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renault-trucks.be

RENAULT TRUCKS
T HIGH 2020
DROOM WEG BIJ 
DE GROTE RUIMTES

NIEUWE OPBERGMOGELIJKHEDEN

GROTE CAPACITEIT

BEPROEFD COMFORT VOOR LANGE AFSTANDEN.
Een dashboard in carbon, een zwarte lederen zetelbekleding, een grijze 
hemelbekleding en een gepersonaliseerde uitvoering in koetswerkkleur aan de 
voorzijde en de buitenspiegels: het interieur biedt een hoogwaardige afwerking. 
De Renault Trucks T High 2020 biedt drie afgesloten opbergkoffers met een totale 
capaciteit van 221 liter. Met zijn Euro 6 step D-motor, zijn ‘map-based’ Optivision-
systeem van de jongste generatie met geïntegreerde database en zijn adaptieve 
snelheidsregelaar ‘Eco Cruise Control’ biedt hij zijn bestuurder zelfs tijdens lange 
ritten een maximaal rijcomfort.

Reserveer uw proefrit op renault-trucks.be
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We zijn met te weinig…
Deze Transporama heeft een ander uitzicht gekregen met een opgefriste lay-out. 

Stap voor stap gaan we dit jaar de look van het magazine onder handen nemen. 

De foto’s worden groter en de kwaliteit van de beelden zou nog een stap moeten 

verbeteren. Kortom, u zal het merken zodra er een nieuwe editie van Transporama 

bij u in de brievenbus valt, of wanneer u het magazine in de dagbladhandel, het 

tankstation of elders koopt.

Terwijl de economie blijft groeien, neemt het aantal knelpuntberoepen toe. 

Vrachtwagenchauffeur staat al sinds jaren in de absolute top van vacatures die 

moeilijk of niet ingevuld kunnen worden. Het beroep van chauffeur leverde ooit 

een goed loon en een vorm van vrijheid op. Meer was er niet nodig om mensen 

aan te trekken. Nu word je als chauffeur continu opgevolgd (gecontroleerd), door 

planning of dispatching middels boordcomputers of smartphone-applicaties. 

De productiviteit is sterk gestegen, maar zoals in tal van bedrijfstakken heeft 

de koopkracht niet bepaald dezelfde sprong gemaakt. Meet het af aan de 

verantwoordelijkheden van de chauffeur van tegenwoordig, die niet alleen met 

een dure truck onderweg is, maar bovendien voorraden vervoert die niet meer in 

een magazijn worden opgeslagen en over weginfrastructuur moet rijden die niet 

is aangepast aan het verkeersvolume van nu. Je maakt als chauffeur gewoon deel 

uit van de logistieke of productieketen. Dat is geen kleine verantwoordelijkheid, 

maar tegenover die verantwoordelijkheden staat het zeer negatieve imago van 

vrachtwagenchauffeurs in de media en bij uitbreiding in de huidige maatschappij. 

En vanuit dat standpunt is het misschien nog niet zo slecht dat er zo’n groot tekort is. 

Want een beter loon, betere sociale omstandigheden en een gewaardeerd imago 

zijn de eerste voorwaarden om jonge mensen te overtuigen vrachtwagenchauffeur 

te worden.

Wie weet is het tekort aan chauffeurs een hefboom om de sociale voorwaarden en 

het loon te verbeteren.

Hoofdredacteur
Jan Voet
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Peterbilt kiest Meritor als 
leveranciers voor elektrische trucks
Peterbilt kondigde begin februari aan dat 

het een overeenkomst heeft gesloten 

met Meritor, voor de levering van elektrische 

aandrijflijnen. Het gaat om aandrijvingen voor 

de modellen 579EV en 520EV, die allebei “class 

8” zijn, de zwaarste trucks.

Bedoeling is de productie met kleine volumes 

te starten tegen het einde van dit jaar voor de 

579EV, de 520EV zou volgen in 2021.

Bij PACCAR werd gesteld: “Peterbilt loopt 

voorop in de elektrificatie van vrachtwagens 

en deze overeenkomst, die niet exclusief is, 

is een ander voorbeeld dat aangeeft dat we 

geloven in elektrische voertuigen,” volgens 
Jason Skoog, vice president van PACCAR en 

general manager van Peterbilt.

NEWS
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 3,57-10,7 L/100KM.  81,2-278 G/KM. (WLTP)
 3,1-9,5 L/100KM.  70-248 G/KM. (NEDC)

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele velgen en/of banden
kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. De afgebeelde voertuigen kunnen afwijken van de vermelde wagens. Contacteer ons voor meer informatie of raadpleeg www.nl.ford.be.

ford.be.

WWW.FORD-ANTWERPEN.BE
WWW.AUTOPOLIS.BE
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VAN

De nieuwe Ford Transit Plug-in Hybrid 

werd met ruime voorsprong verkozen tot 

“Bestelwagen van het Jaar” door een Europese 

jury van 25 gespecialiseerde journalisten. 

Dit is de belangrijkste onderscheiding die 

een bestelwagen kan ontvangen. Ford is de 

eerste bestelwagenconstructeur die kiest 

voor hybride aandrijving, zowel met een 

Transit Plug-in Hybrid (PHEV) als met de 

diesel aangedreven ‘mild hybrid’ (mHEV). De 

jury was gecharmeerd door de aandrijving 

die zowel op het platteland als in de stad 

bruikbaar is. De PHEV kan emissievrij 

rijden, zonder ‘rijbereik-angst’ en zonder 

compromissen te moeten sluiten op het vlak 

van laadruimte of laadvermogen. 

Bovendien werd de Ford Ranger laureaat 

van de tweejaarlijkse International Pick-

Up Award (IPUA).  De Ranger, die ook 

marktleider is in het segment van de 1 tons 

pick-ups in Europa met een marktaandeel 

van ruim 30%, werd door de 18-koppige 

internationale jury omschreven als beste 

all-rounder.  Ter herinnering, de Ranger 

won in 2013 ook reeds de eerste editie 

van de IPUA. Het is ook de eerste maal dat 

eenzelfde merk gelijktijdig beide belangrijke 

onderscheidingen in de wacht sleept. 

Op de foto zien we Peter Bertin, MD van Ford 

Belgium, die de beide trofeeën ontvangt 

uit handen van het Belgische jurylid en 

Transporama-redacteur Leo Van Hoorick.

www.van-of-the-year.com

Ford gelauwerd op het 
Autosalon van Brussel

Jurylid Leo Van Hoorick overhandigt de awards aan Managing Director Peter Bertin van Ford Belgium.

De Transit Custom PHEV heeft een aandrijflijn die zowel in de stad als daarbuiten voordelen oplevert.
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De vernieuwde Fiat Ducato is voortaan 

ook leverbaar met een geavanceerde 

9-traps automaat. Voor het modeljaar 2020 

kan hij nog steeds rekenen op het meest 

uitgebreide gamma wielbases, lengtes en 

hoogtes en op technische eigenschappen – 

laadvermogen, laadvolume en asbelasting – 

die hun gelijke niet kennen in het segment 

van de voorwielaangedreven bestelwagens. 

Het is ook nog steeds het meest populaire 

chassis voor kampeeropbouwen: drie op de 

vier in Europa verkochte kampeerwagens 

hebben een Ducato-onderstel. 

MOTOREN: PRESTATIES EN 
EFFICIËNTIE

Het hele MultiJet 2-gamma is voortaan 

opgebouwd rond de 2.3-liter diesel. Alle 

versies beschikken over een turbocompressor 

met variabele geometrie. Dankzij zijn 

elektronische sturing past de nieuwe turbo 

zich meteen aan het motortoerental en 

de rijstijl aan om op elk moment de juiste 

turbodruk te verzekeren.

De instapversie van de Ducato beschikt over 

een vermogen van 120 pk bij 2.750 t/min en 

een koppel van 320 Nm bij 1.400 t/min in 

combinatie met een handgeschakelde vijfbak. 

Het vermogen en koppel liggen 10 procent 

hoger dan bij de oude 2.0-litermotor. De 

variant met 140 pk bij 3.500 t/min vormt het 

hart van het gamma. Hij toont zich veelzijdig 

en flexibel met een koppel van 350 Nm 

(+9% in vergelijking met de 130 MultiJet) bij 

nauwelijks 1.400 t/min en is leverbaar met 

een zesbak of de nieuwe ‘9Speed'-automaat. 

Superieure prestaties typeren de versie met 

160 pk bij 3.500 t/min, die in combinatie met de 

automatische transmissie tot 400 Nm bij 1.500 

t/min levert. Helemaal bovenaan het gamma 

staat de 2.3 MultiJet met een vermogen van 

180 pk bij 3.500 t/min en een koppel van 400 

Nm met de handgeschakelde versnellingsbak 

en 450 Nm met de nieuwe automaat - een 

stijging met 12% in vergelijking met het 

vorige model. Dat maakt deze motor tot de 

Fiat Ducato 2020 : met 
9-traps automaat

VAN

We reden met de 160 pk sterke variant van de 2,3 liter motor.

De 9-traps automatische versnellingsbak werkt uitstekend.

De instap in deze Ducato is goed, bij het rijden kan je alles goed in de gaten houden in de 
uitstekende spiegels.
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Fraikin levert voertuigen 
in de juiste uitvoering 
die perfect bij 
uw activiteit aansluiten

Fraikin verlaagt uw 
algemene bedrijfkosten 

naar gelang 
uw reëel gebruik

Fraikin werkt 
multimerk:  

gegarandeerd een 
objectief advies 0 1 00    % STRESS     % SUCCESS 

Ecologisch en 
economisch denken 

gaat bij Fraikin
hand in hand

Fraikin biedt een 360˚ service die er voor zorgt dat u zich 100% - en dit met 
0% stress - bezig houdt met dat waar u goed in bent: uw klant voorzien van 
de beste service. 
Ondertussen zorgen wij voor uw wagenpark, het onderhoud ervan, alle keu-
ringen, bandencontroles, administratie van boetes, garanties, schades, 
verzekeringen, verkeersbelasting en onderhandelingen met leveranciers. 
Kortom: u kan zich concentreren op een kwalitatief transport en Fraikin 
bespaart u kostbare tijd en geld. 

Tel 02 257 17 60
www.fraikin.be

De Fraikin 360° service 
laat toe dat u met 
0% stress 100% bezig 
kan zijn met  uw vak

referentie in zijn klasse wat koppel betreft.

Natuurlijk is ook de Natural Power-versie 

weer van de partij. De methaanmotor (CNG) 

met een cilinderinhoud van 3.000 cm³ levert 

een maximumvermogen van 136 pk bij 2.730 

t/min en een koppel van 350 Nm bij 1.500 t/

min, en bevestigt het engagement van Fiat 

Professional voor de ontwikkeling van deze 

alternatieve brandstof. De Ducato 140 Natural 

Power maakt namelijk deel uit van een heel 

gamma bedrijfsvoertuigen op gas, gaande van 

bestelwagens op basis van personenwagens 

tot de Fiorino en de Doblò met korte en lange 

wielbasis. Een volledig elektrische versie is 

voor binnenkort. 

‘9SPEED’-AUTOMAAT

We kregen de gelegenheid om reeds kort 

kennis te maken met de jongste Ducato, in casu 

een 160 pk model met de nieuwe automaat. 

Die biedt de keuze tussen drie verschillende 

rijmodi: Normal, Eco (met energiezuinige 

en iets tragere schakelstrategie) en Power 

(snelle respons maar hogere toerentallen). 

Er is ook keuze tussen volautomaat - 

stand ‘D’ (Drive) – waarbij de bak zelf de 

ideale versnelling kiest in functie van de 

omstandigheden (snelheid, belasting, 

hellingsgraad) en de Autostick-modus. Die 

wordt geactiveerd door de versnellingspook 

naar links te schuiven en vervolgens 

voorwaarts of achterwaarts te bewegen 

om te schakelen. Dat is handig in moeilijke 

omstandigheden zoals bergachtig terrein 

of wanneer een aanhangwagen wordt 

getrokken. 

De positie achter het stuur is goed, maar 

de leesbaarheid van het dashboard is niet 

altijd optimaal. We waren zeer te spreken 

over de chauffeurstoel, maar de passagier 

moet het met heel wat minder stellen, en 

ook de beenruimte van de passagiers is 

enigszins beperkt door het lage dashboard 

en handschoenvak. Akoestisch is er nog wat 

werk aan de winkel, wij vonden de motor 

behoorlijk rumoering. Goede punten voor de 

handgreep in het plafond voor de centrale 

passagier, en op de A-stijl voor chauffeur en 

bijrijder. Ook kleerhaakjes zijn niet vergeten.  

De Ducato MJ2020 is standaard uitgerust met 

het EcoPack, dat de meest geavanceerde 

milieutechnologieën verenigt. Zo omvat het 

EcoPack een Start/Stop-systeem met slimme 

alternator, een elektronisch gestuurde 

brandstofpomp die minder energie verbruikt 

en een efficiëntere verbranding verzekert, 

alsook een ECO-schakelaar die de bestuurder 

helpt om brandstof te besparen. 

De nieuwe Ducato is volgens Fiat in elk opzicht 

de beste Ducato ooit. Het nieuwe gamma 

omvat namelijk de meest geavanceerde 

rijhulpsystemen om bestuurders een totale 

360°-controle te bieden.

Een nieuw infotainmentsysteem is nu 

beschikbaar en omvat een 7”-aanraakscherm 

van Mopar®, een USB-poort en een radio 

met DAB-tuner. Bestuurders kunnen zelfs de 

afmetingen en uitvoering van het voertuig 

ingeven zodat het navigatiesysteem te 

smalle of te lage doorgangen kan vermijden. 

Een echte professionele voorziening, 

die zich tot beroepsgebruikers en 

kampeerwagenbestuurders richt. Het nieuwe 

systeem heeft een geïntegreerde Apple 

CarPlay-functie en is compatibel met Android 

Auto™. 

Leo Van Hoorick

Jurylid International Van of the Year

De Carplay werkt uitstekend op het Fiat-systeem.De afwerking van het interieur is correct, maar blijft achter op een aantal concurrenten.

NEWS

Gheeraert Transport en Eraltrans 
slaan de handen in elkaar

Gheeraert Transport uit Loppem, specialist 

in transporten met een meerwaarde, 

nam op 1 januari 2020 het handelsfonds en 

de medewerkers over van Eraltrans (Groep 

Hendrickx) uit Sint-Truiden. 

“We verwachten dat de transportsector in 

de toekomst zal blijven veranderen. Een 

expansiestrategie is nodig om te kunnen 

blijven innoveren en investeren in de 

toekomst. Deze strategische overname past in 

onze groeistrategie en biedt schaalvoordelen 

voor beide bedrijven, ” getuigen Peter (43) en 

Stijn (41) Gheeraert.

De actieve familiale aandeelhouders van 

Eraltrans gingen zelf op zoek naar een 

partij om de continuïteit van hun bedrijf te 

waarborgen voor zowel medewerkers als 

klanten.

De activiteiten worden het eerste jaar nog 

voortgezet onder de huidige bedrijfsnaam 

Eraltrans.

De 20 kantoor- en magazijnmedewerkers en 

een 40-tal trailers worden overgenomen door 

Gheeraert Transport. 

Eric Hendrickx, bestuurder van Eraltrans: “Wij 

voelen ons goed bij de toekomstvisie van 

Gheeraert Transport en zijn overtuigd dat ze 

de beste partij is om klantgericht te handelen 

en de verdere werking van ons bedrijf te 

garanderen. Zelf blijf ik als Head of Sales 

actief meewerken aan hun groeiverhaal. 

Mijn kinderen Pieter en Jonas en mijn broers 

kinderen Michael en Kristina blijven samen 

met onze andere partners garant staan voor 

het uitvoeren van de transport opdrachten. ”

Jérôme Vandenbussche, distributie & 

warehouse manager bij Gheeraert, kan zo 

een grotere geografische dekking en hogere 

dropfrequentie voor distributieklanten in de 

Benelux aanbieden.

“Naast  Loppem  en  Zwijnaarde  kunnen we 

met de extra distributiehubs in  Sint-Truiden, 

Vilvoorde en Beernem  kilometers/uitstoot 

verminderen en files vermijden wat goed 

is voor het milieu, we zijn ook in staat om 

zo tijdig in te spelen op de energietransitie 

voor distributie in steden. De overname biedt 

schaalvoordelen voor beide bedrijven en 

maakt verdere uitbreiding en innovatie in 

onze distributiewerking mogelijk.”
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VAN

Lange duur test: 
Citroën Berlingo XL
Een zwarte Berlingo, met 7 zitplaatsen 

die met een XL-titel door het leven gaat. 

Citroën is misschien niet de uitvinder van de 

volumewagens, in het betaalbare segment 

van deze populaire voertuigen kan je niet om 

het merk met de dubbele chevron heen. 

Meer dan reden genoeg voor een uitgebreide 

test met deze Berlingo met lange wielbasis.

Met een aandrijflijn, opgetrokken uit een 

130 pk sterke diesel, gekoppeld aan een 

zeer soepel schakelende manuele zesbak, 

kan deze Berlingo vlot uit de voeten. Ook 

als je 7 passagiers en bagage meeneemt, 

trapt deze Fransman niet snel op zijn adem. 

We hebben voor deze “ludospace” trouwens 

met een bescheidenere uitvoering van de 

Berlingo gereden, in bestelwagenuitvoering. 

Ook toen waren we onder de indruk van het 

rijgedrag: vlot met de verkeersstroom mee, 

een goed schakelende versnellingsbak en 

vooral een aangenaam laag verbruik. De XL 

liet een verbruik van 5,7 l/100 km optekenen, 

een fraai cijfer gezien de inzet en het 

formaat van de wagen. De Berlingo is bij alle 

snelheden aangenaam stil. Wie de wagen 

niet continu als zeven-zitter wil gebruiken, 

kan de achterste zetels in portefeuillestand 

zetten: dan worden ze dubbel geplooid tegen 

de rug van de middelste zitrij. Je beschikt dan 

over een erg bruikbare kofferruimte onder 

de oprolbare bagageafdekking. De twee 

achterste zitplaatsen weghalen is een koud 

kunstje, ook al zijn ze vrij zwaar. Terugzetten 

is makkelijk, maar je moet wel rekening 

houden met het feit dat er een verschil is 

tussen de linker- en rechter achterzetel. 

De achterste zitplaatsen zijn trouwens ook 

door volwassen te gebruiken, ook al zit je 

relatief hoog met je knieën.

In de Berlingo zelf staat het interieur bol van 

handige vondsten, vooral om spullen op te 

bergen. De afwerking is zonder meer goed, 

ook al voeren kunststoffen de boventoon 

in het interieur. Alles voelt erg degelijk en 

aangenaam aan.

Leuk is ook dat het navigatiesysteem de 

prijs voor een liter Diesel aangeeft in de 

pompstations in de buurt van de plaats waar 

je rijdt. We hebben er geregeld op gelet 

en het systeem nooit op een fout kunnen 

betrappen.

Jan Voet

Jurylid International Truck of the Year

De XL is 35 cm langer dan de standaard Berlingo. Dat levert een berg meer bruikbare ruimte op zonder dat de wagen te groot wordt in de stad.

Het verbruik van deze grote Fransman is aangenaam laag uitgevallen tijdens de testweken.

Achterste zitplaatsen uitnemen en alles platleggen, je merkt dat de Berlingo zijn genen deelt met een 
bedrijfsvoertuig.
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MAN op nieuwe 
wegen: ambulances 
en ziekenvervoer
Met de komst van de TGE kan MAN nieuwe 

wegen inslaan zoals het aanbieden van 

ambulances. Nu heeft MAN wel al heel wat 

kennis en ervaring met interventievoertuigen 

en brandweerwagens, maar ambulances zijn 

toch een compleet nieuw segment. MAN 

heeft hiervoor de firma Ambuland in de arm 

genomen om de klanten een product met de 

kwaliteit van een MAN te garanderen. 

Nu MAN, dankzij de samenwerking 

met concernpartner Volkswagen, ook in 

het segment lichte bedrijfsvoertuigen 

opereert, kunnen er nieuwe segmenten 

aangeboord worden. Zo’n nieuw en 

interessant segment zijn ambulances en 

voertuigen voor ziekenvervoer. Het idee 

daarbij is om de klanten een kant en klaar 

voertuig te kunnen leveren dat volledig 

door het MAN-dealernetwerk kan worden 

onderhouden. Klanten hebben dus slechts 

één gesprekspartner, hun dealer en moeten 

niet zelf op zoek naar een gespecialiseerde 

ombouwer.

MAN Truck & Bus België ging hiervoor 

een samenwerking aan met Ambuland, 

de Belgische vertegenwoordiging van de 

Spaanse constructeur Rodriguez Lopez Auto of 

kortweg RLA. 

GERICHT OP DE BELGISCHE MARKT

RLA bouwt al meer dan dertig jaar 

ambulances en gespecialiseerde voertuigen 

op basis van lichte bedrijfsvoertuigen. De 

nadruk ligt daarbij op maatwerk. Zo zijn ook 

de voertuigen van MAN/Ambuland volledig 

ontwikkeld voor en afgestemd op de Belgische 

markt en de eisen die de Belgische klanten 

stellen aan dergelijke voertuigen. RLA heeft 

een productiecapaciteit van ongeveer 1500 

voertuigen per jaar in de zich over 18.000 m2 

uitstrekkende productiehallen van de fabriek 

in Ourense, Spanje. Het bedrijf heeft nog een 

tweede productiesite in Colombia van waaruit 

de Zuid-Amerikaanse markt bewerkt wordt.

Het basisgamma van RLA omvat reeds 800 

verschillende modellen, die naar wens 

kunnen aangepast worden aan de lokale 

gebruikseisen. Dat omvat ambulances voor 

snelle interventiediensten (C-Type, B-Type) 

en ambulances voor ziekenvervoer (A2 Type). 

Daarnaast realiseert RLA nog een aantal 

speciale opbouwvarianten, zoals voertuigen 

voor snelle interventie bij rampen en 

ongevallen, militaire ambulances, mobiele 

operatiekamers en politievoertuigen.

EUROPESE HOMOLOGATIE

“Rodriguez Lopez Auto heeft meer dan dertig 

jaar ervaring met dit soort voertuigen.”, vertelt 

Adriaan Murre, zaakvoerder van Ambuland. 

“Zij gebruiken 90% componenten die in eigen 

beheer of in de directe omgeving worden 

geproduceerd. Er is trouwens in de groep 

een afdeling die zich volledig concentreert op 

producten voor ambulances en ziekenzorg. 

Hierdoor kunnen zij een zeer hoge kwaliteit 

en goede after-sales bieden. Alle voertuigen 

van RLA hebben een Europese homologatie 

en de ambulances worden afgeleverd met 

een tweede fase COC voor de ombouw en 

kunnen direct in België worden ingeschreven. 

Wij geven bovendien een garantie op zowel 

het voertuig als de ombouw van 2 jaar met 

een kilometerbeperking van 120.000 km.”

Dankzij heel wat gewichtbesparende 

maatregelen kan de MAN TGE met een 

MTM van 3500 kg geleverd worden met 

een eigengewicht van 3000 kg, zelfs met 

de zwaarste motor en een automatische 

versnellingsbak. De ambulances kunnen dus 

altijd bestuurd worden door een chauffeur 

met een B/BE rijbewijs.

Interessant is dat ook de 100% elektrische 

eTGE kan omgebouwd worden tot een 

ambulance met een MTM van 3500 kg. Het 

rijbereik bedraagt dan 173 km (NEDC) en het 

voertuig kan ingezet worden in alle lage-

emissiezones. 

Alle voertuigen zijn voorzien van een hi-tech 

CANBUS-systeem (Carla 4.0), dat door RLA zelf 

is ontworpen en gebouwd. Dat garandeert 

moeiteloze aansluitingen en het beheer van 

alle instellingen voor onder meer verlichting 

en temperatuur door middel van touchscreens 

in de cabine.

“Ambulances zijn een zeer gespecialiseerd 

segment met uiterst veeleisende klanten.”, 

vult Marc De Baerdemaeker, Managing 

Director van MAN Truck & Bus, nog aan. “Wij 

zijn blij dat we met Ambuland en Rodriguez 

Lopez Auto, partners gevonden hebben die 

specialisten zijn op dit gebied en we op die 

manier onze klanten een kwaliteitsvoertuig 

kunnen aanbieden op basis van onze TGE en 

eTGE met Europese homologatie.”

Hendrik De Spiegelaere

De samenwerking van MAN en Ambuland leverde ook deze ambulance voor ziekenvervoer op.

VAN

De MAN TGE B met ambulance ombouw door Rodriguez Lopez Auto.
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DAF: elektrisch succes
Met de elektrische versie van de CF kan 

DAF een meevaller optekenen. De tests 

met de eerste generatie van de CF Electric bij 

klanten leveren veelbelovende resultaten op, 

zodat de tweede generatie van de CF Electric 

zal worden gelanceerd.

De CF Electric reed ondertussen al 150.000 

km. In totaal werden 6 trucks bij klanten 

neergezet om er praktijkervaring op te doen. 

De CF Electric kan vanaf nu in beperkte 

aantallen worden verkocht. Reden genoeg om 

de wagens een nieuw dashboard en nieuwe 

software te geven. Volgens DAF zal de CF 

Electric voorlopig niet de verkoopsstatistieken 

gaan aanvoeren. Er wordt gedacht aan een 

paar tientallen trucks per jaar. De CF Electric 

trekker zal eerst in Nederland, België en 

de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen 

aangeboden worden. Afhankelijk van de 

markt zal verkoop in andere delen van Europa 

worden overwogen.

Voor de klanten was de inzet van de 

elektrische CF een manier om bij te leren over 

de elektrische truck en vooral het gebruik 

ervan. In de eerste weken werd maar een deel 

van de beschikbare 100 km rijbereik gebruikt. 

Momenteel rijden een paar klanten al 250 

km per dag met de wagen, in twee shiften. 

De accu’s kunnen snel worden geladen: in 30 

minuten zijn ze weer vol. Jumbo, Simon Loos 

en Tinie Manders Transport uit Nederland 

en Rhenus Group uit Duitsland hebben een 

CF Electric in hun vloot. Bij onder meer Tinie 

Manders wordt de elektrische truck zeer 

intensief ingezet: de trekker heeft al meer 

dan 30.000 kilometer op de teller en rijdt 7 

dagen per week van zes uur in de ochtend tot 

middernacht. Het zijn voornamelijk kortere 

ritten in de regio Eindhoven.

Bij Tinie Manders stellen ze wel dat je 

anders moet nadenken over de inzet van 

een elektrische truck. Het traject moet bij de 

wagen passen en het is vooral belangrijk dat 

er moet worden kunnen opgeladen tijdens 

het laden en lossen. Niet evident, want een 

snellaadpaal kost al gauw 200.000 euro. Niet 

iedere supermarktuitbater is in staat zo’n 

paal neer te zetten, veel hangt af van de 

elektrische infrastructuur ter plaatse. Als die 

moet worden aangepast, loopt de prijs nog 

verder op…

MUSEUM

8 november vorig jaar werd het DAF-museum 

officieel opnieuw geopend. De ruimte van 

het museum werd met 1.100 vierkante meter 

uitgebreid, wat er in de praktijk op neer 

komt dat er een erg grote hal is bijgekomen. 

Momenteel wordt er nog gewerkt aan de 

nieuwe inrichting van het museum, maar de 

extra ruimte is duidelijk meer dan welkom. 

Vroeger stonden nogal wat voertuigen te 

dicht bij elkaar.

Het DAF-museum ontvangt ieder jaar 60.000 

bezoekers en wordt gerund door een ploeg 

van 160 vrijwilligers. Bedoeling is door te 

groeien naar 80.000 bezoekers per jaar.

Jan Voet

Jurylid International Truck of the Year

De aandrijflijn van de CF Electric is afkomstig van VDL.

Het rijbereik van 100 km maakt er een ideale distributietruck van.

Een fikse uitbreiding van 1.100 vierkante meter voor het DAF-museum.
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Licht gamma MAN zet 
nieuwe norm

Met de TGE heeft MAN een nieuw 

argument om kopers te overtuigen 

voor het merk met de leeuw te kiezen. Maar 

niet alleen deze grote bestelwagen zet het 

Duitse merk op de kaart. We reden recent 

met de vernieuwde D 08 motoren in de TGL 

en TGE en zagen dat het goed was.

De testritten waren eerder kort en allemaal 

rond München, maar dat spiegelt eigenlijk 

wel goed af hoe nogal wat van deze wagens 

worden ingezet: een korte rit van de thuisbasis 

naar de klant, met een deel autosnelweg, 

nogal wat kleinere wegen en een flink stuk 

stadsverkeer.

MAN en Scania behoren beide tot het Traton-

concern, waartoe ook de bedrijfsvoertuigen 

van Volkswagen worden gerekend. Maar 

de TGE is meer dan gewoon de Crafter van 

halfbroer VW met andere badges. MAN 

drukt zijn stempel op de TGE, alleen door 

een veelvoud van zware versies van meer 

dan 3,5 ton GVW aan te bieden. En er zijn 

nog verschillen: MAN verkoopt van de TGE 

merkelijk meer chassis-cabine en chassis 

dubbele cabine uitvoeringen: respectievelijk 

21 % en 9 % van de totale verkoop. Ook de 

opbouwen verlopen voor een groot deel via 

MAN: 73 % van de klanten laten hun wagen 

opbouwen of inrichten via de MAN-dealer, 

zodat de TGE af fabriek wordt geleverd met de 

gevraagde carrosserie. Klanten stellen ook het 

grote aantal varianten en vooral aandrijflijnen 

op prijs. De TGE is beschikbaar van 3 tot 4 

ton met voorwielaandrijving, van 3 tot 4 met 

vierwielaandrijving. De zwaarste uitvoeringen 

hebben achterwielaandrijving en zetten 

3,5 tot 5,5 ton op de weegschaal. MAN kan 

bovendien bij Volkswagen beroep doen op 

tal van hulp- en assistentiesystemen. Denk 

daarbij aan parkeerhulp, achteruitrijcamera, 

trailerstuursystemen… nogal wat van deze 

oplossingen zijn vooral handig voor mensen 

die niet vaak met een bestelwagen rijden, of 

voor mensen die geregeld in nauwe hoekjes 

en gaatjes moeten parkeren.

MET DE TGE RIJDEN

De testwagens die ter beschikking stonden, 

waren allemaal voorzien van een stevige 

ballast, zodat we een goed idee kregen van 

de mogelijkheden van de TGE. Het eerste wat 

opvalt als je aan boord komt, is het niveau 

van de afwerking. Nu hebben in de voorbije 

jaren wel meer bestelwagenbouwers mooie 

boordplanken neergezet in hun nieuwe 

producten, maar de TGE zet, zeker als er in 

de optielijst zaken zijn aangevinkt, toch een 

nieuwe norm neer. De aandrijving van de TGE 

is de taak van een twee liter grote viercilinder 

diesel. Dat lijkt misschien bescheiden, maar 

ook met de 5,5 tonsvariant konden we heel 

vlot mee met de verkeersstroom om niet te 

zeggen dat je af en toe uit je doppen moet 

kijken om niet te snel te rijden. De TGE stuurt 

erg goed, met veel feedback, ook in de 

zware versies. De instap is typisch voor dit 

type bestelwagen: voor de chauffeur zit de 

wielkast op een of andere manier altijd wel 

Met de TGE heeft MAN al stevige verkoopcijfers laten optekenen.

Het merk met de leeuw verkoopt veel gesloten bestelwagens, maar het percentage chassis-cabines ligt verhoudingsgewijs erg hoog.
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een beetje in de weg.

De gesloten bestelwagen had een inrichting 

van Sortimo. Opvallend aan deze TGE was de 

bedrijfsstilte. De bestelwagen liet nauwelijks 

iets van zich horen, terwijl ook de inrichting 

van Sortimo voorkwam dat gerammel uit de 

laadruimte klonk.

D 08

Bij MAN hebben ze een naam hoog te 

houden in de ontwikkeling en evolutie van 

dieselmotoren. Met de nieuwe D 08 reeks 

wordt dat verdergezet. De motor heeft 

een brandstoffilter met twee stappen, 

wat koude starts makkelijker maakt. De 

intelligente alternator neemt zo weinig 

mogelijk vermogen af, net als de compressor 

en andere aggregaten. Het gevolg is meer 

power voor de aandrijflijn en een lager 

verbruik. De betere filters laten ook langere 

onderhoudsintervallen toe, van 12 tot 18 

maanden. De D 08 van 4,6 liter komt in twee 

varianten, een 4 cilinder die 160, 180 of 220 

pk levert, met een trekkracht van 600, 750 of 

850 Nm. Vooral dat hoge koppel maakt hier 

een zeer vlotte krachtbron van. We reden met 

een TGL met dubbele cabine en die wagen 

reed haast als een grote bestelwagen. Enige 

punt van kritiek was de geautomatiseerde 

TipMatic 6 van ZF, die soms de tijd nam om 

van gang te wisselen. De nieuwe TGL kan 

door de lichtere motor nu ook als 7,5 tonner 

met een eigen gewicht van 3,5 ton worden 

aangeboden.

De zwaardere en krachtigere variant van de D 

08 heeft 6 cilinders, een inhoud van 6,9 liter 

en is goed voor 250, 290 of 320 pk. Het koppel 

is stevig, respectievelijk 1.050, 1.150 of 1.250 

Nm. De laatste variant zou perfect kunnen 

gebruiken voor een lichte trekker.

De TGM met deze motor profiteert van het 

lagere gewicht van de aandrijflijn, waardoor 

de truck beter stuurt. De wagen kan met 4x2, 

4x4, 6x2 en 6x4 onderstellen. De zescilinder 

wordt altijd aan de redelijk briljante Traxon 

van ZF gekoppeld, de TipMatic 12 in MAN-

jargon.

Jan Voet

Jurylid International Truck of the Year

Deze 5,5tonner met driezijdige kipper rijdt erg vlot. De inrichting van Sortimo is een toonbeeld van afwerkingskwaliteit.

De TGL met dubbele cabine: de D 0834 viercilinder maakt hier een erg vlotte truck van.

NEWS

Matexpo Demo Days : nieuwe 
locatie
Met nog iets meer dan 7 maanden te 

gaan voor de 2e editie van Demo Days, 

heeft de organisatie de beslissing genomen 

om uit te wijken naar een nieuwe locatie 

op het industrieterrein ‘Polaris’ in Beloeil en 

Péruwelz en dit vanwege organisatorische 

redenen. Demo Days zal op 5 en 6 september 

dan ook plaatsvinden op deze nieuw 

aangelegde industriezone vlakbij afrit 29 van 

de E42. 

De zone Polaris is een voorbeeld van hoe 

een industriezone er in de toekomst zal gaan 

uitzien: ruimte voor voetgangers en fietsers, 

plaats voor windmolens en een bijzonder 

vlotte verbinding met hoofdwegen en een 

snelweg voor minimale mobiliteitsimpact op 

de omgeving. Dit past volledig in de filosofie 

van een beurs als Demo Days en grote broer 

Matexpo: ook hier wordt ingezet op mobiliteit 

en duurzaamheid. Exposanten zijn er dan ook 

steeds snel bij om de modernste technieken 

en allernieuwste machines te tonen: hybride, 

elektrisch, motoren met een bijzonder laag 

verbruik, 3D en lasertechnologie die leiden tot 

minder draaiuren voor hetzelfde resultaat,... 

Dat zal allemaal te zien zijn tijdens Demo 

Days. 

Bovendien zal de organisatie er zelf op 

toezien om de ecologische impact tot een 

minimum te herleiden, door zoveel mogelijk 

op een duurzame manier en met duurzame 

materialen te werken. Matexpo en Demo 

Days maken er al jaren een punt van om op 

die manier te werken. 

In totaal is er op de site Polaris een ruimte 

van meer dan 20ha ter beschikking van de 

exposanten. Dat is een aanzienlijke stijging 

ten opzichte van 2018 en betekent dus meer 

ruimte om de machines en vrachtwagens 

maximaal te demonstreren. 
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Nederlandse proef 
met Super Eco 
Combi 
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Een modulair transport-
systeem dat 40% minder 

ruimte op de weg inneemt 
en maar liefst 27% minder 
CO2 uitstoot, bestaat dat? 
Jazeker, dat heet een Super 
EcoCombi. Een concept dat 
in Scandinavië en Spanje al 
getest wordt. De volgende 
stap is dat ook in Nederland 
deze 32 meter lange 
combinaties de weg op gaan. 
Met meer laadvermogen en 

beduidend lagere aslasten 
lijkt dit dé transportoplossing 
voor een duurzame toekomst.

Europa zucht onder de toe-
nemende welvaart en het 
transport van goederen wat 
daarbij hoort. Wegtransport 
is en blijft de meest efficiënte 
en flexibele oplossing, 
ook in de toekomst. En 
natuurlijk kan het spoor of 
de binnenvaart een deel 

voor zijn rekening nemen, 
maar daar is de capaciteit 
beperkt. Bovendien is 
de verwachting dat de 
spoorwegen steeds meer 
passagiers te verwerken 
krijgen vanuit de luchtvaart 
over relatief korte afstanden. 
Dat betekent dat we slimmer 
met het wegtransport en de 
capaciteit van de wegen om 
moeten gaan. 

Voor de chauffeurs is het verschil tussen een 25,25 m of 32 m lange combinatie niet zo groot.
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ECOCOMBI
Twintig jaar geleden werd er in Nederland 

al begonnen met de eerste EcoCombi of LZV 

proeven. Inmiddels zijn die 25,25 meter lange 

combinaties in grote delen van Europa een 

bekend concept. Helaas zitten de verschillende 

landen nog niet op één lijn voor wat betreft 

de gewichten maar inmiddels is er een start 

gemaakt met het grensoverschrijdende 

verkeer met deze combinaties. Ritten tussen 

Nederland, België, Duitsland en Scandinavië 

kunnen onder voorwaarden al worden 

uitgevoerd, al mag officieel de grens nog niet 

overgestoken worden. In de praktijk zijn er 

echter geen problemen aan de grenzen. De 

totaalgewichten lopen uiteen tussen de 60 

ton en 40 ton, waarbij dat laatste eigenlijk 

maar weinig bijdraagt aan een grootscheepse 

inzet. De, met name Duitse vrees voor de 

infrastructuur is ongegrond, aangezien de 

aslasten van een EcoCombi altijd lager zijn dan 

die van een reguliere combinatie. Met zestig 

ton is de 25,25 meter lange EcoCombi een heel 

mooi alternatief waarbij met name het milieu 

de grote winnaar is. Voor de goede orde, alleen 

in Nederland rijden op dit moment al 2.100 

EcoCombi’s in met name het binnenlandse 

transport. Deze combinaties besparen op 

jaarbasis alleen al in Nederland ruim een kwart 

miljoen ritten. Dat heeft niet alleen gunstige 

gevolgen voor het milieu, maar ook voor de 

congestie. Minder trucks op de weg betekent 

tevens minder veiligheidsrisico’s. Dit effect 

wordt nog versterkt doordat er aanvullende 

veiligheidseisen zijn en hoger opgeleide 

chauffeurs.

SUPER ECOCOMBI

De Super EcoCombi is de volgende stap naar 

nog duurzamer wegtransport. Een normale 

EcoCombi neemt anderhalf keer zo veel 

goederen mee als een standaard oplegger. 

De Super EcoCombi neemt op zijn beurt zelfs 

twee keer zoveel mee. Op het gebied van CO2-

reductie stoot de Super EcoCombi maar liefst 
De test is er in de eerste plaats om te kijken of de wagens geschikt zijn 
voor het Nederlandse wegennet.
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27% minder uit. Groot bijkomend voordeel is 

dat de Super EcoCombi 40% minder ruimte 

in neemt op de weg, en dat scheelt files! 

Verder is het eenvoudiger om ook andere 

modaliteiten in te zetten doordat er met twee 

standaard opleggers gewerkt wordt. Bij een 

Super EcoCombi wordt er gebruik gemaakt 

van een standaard trekker met een versterkte 

oplegger met een vangmuil koppeling. Daar 

wordt een dolly aangekoppeld met daarop 

een tweede, standaard 13.60 meter lange 

oplegger. Hierdoor ontstaat er een combinatie 

met een totale lengte van 32 meter. In 

Zweden, Finland en in Spanje rijden deze 

combinaties al in een proef. Nederland is het 

volgende land waar proeven van start gaan. 

Het totaalgewicht is voorlopig bepaald op 72 

ton, verdeeld over elf assen. Dat betekent 

een gemiddelde aslast van slechts 6,5 ton. Ter 

vergelijking, bij een reguliere 40 tons trekker 

met oplegger op vijf assen is dat 8 ton. Een 

groot voordeel van de Super EcoCombi is 

verder dat er een trekker minder nodig is. 

Dat is al snel 7,5 ton minder gewicht op de 

weg. Daarbij komen uiteraard de voordelen 

van minder brandstof, uitstoot en minder 

personeelskosten.

VOORBEELD CO2 BESPARING

Voor een vergelijking gaan we uit van een 

hoeveelheid van 600 kubieke meter te 

vervoeren goederen met een gewicht van 

150 kilo per kuub. Volumineuze lading dus, 

denk aan koelkasten, chips of toiletpapier. 

Als we die hoeveelheid met standaard 

opleggers vervoeren dan zijn daar zes van 

nodig, met evenveel trekkers. Doen we dat 

met EcoCombi’s dan zijn daar maar vier van 

nodig. Dat scheelt 15% aan CO2 emissies. 

Bovendien nemen die vier combinaties geen 

500 meter maar slechts 368 meter wegdek in 

beslag. Als we Super EcoCombi’s inzetten dan 

volstaan drie combinaties. Dat is ten opzichte 

van de standaard trailers een CO2 besparing 

van 27%. Als we dan kijken naar de plaats op 

de weg dan hebben deze drie combinaties 

slechts 296 meter wegdek nodig. Dat scheelt 

dus ook meteen in de file’s, vooral als er met 

venstertijden wordt gewerkt. Overigens is er op 

een hele eenvoudige manier nog veel meer CO2 

besparing mogelijk door gebruik te maken van 

Bio LNG of HVO.

AANVULLENDE EISEN

De testen zullen uitwijzen of de combinaties 

inzetbaar zijn op het Nederlandse snelwegnet. 

En natuurlijk worden er aparte eisen gesteld aan 

de parkeerplaatsen. Zoals er nu speciale plekken 

zijn voor exceptioneel transport zo kan dat ook 

voor de Super EcoCombi gaan gelden. Verder 

moeten de eisen nog gedefinieerd worden naar 

aanleiding van de testperiode. Te denken valt 

aan een vermogenseis die in lijn is met wat nu 

al geldt. De standaard ligt in Europa nu op 7,4 Kw 

(10 pk) per ton, en dat zou voor 72 ton betekenen 

dat er minimaal 533 Kw (725 pk) ingezet zou 

moeten worden. Dat is geen probleem, want 

dergelijke vermogens zijn bij twee merken 

al gewoon leverbaar in Europa. Verder zullen 

er aanvullende veiligheidssystemen verplicht 

worden gesteld en worden er extra eisen 

gesteld aan de vaardigheden van de chauffeur. 

Denk daarbij aan het Nederlandse LZV-certificaat 

en de eis van minimaal vijf jaar ervaring.

EUROPAWIJDE INZET

Voor zover de testen in de Scandinavische landen 

en in Spanje uitwijzen is de Super EcoCombi een 

In Scandinavië werden al behoorlijk wat kilometers gereden met super eco combi’s. De meesturende dolly maakt de draaicirkel kleiner en verhoogt de stabiliteit van het geheel.
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serieus alternatief voor een Europawijde inzet. 

Daarbij moet uiteraard gedacht worden aan 

speciaal aangewezen transitroutes. De inzet 

van dergelijke combinaties scheelt enorm veel 

uitstoot, brandstof en drukte op de weg. Te 

denken valt zelfs aan tijdsloten, waardoor deze 

lange combinaties vooral in de nachtelijke uren 

ingezet worden. Daarmee vormt de inzet een 

nog beter middel tegen verkeerscongestie, want 

wat overdag niet rijdt staat ook niet in de file. 

Toch is het nog een lange weg te gaan voordat 

de 32 meter lange combinaties door heel Europa 

mogen rijden. Eerst zou een land als Duitsland 

de 25,25 meter lange EcoCombi moeten toestaan 

met 60 ton. Daarmee kunnen al enorme 

stappen gemaakt worden qua duurzaamheid. 

En de sleutel ligt voorlopig in Duitsland, want 

dat is een transitoland bij uitstek. In mindere 

mate geldt dat ook voor Frankrijk waar zelfs 

de 25,25 meter lange EcoCombi nog niet wordt 

toegestaan. Hier ligt dan ook een mooie rol voor 

Europa. Overigens is de ACEA, de organisatie van 

truckproducenten een voorstander van langere, 

en meer efficiënte combinaties.

NEDERLANDSE TEST

De test in Nederland begint dit jaar en gaat 

twee jaar duren op een aantal speciale routes 

tussen Rotterdam en Venlo bijvoorbeeld, tussen 

Amsterdam en Maastricht en tussen Breda en 

Groningen. Deelnemers aan de Nederlandse 

Super EcoCombi test zijn Cornelissen Groep, DAF, 

DHL, DPD, Ewals Cargo Care, Getru, Jan de Rijk, 

Koeltrans BV, Peter Appel, Post Kogeko, Scania, 

Simon Loos, TLN, TNO, TRTA, Vos Logistics, Van der 

Wal, Westerman en de ministeries van Verkeer 

en Waterstaat en Milieu en Infrastructuur.

Iep van der Meer

De test in Nederland zal twee jaar duren.
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Scania 
Winterdrive 
2020

TRUCK



35TRANSPORAMA34 TRANSPORAMA

Het is een mooie open-
er van het jaar als je 

tenminste thermisch onder-
goed meebrengt: de Scania 
Winterdrive. Ook al had het 
merk met de griffoen weinig 
nieuws te melden qua 
trucks, een rit met een 60 
tonner door een besneeuwd 
berglandschap blijft alleen al 
voor de beelden een bijzonder 
prettige gebeurtenis.

Toch maar opletten voor wolven of elanden onderweg in de Noorse bergen.
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We hebben deze keer wel met een relatief 

nieuwe truck gereden in de vorm van de R 

540. Die levert ruwweg evenveel vermogen 

en trekkracht als de eenvoudigste V8, maar 

zonder het bijkomende gewicht van twee 

extra cilinders. Logisch, want het gaat om een 

6 in lijn. Wat je wel een beetje mist, is die 

typische roffel van de V8 als je gas geeft.

De ritten zelf zijn relatief kort en bovendien 

vertikte de thermometer om onder nul te 

gaan. Best gevaarlijk op de bevroren wegen, 

want als het net boven het vriespunt is, krijg 

je een laagje water op een laagje ijs. Dat zijn 

bijzonder gladde omstandigheden, zo glad 

dat je echt heel voorzichtig moet zijn. Voor mij 

betekende dat ondermeer een korte, maar 

behoorlijk griezelige uitschuiver met een V8 

met dieplader op een zogenaamde “white 

road”. De Noren delen de wegen op in “black 

road”, die tijdens de winter gewoon worden 

geruimd en gestrooid en white roads, waar je 

maar beter “nordic” winterbanden monteert. 

Bij een korte bocht op een ontdooiende white 

road, besliste de dieplader dat rechtdoor 

blijven bollen toch beter in zijn kraam paste 

en probeerde de trekker over de bogie weg 

te duwen. Snel tegensturen, met dank aan 

de uitstekende feedback in het stuur van 

Scania, en het korte uitstapje werd meteen 

afgevangen. Goed om alert te blijven, dat 

wel…

ANDERE LANDEN, ANDERE 
GEWOONTEN

De gewone wegen waren door het dooiweer 

erg goed te berijden, het asfalt lag er ijsvrij 

en vochtig bij. Wel kregen we de dringende 

vraag om voorzichtig te zijn voor wolven, 

die blijkbaar in de omgeving zaten. Voor 

het vertrek kregen we ook nog kort een 

waarschuwing voor elanden, die eveneens 

in de omgeving waren opgemerkt. “Als je 

een aanrijding echt niet kan vermijden, mik 

dan naar de achterkant van de eland”, wist 

een Scania instructeur ons te vertellen. Geen 

slecht idee, zeker als je naar het gewei van 

een volwassen eland kijkt. Daar is geen 

voorruit tegen opgewassen…

Om over genoeg tractie te kunnen beschikken, 

wordt bij de tandems de niet-aangedreven 

as een beetje gelift. Dan heb je iets van een 

15 à 16 ton op de trekkende as. De Noorse 

politie weet dat ook en doet daar helemaal 

niet moeilijk over.

Jan Voet

Jurylid International Truck of the Year

Scandinavië draait op LZV’s.De prestaties van een V8, jammer genoeg zonder het bijhorende geluid: de R540.
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De wegen lagen er (te) goed bij, behalve de kleine wegen in de bossen, die spekglad waren. Met deze V8 maakten we een korte schuiver op het ijs, zonder gevolgen.

De testvloot is vrij uitgebreid.Met sneeuwkettingen door een meter diepe sneeuw ploegen was ook mogelijk.
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Op sommige wegen wordt grind gestrooid, zodat je voldoende grip krijgt. 
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IVECO gaat in zee met 
Nikola

Begin september was het zover: IVECO, 

Fiat PowerTrain (FPT) en Nikola 

kondigden officieel aan dat ze een joint 

venture opstarten. In gewone mensentaal: 

een samenwerking waarbij zoveel mogelijk 

kennis en kunde worden uitgewisseld om een 

gezamenlijk doel te bereiken. Transporama 

was bij de aankondiging en lette, zoals altijd, 

bijzonder goed op.

IVECO is naar productievolume de kleinste 

van de Europese truckbouwers. Dat heeft 

het bedrijf nochtans nooit tegengehouden 

om een pioniersrol te spelen op tal van 

vlakken. De montage van geautomatiseerde 

versnellingsbakken, downsizing van 

motoren, de Cursor-reeks motoren met 

variabele turbo en tenslotte de brede uitrol 

van aardgaskrachtbronnen: IVECO draaide er 

zijn hand niet voor om. Het is dan ook niet 

onlogisch dat het bedrijf, ooit ontstaan uit de 

fusie van een groot aantal kleinere Europese 

merken zoals Magirus, Unic, OM… vanaf nu 

ernstig aan de weg van de waterstoftrucks 

timmert. Vier jaar geleden toonde IVECO 

trouwens al een studie van een chassis voor 

een trekker op waterstof.

STRATEGISCHE KEUZE

Gerrit Marx speelde in de voorbije jaren een 

grote rol binnen IVECO om de fabrieken en 

productiemethodes te moderniseren en de 

kwaliteit van de voertuigen naar merkelijk 

hoger niveau te tillen. Dat is te merken van 

bij de eerste meters die je bijvoorbeeld met 

een nieuwe S-Way rijdt. De joint venture 

kadert in een verdere uitbouw van die 

strategie. Gerrit Marx vertelde in november 

aan de jury van International Truck of the Year 

dat Iveco door het feit dat ze relatief klein 

zijn, makkelijk in staat is om in te spelen 

op ingrijpende vernieuwingen. Grotere 

ondernemingen zouden het daar moeilijker 

mee hebben omdat ze geneigd zijn langer 

te wachten en eerst de nieuwe technologie 

trachten in te kopen, om te besparen op 

ontwikkelingskosten en het omschakelen van 

de productielijnen. IVECO is kleiner en heeft 

met de productie van gastrucks al bewezen 

dat het snel voor een relatief belangrijke 

verandering kan zorgen. Zeker op de Franse 

en Italiaanse markt zijn CNG of LNG trucks een 

factor van belang geworden.

De joint venture draait dus om een strategische 

optie op de toekomst die IVECO neemt. Omdat 

de Europese instelling miljardenboetes 

opleggen aan automotivebedrijven die 

voertuigen op fossiele brandstoffen blijven 

Een indrukwekkende onthulling voor de Nikola Tre.

TRUCK

Gerrit Marx is overtuigd van de voordelen van waterstof, zeker ten opzichte van batterijen.
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produceren, is het duidelijk dat waterstoftrucks 

de toekomst zijn. Gerrit Marx was dan ook 

erg helder over vrachtwagens op batterijen, 

waar volgens hem geen enkele toekomst 

inzit. De vooruitgang in de ontwikkeling van 

batterijen, die ongeveer ieder jaar opnieuw 

wordt beloofd door de batterijproducenten, 

komt er niet of is veel te langzaam. Een truck 

met een rijbereik van 180 km moet meer 

dan 2 ton aan batterijen meezeulen, een 

wagen die lange afstanden rijdt, zou zijn hele 

nuttige laadvermogen aan batterijen moeten 

opofferen. De oplossing is dan een truck op 

waterstof, die elektrische stroom haalt uit 

waterstof en zuurstof. Het afvalproduct van 

die reactie is zuiver water.

NIKOLA

Nikola toonde in het voorjaar al zijn twee 

studiemodellen voor trucks op waterstof, een 

torpedofront en frontstuurcabine, beide met 

een aandrijflijn op waterstof. Trevor Milton, de 

CEO van Nikola was voor de onthulling van de 

waterstoftruck naar Turijn gekomen om samen 

met de bazen van Iveco en FPT de nieuwe 

wagen te onthullen. Daarbij werden eerder 

straffe uitspraken bepaald niet geschuwd. 

Zo claimde dhr. Milton dat de waarde van 

Nikola op 3 miljard dollar werd geschat. Een 

fiks bedrag, voor een bedrijf dat tot op heden 

vooral een goed idee heeft geproduceerd. 

Want de wagen die in Turijn als de Nikola 

Tre werd voorgesteld aan het publiek, was 

een S-Way zonder brandstofcel, batterijen, 

waterstoftanks en vooral zonder aandrijflijn. 

Niet bepaald een voertuig waarmee je aan 

klantentesten kan beginnen, dus.

Dat betekent echter niet dat het allemaal holle 

slogans zouden zijn. Waterstofaandrijflijnen 

bieden tal van voordelen ten opzichte van 

voertuigen met batterijen. Ook grote spelers, 

zoals Mercedes-Benz, zijn sterk in deze 

technologie geïnteresseerd. Het is dus verre 

van denkbeeldig dat IVECO weer eens een 

pioniersrol op zich neemt…

Jan Voet

Jurylid International Truck of the Year

Trevor Milton stelde in het voorjaar al twee modellen van Nikola voor, maar de Tre lijkt het dichtst bij echte productie te staan.

Voor testen en rijdende Tre’s is het nog minstens 2 jaar wachten.

Het interieur is knap en maakt gebruik van een fraai touchscreen. De afwerking en stroomlijn getuigen van veel aandacht voor details. Dit is de handgreep.

Uiteraard is de boordplank digitaal.



47TRANSPORAMA46 TRANSPORAMA

GTM : nieuwe 
keuringsstraat in 
Antwerpen klaar voor 
gebruik !
Met een nieuwe keuringsstraat in de 

vestiging van GTM in de Antwerpse 

haven, breidt de bekende leverancier van 

trailers en alle daarmee verbonden diensten 

zijn pakket aan services verder uit. De 

ingebruikname van de nieuwe keuringsstraat 

laat toe nog vlotter in te spelen op vragen van 

de klanten, licht Philippe Wouters toe.

Dat de vragen van de klanten ernstig genomen 

worden bij GTM blijkt ook uit het feit dat er 

twee jaar geleden een bijkomende vestiging 

in de Kempen werd geopend. “Dat voorkomt 

TRAILER dat klanten uit de Kempen en Limburg tot 

in de Antwerpse haven moeten rijden,” legt 

dhr. Wouters uit. “Door de voortdurende 

mobiliteitsproblemen op de Antwerpse Ring 

voorkomen we zo een hoop tijdverlies.”

Die klanten kennen al jaren de weg naar 

GTM en zijn actief in heel uiteenlopende 

transportactiviteiten. Het haven 

gerelateerde vervoer vormt een groot 

deel van de klantenbasis maar ook 

transportondernemingen uit de distributie, 

koeltransport, ADR en uitzonderlijk vervoer 

vinden vlot de weg naar GTM. Jaarlijks worden 

meer dan 4.000 getrokken voertuigen bij 

GTM hersteld of onderhouden.

“Op klantenvraag bouwen we ook wagens,” 

legt Philippe Wouters uit. “Vooral in de 

haven is er vraag naar speciale trailers die 

alleen voor een specifieke taak op de kade 

worden gebruikt. We bouwen deze wagen 

soms bij de klant zelf indien zij er de plaats 

en de voorzieningen voor hebben. Lukt dat 

niet, gaan we aan de slag in onze eigen 

werkplaats.”

KEURINGSSTRAAT

Naast het invoerderschap van de chassis 

van HASTRAILER – containerchassis, koel- 

en diepvriesopleggers, grondverzetwagens, 

en andere types trailers - is er ook de 

25-jarige expertise in repair en de verkoop 

van wisselstukken -OEM, A- en B-merken. Op 

die manier vormt de nieuwe keuringsstraat 

een belangrijke uitbreiding van de diensten 

die aan de klanten worden aangeboden in 

Antwerpen.“ “Het feit dat wij hier vanaf nu 

een volwaardige technische keuring kunnen 

aanbieden voor alle soorten getrokken 

voertuigen, levert de klanten een enorme 

tijdsbesparing op. Ze moeten immers niet 

meer – door de files - naar de Noorderlaan, 

Sint-Job, Deurne of Kontich om daar dan nog 

met wachttijden in de keuringscentra te 

zitten.”

De nieuwe keuringsstraat moest natuurlijk 

eerst zelf goedgekeurd worden door diverse 

instanties. Dat proces is ondertussen achter 

de rug en de toelatingen worden nu aan GTM 

bezorgd. “Nu we beschikken over een eigen 

keuringsstraat biedt GTM drie verschillende 

keuringsmogelijkheden aan.  In een eerste 

mogelijkheid de klant zet de trailer af, 

overhandigt ons bij wijze van spreken de 

sleutels en wij zorgen dat de wagen piekfijn 

in orde is en een keuringsbewijs krijgt. In een 

tweede optie doet de klant alle werk, maar 

laat hij de remmentest, spelingscontrole en 

de keuring door ons in orde maken. Ten derde 

kan iemand zijn voertuig ook gewoon alleen 

voor een keuring aanbieden.  Alle keuringen 

worden uitgevoerd door de mensen van 

Autoveiligheid.” aldus Philippe Wouters.

Jan Voet

De Carplay werkt uitstekend op het Fiat-systeem.

“Het feit dat wij hier vanaf nu een volwaardige technische keuring kunnen aanbieden voor alle 
soorten getrokken voertuigen, levert de klanten een enorme tijdsbesparing op.”

Zo vormt de nieuwe keuringsstraat een belangrijke uitbreiding van de diensten die aan de 
klanten worden aangeboden in Antwerpen.

De nieuwe keuringsstraat moest natuurlijk eerst zelf goedgekeurd worden door diverse instanties.
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DIF-RENT / De Kempen 
Verhuur breidt 
verhuurvloot verder uit
Een toenemende vraag vanuit 

verschillende hoeken maakt dat DIF-RENT 

en De Kempen Verhuur hun vloot huurwagens 

verder uitbreiden. De laatste aanwinsten zijn 

4 nieuwe trucks, die werden opgebouwd bij 

het zusterbedrijf Truck Trading Mioli.

 

De vier nieuwe vrachtwagens zijn twee 

identieke DAF FA 260 LF driewegkippers 19 

ton, met een FASSI F120B.2.22 opbouwkraan. 

Daarnaast een DAF CF 480 FAN 6x2 met een 

TAM T20PC -5200 containerhaaksysteem 

en eveneens een opbouwkraan van FASSI 

F235A.2.23 (e-dynamic). De uitbreiding 

van de vloot wordt compleet gemaakt 

met een tweede DAF CF 480 FAT in 6x4 

uitvoering, met terug een TAM T20PC -5200 

containerhaaksysteem en een opbouwkraan, 

uiteraard ook van FASSI de F235A.2.23 

(e-dynamic). De keuze voor de opbouw viel 

op Truck Trading Mioli in Bande (aan de N4) 

een zusterbedrijf uit de Truck Trading Group, 

omdat dat bedrijf een heel uitgebreide 

ervaring ter zake heeft en trouwens DAF 

dealer en FASSI agent is. 

 

“Met deze extra voertuigen zijn we beter in 

staat om aan de verschillende behoeften van 

onze klanten te voldoen,” legt Patrick Godart 

van DIF-RENT uit. “De vraag naar voertuigen 

in de bouwsector en afvalverwerking nemen 

toe. Ook publieke aanbestedingen zijn een 

deel van het verhaal. Steden als gemeenten, 

intracommunautaire en afvalverwerkende 

bedrijven zoeken wagens op maat. De 

strengere voorschriften, die steden zichzelf 

opleggen naar lage emissie zones spelen 

daar ongetwijfeld een rol. Via DIF-RENT / De 

Kempen Verhuur spelen we in op die vragen. 

DIF-RENT is in staat om deze voertuigen snel 

te leveren vanuit de verhuurvloot.” 

NIEUWE ONTWIKKELING
 

Twee nieuwe voertuigen die ook hun intrede 

maakten in de lease- en verhuurvloot zijn 

DAF CF 340 FAN 6x2 met de RotorPress 1 van 

Faun. “Een nieuw concept, voor ons,” legt 

Patrick Godart uit. “Er is heel wat interesse 

voor deze wagens, die het huisvuil & PMD 

samendrukt in de 21m³ rotorcompactor. Het 

is een andere manier van inzamelen. We 

hebben nauw samengewerkt met Faun om 

de wagens op te bouwen en zij zijn ook 

inzetbaar als demovoertuigen. Met deze 

demo gaan we langs bij geïnteresseerde 

partijen. Dit type van rotorpers is de laatst 

aangepaste versie voor ons land.”
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Van Eck levert 17 speciale 
luchtvrachttrailers aan Japanse klant 

Trailerfabrikant Van Eck heeft onlangs 

zeventien speciale luchtvrachttrailers 

afgeleverd aan de veelzijdige Japanse 

logistieke dienstverlener TransWeb. “We 

vonden Van Eck op internet, bezochten ze op 

de IAA en na enkele vervolgafspraken hebben 

we diverse trailers besteld. De nieuwe order 

van zeventien stuks komt zo snel mogelijk de 

weg op in ons land”, aldus Takeshi Maesawa, 

president van TransWeb. 

Maesawa heeft een indrukwekkende carrière 

achter de rug. Bijna 20 jaar geleden begonnen 

als chauffeur, startte hij een bedrijfje dat 

leidde tot zijn huidige omvang, waarbij er 

behalve met luchtvracht, ook gereden wordt 

met containers, en waarbij TransWeb actief is 

voor de logistiek rond evenementen  en de 

racerij. Bovendien voert hij autotransporten 

uit met als specialisatie exclusieve auto’s. 

Deze werkzaamheden en diensten vragen om 

speciale trailers, en Van Eck leek Maesawa het 

juiste adres. Inmiddels werkt TransWeb al bijna 

zeven jaar samen met Van Eck. Onder speciaal 

moet worden verstaan dat trailers een grote 

inwendige laadhoogte hebben, als gevolg van 

een verlaagde laadvloer, waardoor Maesawa 

voor zijn klanten meer mee kan nemen op 

een veilige en verantwoorde manier. “Met 

name in het vervoer van exclusieve auto’s 

hebben we dit bewezen. Maar ook bij trailers 

die we inzetten voor teams in de autosport, 

heeft Van Eck laten zien dat het creatief is en 

de bouwkwaliteit van een hoog niveau is.” 

Bij Transweb rijden 70 trailers, 50 trucks, ook 

van Europese makelij en nog eens zeventig 

bakwagens. Maesawa toont zich onder de 

indruk over de lage laadhoogte die Van Eck 

met zijn trailers weet te realiseren en die een 

voorwaarde zijn voor een hoge inwendige 

laadhoogte. 

Een ander criterium waar Maesawa aan 

hecht is dat zijn leverancier op tijd levert. “De 

trailers van Van Eck passen bij ons werk. Ze 

zijn degelijk en betrouwbaar en er wordt op 

tijd geleverd. Dat helpt ons bijzonder goed 

bij onze wijze van ondernemen.” Maesawa is 

zeer tevreden over de assistentie van Van Eck 

waar het de import en goedkeuring van de 

trailers in Japan betreft. De nieuwe speciale 

trailers gaan per schip naar Japan. De vorige 

twee trailers werden, samen met enkele 

nieuwe trucks, door Maesawa en enkele 

collega’s over land van Nederland naar het 

Russische Vladivostok gereden. Daar gingen 

ze de veerboot op. 

Peinemann breidt vloot uit met drie 
nieuwe Nooteboom hoogwerker 
semidiepladers
Peinemann uit Hoogvliet is al decennia lang 

een trouwe klant van Nooteboom. Het 

wagenpark bevat veel hydraulisch gestuurde 

Nooteboom MCO en Manoovr semidiepladers, 

die vooral worden ingezet voor het vervoer 

van kraandelen en hoogwerkers. De nieuwste 

aanwinst zijn 3 uitschuifbare hoogwerker 

semidiepladers, type MCO-48-03V, met 

hydraulische heftafel voor laden op de 

zwanenhals. De semidiepladers zijn uitgerust 

met allerlei opties, speciaal gericht op het 

vervoer van hoogwerker materieel. In de loop 

van volgend jaar komt daar nog een 6-assige 

Manoovr bij.

Een van de nieuwste 3-assige Hoogwerkers 

semidieplader is bestemd voor de 18-jarige 

chauffeur Dion Mieremet. Hij neemt het over 

van zijn grootvader John de Hees, die ruim 

28 jaar bij Peinemann in dienst is geweest. 

Al van kleins af aan ging Dion met zijn opa 

mee, die hem alle fijne kneepjes van het 

vak heeft geleerd zoals het laden en lossen 

van machines en het veilig zekeren van de 

lading. Met zijn 70 jaar kon John al langere 

tijd van zijn pensioen genieten, maar hij 

heeft er bewust voor gekozen om langer bij 

Peinemann te blijven totdat kleinzoon Dion 

zover was om zijn functie als chauffeur over 

te nemen.
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BUS

Van Hool : 
gereden met 
EX en TX

EX op het hogesnelheidcircuit van Mortefontaine.
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Een naam die al sinds 
mensenheugenis klinkt 

als een klok in busland: 
Van Hool. Als je dan de 
mogelijkheid krijgt om de 
nieuwste TX en EX wagens 
aan de tand te gaan voelen 
even ten noorden van Parijs, 
wordt er uiteraard geen 
nee gezegd. Bovendien 
kregen we de kans een kort 
maar bijzonder interessant 
gesprek te hebben met CEO 
Filip Van Hool.

De EX heeft de krachtige en zuinige DAF MX11 als motor.
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Van Hool had trouwens, zo kort na Busworld, 

heel wat nieuws te melden. Zo zijn ze in 

Koningshooikt druk bezig met het uitrollen 

van een veel omvattend servicenetwerk. 

Vooral internationale buslijnen maken heel 

intensief gebruik van hun wagens, zodat 

er snel en adequaat moet kunnen worden 

gereageerd als het toch eens moest mislopen. 

Voor minder veeleisende klanten zijn er 

eenvoudigere serviceformules.

Een scoop of nieuwigheid die door CEO Filip 

Van Hool zelf werd aangebracht tijdens de 

persconferentie: Van Hool is van plan een 

fabriek te bouwen in de Verenigde Staten. 

Deels om de invoertaksen op Europese 

voertuigen niet te hoeven ophoesten, maar 

vooral omdat de Amerikaanse markt nog 

een aantal belangrijke groeimogelijkheden 

biedt waar nu niet op kan worden 

ingespeeld. Dhr. Van Hool denkt daarbij 

vooral aan schoolbussen, maar ook in 

andere marktsegmenten is er momenteel te 

weinig aanbod, zowel naar modellen als qua 

constructeurs.

RIJDEN

Van Hool had de Europese vakpers uitgenodigd 

naar Mortefontaine, een testcircuit dat door 

de Franse autoindustrie gebruikt wordt om 

prototypes aan de tand te voelen. Het biedt 

een hoge snelheidsovaal, bochtige wegen, 

verschillende soorten van wegdek waaronder 

kasseien en zelfs een off-road piste, die 

voor onze voertuigen natuurlijk minder van 

toepassing was.

We kregen twee keer de kans om de 

autocars te rijden, de eerste keer op het 

De TX blijft het paradepaardje van Van Hool.Op de testomloop kregen we heel uiteenlopende types wegen voorgeschoteld.

toch wel pikdonkere circuit van Mortefontaine 

om de nieuwe camera’s te testen, die de 

achteruitkijkspiegels op termijn zullen 

vervangen. De opzet van het systeem is te 

vergelijken met wat we bij andere merken 

en in vrachtwagens al hebben gezien, met 

camera’s die een groter blikveld hebben dan de 

traditionele spiegels en de monitoren die op de 

A-stijlen worden gemonteerd. Het ging nog om 

prototypes, werd bij Van Hool met veel nadruk 

gesteld, maar het beeld in het donker was al 

merkelijk beter dan bij een klassieke spiegel. 

Hier en daar waren er nog punten van kritiek, 

maar bij Van Hool loopt de ontwikkeling van dit 

systeem in samenwerking met de leverancier 

gewoon verder tot alles klaar is voor de markt.

De volgende dag konden we dan bij gewoon 

daglicht over het circuit met de wagens, waarbij 

meteen opviel, meer dan in het donker, dat ze 

bij Van Hool geen makkelijke keuze hadden 

gemaakt voor de testomloop: scherpe bochten, 

haarspelden, kasseistroken… het was allemaal 

ruim voorradig, zodat we ons een goed beeld 

konden vormen van wat de TX en EX allemaal 

aankunnen. De EX was voor mij toch wel de 

verrassing van deze testritten: een touringcar 

die bijzonder goed stuurt, zonder de minste 

neiging tot onderstuur. De wagen is ook erg stil 

omdat de aandrijflijn met specifieke silentblocs 

aan de structuur van de EX is opgehangen. 

Wie, zoals ondergetekende, denkt dat de EX 

de budgetversie van de TX is, vergist zich nogal 

schromelijk, zoals ik ook met blozende wangen 

moest toegeven. De EX is trouwens in een groot 

aantal varianten en met tal van uiteenlopende 

opties leverbaar. Ook de spreekwoordelijke 

kwaliteit van Van Hool, met een roestvrijstalen 

dragende structuur, is een garantie voor een 

lange en probleemloze levensduur. Om nog 
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even terug te komen op de bouwkwaliteit 

van de EX: we betrapten één wagen op 

een rammelgeluidje “in het dak” bij het aan 

100 km/u rijden over kasseien… dat bleek 

afkomstig van een paraplu die door iemand 

was vergeten in de bovenste bagageplank ter 

hoogte van de middendeur… om even mee te 

geven hoe stil het is aan boord. De EX maakt 

gebruik van een aandrijflijn van DAF Parts, 

met een MX11 motor en Traxon versnellingbak 

van ZF. Daar kunnen we kort over zijn: een 

heel goede keuze.

De TX blijft het paradepaardje van Van Hool 

en dat merk je ook bij het rijden. We bolden 

onder meer met een dubbeldekker met MX13 

en Allison automatische versnellingsbak in 

het achteronder. De acceleratie van deze 

geballaste 16 tonner is behoorlijk verslavend: 

het schokvrije optrekken, het nauwkeurige 

stuurgevoel, het overzichtelijke dashboard… 

het maakt van de TX terecht een wagen die 

internationaal hoge ogen gooit. Dit type 

voertuig wordt tegenwoordig vooral ingezet 

op internationale buslijnen en daarom 

was het uitgerust met een groot toilet en 

uitgebreide keuken, naast natuurlijk de 

nodige ondersteuning voor elektronica. Een 

indrukwekkende wagen.

FILIP VAN HOOL

Tijdens en na de testrit hadden we de 

kans om met dhr. Van Hool te overleggen, 

ondermeer over de schitterende indruk die de 

EX op mij had nagelaten. “Daar hebben we in 

het verleden fout over gecommuniceerd,” gaf 

Filip Van Hool ruiterlijk toe. “Bij de opstart van 

de fabriek in Macedonië is de lagere loonkost 

als argument aangehaald. Die is natuurlijk 

belangrijk, vooral omdat een aantal van onze 

concurrenten een groot deel van hun gamma 

bouwen in landen met een lage loonkost. 

Maar we hebben ook voor Macedonië 

gekozen vanwege de kwaliteit van het 

technisch onderwijs. Technische profielen 

die we in Koningshooikt niet of nauwelijks 

vinden, zijn daar nog wel op de arbeidsmarkt 

aan te treffen. Bovendien moeten we met de 

EX kunnen concurreren, ook qua prijs, met 

voertuigen die door een aantal grote spelers 

worden aangeboden in hun middengamma. 

Dat gaat niet als je met een prijs op de 

proppen komt die veel hoger ligt dan die van 

de concurrent.”

“Hetzelfde verhaal voor de fabriek die we 

plannen in Amerika, in Tennessee. Na een 

rondgang door verschillende Amerikaanse 

staten, hebben we gezien dat hun technisch 

onderwijs van hoog niveau is. Ook zijn 

er toeleveranciers voor de automotive 

aanwezig, wat ons werk toch wel eenvoudiger 

maakt. De Amerikaanse markt is voor ons 

geen onbekende, maar als je bijvoorbeeld 

naar schoolbussen kijkt, is er nog een 

groeimogelijkheid voor Van Hool over de 

plas.”

“Voor de TX en onze industriële voertuigen 

blijft onze thuisbasis enorm belangrijk. We 

blijven er ook investeren. De uitbreiding naar 

Macedonië en binnenkort de Verenigde Staten 

is er vooral om onze concurrentiepositie in de 

toekomst veilig te stellen.”

Jan Voet

De theatervloer in de TX Astronef is een belevenis voor de passagiers.

De indrukwekkende TX, met meer dan 500 pk en Allison automaat. CEO Filip Van Hool kondigde de verdere uitbreiding in het buitenland aan.
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Evobus reorganiseert 
service
Omniplus, de after-sales afdeling van 

Daimler Bus pakt uit met heel wat 

nieuwigheden zoals een serie analoge 

en digitale diensten, een nieuw Spare 

Parts Logistics Centre (ELC) in Neu-Ulm, 

de introductie van SignalStore en nieuwe 

functies voor On commerce en 3D printing. 

Omniplus krijgt hierdoor een nieuw niveau 

van topprestaties.

Met Omniplus On kan de bus- of 

touringcarexploitant rekenen op correcte 

data op elk ogenblik voor een maximum aan 

betrouwbaarheid en transparantie. Daimler 

Bus heeft hiermee een service op maat 

uitgewerkt voor alle bussen en cars van de 

merken Mercedes-Benz en Setra. Het netwerk 

van Omniplus telt 600 servicecentra in Europa 

en de klanten kunnen daarbij rekenen op een 

nieuw Omniplus On portal met de bestaande 

en nieuwe digitale diensten.

Vanaf 2019 zijn alle voertuigen voor 

personenvervoer van Mercedes-Benz en 

Setra uitgerust met de "Bus Data Center" 

telematicabox. Alle diensten kunnen online 

geboekt worden op een maandelijkse basis 

voor individuele voertuigen.

DE VIER PIJLERS VAN OMNIPLUS 
ON

Omniplus On is gebaseerd op vier online pijlers 

voor fleet management en wisselstukken.

"Omniplus On advance" staat er voor in dat 

busbedrijven optimaal kunnen rekenen op de 

beschikbaarheid van de vloot, bijvoorbeeld 

door de Omniplus Uptime service of de 

transparantie waarmee de routineservice 

individueel kan uitgewerkt worden voor ieder 

voertuig. Omniplus Uptime betekent onder 

meer dat de voertuigen vanop afstand worden 

bijgehouden en gecontroleerd in combinatie 

met preventief onderhoud om verrassingen 

onderweg te vermijden. Mocht er toch een 

probleem opduiken dan wordt de klant op tijd 

gecontacteerd door de Omniplus 24u Service 

en bovendien geïnformeerd via het Omniplus 

On portal. Daarbij wordt doorgegeven hoe het 

best kan gereageerd worden. Indien nodig 

kan Omniplus zoeken naar een workshop en 

het herstelwerk organiseren.

"Omniplus On monitor" combineert moderne 

telematicadiensten voor een efficiënt fleet 

management en helpt bij het bijsturen van 

de rijstijl van de chauffeurs op het gebied van 

brandstofbesparing (Eco-Score) en veiligheid 

(Safety-Score). Het systeem omvat tracking 

van alle voertuigen, zodat de operator precies 

weet waar zijn voertuigen zich bevinden.

"Omniplus On drive" is een assistentiesysteem 

voor de chauffeur van de dagelijkse controle 

voor vertrek tot controle van op afstand van 

de individuele componenten van de bus. 

Fundamentele parameters van het voertuig 

kunnen bekeken worden in de "My Bus" 

web app, die volledig geïntegreerd is in het 

portal en overal kan geraadpleegd worden 

via internet.

"Omniplus On commerce" maakt het 

busbedrijven mogelijk vervangingsonderdelen 

en wisselstukken aan te schaffen en ook 

digital diensten aan te kopen in de nieuwe 

Omniplus eShop. Omdat het systeem 

volledig geïntegreerd is in het Omniplus On 

klantportaal, kent het reeds de samenstelling 

van de vloot van de besteller. Zo kunnen de 

correcte onderdelen al getoond worden via 

het Quick Collect gedeelte om tijd te sparen.

Sinds eind november 2019 is de eShop niet 

enkel toegankelijk voor de klanten maar ook 

voor de dealers. 

Via SignalStore is de connectie met systemen 

van derde partijen ook mogelijk voor business 

management. 

3D ONDERDELEN

Met de innovatieve 3D printing technologie 

profiteert Daimler Buses van meer dan 25 jaar 

ervaring met 3D onderdelen voor prototypes. 

Deze techniek wordt nu toegepast voor 

serieproductie om snel te reageren op 

dringende vragen van de klant, bijvoorbeeld 

voor zeer zeldzame en weinig gevraagde 

onderdelen. 3D printen kost dan slechts 

enkele dagen in tegenstelling tot de oude 

productiesystemen, waarbij het maken van 

zo’n onderdeel maanden in beslag kon nemen. 

Het "Centre of Competence for 3D Printing" 

onderzoekt nu 300.000 bus onderdelen naar 

hun geschiktheid als 3D onderdelen. Nu al 

werden er 200 erkend als geschikt voor 3D 

printing. Niet alleen kunststof onderdelen 

kunnen op deze manier geconstrueerd 

worden maar ook metalen onderdelen.

UITBOUW OMNIPLUS SPARE PARTS 
LOGISTICS CENTRE 

Het Spare Parts Logistics Centre van Daimler 

Buses in Neu-Ulm is het grootste centrale 

magazijn wereldwijd voor bus wisselstukken 

en heeft meer dan 120.000 verschillende 

onderdelen in stock. Het is nu uitgebouwd op 

32.000 vierkante meter grondoppervlak.

Dagelijks leveren 50 trucks de nodige 

onderdelen die door 220 werknemers worden 

gesorteerd, opgeslagen en op afroep weer 

worden opgepikt om verzonden te worden. 

Dat gebeurt via het Europawijd, 24-uren 

verzendsysteem, online netwerking met 

alle service-organisaties en contractuele 

werkplaatsen, met een elektronisch 

documentatiesysteem. 

Met de introductie van het Omniplus On-

commerce e-Shop platform, hebben ook 

externe servicepartners toegang tot de 

informatie, bijvoorbeeld de beschikbaarheid 

van bepaalde onderdelen.

OMNIPLUS TRAINING 

Nog een klein woordje over Omniplus training 

dat opleidingen voorziet voor chauffeurs 

en werkplaatspersoneel ten opzichte van 

de diensten die Omniplus aanbiedt. Dat 

opleidingscentrum is sinds 2019 gevestigd 

in Wüschheim (Duitsland). In 2018 vierde 

Omniplus Safety Training zijn 25ste jaar. Sinds 

1993 kregen er ongeveer 19.000 chauffeurs 

een opleiding. De nieuwste opleidingen 

betreffen de begeleiding van passagiers met 

een beperkte mobiliteit en op technisch vlak 

een opleiding voor het werken met hoge 

voltages in verband met elektrische bussen 

(Mercedes-Benz eCitaro).

Hendrik De Spiegelaere

Er ligt een enorme hoeveelheid aan onderdelen die gemakkelijk online kunnen besteld worden.

Het nieuwe onderdelencentrum in Neu-Ulm zorgt voor nog snellere levering van wisselstukken.

BUS
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De Lijn bestelt bij VDL 
Bus & Coach: order 
voor 200 hybride Citea 
bussen
De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn 

heeft bij VDL een order geplaatst voor 

200 hybride Citea bussen. Dat is niet alleen 

een teken dat De Lijn verdere inspanningen 

levert voor het milieu, maar ook een bewijs 

van de goede samenwerking met VDL Bus & 

Coach. Sinds 2014 heeft De Lijn in totaal 620 

VDL Citea bussen besteld. 

De nieuwe hybride bussen zullen geleverd 

worden in de tweede helft van 2020 en dan 

op diverse locaties in Vlaanderen ingezet 

worden.

Met de inzet van hybride Citea bussen wil 

De Lijn bijdragen aan het verbeteren van 

de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden. 

Precies in de stad is de stillere werking van 

hybridebussen eveneens een voordeel ten 

BUS
opzichte van conventionele dieselbussen. Met 

opgeladen accu’s kunnen de hybridebussen 

zelfs grote afstanden volledig elektrisch 

rijden. Bij elektrisch rijden is er helemaal 

geen uitstoot en dat wordt vooral belangrijk 

in de reeds bestaande en geplande lage 

emissiezones in de 13 Vlaamse steden.

Roger Kesteloot, directeur-generaal van 

De Lijn, beklemtoont het belang van deze 

bussen voor ons milieu in Vlaanderen: 

“Deze bestelling voor bussen is de grootste 

in de geschiedenis van De Lijn. Ze levert 

een belangrijke bijdrage voor de Vlaamse 

luchtkwaliteit en klimaatdoelstellingen. 

Dankzij deze 200 bussen besparen we jaarlijks 

een miljoen liter diesel en daalt de uitstoot 

van CO2 met 2.640 ton.”

NIEUWSTE GENERATIE

Met hybride bussen heeft VDL Bus & Coach 

al een ruime ervaring. De nieuwe generatie 

hybride Citea bussen is ontwikkeld op basis 

van de ervaringen die De Lijn en VDL Bus & 

Coach hebben opgedaan met de geleverde 

voertuigen in het verleden. De elektrische 

aandrijflijn is identiek aan die van de Citea 

Electric. In de hybride bussen wordt die 

elektrische aandrijflijn uitgebreid met een 

210 kW sterke, viercilinder Euro 6 generator. 

Die generator zorgt indien nodig voor een 

energiestroom naar de accu’s. Met hun serieel 

hybride systeem kunnen de nieuwe Citea 

bussen van De Lijn nu meer dan de helft van 

de tijd elektrisch rijden.

Overal in de milieugevoelige zones, steden 

en lage emissiezones kunnen deze bussen 

dankzij een nieuwe en compacte ‘high-

power’ accutechnologie volledig elektrisch 

worden ingezet. De Lijn heeft voor een hoge 

accucapaciteit gekozen. Hierdoor kunnen 

de bussen met 100% geladen accu’s tot 

30 kilometer volledig elektrisch rijden. De 

generator, die voldoet aan de strengste 

huidige Europese milieunormen, kan naar 

behoefte worden ingeschakeld om de 

accu’s bij te laden. Die accu’s kunnen op het 

basisstation van de bussen tevens via een CCS 

Combo2 laadstekker geladen worden.

De voorzieningen zijn reeds aanwezig om de 

elektrische autonomie van de hybride bussen 

in de toekomst verder te vergroten door 

gebruik te maken van een oplossing voor snel 

laden. De bussen zullen dan via een in de 

laadinfrastructuur geïntegreerde pantograaf 

kunnen geladen worden.

De order omvat 80 Citea SLE-120 Hybrid 

bussen en 120 Citea SLFA-180 Hybrid gelede 

bussen. In de 12 meter lange bus met lage 

instap steken een 160 kW elektromotor en 

een 32 kWh ‘High-Power’ accupakket. Voor 

de gelede lage vloer bus zijn dat een 240 kW 

elektromotor, gecombineerd met een 64 kWh 

‘High-Power’ accupakket. 

OPENBAAR VERVOER MET DE LIJN

De nieuwe hybride bussen gaan deel 

uitmaken van de 2250 bussen tellende vloot 

van De Lijn. Dit is het Vlaamse overheidsbedrijf 

dat zorgt voor openbaar vervoer met bus en 

tram in Vlaanderen. Het netwerk van De Lijn 

telt ongeveer 1.000 lijnen en 36.000 haltes. 

Alles samen rijden de bussen en trams per 

jaar circa 11 miljoen ritten. De eigen vloot telt 

2250 bussen en 400 trams. Daarnaast maakt 

De Lijn gebruik van privébedrijven die rijden 

in opdracht van De Lijn. Die zogenaamde 

‘pachters’ hebben hun eigen bussen. Zij 

nemen de helft van de kilometers voor hun 

rekening.

Met ruim 8000 werknemers is De Lijn een van 

de grootste werkgevers van het land. Bij de 

privéexploitanten werken nog eens meer dan 

2000 mensen. Ongeveer 3,5 miljoen mensen 

maken jaarlijks een of meerdere keren 

gebruik van de

diensten van De Lijn.

VDL BUS & COACH

VDL Bus & Coach maakt deel uit van de 

Nederlandse VDL-groep, die is ontstaan 

door de fusie en overname van een aantal 

bus- en coachconstructeurs (Berkhof, 

Bova, DAF Bus, Hainje, Kusters en Smit in 

Nederland en Denolf & Depla en Jonckheere 

in België). De onderneming is actief op 

het gebied van ontwikkeling, productie, 

verkoop en after sales service van bussen, 

touringcars en chassismodules, de om- of 

uitbouw van mini- en midibussen en de 

in- en verkoop van gebruikte bussen. De 

voornaamste productievestigingen zijn 

Valkenswaard en Roeselare. Belangrijk 

is dat VDL Bus & Coach via de groep voor 

totaaloplossingen kan zorgen. Het bedrijf is 

dus niet alleen voertuigleverancier, maar ook 

systeemleverancier.

Hendrik De Spiegelaere

De Lijn mikt op milieuvriendelijk vervoer met de aankoop van 200 hybride bussen.

Eerder kocht De Lijn al elektrische en hybride Citea bussen voor de vloot.
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BUS

Solaris kent groeiend 
succes
Met meer dan 18.000 voertuigen op de 

weg kan Solaris rustig stellen dat het 

een flinke plaats heeft uitgebouwd tussen de 

Europese bussenbouwers. Met een uitgebreid 

gamma kan het bedrijf inspelen op vragen van 

de meest uiteenlopende klanten. Opvallend is 

de nadruk die het bedrijf legt op elektrische 

aandrijflijnen en alternatieve aandrijvingen 

voor stadsbussen.

Zo werd in januari aangekondigd dat Solaris 

samenwerkt met de universiteit van Poznan 

(Posen) aan een geavanceerd systeem om 

chauffeurs te ondersteunen. In de voorbije 

weken werden al tests gereden met een 

elektrische bus in de buurt van het stedelijk 

stadion van Poznan. Het systeem laat onder 

meer toe dat de chauffeur zijn voertuig 

perfect positioneert, zodat de pantograaf aan 

iedere halte stroom kan laden in de batterijen 

van de wagen. Maar het systeem steekt ook 

een handje toe bij manoeuvres.

Ander opvallend nieuws uit Polen is de 

lancering van de Solaris Urbino 15 LE electric. 

Dat is een 15 meter lange elektrische lagevloer 

stadsbus. Solaris is van plan de wagen in 

twee versies aan te bieden: als voertuig in 

de steden en als intercity of überlandbus. 

De eerste drieassers van 15 m dateren al van 

1999, maar toen deed de Poolse busbouwer 

nog beroep op conventionele diesel of CNG 

krachtbronnen. Toch werden 1.300 wagens 

verkocht. De nieuwe 15 LE zal alleen met een 

elektromotor te koop zijn. De wagen kan met 

twee of drie deuren worden uitgerust. Het 

aantal zitplaatsen bedraagt 55.

Eind januari heeft Solaris een publieke 

aanbesteding gewonnen in het Duitse Bonn. 

Het gaat om 3 gelede elektrische bussen 

voor SWB in Bonn. De keuze van de openbaar 

vervoer operator viel op de Urbino 18. Deze 

wagen maakt gebruik van de nieuwe Solaris 

High Energy+ batterijen. In de loop van dit 

jaar zullen de wagens in de straten van Bonn 

te zien zijn.

Om in aanmerking te komen voor het 

contract in Bonn, moesten de bussen een 

rijbereik hebben van 200 km per laadbeurt. 

Dat rijbereik mocht niet negatief beïnvloed 

worden door het weer of het traject. 

Bovendien moest alles minstens 12 jaar lang 

probleemloos functioneren. Dat betekent 

dat de voertuigen voor Bonn 7 batterijpacks 

meedragen, goed voor 553 kWh. De wagens 

hebben een connector, waarmee ze ’s nachts 

worden opgeladen. De aandrijflijn bestaat 

daarnaast uit een aandrijfas met twee 

geïntegreerde motoren die per stuk 125 kW 

leveren.

Begin februari tekende het Tsjechische stadje 

Ostrava nog een bestelling voor gelede CNG-

bussen. Het is een fikse bestelling, want het 

gaat om 37 wagens.

De strategie van Solaris om zich op de meest 

milieuvriendelijke aandrijflijnen te werpen, 

zorgt dus voor de nodige resultaten. 

Jan Voet

De in het oog springende stand van Solaris op Busworld in Brussel.

Van de Urbino werd een prototype op waterstof voorgesteld.
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AIMING
FOR ZERO.
MOVE. TOGETHER.

VDL Citea Electric. 
100% elektrisch. Zero emissie. De VDL Citea Electric draagt bij aan een groener milieu,
schonere steden en een stiller openbaar vervoer. Dit betekent meer comfort voor passagiers,
chauffeurs en inwoners. Ervaar het verschil op vdlbuscoach.com
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AGENDA

In de volgende Transporama:

 MAN nieuw zwaar gamma
 Mercedes-Benz

Transport Compleet 
24 – 26 maart 2020 Hardenberg (NL)
Matexpo demo days 
5 – 6 september
IAA
24 - 30 september 2020 Hannover

CHANGE YOUR
BUSINESS PERSPECTIVE

TOPPRESTATIE 
2,3-liter en 3,0-liter motoren,  

tot 210 pk en 470 Nm

UW IVECO DAILY AAN UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN*: 
 Zeer interessante overnamepremie 
 Gratis opties 
 Zeer aantrekkelijke financiering tot 0,25% op 2 jaar** 
 En nog veel meer voordelen! 

Ga langs bij uw IVECO dealer voor meer informatie. 

EFFICIËNTER DAN OOIT
Tot 10% lager brandstofverbruik

Tot 10% lagere onderhoudskosten

STRESSVRIJE RIJERVARING  
EN VEILIGHEID

Volledig nieuw stuursysteem  
en rijassistentie technologie

VERHOOGDE  
CONNECTIVITEIT  

& SERVICES
Verbeterde productiviteit  

en efficiëntie met  
de Daily B-Link Solutions

*Info en voorwaarden bij uw IVECO dealer. Voorwaarden geldig van 1 januari t.e.m. 29 februari 2020 bij aankoop van een IVECO Daily MY2019. 
**De 0,25% JKP financiering is een financiële lease met een maximale looptijd van 24 maanden aan 0,25% JKP. Geen minimaal voorschot vereist, en voorbehouden aan bedrijven voor de aankoop van een IVECO Daily  MY2019. Onder voorbehoud 
van goedkeuring van uw financieringsaanvraag door CNHi Capital, handelsbenaming van de CNH Industrial Capital Europe SAS Belgian Branch, Gentsteenweg 1440, 1082 Brussel. BTW BE0821165475. Afgebeelde modellen ter illustratie. 

KOOP NU EN BESPAAR  
MEER DAN €3.000*



Rijden sinds  15:48 (7min)

014

WERKTIJD

RDT VANDAAG

RDT HUIDIGE WEEK

DETAILS WERKTIJD OPTIDRIVE

JOHN SMITH

Dophinstraat, 78 Almere, NL
Rijden sinds 15:48 (7 min)

Resterende rijtijd 
2h 56 min

Totaal vandaag 
7h 4 min

Volgende pauze 
18:31

Rustperiode 
21:57

Resterende rijtijd 
56 h

Van het voldoen aan 
wet- en regelgeving tot 
route optimalisatie
TomTom Telematics is nu Webfleet Solutions

webfleet.com

Sinds de lancering 20 jaar geleden zijn we uitgegroeid tot een wereldleider op het gebied 
van telematica, waarmee we meer dan 50.000 bedrijven helpen hun voertuigen te beheren 
en de productiviteit te maximaliseren. Door de recente overname door Bridgestone is onze 
naam nu veranderd van TomTom Telematics naar Webfleet Solutions. Onze doelstelling 
blijft dezelfde: innoveren van fleet management en bouwen aan een toekomst voor 
mobiliteitsoplossingen.

Let’s drive business. Further.
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