze	klasse	aan	lijden.	

VAN   

Lange duur test
Afscheid van  
de Toyota Proace Verso

Vlotte	prestaties	en	een	strakke	wegligging	voor	deze	Toyota	Proace	Verso.
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sieloos.	 Alles	 zit	 wel	 goed	 in	 mekaar:	 geen	
piepjes	 of	 kraakjes	 te	 horen	 gedurende	 de	
hele	testperiode.

PROACE VERSO

De	Verso	is	de	personenvervoer	uitvoering	van	
de	 Proace,	 die	 ook	 als	 gewone	 bestelwagen	
bestaat.	 De	 bekende	 Hiace	 is	 niet	 meer	 te	
koop	 in	Europa,	vanwege	zijn	 frontstuur	 con-
structie.	Op	andere	markten	is	dit	model	nog	
wel	te	vinden.		

Jan Voet

en	gebruik	een	cijfer	dat	mag	gezien	worden.	
Een	ander	punt	waar	de	passagiers	 tevreden	
op	 reageerden	 was	 de	 performante	 verluch-
ting	achterin.	Niet	onlogisch,	als	je	onder	een	
glazen	dak	zit,	heb	je	natuurlijk	koeling	nodig.	
Deze	bijkomende	verluchting	wist	ook	tijdens	
hete	en	erg	hete	dagen	het	 interieur	op	een	
leefbare	temperatuur	te	houden.
Bij	het	rijden	is	het	weggedrag	van	de	Proace	
correct:	de	wagen	maakt	geen	overdreven	of	
felle	koetswerkbewegingen,	zodat	je	niet	snel	
te	 maken	 krijgt	 met	 wagenzieke	 passagiers.	
De	 afwerking	 van	 het	 interieur	 doet	 denken	
aan	 Toyota:	 degelijk,	maar	een	beetje	 fanta-

RIJDEN

Bij	het	rijden	is	deze	Toyota	opvallend	stil.	De	
dieselmotor	 doet	 zijn	 werk	 in	 alle	 discretie,	
goed	geholpen	door	de	automatische	versnel-
lingsbak.	Deze	heeft	wel	af	en	toe	de	neiging	
om	 nogal	 enthousiast	 in	 kickdown	 te	 gaan,	
maar	dat	 is	niet	uitzonderlijk	voor	een	nieuw	
voertuig.	 Naarmate	 de	 kilometers	 vorderen,	
paste	het	schakelprogramma	zich	aan	en	werd	
er	 in	hogere	versnellingen	gereden,	wat	een	
lager	verbruik	opleverde.	De	wagen	flirtte	con-
stant	met	een	dorst	van	een	liter	of	7	per	100	
gereden	kilometers.	Gezien	belading,	verkeer	

De	passagiers	worden	in	luxe	gedompeld.De	instap	voorin	is	goed,	achterin	gaat	het	vlotter	door	de	brede	deur.

Het	glazen	dak	en	de	bijkomende	verluchting. De	instrumenten	en	een	aantal	schakelaars	geven	de	familieband	met	de	Fransen	aan.
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Een nieuwe verschijning 

bij onze lange duur 

testers: de Nissan Navarra 

N-Guard. Een pick-up die 

ondertussen verschillende 

verschijningsvormen kent. 

Wie de technische fiche 

van tal van andere pick-ups 

nakijkt, zal merken dat de 

Navarra met een andere 

badge door andere merken 

wordt aangeboden… de 

meest oprechte vorm van 

vleierij, wordt dat wel eens 

genoemd.

De	 N-Guard	 is	 een	 speciale	 uitvoering	
van	 de	 Navarra,	 met	 tal	 van	 zwarte	
accenten	op	het	 koetswerk.	De	deur-

grepen,	 spiegelkappen,	 achterbumper	 en	
zijtreeplanken	 zijn	 allemaal	 zwart,	 wat	 de	
uitstraling	 van	 de	 wagen	 iets	 agressiefs	
meegeeft.	 Ook	 de	 graphics	 op	 de	 zijkanten	
en	de	 zwarte	18	duimsvelgen,	net	 als	de	al	

even	zwarte	grille,	maken	dat	de	wagen	stoer	
overkomt.	 Onze	 testwagen	 was	 uitgevoerd	
in	 donkergrijs,	want	 de	N-Guard	 is	 alleen	 in	
zwart,	grijs	en	wit	te	verkrijgen.	Het	interieur	
van	de	wagen	werd	ook	onder	handen	geno-
men,	met	zetels	met	specifieke	gele	stiksels,	
een	open	dak	en	links/rechts	gescheiden	kli-
maatregeling.	

Langeduurtest:  
Nissan Navarra N-Guard

Veel	zwarte	accenten	zetten	de	toon	bij	deze	Nissan	Navarra	N-Guard

PICK-UP   
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De	wagen	met	dubbele	cabine	was	verder	uit-
gerust	met	een	automatische	versnellingsbak	
met	 7	 verhoudingen,	 radio	met	 navigatie	 en	
achteruitrijcamera,	inschakelbare	vierwielaan-
drijving	met	 lage	gearing.	Het	wordt	 op	 een	
gegeven	moment	wel	moeilijk	deze	Nissan	als	
een	puur	bedrijfsvoertuig	te	zien.
Handig	is	ook	de	boordcomputer,	die	een	be-
rekening	 geeft	 van	 het	 gemiddelde	 verbruik	
sedert	 de	 vorige	 tankbeurt	 of	 wanneer	 men	
de	dagkilometerteller	op	nul	heeft	gezet.

N-GUARD

De	N-Guard	is	een	speciale	uitvoering	van	de	
Navarra,	die	ook	als	Visia,	Acenta,	N-Connecta	
en	Tekna+	te	koop	is.	Alle	wagens	beschikken	
over	een	uitgebreid	arsenaal	 veiligheidshulp-
middelen,	 waaronder	 7	 airbags	 van	 bij	 het	
basismodel.	 Het	 topmodel	 is	 van	 alle	 uitrus-
ting	voorzien	die	 je	ook	op	een	toplimousine	
kan	 aantreffen:	 360°	 graden	 camera,	 Led-
koplampen…		

Jan Voet

Een	pickup	met	een	stoere	uitstraling.

De	zwarte	spiegelkappen	ogen	fraai.

Binnenin	worden	we	onder	meer	met	een	open	dank	verwend.
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Maxus kiest als eerste 

Chinese merk voor de 

Alcomotive groep, om de 

Europese markt te bewerken. 

Alcomotive zal in een eerste 

fase invoerder zijn voor de 

Belgische, Luxemburgse en 

Zwitserse markt.

Alcomotive	 is	 overigens	 niet	 alleen	 ac-
tief	op	de	markt	van	personenwagens	
en	 bedrijfswagens,	 maar	 is	 ook	 histo-

risch	gezien	een	belangrijke	speler	op	vlak	van	
gemotoriseerde	 	 tweewielers.	 De	 groep	 telt	
ongeveer	 370	medewerkers	 en	 verdeelt	mo-
menteel	10	merken	(met	Maxus	erbij	11)	waar-
onder	vijf		autoconstructeurs	(Hyundai,	Suzuki,	
SsangYong,	 Maxus	 en	 Isuzu)	 en	 zes	 twee-
wielfabrikanten	 (Peugeot	 Scooters,	 Suzuki,	
Benelli,	 SYM,	 Derbi	 en	 Askoll).	 Jaarlijks	 wor-
den	 ongeveer	 44.000	 vierwielers	 en	 40.000	
tweewielers	verkocht	in	acht	markten	(België,	

Luxemburg,	 Nederland,	 Duitsland,	 Frankrijk,	
Polen,	 Zwitserland	 en	 Portugal),	 wat	 goed	 is	
voor	een	totale	omzet	van	1.000	M	euro.

MAXUS IS ONDERDEEL VAN 
BELANGRIJKSTE CHINESE 
AUTOMOTIVE GROEP SAIC

Maxus	 	 is	 een	 onderdeel	 van	 het	 Chinese	
concern	 SAIC	 (Shanghai	 Automotive	 Industry	
Corporation)	 waartoe	 ook	 de	 merken	 Roewe	
en	MG	behoren.	SAIC	 is	op	de	Chinese	markt	
de	belangrijkste	automotive	groep	en	wereld-

Belgische Alcomotive 
groep wordt exclusieve  
distributeur van  
het merk Maxus

VAN   

In	een	eerste	fase	zal	de	EV80		
op	de	markt	komen.

TRANSPORAMA • 396
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Het	laadvermogen	bedraagt	maximum	950	kg.

Vanaf	juni	2020	wordt	tevens	de	EV90	verwacht.

wijd	 is	 het	 de	 7e	 speler	 op	 de	 markt,	 want	
SAIC	verkocht	in	2018	maar	liefst	7,05	miljoen	
voertuigen.
De	 Maxus-voertuigen	 zullen	 ondermeer	 via	
een	 te	 benoemen	 verdelersnetwerk	 worden	
verkocht	 waarbij	 Alcomotive	 vanzelfsprekend	
kan	kijken	naar	reeds	bestaande	partners.	Met	
het	 interessante	 gamma	 elektrische	 voertui-
gen	viseert	Maxus	voornamelijk	openbare	be-
sturen,	koerierbedrijven	en	bedrijven	die	zich	
ecologisch	 willen	 profileren.	 Een	 belangrijke	
troef	 van	Maxus	 is	 het	 uitstekende	 garantie-
pakket	van	5	jaar	en	5	jaar	pechverhelping.	

EV80 IS METEEN BESTELBAAR

In	een	eerste	fase	zal	de	EV80	(die	nu	al	wordt	
geproduceerd)	 op	 de	 markt	 komen.	 Deze	
grote	 bestelwagen	 biedt	 qua	 technologie	 en	
proporties	een	alternatief	voor	bijvoorbeeld	de	
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VAN   

Volkswagen	 e-Crafter	 maar	 is	 wel	 ongeveer	
15%	goedkoper	dan	voornoemde	concurrent,	
en	bovendien	met	een	betere	autonomie.	Hij	
wordt	 als	 bestelwagen	 met	 lange	 wielbasis	
geleverd	en	 is	beschikbaar	met	een	medium	
of	hoog	dak.	Er	bestaat	ook	een	chassis-cabine	
combinatie	met	een	laag	dak.	Het	laadvermo-
gen	bedraagt	maximum	950	 kg	en	afhanke-
lijk	 van	 de	 versie	 haalt	 de	 bestelwagen	 een	
autonomie	 (volgens	 de	 NEDC-meetmethode)	
tot	192	km.	De	lithium-iron	fosfaat	batterij	met	
een	capaciteit	van	56	kWh	kan	aan	een	wissel-
stroomlader	 van	 6,6	 kWh	 worden	 opgeladen	
in	8,5	uur.	Via	een	gelijkstroom	(DC)	snellader	
wordt	 de	 laadtijd	 beperkt	 tot	 2	 uur.	 Maxus	
voorziet	 een	 elektromotor	 met	 permanente	
magneet	die	100	kW	en	310	Nm	levert	en	de	
topsnelheid	 wordt	 elektronisch	 begrensd	 op	
100	 km/u.	 De	 prijs	 bedraagt	 €	 54.990	 excl.	
BTW	en	de	voertuigen	zijn	snel	leverbaar	zon-
der	volumebeperkingen.

COMPACTERE EV 30 EN GROOTSTE 
EV90 VOLGEN IN 2020

Vanaf	 maart	 volgend	 jaar	 zal	 Maxus	 ook	 een	
compactere	EV30	bestelwagen	aan	het	gamma	
toevoegen.	Dit	model	zal	beschikbaar	zijn	met	
een	lange	of	korte	wielbasis.	Hier	heeft	de	klant	
de	keuze	uit	een	batterij	met	een	capaciteit	van	
35	of	52,5	kWh.	De	elektromotor	levert	85	kW	

en	 255	 Nm.	 De	 versie	 met	 de	 kleine	 batterij	
haalt	een	rijbereik	van	220	km,	 terwijl	de	va-
riante	met	52,5	kWh	tot	300	km	ver	komt	met	
één	batterijlading	(gemeten	volgens	de	NEDC-
procedure).	 Via	 een	DC-snellader	 kan	men	de	
batterij	voor	80%	laden	in	amper	45	minuten.
Vanaf	 juni	 2020	 wordt	 tevens	 de	 EV90	 ver-
wacht	die	in	het	L2H3	en	L3H3-segment	past.	

Deze	grote	bestelwagens	bieden	een	laadvo-
lume	van	respectievelijk	9	en	11	m3.	Hier	biedt	
de	constructeur	de	mogelijkheid	voor	een	bat-
terij	van	52	kWh	of	een	exemplaar	van	73	kWh	
die	de	150	kW	(310	Nm)	sterke	elektromotor	
voeden.	Het	rijbereik	bedraagt	200	km	(kleine	
batterij)	en	260	km	(grote	batterij)	volgens	de	
NEDC-rijcyclus.		

Vanaf	maart	volgend	jaar	zal	Maxus	ook	een	compactere	EV30	bestelwagen	aan	het	gamma	toevoegen.
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NEWS   

Jong gebruikte 
First Choice 
DAF Trucks 
met volledige 
garantie
Elke	First	Choice	DAF	Truck	jonger	dan	4	jaar	krijgt	vanaf	
nu	standaard	volledige	fabrieksgarantie,	zonder	kilome-
terlimiet.	Dat	 is	 uniek	 in	de	markt	en	 illustreert	DAF’s	
toonaangevende	kwaliteit.

DAF	 First	 Choice	 is	 het	 kwali-
teitslabel	waaronder	DAF	jong	
gebruikte	 trucks	 aanbiedt.	
Deze	 DAF	 trucks	 zijn	 jonger	
dan	 5	 jaar,	 hebben	 hoog-
uit	 600.000	 kilometer	 op	 de	
klok,	zien	er	als	nieuw	uit	en	
hebben	 ook	 nog	 eens	 een	
volledig	 gedocumenteerde	

onderhoudshistorie.	 Bovendien	 zijn	 deze	 ‘First	 Choice	
Trucks’	ook	op	meer	dan	200	punten	gecontroleerd	én	
technisch	in	topconditie	bevonden	voor	een	maximale	
betrouwbaarheid	–	en	daarmee	optimale	uptime.

DAF	First	Choice	Trucks	die	jonger	dan	4	jaar	zijn,	krijgen	
vanaf	nu	standaard	12	maanden	volledige	 fabrieksga-
rantie,	uiteraard	ook	op	alle	fabrieksopties.	First	Choice	
Trucks	die	tussen	de	4	en	5	jaar	jong	zijn,	worden	ge-
leverd	inclusief	12	maanden	garantie	op	de	aandrijflijn.

“De	 standaard	 volledige	 fabrieksgarantie	 op	 een	 ge-
bruikte	truck	is	uniek	in	de	markt”,	stelt	Marty	van	den	
Dungen,	Sales	Director	van	DAF	Used	Trucks.	“We	kun-
nen	een	dergelijke	garantie	alleen	maar	afgeven	omdat	
de	kwaliteit	van	DAF	ongekend	hoog	is.	Een	First	Choice	
Truck	is	eigenlijk	zo	goed	als	nieuw.	Daar	komt	nog	bo-
venop	dat	DAF’s	Euro	6	 trucks	niet	alleen	zuiniger	zijn	
dan	ooit,	maar	dat	de	nieuwe	eigenaar	óók	profiteert	
van	het	laagste	Maut-tarief	in	Duitsland	en	dat	hij	met	
zijn	truck	welkom	is	in	de	lage	emissiezones	die	diverse	
Europese	steden,	industriegebieden	en	havens	hebben	
ingevoerd.”

Elke	 First	 Choice	 Truck	 kan	 tegen	 aantrekkelijke	 voor-
waarden	worden	gefinancierd	via	PACCAR	Financial	én	
kan	worden	afgeleverd	met	de	gunstige	reparatie-	en	
onderhoudscontracten	van	DAF	MultiSupport.	
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Een vloot van 86 Sprinters 

wordt vanaf nu geleverd 

aan de verkooppunten 

van Gamma. De wagens 

worden aan de winkels ter 

beschikking gesteld in een 

operationele leaseformule 

die samen met Athlon werd 

uitgewerkt.

De	nieuwe	Mercedes-Benz	Sprinters	zijn	
allemaal	 voorzien	 van	 eenzelfde	 be-
lettering,	 waarbij	 natuurlijk	 het	 adres	

van	de	winkel	waaraan	 ze	 zijn	 toegewezen,	
verschilt.	De	uitrusting	van	de	wagens	is	erg	
compleet,	 met	 ondermeer	 een	 camera.	 “De	
meeste	 van	 onze	 klanten	 zijn	 immers	 niet	
gewend	 met	 een	 groot	 voertuig	 te	 rijden,”	
vertelt	 facilitair	 inkoper	 Stefan	 Silverans	 van	
Gamma.	De	wagens	worden	 ter	beschikking	
gesteld	voor	alle	klanten	van	Gamma	en	zijn	
bovendien	 gratis	 voor	 de	 houders	 van	 een	

Gamma	plus	kaart.	Dat	is	een	getrouwheids-
kaart	 die	 je	 gratis	 in	 iedere	 Gamma	 winkel	
kan	 aanvragen.	 Als	 een	 klant	 een	 volume-
aankoop	heeft	gedaan	die	hij	met	zijn	eigen	
wagen	niet	thuis	krijgt,	kan	hij	of	zij	dus	be-
roep	 doen	 op	 de	 bestelwagen	 van	 Gamma.	
We	zien	dat	als	een	bijkomende	service,	zodat	
klanten	niet	hoeven	te	improviseren	met	een	
imperiaal	of	aanhangwagen.	Klanten	hoeven	
zich	 geen	 zorgen	 te	 maken	 over	 het	 thuis-
brengen	van	hun	aankoop.”

Gamma neemt nieuwe 
Mercedes-Benz Sprinters 
in gebruik

VAN   

Tevreden	gezichten	met	de	samenwerking	tussen	Gamma,	Athlon	en	Mercedes-Benz	Vans.
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Mercedes-Benz	 geopteerd:	 “Er	 is	 de	 uitstra-
ling	 van	 het	 merk,	 maar	 ook	 de	 zeer	 hoge	
restwaarde	 die	 we	 verwachten,”	 stelt	 Steve	
Somers.	 “Door	 ons	 servicecontract	 op	 maat	
van	Gamma	zijn	de	wagens	na	4	jaar	in	top-
conditie	en	kunnen	we	op	een	hoge	restwaar-
de	 rekenen,	 ook	 al	 omdat	 ze	 relatief	 weinig	
kilometers	afleggen.”		

Jan Voet

voorzien	van	een	stevige	betimmering,	zodat	
de	 carrosserie	 goed	beschermd	 is.	De	 inrich-
ting	van	de	laadruimte	is	afkomstig	van	Hebic	
en	 beschermt	 niet	 alleen	 de	 carrosserie	 en	
de	goederen	die	worden	vervoerd,	het	is	ook	
makkelijk	en	mogelijk	zaken	tegen	de	wanden	
vast	te	binden.”

SAMENWERKING

Voor	 Ahtlon	 gaat	 het	 om	 het	 tweede	 con-
tract	met	Gamma,	maar	deze	keer	werd	voor	

ALL-IN FORMULE

De	 wagens	 vormen	 een	 bijkomende	 dienst	
aan	 de	 klanten,	 maar	 ze	 mogen	 op	 geen	
enkele	 manier	 extra	 werk	 opleveren	 aan	 de	
franchisenemer	 die	 de	 winkel	 uitbaat.	 Daar	
komt	 de	 samenwerking	 met	 leasingmaat-
schappij	Athlon	in	het	spel:	Athlon	garandeert	
dat	 de	 wagens	 altijd	 in	 topconditie	 zijn.	 De	
uitbater	 van	 de	 winkel	 heeft	 er	 geen	 bijko-
mende	 verantwoordelijkheden	 mee,	 ver-
telt	 LCV-verantwoordelijke	 van	 Athlon,	 Steve	
Somers:	“onze	formule	houdt	in	dat	we	de	wa-
gens	helemaal	opvolgen.	De	Sprinters	worden	
door	 ons	 meegenomen	 voor	 eventuele	 her-
stellingen,	onderhoud,	bandennazicht,	techni-
sche	controle…	Als	de	wagen	naar	de	garage	
moet,	komt	onze	medewerker	ter	plaatse	met	
een	vervangvoertuig.	De	franchisenemer	heeft	
dus	 geen	 omzien	 naar	 het	 voertuig.”	 Stefan	
Silverans	vult	aan:	“Voor	Gamma	is	het	belang-
rijk	dat	de	vloot	voertuigen	dezelfde	kwaliteit	
uitdraagt	 als	 onze	winkels:	we	willen	dat	 de	
Sprinters	goed	voor	de	dag	komen.	Een	klant	
wil	 immers	 niet	met	 een	 afgebeulde	 bestel-
wagen	rondrijden.”

Steve	Somers	vult	aan:	“De	Sprinters	rijden	een	
beperkt	 aantal	 kilometers	 per	 jaar.	 Het	 gaat	
om	handgeschakelde	311	CDI-uitvoeringen	in	
euro	6.	We	verwachten	dat	ze	tussen	6.000	en	
7.000	 km	 jaarlijks	 op	 de	 teller	 zullen	 zetten.	
Toch	moet	 je	rekenen	dat	de	wagens	een	rit	
of	4	à	5	per	dag	doen.	Ze	bollen	dus	vooral	op	
zeer	 korte	 afstanden.	Het	 gaat	 om	voorwiel-
aangedreven	voertuigen,	zodat	we	een	maxi-
maal	 binnenvolume	 kunnen	 aanbieden,	 met	
een	 lage	 instap.	 Binnenin	 zijn	 de	 voertuigen	

De	Sprinters	vormen	mee	het	uithangbord	voor	de	verkooppunten	van	Gamma. De	degelijke	binnenafwerking	van	Hebic	laat	toe	ook	grote	en	zware	voorwerpen	
vast	te	maken	en	beschermd	bovendien	het	interieur	van	de	wagen.

De	wagens	klokken	geen	hoge	kilometeraantallen.



Het was een onderwerp 

waarover op voorhand 

al heel wat te doen was: 

Mercedes-Benz kondigde op 

de IAA al aan dat de Actros 

zijn spiegels zou verliezen. 

Maar dat is niet de enige 

verandering aan deze truck. 

De vernieuwing gaat nog een 

heel eind verder zoals we 

zelf konden merken tijdens 

testritten in Barcelona.
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Mercedes-Benz	Trucks	maakt	zich	zor-
gen	 over	 het	 tekort	 aan	 chauffeurs.	
Dat	is	niet	alleen	in	West-Europa	een	

probleem,	ook	in	het	oosten	van	Europa	en	in	
Rusland	is	er	een	tekort	aan	vrachtwagenpilo-
ten	dat	alleen	maar	groter	wordt.	Een	manier	
om	dat	tekort	tegen	te	gaan	is	door	het	werk	
prettiger	 te	maken,	 in	de	optiek	van	de	drie-
puntige	ster.	Ik	denk	persoonlijk	dat	er	nog	wel	
wat	meer	bij	komt	kijken,	maar	trucks	comfor-
tabeler	maken	is	alvast	geen	slecht	begin…

De	 vernieuwde	 Actros	 is	 dan	 ook	 flink	 on-
derdelen	 gaan	 lenen	bij	 de	 personenwagens	
van	Mercedes-Benz.	 Het	 komt	 erop	 neer	 dat	
het	dashboard	helemaal	digitaal	 is	geworden	
maar	ook	onderhuids	is	er	vanalles	veranderd	
en	vooral	verbeterd.	De	technische	basis	is	de-
zelfde	als	 in	de	E-klasse	van	Mercedes-Benz,	
maar	de	modules	werden	allemaal	aangepast.	

In	een	vrachtwagen	moet	de	elektronica	 im-
mers	 veel	 langer	 werken	 dan	 in	 een	 perso-
nenwagen.	De	eisen	naar	bijvoorbeeld	koeling	
van	 de	 elektronica	 liggen	 veel	 hoger	 dan	 in	
een	gewone	auto.

De	 grote	 lijnen	 en	 de	 kleine	 details	 van	 de	
nieuwe	 truck	 werden	 geschetst	 door	 Stefan	
Buchner,	directeur	van	Mercedes-Benz	Trucks.	
In	zijn	opinie	begint	het	aantrekken	van	chauf-
feurs	 met	 het	 aanbieden	 van	 een	 vracht-
wagen	 waarmee	 het	 prettig	 werken	 is.	 De	
nieuwe	Actros	heeft	een	performant	naviga-
tiesysteem	dat	is	toegespitst	op	vrachtwagens	
en	 de	 cockpit	 kreeg	 een	 strak	 en	 bijzonder	
modern	ontwerp	met	twee	digitale	schermen.	
De	 bediening	 van	 die	 schermen	 is	 vergelijk-
baar	 met	 die	 van	 een	 smartphone,	 zodat	 je	
als	 chauffeur	 snel	 en	makkelijk	 kan	wennen	
aan	het	systeem.	

TRUCK   

Actros wordt grondig 
vernieuwd

Vooral	in	het	donker	leveren	de	camera’s	een	beter	beeld	dan	spiegels,	
bijvoorbeeld	in	tunnels.
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predictive	 cruise	 control	 op	 wegen	 naast	 de	
snelweg	en	de	hoofdwegen.	Al	die	 ingrepen	
maken	de	Actros	weer	een	aantal	procent	zui-
niger,	zodat	de	CO

2
	uitstoot	lager	ligt.	

len	biedt	ten	opzichte	van	zijn	voorganger.	De	
ActiveDriveAssist	 brengt	 de	 Actros	 weer	 een	
stapje	dichter	bij	een	autonoom	rijdend	voer-
tuig.	Zo	kan	je	nu	ook	gebruik	maken	van	de	

De	 veiligheid	 van	 de	 nieuwe	 truck	 ligt	 ook	
merkelijk	 hoger	 dan	 bij	 zijn	 voorganger.	 Dat	
komt	 onder	 meer	 door	 de	 montage	 van	 de	
MirrorCam,	die	een	aantal	belangrijke	voorde-

Zonder	spiegels,	om	de	stroomlijn	en	de	veiligheid	te	verbeteren.
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Bij	 het	 rijden	 vielen	 mij	 toch	 wel	 een	 paar	
punten	op:	de	afwezigheid	van	de	spiegels	is	
zonder	 meer	 een	 voordeel	 op	 ronde	 punten	
en	kruisingen:	je	moet	niet	meer	om	de	spie-
gelbehuizingen	zitten	heen	kijken.	De	truck	is	
ook	stiller,	omdat	er	minder	windgeruis	wordt	
geproduceerd.	 Dat	 lijkt	 misschien	 een	 detail	
maar	geluidsdruk	is	een	belangrijke	bron	van	
vermoeidheid.	Maar	er	zijn	ook	punten	van	kri-
tiek:	de	schermen	van	de	Mirrorcam	staan	op	
de	A-stijlen.	Zeker	het	scherm	op	de	linkerstijl	
staat	vrij	dicht	bij	de	chauffeur.	Ik	ben	er	zeker	
van	dat	mensen	die	een	leesbril	dragen,	deze	
nodig	zullen	hebben	om	het	scherm	tot	in	de	
details	te	kunnen	zien.	Het	beeld	is	op	zich	ook	

te	 gaan	 rijden,	 alleen	 om	 te	 zien	 hoe	 de	
MirrorCam	presteerde.	Het	 is	natuurlijk	moei-
lijk	 om	 iets	 te	 verbeteren	 dat	 zo	 robuust	 en	
eenvoudig	is	als	een	achteruitkijkspiegel.	Toch	
zijn	er	voordelen	aan	de	Mirrorcam:	je	kan	zelf	
een	lijn	instellen	die	aangeeft	waar	de	trailer	
eindigt,	 wat	 handig	 is	 bij	 het	 inhalen.	 Als	 je	
manoeuvres	uitvoert,	volgt	de	MirrorCam	au-
tomatisch	 het	 uitzwaaien	 van	 de	 trailer.	 Gek	
genoeg	zijn	de	dobli-spiegels	niet	door	came-
ra’s	vervangen,	omdat	dat	wettelijk	nog	niet	is	
toegelaten.	Nochtans	is	dat	op	distributievoer-
tuigen	 en	 huisvuilwagens	 ondertussen	 geen	
uitzondering	meer.

Op	 de	 lange	 afstand	 schatte	 Stefan	 Buchner	
dat	de	wagen	ongeveer	3	%	zuiniger	zal	zijn,	
op	verbindingsritten	en	in	zware	distributie	zou	
het	verschil	oplopen	tot	5	%,	onder	meer	door	
de	verbeteringen	aan	de	PPC.
Aan	al	die	verbeteringen	hangt	wel	een	kos-
tenplaatje.	De	Actros	wordt	door	al	dat	 tech-
nologische	geweld	4	à	5	%	duurder	dan	zijn	
voorganger,	afhankelijk	van	de	markt	waar	de	
truck	te	koop	is.	

RIJDEN

Na	de	presentatie	 jeukten	de	vingers	van	de	
vakpers	 natuurlijk	 om	 met	 de	 nieuwe	 trucks	

Je	moet	je	hoofd	minder	van	links	naar	rechts	draaien	om	alles	in	de	gaten	te	houden.

De	displays	zijn	in	de	A-stijl	ingebouwd. De	afwerking	van	de	cabine	werd	nog	eens	verbeterd.

TRUCK   
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minder	scherp	dan	in	een	spiegel,	door	de	re-
solutie	van	camera	en	scherm.
Een	voordeel	is	dan	weer	dat	je	je	hoofd	min-
der	van	links	naar	rechts	moet	bewegen.	Het	
beeld	blijft	ook	scherp	in	een	donkere	tunnel	
of	 als	 er	 licht	 van	 koplampen	 op	 de	 spiegel	
valt.	 Een	 stap	 vooruit?	 Zeer	 zeker.	 Het	 is	 na-
tuurlijk	 even	 wennen	 en	 de	 vraag	 is	 of	 het	
prijskaartje	 kan	 worden	 terugverdiend	 door	
het	lagere	brandstofverbruik.

PPC OVERAL

De	 chauffeurs	 van	 Mercedes-Benz	 hebben	
de	 voorbije	 jaren	 miljoenen	 kilometers	 ge-
reden	 naast	 de	 snel-	 en	 verbindingswegen,	
om	een	 nauwkeurige	 geografische	 kaart	 van	
heel	Europa	te	maken.	Deze	kaart	is	nu	geïnte-
greerd	in	de	cruise	control	van	de	Actros	en	is	
misschien	wel	het	meest	indrukwekkende	aan	
de	truck.	Als	 je	de	cruise	control	activeert	en	
over	kleine	wegen	rijdt,	past	de	truck	automa-
tisch	zijn	snelheid	aan	om	een	scherpe	bocht	
te	nemen,	er	wordt	vanzelf	vertraagd	voor	een	
rond	punt,	een	korte	helling	wordt	ingezet	met	
een	 korte	 snelheidspuls…	 Mercedes-Benz	 zit	
hiermee	heel	kort	bij	een	zelfrijdend	voertuig.
Een	 ander	 hulpmiddel	 is	 de	 DriverAssist,	 die	
de	truck	bijstuurt.	Het	gevoel	dat	 je	alleen	je	
handjes	op	het	stuur	moet	laten	liggen	en	dat	
de	wagen	zelf	stuurt,	went	erg	snel.	De	wagen	
kan	 zichzelf	 besturen	 als	 de	 rijstroken	 mini-

maal	2,7	m	breed	zijn	en	er	duidelijke	weg-
markeringen	zijn.	Dat	wil	 in	Spanje	wel	eens	
mankeren,	zodat	op	een	relatief	lange	rit	het	
systeem	5	keer	vroeg	om	even	over	te	nemen.	
Eens	 je	 eraan	 gewend	bent,	 is	 het	 bijzonder	
ontspannen	rijden.

MAKKELIJKE BEDIENING

Dat	 Mercedes-Benz	 Trucks	 zich	 er	 niet	 aan	
stoort	 om	af	 en	 toe	bij	 de	 kleinere	 broertjes	
spullen	uit	de	voorraadrekken	 te	gaan	halen,	
merk	je	meteen	als	je	het	stuur	te	zien	krijgt	

dat	voorzien	is	van	dezelfde	touchpads	als	de	
E-klasse.	Ook	andere	schakelaars	en	vooral	de	
digitale	schermen	doen	sterk	personenwagen-
achtig	aan.	De	touchpads	op	het	stuur	zijn	han-
dig,	eens	je	door	hebt	hoe	alles	werkt.	Verder	
is	de	afwerking	in	deze	Actros	van	een	niveau	
dat	we	nog	niet	hebben	gezien	 in	vrachtwa-
genland:	de	automatische	handrem,	de	uitste-
kende	zetels…	Mercedes-Benz	meent	het	wel	
als	ze	zeggen	dat	ze	het	leven	van	de	chauf-
feur	zo	aangenaam	mogelijk	willen	maken.		

Jan Voet

Jurylid international truck of the year

Een	truck	die	het	leven	van	de	chauffeur	beter	maakt,	is	een	deel	van	de	oplossing	voor	het	chauffeurstekort.

Met	deze	Actros	staat	Mercedes-Benz	op	de	drempel	van	een	autonoom	rijdende	vrachtwagen.
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De laatste ontwikkeling 

van de bekende D13 motor 

van Volvo heeft alles te 

maken met het verlagen 

van het brandstofverbruik 

van deze krachtbron. Een 

lovenswaardige ambitie 

in tijden waar diesel 

alleen maar duurder 

wordt. Om het diesel- en 

AdBlueverbruik te drukken, 

wordt er ondermeer 

teruggegrepen naar een 

turbo compounding…

En	dat	is	op	zich	geen	nieuw	verhaal.	Een	
paar	decennia	geleden	werd	er	al	eens	
duchtig	 met	 turbo	 compounding	 geëx-

perimenteerd	 in	 vrachtwagenland.	 De	 resul-
taten	 waren	 toen	 niet	 erg	 indrukwekkend:	
iets	meer	vermogen,	maar	vooral	behoorlijk	
wat	problemen	met	betrouwbaarheid	en	een	

merkelijk	 hoger	 verbruik.	 Volvo	 beweert	 dat	
er	 niet	 in	 dezelfde	 val	 zal	 worden	 getrapt,	
maar	dat	is	niet	zo	evident.

Turbo	compounding	werd	ernstig	ontwikkeld	in	
de	tweede	helft	van	de	tweede	wereldoorlog	
waarbij	een	aantal	bouwers	van	vliegtuigmo-

Volvo:  
turbo compounding 
voor lager verbruik

TRUCK   
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toren	grondig	naar	hun	krachtbronnen	keken	
om	 meer	 vermogen	 op	 grote	 hoogte	 en	
vooral	een	lager	verbruik	te	kunnen	aanbie-
den	aan	de	vliegtuigbouwers.	Vooral	Boeing,	
dat	op	dat	moment	zware	bommenwerpers	
bouwde,	 drong	 aan	 op	 meer	 kracht	 en	 la-
ger	verbruik.	De	motoren	van	 toen	hadden	

zowel	 aanjagers	 als	 uitlaatgasturbo’s	 en	 ze	
draaiden	lang	aan	constante	en	relatief	hoge	
toerentallen.	Het	was	dus	verleidelijk	om	na	
de	uitlaatgasturbo	nog	een	turbine	in	de	uit-
laatgasstroom	 te	 plaatsen	 om	 wat	 energie	
terug	te	winnen.	

D13 TC

Dat	is	wat	Volvo	nu	doet	met	de	D13	motor.	De	
uitlaatgassen	die	uit	de	turbo	komen,	worden	
door	een	bijkomende	turbine	geleid.	Die	haalt	
nog	vermogen	uit	de	uitlaatgas	en	zet	dit	via	
een	vloeistofdemper	op	de	distributietandwie-
len	achteraan	het	motorblok.	De	motor	levert	
zo	300	Nm	extra	aan	koppel,	bij	een	laag	toe-
rental.	 De	 beste	 resultaten	 worden	 gehaald	
tussen	 900	 en	 1.400	 omw/min.	 Momenteel	
kan	je	de	D13	TC	bestellen	in	twee	vermogens:	
460	en	500	pk.	 Bij	 Volvo	gaan	 ze	er	 van	uit	
dat	 deze	 motor	 best	 kan	 worden	 toegepast	
in	 trucks	 die	 lange	 afstanden	 rijden,	 waarbij	
de	 motor	 vrij	 veel	 aan	 een	 constant	 toeren-
tal	draait.	De	turbo	compounding	motoren	zijn	
goedgekeurd	 voor	 combinatiegewichten	 tot	
70	ton.

Een	 andere	 vernieuwing	 die	 we	 in	 alle	 mo-
toren	 te	 zien	 zullen	 krijgen,	 zijn	 de	 nieuwe	
zuigers.	Deze	hebben	een	nieuwe	komvorm,	
die	maakt	dat	het	vlamfront	van	de	brandende	
diesel	zich	concentreert	midden	in	de	cilinder.	
Als	 de	 injector	 de	 diesel	 injecteert,	 spuit	 de	
dieselnevel	in	de	richting	van	de	cilinderwand.	
Dat	is	niet	erg	efficiënt,	maar	Volvo	heeft	dat	
opgelost	door	de	zuiger	een	profiel	 te	geven	
waarbij	het	vlamfront	als	het	ware	wordt	 te-
ruggereflecteerd	in	de	richting	van	de	injector.	
Voordeel	is	een	meer	volledige	verbranding	en	
minder	verhitting	van	de	cilinderwand.	Niet	al-
leen	wordt	de	brandstof	dus	beter	gebruikt,	er	
zijn	ook	minder	verliezen	door	de	lagere	eisen	
aan	de	koeling	van	de	motor.

We	reden	320	km,	telkens	in	etappes	van	80	km,	met	4	verschillende	trucks.

Op	dit	beeld	is	de	turbo	compound	eenheid		
brons	van	kleur.
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I-SAVE

De	nieuwe	aandrijflijn	wordt	op	de	markt	ge-
bracht	als	het	I-Save	pakket,	dat	werd	ontwik-
keld	voor	de	lange	afstand:	een	D13	TC,	andere	
software	 voor	 de	 I-Shift,	 wrijvingsarme	 ach-
terassen	met	 langere	verhoudingen.	 In	 totaal	
mikt	Volvo	op	een	7	%	lager	verbruik.	Toen	ik	
daar	vragen	over	stelde,	ging	men	echter	uit	
van	4	%	minder	diesel	en	3	%	minder	AdBlue	
verbruik.	 Een	 beetje	 een	 marketingstunt	 om	
zo	aan	7	%	te	komen,	maar	goed.	Een	grote	
stap	werd	ook	gezet	met	I-See,	dat	nog	beter	
inspeelt	op	het	reliëf	om	te	besparen.

RIJDEN

We	konden	met	de	nieuwe	trucks	rijden,	van	
Boras	 naar	 Jonkoping,	 over	 een	 heuvelend	
parcours.	Een	rit	van	ongeveer	300	km,	maar	
dan	 gesplitst	 over	 4	 verschillende	 trucks.	 Ik	
vertrok	met	een	FH	460,	om	te	eindigen	met	
een	FH	500	met	turbo	compounding.	Tussenin	
kreeg	ik	het	stuur	in	handen	van	een	500	zon-
der	 TC	 en	 een	 460	 met	 turbo	 compounding.	
Lang	 verhaal	 kort:	 het	 verschil	 merk	 je	 met-
een.	Een	460	TC	trekt	ongeveer	even	hard	als	
een	500	zonder.	De	300	Nm	die	extra	worden	
opgehaald,	 zijn	 onmiddellijk	 te	 voelen	 als	 je	
achter	het	stuur	zit.	Wat	de	claims	van	Volvo	
over	 het	 verbruik	 betreft:	 dat	 zullen	 we	 pas	
weten	als	we	de	kans	hebben	gehad	de	truck	

timaal	gebruik	te	maken	van	het	koppel.	Dat	
heeft	tal	van	voordelen,	waaronder	een	stillere	
truck,	lager	verbruik	en	minder	slijtage.

De	aandrijflijn	met	I-Shift	werd	aangepast	aan	
de	nieuwe	motoren,	die	aan	een	merkelijk	la-
ger	toerental	draaien	dan	vroeger	om	zo	op-

Ook	zonder	turbo	compounding	zou	I-Save	de	trucks	een	stuk	zuiniger	maken.

I-Save	zou	4	%	dieselverbruik	moeten	besparen,	naast	3	%	AdBlue.

TRUCK   
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in	de	Transporama-testrit	aan	de	tand	te	voe-
len.	 Tot	 dan	 blijft	 het	 een	 open	 vraag	 of	 de	
wagen	inderdaad	veel	zuiniger	is	dan	vroeger.	
Informeel	werd	wel	 toegezegd	dat	uit	 testen	
bij	klanten	zou	blijken	dat	het	wel	goed	zit.	Ik	
heb	 aangedrongen	 om	 zo	 snel	 mogelijk	 een	
turbo	 compound	 te	 kunnen	 rijden	 in	 eigen	
land.	Als	het	zover	is,	publiceren	we	een	ver-
gelijk	met	de	vorige	testrit.		

Jan Voet

Jurylid international truck of the year

De	300	Nm	extra	koppel	zijn	onmiddellijk	voelbaar	bij	het	rijden.

De	wagen	blijft	langer	in	een	hoge	versnelling	bij	het	
klimmen	door	het	hogere	koppel.

Turbo	compounding	wordt	door	Volvo	al	geruime	tijd	in	de	Verenigde	Staten	
toegepast,	onder	de	naam	XCEED.

De	XXL-cabine	van	de	FH	was	statisch	te	zien.	Een	indrukwekkende	verschijning.
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Om vervoerders een 

bouwvoertuig op maat 

te kunnen bieden, 

breidt DAF Trucks haar 

leveringsprogramma uit 

met een aantal nieuwe 

voertuigconfiguraties, 

waaronder een 8x4 

bakwagen met dubbel 

aangedreven tandem 

en gestuurde naloopas. 

Tegelijkertijd introduceert 

de Nederlandse 

truckfabrikant een in 

eigen huis ontwikkelde 

en geproduceerde 10-tons 

vooras, alsook een volledig 

nieuwe 7,5 tons sleepas. De 

vernieuwingen onderstrepen 

de ambities van DAF om 

verder te groeien in het 

segment van de bakwagens 

– en met name in dat van de 

bouwvoertuigen. 

DAF:  
aanbod werfvoertuigen 
breidt uit

TRUCK   
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DAF:  
aanbod werfvoertuigen 
breidt uit

Naast	de	bestaande	7,5-,	8-	en	9-tons	
voorassen,	levert	DAF	op	de	CF	en	XF	
vanaf	 de	 tweede	 helft	 van	 dit	 jaar	

ook	een	10-tons	uitvoering.	Deze	is	voor	toe-
passingen	 in	 het	 bouwsegment,	 waarbij	 de	
voorzijde	van	de	truck	zwaar	wordt	belast,	bij-
voorbeeld	wanneer	er	direct	achter	de	cabine	
een	laadkraan	is	geplaatst.	De	nieuwe	10-tons	
vooras	 maakt	 gebruik	 van	 een	 parabolische	
ophanging	met	drie	bladveren.	

7,5 TONS SLEEPAS MET ENKELE 
MONTAGE

DAF	 introduceert	 daarnaast	 een	 compleet	
nieuwe	7,5	tons	sleepas	met	enkele	banden-
montage.	Deze	kenmerkt	zich	door	een	nieuw	
design	van	het	gegoten	aslichaam,	dat	daar-
door	 een	 nog	 hogere	 stijfheid	 heeft	 en	 nog	
robuuster	 is,	 terwijl	 het	 gewicht	 met	 10	 kilo	
is	verlaagd.	De	statische	belastbaarheid	is	met	
maar	liefst	25%	verhoogd	tot	26	ton,	belang-
rijk	wanneer	de	lading	bij	het	laden	en	lossen	
kortstondig	op	de	laatste	as	rust.	
De	nieuwe	7,5	tons	sleepas	leent	zich	binnen	
het	bouwtransport	uitstekend	voor	toepassing	
op	 bakwagens	 voor	 minder	 zware	 inzet,	 zo-
als	voor	containerafzet-systemen	en	voor	het	
vervoeren	 van	 stenen,	 waarbij	 de	 truck	 aan	
de	achterzijde	met	een	 kraan	 is	 uitgerust.	 In	
Duitsland	wordt	dit	type	sleepas	ook	vaak	ge-
monteerd	op	vrachtwagens	met	de	daar	popu-
laire	BDF-wisselsystemen.	De	nieuwe	sleepas	
is	ook	leverbaar	op	de	trekker-varianten	van	de	
CF	en	XF,	interessant	als	deze	worden	ingezet	
voor	 het	 trekken	 van	bijvoorbeeld	diepladers	
en	voor	combinatiegewichten	die	de	44	ton	te	
boven	gaan.

DUBBELAANGEDREVEN TANDEM 
VOOR CF EN XF 

Voor	6x4	en	8x4	CF	en	XF	trucks	die	regelma-
tig	off-road	 rijden	of	extra	 tractie	nodig	heb-
ben,	biedt	DAF	dubbel-aangedreven	tandems.	
Daarnaast	 levert	DAF	ook	een	21	en	26	 tons	
tandem	met	 naafreductie:	 de	HR1670T.	Deze	
kan	worden	voorzien	van	luchtvering	of	blad-
veren	en	is	uitgerust	met	trommelremmen.

CF EN XF 8X4 MET DUBBEL 
AANGEDREVEN TANDEM EN 
GESTUURDE NALOOPAS 

Nieuw	 binnen	 het	 toch	 al	 omvangrijke	 pro-
gramma	4-assers	met	enkele	en	dubbele	aan-
drijving	is	de	zogeheten	FAW,	die	later	dit	jaar	
af	 fabriek	 beschikbaar	 komt:	 een	 vier-assige	
CF	of	XF	bakwagen	met	tridem,	bestaande	uit	
het	 SR1360T-tandem	 met	 single	 reductie	 óf	
het	HR1670T	 -tandem	met	naafreductie,	met	
daarachter	een	gestuurde	naloopas.	
Het	nieuwe	8x4	FAW-chassis	heeft	een	 tech-
nisch	 GVW	 van	 37	 ton	 en	 is	 dankzij	 de	 ge-
stuurde	 naloopas	 extreem	 nauwkeurig	 te	
manoeuvreren.	De	draaicirkel	bedraagt	slechts	

De	CF	530	8x4	construction	is	een	indrukwekkende	verschijning.
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achterassen	kunnen	de	aslasten	uitstekend	uit-
genut	worden	zonder	de	toegestane	wettelijke	
asbelastingen	te	overschrijden.	

Het	chassis	van	de	XF	FTM	heeft	een	wielbasis	
van	4,65	meter	en	wordt	gekenmerkt	door	de	
relatief	compacte	bouw	en	het	technisch	GVW	
van	 41	 ton;	 dit	 biedt	 belangrijke	 voordelen	
qua	manoeuvreerbaarheid	en	plaatsing	van	de	
koppelschotel	in	combinatie	met	de	vaak	be-
perkte	reikwijdte	van	de	nek	van	de	speciale	
opleggers.

De	XF	FTM	is	een	vier-assige	trekker	die	in	ver-
schillende	configuraties	kan	worden	geleverd.	
De	eerste	betreft	een	versie	met	een	8	 tons	
vooras,	een	8	tons	voorloopas	en	de	21	tons	
HR1670T	tandem	met	naafreductie,	goed	voor	
een	GVW	van	34	ton.	Verder	is	de	XF	FTM	ook	

zo’n	 7,8	 meter,	 wat	 de	 8x4	 FAW	 bij	 uitstek	
geschikt	maakt	voor	het	vervoer	van	grote	of	
zware	ladingen	op	bouwplaatsen	waar	relatief	
weinig	ruimte	is.	Het	nieuwe	chassis	leent	zich	
uitstekend	 als	 kipper,	 voor	 een	 opbouw	 met	
laadkraan	 achterop	 of	 voor	 een	 combinatie	
van	een	laadkraan	met	een	haakarmsysteem.	

XF FTM: 8X4 TREKKER MET 
TRIDEM

Deze	 zogeheten	 FTM	 is	 een	 8x4-trekker	 met	
dubbel	 aangedreven	 SR1360T	 of	 HR1670T	
tandem	en	gestuurde	voorloopas,	die	 samen	
een	 tridem	 vormen.	 De	 indrukwekkende	 XF	
leent	zich	bij	uitstek	voor	toepassingen	binnen	
het	 speciaal	 transport,	 waarbij	 combinatie-
gewichten	kunnen	oplopen	tot	120	ton.	Door	
de	toepassing	van	een	enkele	vooras	en	drie	

Het	constructiegamma	begint	met	de	handige	LF.

Lichtgewicht	toepassing	voor	betonmolens.

Een	samenwerking	met	Estepe,	deze	indrukwekkende	CF	10x4

TRUCK   
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leverbaar	met	een	9	tons	vooras,	8	tons	voor-
loopas	en	26	 tons	 tandemassen	met	naafre-
ductie.	De	maximale	schoteldruk	van	de	beide	
uitvoeringen	bedraagt	netto	circa	24	ton.

XF 8X2 BAKWAGEN MET TWEE 
GESTUURDE VOORASSEN

De	 zogeheten	 FAX	 is	 een	 8x2-bakwagen		
met	 twee	gestuurde	voorassen	 (8	of	9	 tons)	
en	achter	de	aangedreven	as,	een	gestuurde		

naloopas	 (7,5	 tons).	 Deze	 uitvoering	 was	 al	
leverbaar	als	CF	en	kan	nu	ook	als	XF	besteld	
worden.	
Evenals	 bij	 de	 vergelijkbare	 CF,	 staat	 de	 XF	
FAX	garant	voor	GVWs	tot	37	ton,	waarbij	de	
gestuurde	 naloopas	 voor	 maximale	 wend-
baarheid	zorgt,	 ideaal	voor	de	distributie	van	
bouwmaterialen	en	als	achter	de	cabine	een	
zware	laadkraan	gemonteerd	is.		

De	tridem	is	nieuw	voor	de	DAF	CF,	
met	een	gestuurde	naloopas.

De	CF	wordt	natuurlijk	ook	als	voertuig	voor	werfbevoorrading	ingezet



De huidige V8 motoren bij 

Scania maken al 50 jaar 

deel uit van het gamma. 

Reden genoeg voor een 

uitgebreid feestje, vinden 

de Scandinaven. En voor 

Transporama om een testrit 

te doen met de nieuwste telg 

van de V8-familie, de 650.  

Er zijn minder leuke 

manieren om een 

herdenking te vieren…

TRUCK   
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In	1969	waren	V8	motoren	geen	zeldzaam-
heid	in	vrachtwagenland.	In	de	loop	van	de	
jaren	zijn	ze	dat	meer	en	meer	geworden.	

Momenteel	is	zijn	het	zes	cilinders	in	lijn	die	
vrijwel	overal	de	dienst	uitmaken.	Toch	moet	
je	niet	verschrikkelijk	ver	in	de	tijd	teruggaan	
om	bij	verschillende	merken	V8	motoren	in	de	
catalogus	te	vinden.	Die	motoren	zijn	vrijwel	
overal	gesneuveld	op	de	Europese	uitstootre-
gels,	die	voor	een	4	maal	2	cilinders	nu	een-
maal	moeilijker	te	behalen	zijn	dan	voor	een	
zes	in	lijn.	Maar	moeilijk	gaat	ook,	vinden	ze	
in	Södertälje	en	daarom	bouwt	Scania	nu	al	

50	 jaar	 ononderbroken	 V8	 motoren.	 De	 wa-
gen	die	we	konden	testen	heeft	trouwens	de	
laatste	versie	van	het	machtige	16,4	liter	blok.	
Zo	werd	ondermeer	de	turbo	anders	gemon-
teerd.	Het	gevolg	 is	dat	 je	meer	 “V8-sound”	
in	de	cabine	hoort	zonder	dat	de	uitlaatinstal-
latie	moet	sneuvelen.	 In	tijden	van	euro	6	is	
het	immers	uitgesloten	gaten	te	maken	in	de	
uitlaat	zoals	sommigen	vroeger	wel	eens	de-
den.	Het	geluid	van	de	V8	merk	je	trouwens	
vooral	bij	volgas,	het	is	verder	een	uitgespro-
ken	stille	en	prettig	rijdende	wagen,	deze	650.	
Maar	over	het	rijden	later	meer.

Test: Scania S 650
Zwaar Zweeds  
verjaardagsfeestje
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In	 Scandinavië	 rijden	 deze	 wagens	 met	 de	
bekende	ecocombi’s	van	25,25	m	 lang,	waar	
het	 hoge	 koppel	 van	 3.300	 Nm	 hoge	 com-
binatiegewichten	 toelaat.	 Dat	 leest	 u	 goed:	
3.300	Nm.	Dat	 is	 inderdaad	precies	evenveel	
als	de	730	 levert.	Reden	waarom	het	koppel	
in	 de	 730	 op	 die	 waarde	 begrensd	 is,	 heeft	
minder	 met	 de	 capaciteit	 van	 het	 motorblok	
te	 maken,	 dan	 wel	 met	 de	 versnellingsbak	
en	 vooral	 de	 steekassen.	Neem	het	 van	 ons	
aan,	we	hebben	het	een	tijdje	geleden	onder	
vier	ogen	gevraagd	aan	de	verantwoordelijke	
voor	motorenontwikkeling	bij	het	merk	met	de	
griffoen:	3.300	Nm	is	momenteel	zo’n	beetje	
de	 grens	 van	 wat	 de	 rest	 van	 de	 aandrijflijn	
op	lange	termijn	kan	verteren.	De	DC	16	118	
650	euro	6,	 zoals	de	motor	bij	Scania	 tussen	
vrienden	wordt	genoemd,	is	bovendien	lichter	
gemaakt	en	profiteert	van	nog	een	aantal	ver-
beteringen,	 ondermeer	 qua	 interne	 wrijving,	
die	het	blok	7	tot	10	%	zuiniger	laten	omsprin-
gen	met	brandstof.	

Verder	 heeft	 de	 aandrijflijn	 ook	 alle	 verfij-
ningen	 die	 we	 ondertussen	 bij	 Scania	 in	 de	
modellen	 met	 meer	 bescheiden	 motoren	
hebben	 leren	kennen:	veel	 trekkracht	bij	een	
laag	toerental	voor	een	kleine	dieseldorst,	de	
Opticruise	 versnellingsbak	 en	 de	 uitstekende	
Scania	retarder.	Ook	de	elektronische	hulpmid-
delen	 mogen	 niet	 ontbreken:	 cruise	 controle	
met	active	prediction,	de	eco-roll	 functie	van	
de	versnellingsbak.	Kers	op	de	taart	de	S	ca-
bine	op	deze	truck,	die	een	erg	groot	volume	
combineert	met	een	vlakke	vloer.

RIJDEN

Die	vlakke	vloer	betekent	wel	dat	 je	een	fik-
se	klim	voor	de	boeg	hebt	alvorens	 je	plaats	
kan	nemen	in	de	verder	uitstekende	zetel	die	
Scania	monteert.	Op	de	hoofdsteun	van	de	ze-
tel	trouwens	een	V8-symbool.	Die	aanduiding	
kom	je	trouwens	overal	in	het	interieur	tegen,	
zodat	je	niet	zou	vergeten	dat	je	met	een	spe-
ciale	 truck	 onderweg	 bent.	 De	 treden	 om	 in	
stappen	zijn	wel	goed	geplaatst	zodat	 je	vlot	
boven	geraakt.	In	het	interieur	komen	we	nog	
tal	van	hints	tegen	over	de	bewoner	van	het	
vooronder:	rode	biesjes	rond	de	instrumenten	
doen	denken	aan	de	Golf	GTI,	ook	al	jarenlang	
een	 legendarisch	gegeven	 in	autoland.	Grote	
vernieuwingen	 zijn	 er	 eigenlijk	 niet	 in	 deze	
cabine.	De	veranderingen	zitten	vooral	onder-
huids.	

Het	 eerste	 deel	 van	 de	 testrit,	 tussen	
Antwerpen	en	 Luik,	 rijden	we	over	 de	 E313,	
die	 traditioneel	 heel	 druk	 is	 tussen	 6	 en	 7	

Een	rood	biesje	rond	de	instrumenten.	

Ook	aan	het	tafeltje	een	rode	bies	en	V8	logo.	Voor	het	geval	u	het	even	zou	vergeten…
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uur	 ’s	 ochtends.	 De	 adaptieve	 cruise	 control	
ingesteld	op	85	km/u,	maar	die	snelheid	ha-
len	we	eigenlijk	maar	af	en	toe.	Het	grootste	
deel	van	de	tijd	wordt	de	snelheid	aangepast	
aan	 langzamere	 vrachtwagens	 of	 aan	 chauf-
feurs	met	leasingwagens	die	blijkbaar	de	les-
sen	 “invoegen	 op	 de	 snelweg”	 en	 “gezond	
verstand:	ook	handig	 in	het	verkeer”	hebben	
overgeslagen	bij	hun	rijopleiding.	We	zien	ver-
schillende	personenwagens	veel	te	hard	op	de	
invoegstrook	 vrachtwagens	 voorbijscheuren,	
invoegen,	 keihard	 remmen,	 dan	 volgas	 naar	
de	linkerrijstrook,	weer	hard	remmen	en	dan	
bumperklevend	naar	de	afrit	van	bestemming.	
De	ACC	had	er	zijn	handen	vol	mee,	net	als	an-
dere	vrachtwagenchauffeurs.	De	cruise	control	
in	deze	Scania	heeft	bovendien	de	ondertus-
sen	 bekende	 “pulse	 and	 glide”	 module,	 iets	
waar	 ik	 persoonlijk	 een	 redelijk	 flinke	 hekel	
aan	heb	gekregen.	Het	komt	erop	neer	dat	de	
cruise	control	de	 truck	 telkens	een	paar	kilo-
meter	per	uur	boven	de	gekozen	snelheid	laat	

De	stroomlijntrailer	leverde		
een	combinatiegewicht	van	40	ton	op.

TRUCK   
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Scania S 650 A4X2NA

Testdatum:  30 april

Temperatuur:  bij vertrek 11°C,  

bij aankomst 15°C

Weersomstandigheden:   

windstil bij vertrek,  

uitgesproken windvlagen bij aankomst

Afstand:  422 km in test

Testresultaten:
Gemiddelde snelheid,  

met correctiefactor:  71 km/u

Verbruik tussen Antwerpen en Barchon 

(relatief vlak):  29,4 l/100, gemiddelde 

snelheid 80 km/u

Verbruik complete test:  32,9 l/100 km

Totaal AdBlue verbruik:  geen meting 

Acceleraties: 

0 – 50 km/u :  hinder door druk verkeer, 

geen meting mogelijk

0 – 60 km/u :  geen meting mogelijk

0 – 85 km/u :  geen meting mogelijk

Geluidsmeting: 

Stationair:  67 dB(A)

85 km/u:  76 dB(A)

Piek:  80 dB(A)

Technische fiche
Merk:  Scania

Type:  S950 A4x2NA

Cabine:  GS20H

Wielbasis:  3.750 mm

Motor:  Scania DC16 118 650

Vermogen:  650 pk (478 kW)  

bij 1.900 omw/min

Koppel:  3.300 Nm van 950 tot 1.350 

omw/min 

Boring x slag:  130 x 154 mm

Compressie:  17,4 op 1

Versnellingsbak:  GRS895R

Retarder:  Scania, R4100D, 4100Nm/500 kW

Brugverhouding:  2,92 op 1

 Scania retarder, R4100D, 4.100 Nm

Tankinhoud:  400 liter (testtank met 

ontluchting)

AdBluetank:  47 liter

TECHNISCHE FICHES
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versnellen,	waarna	er	wordt	uitgebold	 in	eco	
roll	tot	een	paar	kilometer	onder	die	snelheid.	
Volgens	Scania,	dat	voor	zover	ik	weet	als	eni-
ge	dit	systeem	toepast,	haal	je	zo	nog	een	half	
procent	extra	uit	de	al	zuinige	truck.	Nadeel	is	
wel	op	onze	overvolle	wegen,	dat	de	achter-
liggers	zich	ernstig	beginnen	af	te	vragen	wat	
er	mis	is	in	je	bovenkamer	als	je	de	hele	tijd	
op	vlakke	weg	van	snelheid	verandert,	nadat	
truckbouwers	jarenlang	een	gelijkmatige	snel-
heid	 hebben	 aangeprezen	 als	 de	manier	 om	
brandstof	te	besparen.	De	blikken	van	sommi-
ge	collega-chauffeurs	bij	het	 inhalen	spraken	
soms	boekdelen…

Je	kan	de	puls	and	glide	natuurlijk	afzetten	en	
gewoon	je	best	doen	om	zuinig	te	bollen	met	
deze	sterke	Zweed.	En	dat	is	op	zich	niet	alleen	
een	aangename	bezigheid,	deze	Scania	vraagt	
geen	 overdreven	 hoge	 dieselfactuur	 voor	 de	

TRUCK   
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Een	hoge	maar	comfortabele	instap.		
De	bovenste	trede	is	groot	genoeg	voor	schoeisel.
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toch	wel	indrukwekkende	prestaties.	Op	onze	
omloop	zitten	een	paar	van	de	nijdigste	hel-
lingen	die	je	in	ons	land	kan	vinden.	Maar	de	
S	650	huppelt	 er	met	de	vingers	 in	de	neus	
tegenop.	Door	de	uitstekende	combinatie	van	
retarder	en	motorrem	kan	je	ook	netjes	dalen	
aan	90	km/u,	het	laatste	deel	van	de	helling	
kan	je	dan	met	lichte	overspeed	nemen	om	de	
volgende	klim	aan	te	vatten.	Scania	heeft	de	
cruise	 control	 nu	 zo	uitgebouwd	dat	het	 sys-
teem	 dit	 zelf	 echt	 tot	 in	 de	 perfectie	 regelt.	
We	 rijden	 ondermeer	 een	 heel	 stuk	 over	 de	
N4,	waar	een	fout	van	de	elektronica	meteen	
opvalt	en	wordt	afgestraft.	Het	is	met	deze	ge-
neratie	 trucks	 helemaal	 overbodig	 geworden	
in	te	grijpen	als	menselijke	chauffeur.

Een	bijkomend	pluspunt,	 naast	 het	 vlotte	 rij-
gedrag	en	vooral	het	soepele	en	vlotte	scha-
kelen,	is	het	comfort	aan	boord.	De	makkelijk	
bereikbare	ijskast	die	je	tijdens	het	rijden	vlot	
kan	openen,	is	maar	een	detail.	Het	is	vooral	
de	stilte	aan	boord	die	indruk	maakt.	Scania	is	
erin	geslaagd	de	cabine	erg	stil	te	houden.	Je	
kan	natuurlijk	de	hele	dag	naar	het	gerommel	
van	de	V8	luisteren,	maar	als	je	er	niet	op	let,	
verdwijnt	het	geluid	in	de	achtergrond.

CONCLUSIE

Heeft	deze	S	650	een	plaats	op	onze	wegen?	
Als	je	met	zware	vrachten	zoals	hout	rijdt,	ze-
ker.	Ook	wie	een	hoge	commerciële	snelheid	

wil	 aanhouden,	 om	 de	 bloemen	 of	 andere	
verse	producten	op	tijd	bij	de	klanten	te	krij-
gen,	moet	 toch	eens	 stilstaan	bij	 deze	 truck.	
Maar	 vooral	 wie	 van	 plan	 is	 om	 met	 25,25	
m	lange	combinaties	te	gaan	rijden,	kan	niet	
om	deze	Scania	heen.	Alleen	al	het	vermogen	
van	de	hulprem	is	voldoende	om	een	aankoop	
te	 waarborgen.	 Je	 zal	 bovendien	 nooit	 naar	
vrijwilligers	 moeten	 zoeken	 om	 een	 ritje	 te	
doen…		

Jan Voet

Jurylid international truck of the year

TRUCK   
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Voor de tweede keer op 

rij werd de International 

Minibus Euro test gehouden 

in Madrid. De internationale 

Bus and Coach Jury heeft 

een partner gevonden in 

Ifema, de beursorganisatie 

in Madrid die om de twee 

jaar de FIAA, de beurs 

voor touringcar en bus 

organiseert. 

Er	 was	 een	 testroute	 uitgezet	 vanuit	
het	 beurscomplex	 door	 een	 deel	 van	
Madrid,	over	de	snelweg	tot	in	de	splin-

ternieuwe	 buitenwijk	 van	 de	 stad,	 Valdebas	
waar	12.500	woningen	worden	gebouwd.	Het	
is	ook	de	wijk	waar	het	trainingscomplex	van	
Real	Madrid,	Estadio	Alfredo	di	Stéfano,	is	ge-
vestigd.	Bij	elkaar	nam	iedere	testrit	een	klein	
uur	in	beslag.	Per	rit	werd	door	twee	juryle-
den	gereden.	De	testrit	voerde	niet	door	het	
erg	drukke	verkeer	van	Madrid.	

VOOR ELK WAT WILS

Kende	de	eerste	editie	in	2017	nog	vier	bussen	
gebouwd	op	een	vrachtautochassis	en	drie	op	
basis	van	een	bestelbus,	nu	waren	alle	vijf	ge-

baseerd	op	een	grote	bestelwagen.	Het	lever-
de	een	interessant	deelnemersveld	op,	vooral	
qua	indeling	en	inrichting.	De	vijf	deelnemers	
bieden	 voor	 elk	 wat	 wils:	 openbaar	 vervoer	
samen	 met	 schoolvervoer,	 OV	 voor	 in	 kleine	
steden	of	een	mix	van	kleinschalig	OV	en	in-
tercity-verkeer.	Drie	van	de	vijf	waren	met	een	
dieselmotor	uitgerust	volgens	de	 laatste	Euro	
6d	techniek,	één	met	een	euro	6d	CNG-motor	
en	de	vijfde	met	een	elektrische	aandrijving.	
Voor	de	ondernemer	geldt	wellicht	alleen	deze	
vraag:	wat	 heeft	 de	 voorkeur	 en	 voor	welke	
inzet?

Bij	 het	 beoordelen	 van	 de	 vijf	 deelnemers	
houden	 de	 juryleden	 uiteraard	 rekening	 met	
de	eigen	markten	in	de	verschillende	landen.	

Drie dagen testen van 
minibussen in Madrid

Niet	minder	dan	5	deelnemers	voor	de	tweede	editie	van	de	Euro	Minibus	Test	in	Madrid.

BUS   
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board,	 ondersteunt	 de	 elektro-mechanische	
stuurinrichting	de	stuurbeweging,	tot	30	km/h.	

Iveco	is	er	in	geslaagd	een	prima	bus	te	bou-
wen	voor	het	personenvervoer.	Wel	telden	we	
een	aantal	minpunten,	zo	kunnen	de	spiegels	
beter,	 is	 de	 vering	 nogal	 stug	 (luchtvering	 is	
een	optie)	en	er	toch	veel	geluid	bij	de	achter-
as	werd	geproduceerd.	Het	echt	grote	verschil	
met	 de	 Daily	 die	 de	 test	 twee	 jaar	 geleden	
won,	 is	de	 combinatie	van	de	nieuwe	3-liter	
CNG	motor	met	automaat.	Een	combinatie	die	

een	handig	hulpmiddel	in	files.	Het	stopt	zelfs	
het	voertuig	 indien	nodig.	Handig	is	de	auto-
matische	parkeerrem	die	 ingeschakeld	wordt	
als	de	deur	open	gaat.

De	Daily	heeft	 een	 retarder,	 te	bedienen	met	
een	 hendel	 op	 het	 dashboard,	 maar	 wel	 net	
buiten	bereik	als	de	handen	op	het	stuur	liggen.	
En	over	dat	 stuur:	het	 is	kleiner	geworden	en	
aan	de	onderkant	afgeplat	zodat	de	chauffeur	
meer	 beenruimte	 heeft.	 Met	 de	 ‘City’	 stuur-
modus,	te	activeren	via	een	knop	op	het	dash-

Logisch,	 want	 wat	 voor	 een	 Duitser	 van	 be-
lang	is	kan	voor	een	Spanjaard	of	Nederlander	
van	 totaal	 ondergeschikt	 belang	 zijn.	Met	 22	
juryleden	ontstaat	zo	een	goed	gewogen	uit-
komst,	met	als	uitkomst	nu:	de	Mercedes-Benz	
Sprinter	75	als	Minibus	of	the	Year	2019.

IVECO DAILY LINE NATURAL 
POWER 4100L

Vlak	voor	de	Minibus	Euro	Test	lanceerde	Iveco	
haar	nieuwe	Daily,	waarvan	de	22	personen-
versie	prompt	werd	afgevaardigd	naar	Madrid	
om	deel	te	nemen	aan	de	test.	Nu	mocht	zijn	
voorganger	 zich	 de	winnaar	 noemen	 van	 de	
eerste	editie	in	2017.	Dit	lukte	de	nieuwe	Daily	
niet,	ondanks	dat	hij	milieuvriendelijk	is	uitge-
rust	met	een	3-liter	F1C	Euro	6d	CNG	motor,	bij	
Iveco	'Natural	Power'	gedoopt.	

Behalve	 de	 nieuwe	 Euro	 6d	 diesel-	 en	 CNG-
motoren	heeft	Iveco	ook	het	exterieur	aan	de	
voorkant	aangepast	met	een	dikkere	bumper	
met	opstapje	om	de	voorruit	schoon	te	maken.	
De	bumper	bestaat	uit	drie	delen	om	de	kos-
ten	bij	schade	te	verkleinen	en	het	repareren	
eenvoudiger	te	maken.	De	chauffeur	heeft	 in	
tegenstelling	 tot	 de	 vorige	 Daily	 een	 nieuw	
instrumentenpaneel	gekregen,	maar	de	twee	
jaar	 geleden	beloofde	grotere	 voorruit	 –	 ver-
der	 naar	 boven	 doorlopend	 –	 om	 passagiers	
meer	 zicht	 te	 geven	 is	 er	 niet	 gekomen.	 De	
Daily	Line	woekert	met	de	ruimte	met	zijn	22	
zitplaatsen.	De	deur	en	het	trapje	zijn	aan	de	
smalle	kant.	De	Daily	Line	is	voorbereid	op	rol-
stoelen.	 De	 zitmeubels	 staan	 op	 rails	 en	 zijn	
voorzien	van	een	snelsluiting.	Toegang	tot	de	
bus	wordt	dan	gegeven	door	een	Dhollandia	
rolstoellift	aan	de	achterkant.

De	CNG-motor	wordt	nu	dus	ook	in	combinatie	
met	de	HiMatic	geleverd.	De	motor	levert	136	
pk	bij	3500	 tpm.	Af	en	 toe	op	de	heuveltjes	
bleek	dat	de	trekkracht	–	zelfs	met	136	pk	–	net	
onvoldoende	was;	het	is	toch	een	auto	van	6,5	
ton	 GVW.	 Belangrijk	 met	 alle	 milieuzones	 in	
aankomst	 is	de	uitstoot:	deze	gasmotor	stoot	
volgens	 Iveco	 35	 procent	minder	NOx	uit	 en	
95	procent	minder	aan	roet	dan	een	diesel.	De	
CO2-uitstoot	kan	zelfs	met	tachtig	procent	ver-
minderen	als	biogas	wordt	getankt.	Qua	geluid	
scheelt	het	buiten	de	bus	ongeveer	3	dB.	

Iveco	 pronkt	 nogal	 met	 'connectiviteit'	 dat	
de	mogelijkheid	 biedt	 tot	 het	 integreren	 van	
verschillende	 veiligheidssystemen.	 'Advance	
Emergency	Braking	System'	en	'City	Brake	PRO'	
zijn	 twee	 systemen	 die	 aanrijdingen	 kunnen	
voorkomen	en	bij	snelheden	tot	50	km/h	de	
impact	 ervan	 verminderen.	 'Queue	 Assist'	 is	

Tevredenheid	bij	Mercedes	toen	bleek	dat	de	Sprinter	City	75	de	trofee	binnenhaalde.

De	TGE	kan	voor	een	interessant	lage	meerprijs	van	vierwielaandrijving	voorzien	worden.
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bij	elkaar	wel	zo'n	15.000	euro	duurder	is	dan	
de	dieselversie,	maar	nog	altijd	'maar'	80.000	
euro	kost,	afhankelijk	van	de	opties	uiteraard.	

FERQUI SUNRISE SEMIURBAN

Ferqui	 bestaat	 al	 meer	 dan	 zestig	 jaar.	 De	
Spaanse	 opbouwer	 uit	 Asturias	 beschikt	 over	
een	 tweede	 fabriek	 in	 het	 Turkse	 Bursa	 en	
bouwt	jaarlijks	zo'n	400	bussen.	Het	had	deze	
editie	 van	 de	 Minibus	 Euro	 Test	 een	 Sunrise	
SemiUrban	afgevaardigd,	opgebouwd	op	een	
Iveco	Daily	70C18	chassis.	

De	 Sunrise	 SemiUrban	was	het	 langste	 voer-
tuig	 in	 de	 test.	 Hij	 meet	 8,468	 meter	 en	 is	
ook	de	breedste	met	2,48	meter,	wat	inhoudt	
dat	 de	 Sunrise	 een	 2+2	 stoelopstelling	 heeft	
maar	ook	dat	de	chauffeur	aan	zijn	linkerkant	
vrij	veel	ruimte	heeft.	Hier	is	onder	andere	de	
radio	 en	 het	 bedieningspaneel	 van	 de	 airco	
ondergebracht.

Het	testvoertuig	had	24	zitplaatsen,	al	zijn	an-
dere	indelingen	mogelijk.	De	wielbasis	is	4,75	
meter	en	dat	betekent	dat	hij	een	behoorlijke	
lange	 achteroverhang	 heeft.	 Niet	 zonder	 re-
den	want	daar	heeft	Ferqui	een	dubbele	deur	
aangebracht	met	een	helling	voor	rolstoelers,	
kinderwagens	en	dergelijke.	Achter	de	achter-
ste	zitrij	 is	er	een	klein	balkonnetje	met	drie	
klapstoelen.	Die	overhang	betekent	wel	dat	hij	
flink	uitzwaait.	Verder	is	Ferqui	er	zelfs	in	ge-
slaagd	om	tussen	de	wielen	nog	twee	kleine	
bagageruimtes	 van	 elk	 0,3	 kuub	 te	 bouwen.	
Qua	afwerking	ziet	het	er	allemaal	even	keurig	
uit.	De	ingang	is	direct	achter	de	vooras	en	telt	
drie	kleine	treetjes.	Het	zitgedeelte	heeft	een	
vlakke	vloer,	maar	achterin	bieden	twee	tree-
tjes	naar	beneden	toegang	tot	het	'balkonne-
tje'	met	dus	de	dubbele	deur.	Die	oplossing	is	
blijkbaar	gekozen	om	tegemoet	te	komen	aan	
toegankelijkheidscriteria,	maar	om	als	rolstoel-
gebruiker	op	het	balkonnetje	te	reizen	is	geen	
pretje,	om	nog	maar	van	de	veiligheid	te	zwij-
gen.	De	chauffeur	heeft	geen	zicht	op	wat	daar	
gebeurt	 en	 het	 balkonnetje	 kent	 behalve	 de	
deur	geen	raam.	Staan	of	zitten	in	zo'n	enor-
me	overhang	van	een	behoorlijk	stug	geveerd	
voertuig	is	niet	prettig,	vooral	niet	met	al	die	
snelheidsdrempels	die	we	tegenkwamen.	
Merkwaardig	 genoeg	 was	 deze	 SemiUrban	
uitgevoerd	met	een	handgeschakelde	versnel-
lingsbak,	terwijl	Iveco	de	achttraps	HiMatic	ook	
in	dit	chassis	levert.	In	een	stedelijke	omgeving	
zou	 je	 toch	eerder	kiezen	voor	een	automaat.	
Voor	 de	 prijs	 hoef	 je	 het	 niet	 te	 laten,	 Iveco	
rekent	 een	 meerprijs	 van	 2000	 euro	 voor	 de	
HiMatic.	De	handbak	schakelt	bovendien	stroef.	

De	interieurs	van	deze	klasse	voertuigen	zijn	er	flink	op	vooruitgegaan	in	de	laatste	jaren.

De	Ferqui	biedt	veel	ruimte	voor	de	bescheiden	buitenafmetingen.

De	wagen	heeft	zelfs	twee	bagageruimten	onder	de	vloer.
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gebruikstijd.

De	E-City	heeft	een	GVW	van	7,2	ton	en	biedt	
ruimte	aan	22	passagiers	waarvan	er	acht	kun-
nen	zitten.	Een	brede	deur	geeft	 toegang	tot	
het	 low-entry	deel.	Via	een	uitklapbare	ramp	
(Masats)	 heeft	 een	 rolstoelgebruiker	 makke-
lijk	 toegang.	 Een	 trapje	 van	 drie	 treden	 leidt	
naar	de	acht	stoelen.	Grote	ruiten	bieden	veel	
licht	en	zicht.	Ondanks	de	luchtgeveerde	Iveco	
achteras,	 bleek	 de	 vering	 stug.	 Alle	 hobbels	
kwamen	 duidelijk	 door	 met	 het	 nodige	 ge-

De	chauffeur	heeft	in	deze	Ferqui	wel	de	be-
schikking	over	 een	ver	 doorlopende	voorruit.	
Ook	 beschikt	 hij	 over	 goede	 spiegels,	 maar	
heeft	 hij	 wel	 weer	 last	 van	 de	 A-stijl	 die	 bij	
het	ronden	van	bochten	een	grote	blinde	hoek	
geven.		

Al	met	 al	was	de	 jury	 in	het	 algemeen	 toch	
niet	 ontevreden	 over	 deze	 Ferqui	 Sunrise	
SemiUrban.	 Hij	 zit	 goed	 in	 elkaar,	 doordacht,	
maar	hier	en	daar	kan	de	uitvoering	wel	be-
ter.	Vooral	het	balkon	achteraan.	De	ruimte	die	
Ferqui	met	deze	opbouw	heeft	weten	te	creë-
ren	is	indrukwekkend.	Met	een	prijskaartje	van	
zo'n	 120,000	 euro	 voor	 deze	 uitvoering	 lijkt	
het	 een	goede	 investering,	waarbij	 een	 lage	
TCO	in	het	verschiet	lijkt	te	liggen.

INDCAR STRADA E-CITY  
LOW ENTRY 

Een	 buitenbeentje	 in	 deze	 Minibus	 Euro	 Test	
was	wellicht	de	 Indcar.	 Indcar	had	haar	aller-
eerste	 Strada	 e-City	 afgevaardigd.	 Een	 mini-
bus	met	elektrische	aandrijving	geschikt	voor	
22	 passagiers	 en	 dus	 ideaal	 voor	 de	 drukke	
Spaanse	binnensteden.	

Er	was	 jammer	genoeg	wel	wat	aan	te	mer-
ken	op	de	wagen,	ook	al	lijkt	Indcar	een	mooie	
prestatie	 te	 leveren.	 Indcar	 is	 een	 gerenom-
meerde	 fabrikant	 van	 mini-	 en	 midibussen.	
Bij	 de	 allereerste	 geproduceerde	 E-City	 is,	
eigenlijk	 een	 prototype,	 viel	 bijvoorbeeld	 op	
de	 afwerking	 van	het	 interieur	wel	 kritiek	 te	
geven.	 Dat	 zal	 als	 de	 E-City	 eind	 dit	 jaar	 in	
serieproductie	 gaat	 allemaal	 verholpen	 zijn.	

Aandrijflijnen	op	aardgas	zijn	een	sterk	punt	bij	Iveco.

De	Natural	Power	biedt	veel	voor	een	bescheiden	prijskaartje.

sagiers,	het	komt	het	contact	met	de	passagier	
en	de	communicatie	niet	ten	goede.	

De	 Strada	 E-City	 Low	 Entry	 is	 gebouwd	 op	
een	 Iveco	Daily	 chassis.	Het	 front,	de	achter-
kant	 inclusief	de	dubbele	deur	zijn	van	 Iveco	
afkomstig.	 De	 batterijen	 zijn	 ondergebracht	
in	een	compartiment	achterin	en	toegankelijk	
via	 de	 'normale'	 achterdeuren.	 En	 dat	 geeft	
gelijk	 te	denken,	want	de	bus	heeft	 last	van	
onderstuur.	Het	relatief	lichte	batterijpakket	is	
nog	te	zwaar.	De	gewichtsverdeling	is	niet	ide-
aal.	Het	betreft	135	kWh	watergekoelde	NMC	
batterijen	 van	 het	 Spaanse	Millor.	 Dit	 'prese-
ries'	model	had	vier	batterij-packs	aan	boord	
al	 biedt	 Indcar	 ook	modules	met	drie	en	vijf	
'packs'	 aan.	 Volgens	 de	 specificaties	 kunnen	
de	batterijen	4000	keer	worden	geladen/ont-
laden.	 Laden	 gaat	 in	 vijf	 a	 zes	 uur	 met	 een	
20	kWh	lader	(360	V	systeem).	De	elektrische	
voorin	gemonteerde	motor	is	een	Magtech	en	
levert	120	kW	via	een	overbrenging	van	Brusa	
aan	de	standaard	achteras	die	ook	in	de	diesel	
Daily	wordt	gebruikt.	De	actieradius	bedraagt	
bij	een	opgegeven	verbruik	van	0,65	kWh	on-
geveer	165	kilometer.	Met	het	 zwaarste	bat-
terijpak	wordt	dat	207	kilometer	of	zestien	uur	

Belangrijker	is	echter	dat	een	algemene	klacht	
was	dat	de	spiegels	geen	goed	zicht	geven,	en	
dat	mag	een	busbouwer	anno	2019	toch	niet	
meer	 gebeuren.	 Een	 ander	 kritiekpunt	 is	 dat	
de	chauffeur	nogal	afgezonderd	is	van	de	pas-
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bonk.	Zijn	 topsnelheid	 ligt	op	52	a	53	km/h.	
Heuvelaf	ging	het	maar	net	over	de	60	km/h	
met	zo'n	twaalf	mensen	aan	boord.	De	recu-
peratie	van	de	remenergie	is	daarbij	erg	sterk,	
60	a	70	kW,	de	rem	hoeft	niet	te	worden	ge-
bruikt.	Er	waren	wel	klachten	over	het	zware	
sturen.	 De	 prijs	 van	 de	 Indcar	 Strada	 E-City	
werpt	dan	ook	nog	eens	een	stevige	drempel	
op:	300.000	euro…

MAN TGE 4.180 INTERCITY 4X4

Het	is	een	nieuwkomer	in	de	'minibuswereld'	
en	 toch	ook	weer	niet.	De	nieuwe	MAN	TGE	
is	 eigenlijk	 een	 Volkswagen	 Crafter	 met	 een	
ander	logo	op	de	grille.	Toch	heeft	de	MAN	TGE	
iets	 bijzonders,	 namelijk	 een	 vierwielaandrij-
ving.	En	dat	voor	een	redelijke	prijs.	Deze	MAN	
TGE	4.180	Inter-City	4×4	heeft	daarbij	een	GVW	
van	vier	ton.	

In	alles	is	het	een	TGE,	hij	rijdt	prima,	de	vering	
is	 prettig,	 de	 chauffeur	 heeft	 goede	 opberg-
mogelijkheden	al	zijn	de	aflegvakken	bovenin	
te	goed	zichtbaar	voor	de	passagiers.	Het	was	
ook	de	kortste	bus	in	de	test	maar	wel	met	de	
langste	wielbasis	van	4490	millimeter	en	dus	
de	kortste	achteroverhang	van	1346	millime-
ter.	 Volgens	 een	 aantal	 juryleden	 zouden	 de	
ingenieurs	in	het	MAN	Bus	Modification	Centre	
in	 Plauen	 waar	 deze	 TGE	 4x4	 is	 ontwikkeld	
en	gebouwd,	nog	wel	wat	aan	het	geluidsni-
veau	kunnen	doen.	De	TGE	wordt	evenals	de	
Crafter	 in	de	VW-fabriek	 in	Wrzesnia	 in	Polen	

gebouwd,	maar	in	het	Bus	Modification	Centre	
(BMC)	in	Plauen	voorzien	van	de	componenten	
nodig	voor	een	luxe	personenbus.

Het	4x4	systeem	maakt	deze	wagen	niet	zo-
veel	 duurder:	 de	 meerprijs	 ligt	 op	 ongeveer	
3.000	euro	op	een	totaalprijs	van	69.500	euro,	
waarvoor	de	naar	de	Minibus	Euro	Test	afge-
vaardigde	 testwagen	 in	 de	 prijslijst	 staat.	 De	
4x4	 aandrijving	 werkt	 via	 een	 Haldex	 multi-
disc	 koppeling	van	de	vijfde	generatie,	 heeft	
een	responstijd	van	0,084	seconden	en	treedt	
in	 werking	 als	 de	 via	 de	 sensoren	 en	 can-
bus	 vergaarde	 informatie	 erom	 vraagt.	 Hij	
staat	dus	niet	permanent	aan	en	 zou	weinig	
invloed	 mogen	 hebben	 op	 het	 verbruik.	 Het	
systeem	werkt	daarbij	samen	met	de	assisten-
tiesystemen	zoals	ABS,	ESP	en	ASR.	De	snelle	
reactietijd	 verdeelt	 het	 koppel	 indien	 nodig	
razendsnel	van	de	voorwielen	naar	de	achter-
wielen,	van	nul	tot	honderd	procent.	

Deze	MAN	TGE	was	ingericht	met	fraaie	meubels	
die	ook	nog	eens	op	een	rail	stonden	met	snel-
sluiting,	waardoor	ze	eenvoudig	en	snel	kunnen	
worden	verplaatst.	Handig	als	er	rolstoelgebrui-
kers	mee	worden	genomen	die	overigens	via	
een	prima	lift,	Autolift,	aan	de	achterkant	van	
de	bus	naar	binnen	kunnen.	De	meerprijs	voor	
de	lift	is	circa	4.000	euro.	Eén	van	de	juryleden	
had	daarbij	wel	een	praktische	opmerking	want	
zij	was	al	met	haar	hakken	blijven	haken	in	de	
rail.	 Beschermstrips	 zijn	 dus	 geen	 overbodige	
luxe.	Het	interieur	was	echter	vrij	donker,	maar	

wel	mooi	uitgevoerd.	De	chauffeur	heeft	de	be-
schikking	 over	 het	 gewone	 TGE-dashboard	 en	
zelfs	de	bijrijdersstoel	was	nog	aanwezig,	voor	
een	bus	als	deze	ietwat	ongewoon.	Wel	heeft	
hij	een	gescheiden	klimaatregeling.	

8-TRAPS AUTOMAAT

De	TGE	Intercity	4.180	is	6,836	meter	lang	en	
2,04	meter	breed	en	biedt	plaats	aan	11+1+1	
stoelen.	 Indien	 nodig	 worden	 de	 achterste	
twee	stoelen	verwijderd	om	plaats	te	maken	
voor	 één	 rolstoel.	 Tevens	 is	 er	 de	 mogelijk-
heid	 om	 alle	 dubbele	 stoelen	 eruit	 te	 halen	
waarmee	ruimte	ontstaat	voor	drie	rolstoelen,	
waarvoor	dan	vastzetsystemen	aanwezig	zijn.
De	MAN	TGE	Intercity	kon	de	jury	wel	bekoren,	
vanwege	zijn	rijgedrag.	Over	de	177	pk	die	de	
Euro	 6d	 2-liter	 dieselmotor	 in	 de	 schaal	 legt	
met	een	koppel	van	410	Nm	tussen	1500	en	
2000	tpm.	had	niemand	te	klagen.	De	kracht	
wordt	 overgebracht	 naar	 de	 aandrijving	 door	
een	8-traps	automatische	versnellingsbak	van	
het	Japanse	Aisin	AW.

MERCEDES-BENZ SPRINTER 75

Aan	alles	is	te	merken	dat	de	Mercedes-Benz	
Sprinter	75	als	openbaarvervoerbus	is	ontwor-
pen.	 Een	 brede	 deur	 geeft	 toegang	 tot	 een	
verlaagde	vloer.	Hij	kan	tot	38	passagiers	ver-
voeren	waarvan	er	zestien	kunnen	zitten.
De	lengte	van	de	bus	is	8,5	meter.	De	achteras	
is	een	5-tons	uitvoering	en	de	vooras	kan	2,1	

De	elektrische	wagen	van	Indcar,	ook	op	Iveco	Daily	basis. De	batterijen	zitten	in	de	achteroverhang,		
wat	een	negatieve	invloed	heeft	op	het	stuurgevoel.

BUS   
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uitgenodigd.

De	eerste	editie	van	de	Euro	Minibustest	vond	
plaats	 in	 2017	 en	 leverde	 als	 winnaar	 de	
Iveco	Daily	Tourys	op.	Het	deelnemersveld	 in	
de	tweede	editie	 liet	duidelijk	andere	aspira-
ties	zien.	Er	was	een	elektrische	bus	bij	en	er	
wordt	meer	ingezet	op	bussen	voor	het	perso-
nenvervoer	op	chassis	die	daarvoor	gebouwd	
zijn.	De	winnaar	 is	wat	dat	betreft	een	mooi	
voorbeeld,	want	de	Sprinter	75	is	alleen	tot	en	
met	de	B-stijl	de	Sprinter.	Vanaf	de	B-stijl	is	de	
Sprinter	 75	 geheel	 opnieuw	 ontwikkeld	 met	
als	 oogmerk	 een	 bus	 voor	 openbaar	 vervoer	
in	 moeilijker	 bereikbare	 steden	 en	 dorpen.	
Zijn	 geringere	 lengte	 en	 breedte	 biedt	 veel	
voordelen	ten	opzichte	van	een	twaalf	meter	
stadsbus.	Hij	werd	mede	door	het	bijzondere	
technische	ontwerp	unaniem	door	de	jury	tot	
Minibus	Of	the	Year	2019	gekozen.	

Van	 de	 vijf	 deelnemers	 waren	 drie	 minibus-
sen	afgevaardigd	door	de	drie	grootste	 fabri-
kanten	van	minibussen:	Mercedes-Benz,	Iveco	
en	MAN.	De	andere	twee	kwamen	van	twee	
Spaanse	opbouwers:	Ferqui	en	Indcar.		

Jan Voet

Jurylid international Bus of the year

Dit	artikel	kwam	tot	stand	met	medewerking		
van	Jos	Haas,	Nederlands	jurylid	van		

International	Bus	of	the	Year

te	 bedienen	 via	 het	 rempedaal	 en	 niet	 door	
iedereen	 even	 goed	 op	 prijs	 gesteld.	 Verder	
heeft	 deze	 Sprinter	 nog	 de	 elektro-mechani-
sche	stuurinrichting.	Qua	prijs	is	de	Sprinter	75	
met	165.000	euro,	deze	 testbus,	 een	van	de	
duurdere,	 al	 meent	 de	 jury	 dat	 dit	 opweegt	
tegen	de	kwaliteit.

EN DE WINNAAR IS: MERCEDES-
BENZ SPRINTER 75, MINIBUS OF 
THE YEAR 2019! 

De	 bijbehorende	 Minibus	 of	 the	 Year	 Award	
werd	direct	na	afloop	van	de	Euro	Minibustest	
aan	Bernd	Hülsmann,	marketing	director	 van	
Mercedes-Benz	 Minibus,	 overhandigd.	 Want	
de	Sprinter	75	was	door	de	 jury	uitgeroepen	
tot	Minibus	of	the	Year	2019,	het	is	de	beste	
uit	de	vijf	kandidaten	die	voor	de	test	waren	

ton	aan.	De	wagen	biedt	plaats	aan	maximaal	
35	passagiers.	Het	low-entry	deel	in	het	mid-
den	 heeft	 plaats	 voor	 een	 rolstoel.	 Het	 GVW	
van	de	bus	 is	6,8	 ton,	het	 leeggewicht	4415	
kilogram.	De	Sprinter	75	is	de	opvolger	van	de	
Sprinter	77	met	dubbele	achteras.	De	nieuwe	
biedt	 dus	 een	 duidelijk	 voordeel	 qua	 onder-
houdskosten.	 Het	 interieur	 biedt	 voldoende	
sta-	en	zitruimte.	De	luchtvering	achter	levert	
veel	 comfort	 en	 was	 eigenlijk	 wel	 de	 beste	
ophanging	van	de	vijf	geteste	voertuigen.	De	
ultieme	test	waren	de	vele	snelheidsdrempels	
die	de	Spanjaarden	aanleggen,	van	behoorlijke	
'heuvels'	 tot	 korte	 venijnige	 drempels.	 Plots	
overstekende	voetgangers	leverden	op	de	uit-
gezette	testroute	enkele	hachelijk	situaties	op	
waarbij	de	remmen	en	aanwezige	veiligheids-
systemen	goed	getest	werden.	

De	 Sprinter	 75	 heeft	 grote	 ruiten	 waarmee	
de	 passagiers	 goed	 zicht	 hebben.	 De	 chauf-
feur	 heeft	 een,	 ten	opzichte	 van	de	gewone	
Sprinter,	verlengde	voorruit.	Het	dashboard	 is	
wat	minder.	Het	is	het	Sprinter	dashboard,	dus	
inclusief	het	multimediascherm	in	het	midden,	
maar	in	Düsseldorf	waar	de	Sprinters	worden	
gebouwd,	heeft	men	er	een	 rij	 knoppen	bo-
venop	geplaatst,	deuropener	et	cetera,	die	er	
zo	ouderwets	uitzien	dat	ze	afbreuk	doen	aan	
het	geheel.	De	chauffeur	zit	niet	afgescheiden	
en	heeft	daardoor	wel	direct	 contact	met	de	
passagiers.	Wel	werd	geklaagd	over	de	rech-
terspiegel	 die	 wedijvert	 om	 ruimte	 met	 de	
A-stijl.	
Deze	 bus	 beschikt	 over	 een	 2-liter	 OM651	
Euro	 6	 motor	 met	 120	 kW	 (161	 pk)	 en	 een	
maximaal	koppen	van	360	Nm	tussen	1400-
2400	tpm.	De	versnellingsbak	is	de	7G-Tronic	
Plus	 volautomaat,	 die	 bij	 de	 enkele	 gemene	
heuvels	 in	 het	 testparcours	 stevig	 moest	
schakelen.	 Een	 Telma	 retarder	 is	 aanwezig,	

Een	erg	ruim	en	doordacht	concept	van	Mercedes-Benz.

De	Sprinter	City	75	zette	tijdens	de	testritten	meteen	een	ijkpunt	voor	de	rest.
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Van Hool levert unieke uitvaarttouringcar 
aan Koninklijke Beuk

NEWS   

Van	 Hool	 heeft	 samen	 met	 touringcarbe-
drijf	 Koninklijke	 Beuk	 uit	 Nederland,	 een	
uitvaarttouringcar	ontwikkeld	en	gebouwd.	
Op	 basis	 van	 een	 Van	 Hool	 EX11L	 is	 een	
voertuig	 ontwikkeld	 dat	 specifiek	 ingezet	
wordt	 om	 de	 laatste	 reis	 van	 de	 overle-
dene,	 in	het	gezelschap	van	zijn/haar	na-
bestaanden,	op	serene	en	 intieme	manier	
aan	te	vatten.
	
De	 inzet	 van	 touringcars,	 in	 plaats	 van	
volgwagens	 bij	 uitvaarten,	 komt	 vaker	
voor.	 In	nauwe	samenspraak	met	de	klant	
Koninklijke	 Beuk,	 uit	 Nederland,	 ontwik-
kelde	Van	Hool	dit	ingenieus	en	innovatief	
maatwerkproduct,	 waarmee	 het	 nu	 ook	
mogelijk	wordt	om	de	overledene	op	een	
baar	mee	aan	boord	te	nemen.	Zo	wordt	er	
direct	 ingespeeld	op	een	groeiende	vraag	
uit	 de	 markt.	 “Onze	 touringcars	 werden	
al	 ingezet	 bij	 uitvaarten”,	 legt	 directeur	
Monique	 Beuk	 van	 Koninklijke	 Beuk	 uit.	
“Vanuit	de	toenemende	vraag	of	de	overle-
dene	ook	aan	boord	mocht,	hebben	wij	het	
initiatief	genomen	om	samen	met	Van	Hool	
een	uitvaarttouringcar	te	ontwikkelen.”
Filip	 Van	 Hool,	 CEO	 bij	 Van	 Hool,	 gaf	 vol-
gende	 toelichting:	 “Het	 is	 de	 kracht	 van	
Van	Hool	 om	samen	met	 klanten	voertui-
gen	 te	 ontwerpen	 die	 beantwoorden	 aan	
hun	hooggestelde	eisen	en	verwachtingen.	

tal	 locaties	 te	 rijden	 die	 in	 het	 leven	 van	
de	 overledene	 een	 rol	 hebben	 gespeeld.	
De	 uitvaarttouringcar	 beschikt	 over	 di-
verse	 technologische	 oplossingen.	 Beuk:	
“De	 benodigde	 functionaliteiten	 zoals	 een	
verlengde	en	verzwaarde	lift,	een	bredere	
middendeur	 en	 een	 veilige	 baar-bevesti-
ging	zijn	vereist	om	uitvaartvervoer	profes-
sioneel	te	kunnen	verzorgen.”
De	 chauffeurs	 zijn	 speciaal	 opgeleid	 om	
deze	vorm	van	vervoer	goed	te	verzorgen.	
“De	technologie	aan	boord	vereist	specifie-
ke	kennis	en	het	rijden	met	een	overledene	
vraagt	om	een	respectvolle	rijstijl,	de	juiste	
etiquette	en	inleving	in	het	moment”,	aldus	
Monique	Beuk.	“Er	is	geen	tweede	kans,	de	
lat	ligt	hoger	dan	gebruikelijk.	Onze	chauf-
feurs	vinden	het	een	eer	om	een	bijdrage	
te	mogen	 leveren	aan	 iemands	 laatste	 re
is.”																																												
De	uitvaarttouringcar	van	Koninklijke	Beuk	is	
een	Van	Hool	EX11L,	die	recent	op	de	markt	
werd	geïntroduceerd.	Met	de	EX11,	die	 in	
2	versies	te	verkrijgen	is,	beantwoordt	Van	
Hool	aan	de	 toenemende	vraag	vanuit	de	
markt	om	een	goed	uitgerust	en	comforta-
bel	voertuig	in	de	’11	meter-klasse’	aan	te	
bieden.	 De	 voertuigen	 zijn	 beschikbaar	 in	
de	koetswerkhoogtes	3,5m	en	3,8m	en	bie-
den,	 afhankelijk	 van	 de	 uitvoering,	 plaats	
aan	maximaal	47	passagiers.	De	ruime	ba-
gagecompartimenten	hebben	een	volume	
van	maximaal	4,14m³	(EX11	L)	en	7,20	m³	
(EX11	H).		

Maatwerk	is	het	visitekaartje	van	het	huis.	De	
jarenlange	 ervaring	 van	 onze	 medewerkers	
maakt	unieke	ontwerpen	zoals	deze	uitvaart-
touringcar	mogelijk.”
Aan	boord	 van	de	 touringcar	 is	 plek	 voor	de	
overledene	 en	 26	 nabestaanden.	 Zij	 kunnen	
in	meerdere	zitjes	met	 tafels,	en	een	rondzit	
achterin,	 plaatsnemen.	 Geblindeerde	 ramen	
waarborgen	de	privacy	van	de	passagiers.	 Er	
kunnen	 foto’s	 en	 filmpjes	 vertoond	 worden	
op	 drie	 beeldschermen	 aan	 boord,	 en	 mu-
ziek	beluisterd	worden	die	bij	de	overledene	
past.	Binnen	het	concept	 is	het	ook	mogelijk	
om	 een	 uitgestippelde	 route	 langs	 een	 aan-
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Met een aantal drukbezochte 

klantendagen stelde 

Renders zijn nieuwe 

containeronderstellen voor. 

De vestiging in Beerse 

ontving daarbij onverwacht 

veel klanten en prospects, 

die allemaal erg enthousiast 

reageerden op de nieuwe 

trailers. “Echt een succes, 

waar we onze eigen ploeg, 

maar vooral onze bezoekers 

erg dankbaar voor zijn,” 

vertelde Frans Renders.

De	 containeronderstellen	 van	 Renders	
hebben	 in	 de	 loop	 van	 de	 jaren	 een	
sterke	 reputatie	 opgebouwd	 van	 ro-

buustheid.	 Dat	 bleek	 ook	 uit	 de	 rondgang	
langs	 de	 verschillende	 types	 die	 Renders	
aanbiedt.	Een	typisch	voorbeeld	zijn	de	ach-
terkaders	 van	de	onderstellen,	 die	de	 trailer	
goed	 beschermen:	 “vooral	 voor	 wagens	 die	
veel	tegen	laadkades	worden	aangereden,	is	
het	belangrijk	dat	we	een	 stevig	kader	aan-
bieden,”	legt	export	verantwoordelijke	Roger	
Lemaire	 uit.	 “Hoewel	 deze	 voertuigen	 zeer	
robuust	gebouwd	zijn,	is	ons	leeggewicht	erg	
concurrentieel.”

Een	bijkomend	voordeel	van	deze	trailers	niet	
alleen	 de	 stevige	 constructie,	 maar	 ook	 de	
makkelijke	 bediening	 als	 het	 chassis	 moet	
worden	aangepast	aan	een	andere	container-
configuratie.	 Het	 komt	 er	 eenvoudig	 op	 neer	
dat	er	een	hendel	 in	de	vereiste	stand	moet	
worden	 geklikt,	 op	 een	 knop	 geduwd	en	 de	
trekker	 trekt	de	trailer	 in	 langere	(of	kortere)	
uitvoering,	om	40,	2	x	20	of	45	voetcontainers	
te	kunnen	vervoeren.	De	chauffeur	hoeft	maar	
één	 keer	 in-	 en	uit	 te	 stappen	en	hoeft	 niet	
rond	 de	 wagen	 te	 lopen	 om	 links	 en	 rechts	
vergrendelingen	 te	 controleren.	 “We	 wil-
den	niet	alleen	een	stevige	trailer,	de	wagen	

Renders:  
focus op containerchassis

TRAILER   

De	controle	op	de	productie	is	bijzonder	streng		
om	aan	de	hoge	kwaliteitsnorm	te	voldoen.
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Roger	Lemaire	vult	aan:	“Er	rolt	letterlijk	geen	
trailer	van	de	band	zonder	dat	we	uitgebreid	
controleren	of	alles	in	orde	is.	Als	we	toch	op	
een	tekort	stoten,	laten	we	de	hele	productie	
van	 die	 reeks	 opnieuw	 nakijken.	 Het	 is	 heel	
belangrijk	dat	de	klant	kan	rekenen	op	een	uit-
stekende	kwaliteit.”

Voor	service	en	verkoop	werkt	Renders	samen	
met	 twee	partners	 die	 op	 zich	 al	 een	 sterke	
naam	 hebben:	 Truckland	 voor	 Nederland	 en	
TRL	voor	onze	eigen	markt.	De	samenwerking	
met	Truckland	 loopt	ondertussen	al	3	 jaar.	Ze	
kunnen	 aan	 de	 slag	 met	 een	 zeer	 complete	
reeks	 voertuigen,	 die	 ondermeer	 klaar	 zijn	
voor	de	LZV	ons	land.		

Jan Voet

ven	van	de	wagen	zijn	allemaal	meer	dan	ro-
buust	genoeg	om	daar	mee	om	te	gaan.

ERVARING BIJ KLANTEN

Ook	al	werden	de	wagens	eind	juni	aan	klan-
ten	en	 vakpers	 voorgesteld,	 toch	 rijden	er	 al	
geruime	 tijd	 chassis	 bij	 klanten	 van	Renders,	
legt	Frans	Renders	uit:	“om	alle	kinderziektes	
uit	de	voertuigen	te	halen,	hebben	we	al	een	
aantal	 reeksen	 bij	 grote	 klanten	 getest.	 De	
resultaten	 zaten	 meteen	 goed.	 Waar	 we	 vrij	
veel	tijd	hebben	geïnvesteerd	is	in	de	industri-
alisering	van	de	voertuigen.	Die	moet	volgens	
onze	normen	gebeuren.	We	gaan	dus	geregeld	
naar	onze	productiepartner,	voor	controles	en	
overleg.”

moest	ook	vlot	te	bedienen	zijn.	Tegenwoordig	
krijgen	chauffeurs	amper	de	tijd	om	hun	trai-
ler	correct	uit	te	schuiven	en	de	twistlocks	te	
plaatsen.	Heb	je	toch	een	fout	gemaakt,	mag	
je	 terug	 achterin	 de	 rij	 gaan	 staan	 aanschui-
ven.	Met	 onze	 trailer	 is	 de	 opzet	 eenvoudig:	
je	klikt	de	hendel	op	de	juiste	plaats,	duwt	op	
de	knop	en	de	trailer	is	zo	goed	als	klaar.	De	
rollen	die	we	gebruiken	voor	de	bewegende	
delen	 kunnen	 belastingen	 tot	 9	 ton	 aan.	 Als	
de	kraanman	op	de	containerkaai	ruw	te	werk	
gaat,	hoeven	we	niet	bang	te	zijn	voor	scha-
des	aan	de	wagen,”	legt	dhr.	Lemaire	uit.	De	
voertuigen	zijn	bovendien	getest	voor	de	zeer	
hoge	gewichten	die	tegenwoordig	in	20	voet-
containers	 worden	 vervoerd:	 gewichten	 van	
34	ton	zijn	niet	uitzonderlijk.	Het	chassis,	maar	
ook	de	mechanische	delen	voor	het	uitschui-

Een	robuuste	bouw,	laag	eigen	gewicht	en	makkelijke	bediening:		
de	ingrediënten	voor	de	nieuwe	reeks	containerchassis	van	Renders.

De	wagen	in	verschillende	posities	brengen	is	erg	eenvoudig	en	gaat	bijzonder	snel.

Veel	interesse	gedurende	de	kennismakingsdagen.

Een	automatische	steunpoot,	een	eigen	ontwikkeling	
van	Renders	voor	een	klant	die	zeer	veel	aan-	en	

afkoppelt.	Maatwerk	blijft	een	sterk	punt.
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Met de nieuwe KMAX 

en FUELMAX vernieuwt 

Goodyear zijn aanbod. De 

banden werden ontwikkeld 

binnen de “Total Mobility” 

strategie van Goodyear. Dat 

is een aanpak waarbij de 

banden worden opgevolgd 

gedurende hun hele 

levensduur, van nieuw 

montage over rechapage tot 

het afdanken van de band.

Het	 mag	 geen	 verwondering	 wek-
ken	 dat	 Goodyear	 mikt	 op	 een	 lager	
brandstofverbruik	 en	 een	 hoog	 ki-

lometeraantal	 met	 deze	 banden.	 Maar	 de	
vernieuwingen	gaan	dieper.	Zo	kunnen	deze	
banden	met	een	sneeuwbanden-symbool	op	
de	flanken	pronken.	Dat	is	ondermeer	te	wij-
ten	aan	het	 feit	dat	het	profiel	van	de	band	
naarmate	het	afslijt,	nieuwe	groeven	en	blok-
ken	 opent.	 De	 band	 kan	 op	 die	manier	 grip	
geven	 onder	 verschillende	 weersomstandig-
heden	 en	 bij	 uiteenlopende	 beladingen.	 De	
KMAX	banden	werden	ontwikkeld	voor	het	re-

gionaal	 en	 distributievervoer,	 FUELMAX	 voor	
het	vervoer	over	lange	afstand.	

De	Goodyear	 KMAX	GEN-2	 stuur-	 en	aandrijf-
asbanden	 garanderen	 een	 indrukwekkende	
kilometrage	voor	een	extra	lange	levensduur.	
De	voordelen	van	de	KMAX	GEN-2	reeks:	maxi-
maal	25	procent	betere	all-weather	 kwalitei-
ten,	een	15	procent	betere	bescherming	tegen	
schade	en	een	5	procent	lager	verbruik	terwijl	
de	kilometrage	nog	net	zo	hoog	is	als	bij	zijn	
voorganger	KMAX.	

Goodyear:  
tweede generatie  
KMAX en FUELMAX

BANDEN   

Een	direct	vergelijk	van	de	FUELMAX	onder	kletsnatte	omstandigheden.
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weerstand	in	het	segment	dragen	de	nieuwe	
KMAX	 GEN-2	 en	 de	 FUELMAX	 GEN-2	 bij	 aan	
een	 lagere	 CO

2
-emissie	 van	 vrachtwagens.	

Tegelijkertijd	 leveren	 de	 banden	 nu	 al	 een	
bijdrage	aan	het	naleven	van	de	toekomstige,	
nog	strengere	CO

2
-normen.		

De	 KMAX	 GEN-2	 en	 FUELMAX	 GEN-2	 banden	
maken	deel	uit	van	Goodyear’s	On-Road	pro-
ductsegment.	Hiertoe	horen	ook	de	FUELMAX	
PERFORMANCE	 stuur-,	 aandrijfas-	 en	 trailer-
banden	 voor	 internationaal	 vervoer,	 banden	
die	 zich	 kenmerken	 door	 een	 bijzonder	 lage	
rolweerstand.	

Met	de	lancering	van	de	nieuwe	banden	wist	
men	bij	Goodyear	ook	te	vertellen	dat	de	inte-
gratie	van	het	netwerk	van	de	bandenprodu-
cent	verder	gaat:	TruckForce,	het	netwerk	dat	

denbeheer.	 Een	 bijkomend	 voordeel	 is	 de	
antidiefstalbescherming	aangezien	deze	banden	
eenvoudig	kunnen	worden	getraceerd.	

Goodyear	toonde	ons	verder	nog	een	chip	die	
op	 de	 velg	 kan	 worden	 aangebracht	 en	 die	
continu	 de	 bandenspanning	 controleert.	 Dit	
systeem	heeft	als	voordeel	dat	het	combineer-
baar	 is	met	de	RFID-chips	die	voortaan	 in	de	
banden	worden	ingebouwd.	Dat	betekent	dat	
je	in	de	truck	in	één	oogopslag	de	bandendruk	
van	de	hele	combinatie	kan	zien.

3PMSF EN LAGERE CO
2
-EMISSIE

De	nieuwe	truckbanden	van	Goodyear	voldoen	
aan	de	strenge	winterbandwetgeving,	en	zijn	
voorzien	van	het	Three-Peak-Mountain-Snow-
Flake	 (3PMSF)	 label.	 Dankzij	 de	 laagste	 rol-

De	 nieuwe	 Goodyear	 FUELMAX	 GEN-2	 stuur-	
en	 aandrijfasbanden	 bieden	 een	 maximaal	
10	 procent	 hoger	 kilometrage,	 30	 procent	
betere	all-weather	 kwaliteiten	en	een	 lagere	
geluidsproductie,	maar	met	dezelfde	lage	rol-
weerstaand	als	de	vorige	generatie	FUELMAX	
banden.	

RFID  

Goodyear	voorziet	de	nieuwe	KMAX	GEN-2-	en	
FUELMAX	 GEN-2-banden	 van	 RFID.	 Het	 RFID-
zendertje	is	in	de	band	geplaatst	en	maakt	een	
eenvoudige	identificatie	en	connectiviteit	moge-
lijk	 ten	 behoeve	 van	 bandenmanagement-	 en	
voertuigvolgsystemen.	 Het	 stelt	 de	 connectivi-
teit	van	de	band	in	staat	om	te	communiceren	
met	 een	 cloud-systeem	 op	 individueel	 serie-
nummerniveau,	wat	leidt	tot	een	effectief	ban-

De	Goodyear	Drive-Over-Reader	maakt	gebruik	van	camera’s	en	lasers	om	de	conditie	van	de	banden	te	controleren.
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De	bandenspanning	en	het	profiel	worden	gecheckt.
Deze	RFID	chip	

kan	middels	een	
kabel	op	iedere	

velg	worden	
aangebracht.

Bij	het	slijten	gaan	er	meer	groeven	in	het	
profiel	open,	om	grip	constant	te	houden.		
Hier	een	vergelijk	met	het	oude	profiel.

BANDEN   



 Welcome to the 
 next generation. 

KMAX GEN-2

www.goodyear.eu/truck

FUELMAX GEN-2

GY_Truck_Adv Transporama_297x112_v3.indd   1 17/06/2019   17:04

ondermeer	 de	 pechdienst	 ServiceLine24H	 ondersteunt,	 zet	 meer	 en	
meer	 in	 op	 preventief	 onderhoud	 om	 bandenpanne	 en	 ongeplande	
stilstand	te	voorkomen.	TruckForce	heeft	als	opdracht	om	de	 levens-
duur	van	de	banden	bij	de	klanten	zo	hoog	mogelijk	te	houden.	Een	
voorbeeld	daarvan	is	de	Goodyear	Drive-Over-Reader.	Dat	is	een	sys-
teem	dat	met	camera’s	en	lasers	de	conditie	van	banden	controleert	
terwijl	een	voertuig	er	langzaam	overheen	rijdt.	Op	die	manier	kan	een	
te	lage	luchtdruk,	maar	ook	een	versleten	profiel	onmiddellijk	worden	
opgemerkt	in	de	bandencentrale.

Dit	 systeem	draagt	ook	bij	 aan	het	 Fleet	OnlineSolution	platform	van	
Goodyear.	Op	dat	 platform,	dat	 vooral	 voor	 vloten	werd	ontworpen,	
kan	de	vlootbeheerder	constant	opvolgen	wat	de	toestand	van	de	ban-
den	op	zijn	voertuigen	is.	Voordeel	is	de	eenvoudige	en	overzichtelijke	
facturatie,	die	op	zich	een	kostenbesparing	met	zich	meebrengt.

GOODYEAR

Met	de	lancering	van	de	nieuwe	banden	met	geïntegreerde	RFID-chip	
laat	 Goodyear	 aan	 de	 vlooteigenaars	 een	 veel	 vlotter	 overzicht	 toe	
van	zijn	banden	en	vooral	van	het	kostenplaatje.	Door	de	bijkomende	
informatie	 die	 wordt	 aangeleverd,	 is	 het	 makkelijker	 te	 plannen	 en	
problemen	te	voorkomen.		

Jan Voet
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	Mercedes-Benz Actros SLT 

	Nikola 

	Iveco

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

	 	Matexpo:		
11		tot	15	september

	 	Solutrans:		
19	tot	23	november

BTC	behendigheidsproeven:	

	 	31	augustus,	parking	
Transport	Michel,	Houdeng	
Goegnies

	 	Finale:		
5	oktober,	Truckstop	26	bis

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

AGENDA

AGENDA   

IN DE VOLGENDE TRANSPORAMA:



Volvo FH FUEL PERFORMANCE

De Volvo FH beschikt over tal van hoogperformante 
brandstofbesparende functies, aangevuld met diensten die een 
maximaal rendement van uw vloot en chauffeurs garanderen.
Ontdek baanbrekende manieren om uw kosten te drukken  
en uw omzet te verhogen.

volvotrucks.be

SNELHEID AANHOUDEN
EN TOCH BRANDSTOF
BESPAREN
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TEST: 
SCANIA V8 S 650

A�er being named the International Truck of the Year,
the all-new F-MAX is ready to hit the road internationally.
Now, it’s time to carry this great honour on the roads of
Europe and around the world. 

PROUDLY CARRYING

TRUCKS

Ford Trucks
Sharing the load
www.fordtrucks.com.tr
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