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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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PUB IVECO

SCHAKEL OVER NAAR DE IVECO S-WAY NP MET EEN INTERESSANTE 
FINANCIËLE LEASING EN ONTVANG TOT €6.000 CEF SUBSIDIE.

De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt bij IVECO* 
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On the move together to
connect a cleaner Europe

BioLNG
EuroNet
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Aan de slag in tijden van 
corona
Wie in de voorbije maanden niets heeft gehoord over Covid19, het jongste Corona-virus, 
moet een lange vakantie op Mars achter de rug hebben. De impact van de maatregelen 
om de verspreiding van Covid19 te vertragen zullen zeker economische gevolgen 
hebben, en dat terwijl onze economie al aan het afkoelen was in de eerste jaarhelft 
van 2020.

Nogal wat nieuws verdrinkt uiteraard in de vloedgolf aandacht die Covid19 opeist in 
de algemene media. De olieprijzen hebben een historische duik genomen. Duikt de 
olieprijs door een lager verbruik in China en Europa, gevolg van de lockdowns? Nee: 
Rusland, Iran en Saudi-Arabië liggen grondig met elkaar overhoop. De Saudi’s hebben 
de oliekraan opengedraaid in de hoop de Russen en Iraniërs door de lage olieprijzen 
aan de onderhandelingstafel te krijgen over Syrië…
Maar er was nog interessant nieuws in de marge.

Zo blijkt nu dat medisch personeel en medewerkers in de logistiek, samen met 
vrachtwagenchauffeurs, plotseling onmisbaar te zijn voor de volksgezondheid en de 
bevoorrading van ons land. Jawel, dat zijn dezelfde medische medewerkers die geregeld 
moeten staan betogen om aan de regering te vragen om een normaal loon voor hun 
werk te krijgen. Op een gegeven moment bleek zelfs dat we niet eens voldoende 
beschermingsmiddelen hadden om de mensen in de ziekenhuizen behoorlijk hun werk 
te kunnen laten doen.
De chauffeurs van vrachtwagens, traditioneel de favoriete schietschijf van media 
en regelgevende overheid, blijven ondertussen stug hun werk doen, corona-virus 
of niet. Dat de supermarkten, ondanks alle aanvallen van hamsterwoede, toch 
bevoorraad worden, is terug te voeren op het harde en onderbetaalde werk van onze 
vrachtwagenchauffeurs. In de algemene media wordt dat echter nauwelijks vermeld. Is 
het dan gek dat het sociaal fonds alles uit de kast moet halen om 5.000 nieuwe mensen 
in het beroep te laten instromen? En zou iets meer erkenning voor beroepschauffeurs 
en hun belangrijke rol in de samenleving niet op zijn plaats zijn in de televisiejournaals?

Jan Voet
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VAN

De presentatie in avant-première, compleet met een catchy slogan.



Vijfde generatie is 
helemaal nieuw
EEN DIGITALE CADDY

De vijfde generatie van de Volkswagen 
Caddy is gebaseerd op het onderstel van de 
nieuwe Golf 8. Hij biedt keuze uit diverse 
aandrijfbronnen, is verkrijgbaar in twee 
wielbases en moet scoren als bestelwagen, 
gezinsauto en pendelbusje. Connectiviteit is 
ook hier het ordewoord. De innovision Cockpit 
maakt de Caddy tot de smartphone van zijn 
segment, aldus de marketing-afdeling van 
het merk. Maar de basiskwaliteiten blijven 
bewaard: veelzijdigheid, functionaliteit en 
praktische bruikbaarheid.

!NIEUWE KOETSWERKELEMENTEN

De nieuwe Caddy is voor het eerst 
gebaseerd op de modulaire architectuur 
voor dwarsgeplaatste motoren MQB. 
Daardoor kan ook nieuwe technologie 
worden geïntroduceerd: innovatieve 
rijhulpsystemen vergroten de veiligheid en 
het comfort; geconnecteerde infotainment- 
en gedigitaliseerde bedieningssystemen 
vergemakkelijken het leven van de gebruiker.  
Uiterlijk is de overstap naar de MQB-
architectuur overduidelijk. De wielbasis werd 
iets verlengd en het koetswerk is volledig 

nieuw. Vanbinnen vinden we nieuwe hightech 
oplossingen en duidelijk meer ruimte. De 
weergave- en bedieningselementen zijn 
volledig nieuw. De interactieve interfaces 
voor de bestuurder en de passagier bestaan 
uit de nieuwe Digital Cockpit (optioneel 
volledig digitaal instrumentenbord) en radio- 
en infotainmentsystemen met schermen van 
6,5 tot 10,0 duim. Via de Online Connectivity 
Unit (OCU) met geïntegreerde eSIM kunnen de 
infotainmentsystemen gebruikmaken van de 
onlinediensten en -functies van Volkswagen 
We. 
De licht-, zicht- en audiofuncties en de menu’s 

De Caddy is een erg belangrijk model voor Volkswagen, tot op heden werden er al drie miljoen van geleverd. 
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worden bediend via aanraakscherm. Led-
binnenverlichting, ergonomische stoelen en 
een stopcontact voor externe 230V-apparaten 
maken het leven aan boord nog comfortabeler.

RIJHULPSYSTEMEN

6 van de 19 rijhulpsystemen zijn nieuw 
in de Caddy. Daarbij hoort Travel Assist, 
dat ondersteund rijden over het hele 
snelheidsbereik mogelijk maakt. In 
combinatie met Travel Assist is het nieuw 
ontworpen multifunctionele stuur van 
de Caddy bovendien met capacitieve 
sensoren uitgerust, waardoor onterechte 
waarschuwingen vermeden worden. De uit 
de Crafter bekende sleepassistent Trailer 
Assist om makkelijker achterwaarts te kunnen 
manoeuvreren en een parkeerhulp, behoren 
tot de opties.

TWINDOSING

De nieuwe viercilindermotoren voldoen 
uiteraard aan de Euro 6-uitstootnormen van 
2021 en zijn uitgerust met partikelfilters. 
Voor het eerst wordt in de 55 kW/75 pk 
tot 90 kW/122 pk sterke TDI-motoren het 
nieuwe# twindosing# ingezet. Via twee SCR-
katalysatoren en dubbele AdBlue-injectie 
worden de stikstofoxiden (NOx) verder 
gereduceerd in vergelijking met het vorige 
model. De TDI’s van de Caddy behoren aldus 
tot de minst vervuilende dieselmotoren ter 
wereld. Al even efficiënt en duurzaam: een 
turbobenzine (TSI) met 84 kW/116 pk en een 
drukgevoede aardgasmotor (TGI). Volkswagen 
raamt dat het verbruik gemiddeld rond de 12% 
zuiniger zal zijn dan voor de huidige generatie. 
Er wordt gewerkt aan een elektrische versie 
en we vingen ook geruchten op omtrent een 
plug-in hybride. 

#RIJKE UITRUSTING

De vijfde generatie van de Caddy bestaat 
als vanouds uit de bestelwagenversies 
‘Cargo’ (met gesloten opbouw) en ‘Kombi’ 
(met ramen) alsook in verschillende 
personenautoversies (Van). De nomenclatuur 
van de uitrustingsniveaus voor de 
personenautoversies is herzien: de basis 
wordt in de toekomst gevormd door de versie 
‘Caddy’, een trap hoger volgt de lijn ‘Life’ en 
tot slot is er de verfijnde ‘Style’. De uitrusting 
gaat erop vooruit voor alle modellen. Zo heeft 
de Caddy Cargo als optie onder meer nieuwe, 
volledig metalen kofferdeuren zonder ruiten. 
De standaarduitrusting van de Cargo bestaat 
uit elektrisch bedienbare ruiten, elektrisch 
verstelbare buitenspiegels, een elektronische 
parkeerrem met Auto-Hold-functie, nieuwe 
H7-koplampen en een nummerplaatverlichting 
met ledtechnologie. Nieuw in het aanbod zijn 

De indrukwekkende Digital Cockpit.
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optionele armsteunen op de stoelen.
In de Kombi en de personenautoversie 
‘Caddy’ zijn daarnaast nog details zoals een 
multifunctioneel stuur, twee schuifdeuren, 
een radiosysteem met 6,5-duimsscherm 
en vermoeidheidsherkenning standaard. 
Vanaf het uitrustingsniveau ‘Life’ komen 
daar nog o.m. lichtmetalen 16-duimsvelgen 
bij, naast een manuele klimaatregeling, 
een infotainmentsysteem met een scherm 
van 8,25-duim, klaptafeltjes voor de tweede 
zitrij, dakrails (zwart), in koetswerkkleur 
gelakte bumpers, elektrisch inklapbare 
buitenspiegels en een aparte middenconsole 
met middenarmsteunen en lendensteun 
voorin.
Wie voor het uitrustingsniveau ‘Style’ kiest, 
krijgt lichtmetalen velgen van minstens 17 
duim (18 duim als optie), led-koplampen 
en achterlichten, ParkPilot verklikkers, 
zilverkleurige dakrails en een chroompack 
voor het koetswerk. Een multifunctioneel stuur 
in leder, een automatische klimaatregeling 

(Air Care Climatronic), App-Connect, voor het 
eerst een digitaal instrumentenbord (Digital 
Cockpit) en een stoelbekleding in ArtVelours, 
horen er ook bij.

#
GEOPTIMALISEERDE AFMETINGEN

Met de normale wielbasis van 2.755 mm (+73 
mm) is de nieuwe Caddy 4.501 mm lang, een 
winst van 93 mm in vergelijking met zijn 
voorganger. De buitenhoogte daalde tot 1.797 
mm (-25 mm), maar toch kon de maximale 
hoogte in de laadruimte met 7 mm worden 
verhoogd tot 1.273 mm. Hij is ook iets breder, 
62 mm om exact te zijn. De breedte van de 
laadruimte nam met 50 mm toe, tussen de 
wielkasten kwam er 60 mm bij, tot 1.230 
millimeter. De opening van de achterdeuren 
meet 1.234 mm (+51 mm). Daardoor kan een 
europallet voortaan ook dwars achter geladen 
worden. Het maximale laadvolume van de 
standaard Caddy bedraagt 3,1 m3.

De iets later debuterende Caddy Maxi biedt 
3,7 m$ bergruimte dankzij de 215 mm langere 
wielbasis (2.970 millimeter). De maximale 
lengte van de laadruimte meet 2.150 mm 
tegenover 1.797 mm voor de standaardversie. 
De totaallengte van het koetswerk is hier 
4.853 mm. Er is plaats voor twee europalletten. 
Ook belangrijk, de Caddy Maxi kreeg bredere 
schuifdeuren (van 701 naar 840 mm).
We hebben nog even de tijd, de 
marktintroductie is pas voorzien voor het 
najaar, maar Volkswagen pakt er nu reeds 
mee uit. Het is dan ook een belangrijke auto 
voor Volkswagen Commercial Vehicles. En 
met het oog op de samenwerking met Ford 
Bedrijfswagens: dit wordt ook de basis van de 
volgende Transit Connect. 

Leo Van Hoorick
Jurylid “International Van of the Year”  

Een Maxi-uitvoering met lange wielbasis mag niet ontbreken.
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Ook de Maxi-versie maakt gebruik van tal van gemeenschappelijke onderdelen van het VW-concern.
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De luxeversie van de zevenzitter heeft een glazen panoramadak van 1,4 m% en een optionele elektrische sluithulp voor schuifdeuren en achterklep. 

De “Life” versie met achterklep voor personenvervoer biedt veel luxe voor dit segment.
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NEWS
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Gemeente Asse investeert in de mobiliteit van de 
toekomst met de MAN eTGE

Transportoplossingen moeten duurzamer 
en groener, een boodschap die het 
gemeentebestuur van Asse maar al te goed 
begrepen heeft. Met de ingebruikname van 
de eerste MAN eTGE bestelwagen kiest Asse 
resoluut voor een 100% elektrisch   voertuig, 

zonder ook maar enige CO2 uitstoot.
Eind februari vond de officiële 
sleuteloverhandiging plaats van de eerste 
MAN eTGE aan de gemeente Asse, in het 
bijzijn van onder meer Burgemeester Koen Van 
Elsen en Sales Director Van MAN Truck & Bus 
Mikaël Van   Cauter. Hiermee wordt opnieuw 
een belangrijke stap gezet in de vergroening 
van het wagenpark van Asse, een thema waar 
het gemeentebestuur het allergrootste belang 
aan hecht. Bovendien is het de eerste maal 
dat MAN een dergelijke eTGE levert aan een 
overheidsinstantie.
De MAN eTGE werd aangeschaft ter vervanging 
van een twintig jaar oude bestelwagen en zal 
hoofdzakelijk fungeren als  mobiele werkplaats 

voor schrijnwerkers van de gemeente. De 
MAN eTGE biedt hetzelfde nuttige laadvolume 
als zijn dieselvariant en vormt zo de ideale 
combinatie van laadvermogen, laadvolume, 
autonomie en snelheid. 
Het voertuig heeft een autonomie tot maar 
liefst 150 kilometer (op basis van 1 laadbeurt) 
wat maakt dat de eTGE in dit geval slechts 
eenmaal per dag zal moeten worden 
opgeladen. Naast een uiterst uitgebreide         
standaarduitrusting, met de nodige aandacht 
voor het comfort van de chauffeur, werd de 
eTGE met meerdere energie-efficiënte opties 
uitgerust om het rijbereik te maximaliseren. 
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Test met de 
International Van of the 
Year 2020 : Ford Transit 
PHEV
We waren van bij de aanvang enthousiast 
over het feit dat er tenminste één 
constructeur was die niet aan kwam draven 
met een volledig elektrische bestelwagen die 
een deel van zijn laadvermogen prijs moet 
geven aan een zwaar batterijpack en die niet 
veel meer dan 100 km ver geraakt alvorens 
hij aan het stopcontact moet. Volgens 
vele constructeurs is dat geen bezwaar, 
“want daarmee zijn de behoeften in 80% 
van de gevallen gedekt”. Of dat helemaal 
overeenstemt met de werkelijkheid laten 
we graag in het midden, feit is dat de 
elektrische oplossing niet alle behoeften 
dekt, en misschien ook niet de oplossing van 
de toekomst is. 

Batterijen zijn zwaar en duur, de grondstoffen 
zeldzaam en vooral, onze bevoorrading is er 
verre van klaar voor: er zijn veel te weinig 
laadpalen en ons elektriciteitsnet is toe aan 
een complete make-over als we morgen 
allemaal elektrisch de baan op willen. 
Studies wijzen trouwens uit dat de 100% 
elektrische oplossing in de toekomst (over 
een 10-tal jaar) slechts goed zal zijn voor 10-
12% van de behoeften. De hybride oplossing 
zal een veel groter aandeel krijgen. Bij Ford 
zijn ze daar ook van overtuigd. Reeds in 2017 
werd aangekondigd dat er een Transit PEHV Laden onderweg kan, als je een plaatsje vindt met laadpaal tenminste. 



TRANSPORAMA16

(Plug-in Electric Hybrid Vehicle) zou komen. 
Wij hebben intussen een week lang met zo’n 
Transit mogen rijden. 

GEEN AANDRIJFMOTOR MAAR EEN 
GENERATOR

De PHEV van Ford heeft elektrisch 
aangedreven wielen. Hij heeft ook een 
verbrandingsmotor, maar die staat niet 
rechtstreeks in verbinding met de wielen, 
maar werkt als een generator. Die levert 
stroom aan een batterij, die op haar beurt de 
elektrische motoren voedt. Men bespaart zo 
op het gewicht, de ruimte en de kost van een 

mechanische versnellingsbak. Het batterij-
pack zit centraal onder de laadvloer en heeft 
geen invloed op het laadvolume noch op het 
laadvermogen. Dat behoort, met 1130 kg, 
tot de grootste uit het segment. De batterij 
kan extern worden opgeladen, of onderweg 
door de verbrandingsmotor.  Die motor is 
de  meermaals gelauwerde driecilinder 1 
liter benzinemotor van Ford. Uitstekende 
motor, daar niet van, maar een kleine diesel 
had misschien logischer en economischer 
geweest. Alleen, wat afmetingen betreft is 
dit de kleinste motor uit het Ford-gamma, 
en de ruimte was beperkt. De kleinste Ford 
diesel, een 1,5 l viercilinder, paste er niet in. 
Nood breekt wet…

ONDERWEG

De Transit Custom heeft uiteraard alle 
kwaliteiten van de basisversie: een 
comfortabele cabine en uitstekende rij-
eigenschappen, die hem tot een standaard 
in zijn klasse maakt. Twee dingen vallen 
meteen op: de PEHV is bijzonder geruisloos, 
en jammer genoeg ook wat sloom, het is 
alsof de beloofde 125 paarden niet altijd daar 
zijn. De topsnelheid is beperkt tot 120 km/u. 
Van 80 naar 120 km/u tikken er 25 sec. weg. 
Wat aandrijvingsmodi betreft, kan de 
chauffeur kiezen uit vier standen: hybride 
(EV Auto) - waarbij de auto zelf kiest welke 

Onze testwagen voerde een ballast mee van 280 kg.
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energie wordt aangewend, maar wat vrij 
snel lijdt tot een lege batterij; EV NOW, 
volledig elektrisch rijden; EV LATER – waarbij 
de batterij niet wordt aangesproken – of 
EV CHARGE, waarbij de batterij al rijdend 
wordt opgeladen, met het oog op een vol-
elektrische rit in de volgende stad. Dat laatste 
kost natuurlijk wel extra brandstof, want 
men verbruikt niet enkel voor het actuele 
traject, maar ook voor het toekomstige – 
elektrische traject. Die EV CHARGE laadt vrij 
snel, ongeveer 1 km elektrische autonomie 
per 2 afgelegde kilometers. Het verbruik 
klimt dan wel naar minstens 11 l/100 km. 
Met een volledig opgeladen batterij en met 
280 kg ballast in de laadruimte raakten we 

in agglomeratie- en stadsverkeer in EV NOW 
in het beste geval 36 km ver, tegen een 
gemiddelde snelheid van 36 km/u. Niet de 
aanvankelijk door Ford beloofde 50 km dus, 
maar wel ruim voldoende voor een stadsrit.

VERBRUIK EN PRIJS

Is zo’n PHEV zuiniger dan een ‘normale’ 
Transit? Daar is geen zinnig antwoord op 
te geven. Wij noteerden over 1200 km een 
gemiddeld testverbruik van 8,8 l/100 km 
bij een gemiddelde snelheid van 45 km/u. 
Alles hangt ervan af hoe lang de rit is, en 
welk percentage daarvan elektrisch kan 
worden gereden. Op korte ritten is de PHEV 

onklopbaar, bij lange afstanden valt hij zeker 
door de mand wat verbruik betreft.
We vermeldden reeds dat de PEHV geruisloos 
was, in dat opzicht zou een verklikker op het 
dashboard, die aangeeft dat de motor draait, 
welkom zijn. Een toerenteller heeft weinig zin, 
want met het gaspedaal bedien je de gasklep 
niet, dat doet de rekeneenheid. Zo kan het 
gebeuren dat de motor zich toch laat horen, 
aan een toerental dat op het eerste gezicht 
niets te maken heeft met de manier waarop 
je het gaspedaal intrapt. Een bevreemdende 
gewaarwording.
In welke stand de rijmodus staat, is naar 
ons gevoel niet duidelijk genoeg af te 
lezen van het dashboard, en al zeker niet in 

Onder de passagiersstoel zit een handige bergruimte, die bij de PHEV weliswaar helemaal gevuld wordt met de verschillende soorten stroomkabels. 
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standaardmodus. De keuze van de rijmodus, 
middels een kleine drukschakelaar rechts, 
gebeurde ook niet steeds van de eerste keer.
Rijden doet die hybride Transit nog steeds 
uitstekend, en de nieuwe versie kreeg weer 
een hele reeks nieuwe rijhulpsystemen. 
Speciale vermelding voor het goedgeplaatste 
usb-stopcontact, net onder de voorruit boven 
het dashboard, kort bij de plaats waar de 
meesten hun smartphone op de voorruit 

plakken. In combinatie met de Car Play maakt 
die alle ingebouwde navigatiesystemen – die 
trouwens snel verouderen – overbodig.
De catalogusprijs van onze “Trend” testwagen 
bedraagt 43#680 euro, dat is 50% meer dan 
een gelijkwaardige 130 pk dieselversie. Maar 
als je even gaat kijken op de markt voor de 
zuiver elektrische bestelwagens is dat een 
concurrentiële prijs. En de PHEV heeft toch 
wat extra te bieden: een ongelimiteerde 

autonomie, sowieso meer dan 500 km met 
volle brandstoftank en volle batterij .

Leo Van Hoorick
Jurylid “International Van of the Year” 

 

De compacte aandrijfunit van de PHEV, met bovenop de driecilindermotor. De elektrische componenten zijn in het oranje. 
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De laadruimte is dezelfde als die van de standaard Custom. De batterijen zitten onder de vloer.
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Uiterlijk is er geen verschil met de diesel uitvoering, op de badges na.

TRANSIT-EFFECT

Met een marktaandeel 
van 16,44% en 17,68% in 
respectievelijk januari en 
februari, heeft Ford voor het 
eerst de koppositie genomen op 
de bedrijfsvoertuigenmarkt in 
2020. Die vooruitgang betekent 
een stijging van 25% van de 
verkoopvolumes ten opzichte 
van 2019. Sinds enkele jaren 
vermenigvuldigt Ford de nummer 
één posities op de Europese 
ranglijst van bedrijfsvoertuigen. 
Het uitgebreide aanbod, 
bestaande uit de Fiesta Van, 
Transit Courier, Transit Connect, 
Transit Custom, Transit 2 T en 
Ranger, heeft ongetwijfeld 
kunnen profiteren van zijn 
kwaliteiten op het gebied van 
functionaliteit, duurzaamheid 
en uitrusting, maar ook van de 
uitstraling van de International 
Van of the Year 2020-titel en de 
International Pick-Up Award voor 
de Ford Transit Custom en de Ford 
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VAN

Mercedes-Benz Vito 
2020
KRACHTIGER, EFFICIËNTER EN MET 
NIEUWE MOTOREN

Vorig jaar stelde Mercedes een vernieuwde 
V-klasse voor. Nu is het de beurt aan de Vito 
die tal van updates kreeg. Daaronder de 
efficiënte en krachtige viercilinder van de OM 
654-dieselfamilie en innovaties op het gebied 
van infotainment en assistentiesystemen.
De 2,0-liter OM 654 viercilinder dieselmotor, 
bekend van de personenwagens, is nu ook 

beschikbaar voor alle achterwielaangedreven 
varianten van de Vito. Voorheen was dat enkel 
voor de Vito Tourer. Er kan worden gekozen uit 
vier uitvoeringsniveaus: 110 CDI FWD met 102 
pk/75 kW en 270 Nm; 114 CDI met 136 pk/100 
kW en 330 Nm; 116 CDI met 163 pk/120 kW 
en 380 Nm en 119 CDI met 190 pk/140 kW en 
440 Nm.
Daarnaast is de 124 CDI – de nieuw e topversie 
in zijn klasse – leverbaar voor de Vito Tourer. 
Deze levert 239 pk/176 kW en 500 Nm koppel, 

goed voor een 0 tot 100 in 7,9 sec. en een top 
van 210 km/u.
De OM 654 motorengeneratie is nog 
efficiënter en schoner dan de OM 651 en 
biedt bovendien een beter geluids- en 
trillingscomfort. Hoe efficiënt deze motoren 
zijn, blijkt bv. uit de brandstofbesparing van 
ca. 13% die de nieuwe Vito 119 CDI#heeft ten 
opzichte van zijn voorganger. De capaciteit 
van de SCR-tank bedraagt nu 24 l. voor alle 
modellen.

Bij de model-update is ook het aanbod van de infotainmentsystemen uitgebreid.
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9G"TRONIC EN AIRMATIC

Voor het eerst is de 9G-TRONIC automaat 
beschikbaar voor de zwaardere motoren met 
achterwielaandrijving. Met de Dynamic Select-
schakelaar kan men met de rijprogramma's 
'Comfort' en 'Sport' het schakelgedrag 
aanpassen aan de rijbehoeften. Er kan 
ook manueel geschakeld worden met de 
stuurschakelpaddles.
In combinatie met de nieuwe OM 
654-motorenfamilie is de Vito enkel leverbaar 
met achterwielaandrijving – optioneel is 
permanente vierwielaandrijving leverbaar. 
Daarnaast is de Vito verkrijgbaar met 
voorwielaandrijving. Dan is de krachtbron het 
instapmodel van de OM 622-motorenfamilie: 
de compacte viercilinder met 1,7 liter 
cilinderinhoud en 102 pk/75 kW (Vito 110 CDI) 
en 136 pk/100 kW (Vito 114 CDI).
De Vito toont ook op andere gebieden zijn 
veelzijdigheid. Het is het enige model in zijn 

segment dat verkrijgbaar is in drie lengtes, 
twee wielbases en drie aandrijflijnen. Met 
een laadvermogen tot 1.369 kg is hij ook de 
laadvermogenkoning in zijn klasse. 
Het Airmatic-luchtveringssysteem, dat 
voor het eerst beschikbaar is in de Vito, 
eVito Tourer, V-Klasse en EQV, past het 
onderstel vanaf oktober 2020 aan op de 
omstandigheden. De grotere bodemvrijheid 
zorgt ervoor dat het rijcomfort ook op een 
ongelijkmatige ondergrond behouden blijft. 
De op comfort gerichte basisinstelling wordt 
bij toenemende snelheid aangepast voor een 
veilige rijstabiliteit. De afzonderlijke instelling 
van de duw- en drukstand door middel van 
één klep staat garant voor een soepelere rit. 
De bestuurder kan snel en eenvoudig kiezen 
uit drie verschillende rijprogramma’s dank zij 
de Dynamic Select-schakelaar.. 

VEILIGHEIDS" EN 
ASSISTENTIESYSTEMEN

De actieve remassistent Distronic en de nieuwe 
digitale binnenspiegel breiden het aanbod 
aan veiligheids- en assistentiesystemen voor 
de nieuwe Vito uit van tien tot 13. De digitale 
binnenspiegel geeft het beeld van de HDR-
camera in de achterruit weer op het display 
van de spiegel, die dus op dezelfde manier 
kan worden gebruikt als een conventionele 
binnenspiegel – zelfs met een gesloten 
tussenschot of als de bagageruimte of de 
laadruimte tot aan het dak is volgestapeld. 
Het gezichtsveld is twee keer zo breed als dat 
van een conventionele binnenspiegel. Hij kan 
worden omgeschakeld van het camerabeeld 
naar het analoge beeld met behulp van de 
dimschakelaar. Als optische spiegel biedt 
hij zodoende zicht op de achterkant van het 
voertuig.

Het interieur werd opgefrist en er werd gekozen voor een nieuwe zetelbekeding.
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NIEUWE EVITO TOURER VOOR 
PERSONENVERVOER

Mercedes-Benz Vans speelt met de eVito 
en de eSprinter een voortrekkersrol in het 
premiumsegment voor lokaal emissievrij, 
commercieel goederenvervoer.
De nieuwe Mercedes-Benz eVito Tourer 
beschikt over een elektrische aandrijflijn 
(eATS), die de voorwielen aandrijft met een 
piekvermogen van 150 kW. De energie wordt 
opgeslagen in een lithium-ion-accu in de 
bodemplaat. De lage en centrale opstelling 
heeft een positief effect op het rijgedrag. De 
topsnelheid bedraagt 140 km/u of optioneel 
160 km/u. 
De eVito Tourer heeft een watergekoelde AC-
boordlader met een vermogen van 11 kW. 
Dankzij het maximale laadvermogen van 110 
kW kan de eVito Tourer bij een snellaadstation 
worden opgeladen in minder dan 45 minuten 
van 10 naar 80 %. De accu met een bruikbaar 

vermogen van 90 kWh maakt een actieradius 
van 421 kilometer mogelijk.
Dankzij een intelligente bedieningsstrategie 
laadt de Mercedes-Benz eVito Tourer 
ook tijdens het rijden zijn accu op. Drie 
rijprogramma’s bieden de mogelijkheid 
om individueel te kiezen tussen maximaal 
comfort of een maxi
maal bereik tijdens de rit.

MERCEDES PRO

De producten rond de connectiviteits- en 
fleetmanagementoplossing Mercedes PRO 
Connect helpen de efficiëntie te verhogen, de 
bedrijfskosten te verlagen, de beschikbaarheid 
van voertuigen en de communicatie binnen 
het wagenpark te verbeteren. Mercedes PRO 
bundelt alle relevante services op één web-
gebaseerd platform: www.mercedes.pro.
Naast acht pakketten voor de conventioneel 

aangedreven Vito-varianten is voor de 
Mercedes-Benz eVito het pakket 'Digitalised 
eVan Management' beschikbaar. De 
Vito is ook optimaal voorbereid op het 
ergste scenario – daarvoor zorgen het 
Mercedes-Benz noodoproepsysteem en het 
pechmanagement dat vanaf het moment 
van de overdracht van het voertuig wordt 
geactiveerd. Het noodoproepsysteem is 
standaard aan boord. 
De vernieuwde Vito is te herkennen aan de 
nieuw ontworpen grille, met drie zwarte 
lamellen, als optie is ook een grille in chromen 
uitvoering leverbaar. Nieuwe lichtmetalen 
velgen zorgen voor een opvallend en 
dynamisch uiterlijk. Er is keuze uit 17, 18 of 
19 inch.

Leo Van Hoorick
Jurylid International Van of the Year

De vernieuwde Vito is te herkennen aan een hertekende grille met drie lamellen.
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Mercedes Hedin Automotive helpt chauffeurs zuiniger en 
efficiënter rijden met Fleetboard.

Trucks specialisatie

Sinds april 2018 maakt truckcenter Aalst deel 
uit van de Hedin Automotive groep. Hedin 
Automotive omvat ondertussen maar liefst 
15 erkende Mercedes-Benz vestigingen in 
Vlaanderen en is daarmee met voorsprong 
de grootste erkende Mercedes-Benz 
dealer-groep in België. Hedin is reeds drie 
generaties lang, sinds 1950, een gevestigde 
waarde in thuisland Zweden, maar groeide 
de laatste jaren fors over de landsgrenzen 
heen. 15 reeds bestaande Mercedes-Benz 
vestigingen met elk hun eigen historiek 
(verspreid over Oost-Vlaanderen, Vlaams-
Brabant en Antwerpen) werden plots één 
grote familie. Service, klantentevredenheid 
en vooral een gedeelde passie voor een 
premium automerk was en is nog steeds de 
rode draad bij de ruim 500 werknemers van 
Hedin Automotive in België. Daaraan werd 
schaalgrootte toegevoegd, iets wat steeds 
belangrijker wordt in de autosector. Naast 
het truckcenter in Aalst kunt u ook terecht bij 
de truckspecialisten in Gent en Sint-Niklaas. 
Ook in Ninove is er een servicepunt voor 
vrachtwagens.

Service voorop

“Voor ons is de service die we bieden 
even belangrijk -zoniet belangrijker- dan 
de verkoop. Ook bij onze klanten voelen 
we dat de diensten na verkoop steeds een 
grotere rol spelen”, zegt Filip Snauwaert, 
Director Trucks van de Hedin Automotive 
groep. “Fleetboard bijvoorbeeld is een 
extra service die wij aan onze truck-klanten 

aanbieden”, aldus Cedric Hennebel, 
Fleetboard specialist. “Voor elk verzoek heeft 
Fleetboard de meest efficiënte oplossing 
met de uitgebreide telematica-diensten. 
Zo kan je met behulp van deze diensten je 
chauffeurs, wagenparken en opdrachten 
met elkaar connecteren.” Volgens Hennebel 
is de voornaamste toegevoegde waarde 
van Fleetboard de onderhoudsprognose die 
toelaat om de planning van zowel de klanten 
als de werkplaats te optimaliseren.“ Door het 
gebruik van Fleetboard, kunnen we ervoor 
zorgen dat alle onderdelen tijdig op voorraad 
zijn, en kunnen bijgevolg stilstandtijden 
worden geminimaliseerd. Bovendien is er 
Mercedes-Benz Uptime waarmee pannes 
proactief opgespoord worden nog voor de 
chauffeurs iets opmerken.”

Training en coaching 

Gepersonaliseerde training en coaching 
is een bijkomende service die Hedin 
Automotive aanbiedt. De verplichte 
nascholing van de vakbekwaamheid 
(code 95) is hier een treffend voorbeeld 
van. “Wij focussen ons voornamelijk tijdens 
de vakbekwaamheidstraining op het 
correcte gebruik van het voertuig en op 
het ecologisch rijden. Eerst overlopen we 
samen met de chauffeurs alle theoretische 
aspecten, vervolgens gaan we met hen 
individueel de baan op. Dit is de enige 
manier om het goed aan te leren”, stelt 
Cedric Hennebel vast. “We zijn bovendien 
erkend als opleidingsverstrekker voor de 
KMO-portefeuille.” “Ook voor training en 
coaching op maat zijn wij steeds beschikbaar 

voor onze klanten”, vult Filip Snauwaert aan. 

Meten is weten

“Om onze Fleetboard diensten te laten 
ontdekken, stellen wij onze Fuel Duel demo-
truck ter beschikking. Zo bewijzen we de 
meerwaarde van Fleetboard: zuiniger en 
efficiënter rijden”, zegt Trucks Director Filip 
Snauwaert vastberaden. “Gedurende twee 
weken coachen wij de chauffeur achter 
het stuur om zuiniger te rijden. Achteraf 
analyseren we uitgebreid het verbruik 
en vergelijken we de resultaten met het 
bestaande wagenpark. Want meten is nu 
eenmaal weten”. “We merken dat veel 
wagenparkbeheerders niet alleen versteld 
staan van de resultaten, maar ook van 
de aanvullende mogelijkheden van onze 
Fleetboard diensten”, vat Cedric Hennebel 
netjes samen.

Publireportage

Heeft u een vraag of interesse 
in ons service aanbod? 
Contacteer ons dan via  
fleetboard@hedinautomotive.be. 

Sinds 1896 is Mercedes-Benz een vaste waarde in de truckwereld. De iconische ster staat 
al decennia lang symbool voor innovatie, vertrouwen én veiligheid. Hedin Automotive 
deelt diezelfde waarden met zijn klanten door middel van de service en expertise die de 
groep in de loop van de jaren heeft opgebouwd.

TRUCK CENTER
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Traditiegetrouw houdt Volvo Trucks 
Belgium in januari een persconferentie 
om de resultaten van het afgelopen jaar 
te bespreken. De groep Volvo AB deed het 
daarbij helemaal niet slecht en binnen die 
groep is Volvo Trucks het meest succesvolle 
filiaal. De snel veranderende omstandigheden 
stellen echter ook de Zweedse groep voor 
gigantische uitdagingen. 

“Het motto voor de hele groep is Perform 
& Transform”, gaat Peter Himpe van start. 
“Dat perform zit wel goed, want de groep 
is succesvol met een uitstekende return 
on invest. Het gedeelte transform houdt 
ons het meest bezig. De ‘drivers of change’ 
zijn daarbij connectivity, autonomous en 

electricity. Voor ons, maar ook voor alle 
andere voertuigbouwers, zijn dit tijden van 
enorme investeringen. Investeringen in de 
wijzigingen die er aan komen in transport 
en mobiliteit. Het probleem daarbij is dat het 
investeringen zijn die nu geld kosten, maar nu 
nog niets opbrengen. We moeten dus echt op 
lange termijn kijken. We investeren als groep 
nu 30% meer dan in vergelijking met 2015. Zo 
werden er 600 ingenieurs aangeworven enkel 
voor de ontwikkeling van nieuwe technieken. 
Er werd tevens een nieuwe afdeling opgericht, 
Volvo Autonomous Solutions, onder leiding 
van Nils Jaeger. Binnen de groep profiteren we 
wel van gezamenlijke technieken tussen de 
afdelingen trucks, bussen, bouwvoertuigen 
en machines. Het accent wordt verlegd van 

de (al uitstekende) voertuigengineering naar 
dienstverlening en totaaloplossingen.

INSPANNINGEN BLIJVEN LEVEREN

Siegfried Van Brabandt gaf wat meer uitleg 
bij de prestaties van Volvo Trucks in België 
vorig jaar. In het lichtste segment, van 10-
15,9 ton, bleef het marktaandeel verder 
afnemen tot 8%. De sterkte van het merk 
ligt duidelijk boven de 16 ton. In dat segment 
haalde Volvo Trucks een marktaandeel van 
20,9% in een Belgische markt die steeg met 
7,7%. Splitsen we dat even uit dan zien we 
een marktaandeel van 19,5% bij de trekkers 
(tweede plaats) in een markt die 0,3% daalde 

2019 een goed jaar voor 
Volvo AB

De Volvo FH I-Save ligt mee aan het succes van Volvo Trucks.
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en een marktaandeel van 21,0% (eerste 
plaats) bij de vrachtwagens en die markt 
steeg met 24,1%. In 2019 werden er 57 LNG-
trekkers verkocht op een totaal van 121 in 
België. Die gingen naar 16 klanten. In 2020 
zal Volvo Trucks inspanningen blijven leveren 
om nieuwe klanten te vinden voor LNG en uit 
te breiden bij bestaande klanten. Vergeten 
we niet dat de vooruitzichten voor 2019 toch 
op een 200-tal voertuigen sloegen. Nog 
vermeldenswaard is dat 1 op de 4 Volvo trucks 
gekocht wordt met onderhoudscontract en 
dat 1 op de 2 klanten kiest voor Dynafleet.

ELECTROMOBILITY

Volvo Trucks heeft zijn eerste elektrische 
vrachtwagens al op de markt en introduceert 
nu de Battery Configurator. “In feite bieden we 
de klant geen standaardvoertuig aan, maar 
een voertuig dat precies beantwoordt aan 
de behoeften van het bedrijf.”, legt Philippe 
Jacquemyns uit. Met de Battery Configurator 
leggen we de gewenste accucapaciteit vast 
voor een voertuig/inzet/traject en in functie 
van de laadmogelijkheden en de optimalisatie 

van de trajecten. We schatten dat tegen 2040 
55% van de voertuigen elektrisch zullen 
rijden.”
Waar elektriciteit wel al een hoofdrol speelt is 
bij Volvo Buses. Bij de TEC in Namur en Charleroi 
rijden er al 101 Volvo Electric Hybrid bussen, 
die worden geladen door 15 DC snelladers 
van ABB. Dat levert 70 tot 90% minder CO2-
emissie op ten opzichte van dieselbussen en 
tevens 60% minder energieverbruik.
De stad Luxembourg, waar reeds 4 Volvo 
Electric Hybrid bussen rijden, bestelde begin 
dit jaar 17 volledig elektrische bussen bij 
Volvo.

GALLIKER, ZWITSERSE PRECISIE

De jaarlijkse conferentie werd naar goede 
gewoonte bij een trouwe klant van Volvo 
Trucks gehouden. Het in Milmort gevestigde 
Belgische filiaal van de Zwitserse groep 
Galliker is een zeer goede referentie. Het 
bedrijf werd in 1918 opgericht en groeide 
uit tot een familieholding met hoofdzetel in 
Altishofen. De leiding is in handen van de 
derde generatie van de familie Galliker. Het 

bedrijf telt 18 vestigingen in zes verschillende 
landen en biedt werk aan 3030 werknemers. 
In totaal beschikt Galliker over 500.000 m2 
temperatuur gecontroleerde opslagplaatsen 
en 19.000 voertuigplaatsen. De vloot in de 
bekende kleuren van Galliker omvat 1020 
bedrijfsvoertuigen (100 lichte bedrijfswagens, 
920 trekkers en vrachtwagens, 20 
koelcontainers en 1100 opleggers en 
aanhangwagens). Galliker is actief in de 
sectoren Car Logistics, Cargo Logistics, Food 
Logistics, Fresh Logistics, Frigo Logistics en 
Healtcare Logistics.
De banden met Volvo ontstonden in 1967 met 
transporten van Zwitserland naar Zweden en 
België, al snel aangevuld met Italië. Bij de 
bouw van de Volvo fabriek in België werd 
ook Galliker Belgien opgericht. Voor Volvo 
voert Galliker nog altijd transporten uit tussen 
Zwitserland, Frankrijk, Italië, België, Duitsland 
en Zweden. Dat betreft producten voor de 
Volvo fabrieken, leeggoed en chassis vanuit 
de fabrieken in Gent en Blainville.

Hendrik De Spiegelaere

Volvo en Galliker, dat zijn banden die teruggaan tot 1967.
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Bruno Blin, Renault 
Trucks: stabiel in een 
turbulent jaar
Het was bij de eerste tekenen van de 
corona-crisis, die bij het schrijven van 
deze Transporama heel de wereld in haar 
greep houdt, dat Renault Trucks een video-
persconferentie hield over de jaarresultaten 
van het Zweeds-Franse truckmerk. CEO Bruno 
Blin was, zoals altijd, erg open en direct in zijn 
reacties op de vragen van journalisten.

Voor Renault Trucks was het resultaat van 
2019 te vergelijken met dat van alle andere 
Europese vrachtwagenbouwers: een sterke 
eerste helft van het jaar, gevolgd door een 
turbulente terugval van de verkoop na de 
zomer. In Europa bleef het resultaat stabiel, in 
Frankrijk wist Renault Trucks zijn dominante 
positie nog verder uit te bouwen. 

Opvallend zijn de cijfers bekeken in het 
verloop van 2019: in de eerste helft van het 
jaar nam de verkoop met 18 % toe, om in 
de tweede helft met 15 % terug te lopen. 
Op alle Europese markten samen, noteerde 
Renault Trucks een lichte terugloop van het 
marktaandeel van 0,1 %.

Bruno Blin kijkt terug op een turbulent 2019.
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INTERNATIONAAL

De verkoop buiten Europa blijft groeien 
voor Renault Trucks. Vooral de sterke Turkse 
markt was goed voor een grote afname 
van vrachtwagens met de bekende ruit 
op de grille. Ook in Afrika werden veel 
Renaults verkocht. Renault Trucks heeft een 
assemblagefabriek in Algerije, waar CKD-kits 
van de C- en K-ranges worden gebouwd. In de 
loop van dit jaar zullen ook D-range wagens 
worden geassembleerd.

TWEEDEHANDS OVERAANBOD

Renault Trucks heeft een grote stock aan 
tweedehands wagens, waarbij er een aparte 
productielijn werd opgezet om gebruikte 
voertuigen om te bouwen, zodat ze een 

tweede leven kunnen krijgen. Verder is er 
het programma T Selection, waarbij wagens 
op 200 punten worden gecontroleerd. Dit zijn 
voertuigen met een jonge leeftijd en lage 
kilometerstand.

TOEKOMST

Verder blijft Renault Trucks inzetten op de 
ontwikkeling van nieuwe modellen. Het 
merk heeft altijd een pioniersrol gespeeld in 
de ontwikkeling van hybride en elektrische 
voertuigen, met een aantal elektrische trucks 
die nu door klanten worden ingezet in Parijs. In 
dat kader kwam er een opvallende uitspraak 
van dhr. Blin, die vroeg om de toegang voor 
dieselvoertuigen tot de centra van grote 
steden verder te beperken. Toen we bij hem 
informeerden waarom, stelde Bruno Blin dat 

het een goede manier is om stadsdistributie 
met een elektrische wagen een duw in de 
goede richting te geven. De trucks kunnen op 
dit moment qua TCO de directe concurrentie 
met een dieseltruck nog niet aan. Dit zou in 
de toekomst kunnen veranderen.

Jan Voet
Jurylid International Truck of the Year

In Europa wist Renault Trucks zijn positie te handhaven.
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Sterk 2019 voor Daimler 
Trucks
Met het derde beste resultaat ooit qua 
omzet en een vlotte 1,7 miljard die in nieuwe 
technologieën zullen worden geïnvesteerd, 
is Daimler Trucks CEO Martin Daum niet 
ontevreden over 2019. Ook 2020 kondigde zich 
niet slecht aan, maar deze informatie stamt 
van voor de wereldwijde Corona-uitbraak…

Dat Daimler in verschillende markten goed 
heeft geboerd, is geen geheim. Toch was 
2019 een bijzonder jaar: in Europa en Noord-
Amerika en Japan werd zeer veel verkocht in 
de eerste jaarhelft. Tegen het einde van het 

jaar was de markt sterk teruggevallen, een 
effect dat met de Corona-crisis nog sterker is 
geworden. Onder normale omstandigheden, 
had Daimler verwacht dat de markt rond het 
niveau van 2017 of 2018 zou schommelen. 
Toch is er werk aan de winkel. Zo moet CEO 
Martin Daum bezuinigen, om het mogelijk 
te maken te blijven investeren in nieuwe 
technologie, zoals elektrische trucks. Er wordt 
gemikt op een besparing van 300 miljoen 
euro op het vlak van personeelskosten. 
Daarbij zouden geen naakte ontslagen 
vallen. Daum gaat in ieder geval een stevige 

onderhandelingsronde met de Duitse 
vakbonden tegemoet.

CO2"NEUTRAAL

De bijzonder strenge wetgeving die de 
Europese Unie heeft opgelegd, maakt 
dat Daimler zijn businessmodel helemaal 
moet omvormen. In de loop van dit jaar 
en 2021 wilde men 1,7 miljard investeren 
in elektromobiliteit. Zo heeft Daimler tal 
van eActrossen rijden, meestal op of rond 

Daimler Trucks CEO Martin Daum poseert voor de Actros, die Truck of the Year is.



31TRANSPORAMA

de fabrieken in Stuttgart. Eind maart vroeg 
het bedrijf wel om een lening, zodat het 
waarschijnlijk is dat deze plannen op een laag 
pitje zijn gezet tot de Corona-maatregelen 
verminderen en de economie de kans krijgt 
zich te herpakken. 
Maar Daimler blijft ook inzetten op 
gerobotiseerde voertuigen, waaronder 
zelfrijdende trucks. Toch is het verhaal 
daarrond opvallend anders dan een aantal 
jaar geleden. Toen werd beweerd dat 
chauffeurs binnenkort vrijwel overbodig 
zouden zijn. Nu stelt men dat autonoom rijden 
alleen maar iets zal zijn op snelwegen en op 
afgesloten terreinen, zoals terminals, mijnen 
en fabrieken. Om in een stad autonoom te 
rijden, moet vooral de software nog veel 

meer worden ontwikkeld. In de Verenigde 
Staten blijkt wel dat autonoom rijden op 
lange afstanden door de testchauffeurs als 
ontspannend wordt ervaren. Langs de andere 
kant heeft men gemerkt dat het systeem zeer 
vroeg moet waarschuwen als het een situatie 
niet aankan: stel dat door een felle sneeuwbui 
de chauffeur terug moet overnemen, dan 
duurt het 18 tot 20 seconden voor hij weer 
met zijn volle aandacht bij het sturen is, nadat 
hij bijvoorbeeld een mail zat te lezen…

BELGIË

Ook op de Belgische markt is Mercedes-Benz 
erg tevreden met de resultaten van 2019, 

ook nam de verkoop in de tweede helft van 
het jaar af. De Actros kende veel succes met 
de “fuel-duels”, waarbij een wagen een tijd 
kan worden gebruikt door een transporteur, 
om dan het verbruik te vergelijken met de 
bestaande trucks. Peter Brock, directeur van 
Mercedes-Benz Trucks Belux, vertelde dat al 
die fuel duels gewonnen worden.
Bovendien kon hij aankondigen dat zijn 
bedrijf voortaan partner is van de vereniging 
van ouders van verongelukte kinderen. 
Op de persconferentie mocht gedelegeerd 
bestuurder Koen Van Wonterghem van de 
vereniging een cheque ontvangen.

Jan Voet
Jurylid International Truck of the Year

De elektrische eActros is ondertussen een jaar in gebruik bij een aantal tevreden transporteurs.

Op alle markten boerde Daimler goed, Brazilië herpakt zich, India mankt wat achterop.
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TRUCK
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Helemaal nieuw: 
MAN
 



TRANSPORAMA34



35TRANSPORAMA

Met een compleet vernieuwd 
gamma pikt MAN eindelijk aan 
bij de vernieuwingen die we in 
de voorbije jaren zagen voorbij 
komen bij zo’n beetje alle 
merken. Maar het merk met de 
leeuw heeft met de vernieuwing 
van zijn zwaar, midden en 
licht gamma meteen ook een 
bijzondere vernieuwing in gang 
gezet, die verder gaat dan het 
uiterlijk.

De krachtigste uitvoering heeft 640 pk onder de kap.
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Want laat ons eerlijk zijn: de nieuwe MAN 
ziet er niet opvallend anders uit dan zijn 
voorgangers. Een bewuste keuze: MAN 
is in de meeste Europese landen een 
belangrijke speler in grote vloten. Je wil als 
vlootbeheerder liever dat het uitzicht van 
de vorige generatie aansluit op de nieuwe 
trucks, kwestie van een eenvormig beeld te 
krijgen. Wie denkt jaloezie tussen chauffeurs 
te vermijden, vergeet het: de nieuwe MAN 
heeft een compleet nieuwe boordplank en 
die is zonder meer schitterend afgewerkt. Ook 
de nieuwe media met dubbele draaiknop ziet 
er schitterend uit. Als je instapt in de nieuwe 
MAN’s merk je het verschil dus onmiddellijk.

WAT IS ER VERANDERD?

Aan de buitenzijde lijken de verschillen 
misschien niet bijzonder opvallend, als je 
dichterbij komt, merk je toch dat bijna alles 
veranderd is. MAN heeft de structuur van de 
cabine opnieuw gebruikt, maar er werden 
niet minder dan 12 miljoen werkuren in de 
nieuwe truck geïnvesteerd. Voor de lancering 
op de markt werden 4 miljoen testkilometers 
gereden, een groot deel door klanten. Het 
nieuwe ontwerp was goed voor 167.000 
werkuren en niet minder dan 22.000 nieuwe 
onderdelen werden ontworpen, getest, 
goedgekeurd en geproduceerd voor de 
nieuwe MAN trucks. Leuk om te weten: MAN 
biedt voortaan niet minder dan 3.000 kleuren 

standaard aan voor de cabine. 
De nieuwe truck zou tot 8 % zuiniger 
moeten zijn, bij een vergelijkbare inzet met 
dezelfde chauffeur. Dat is in de eerste plaats 
te wijten aan de verbeterde software. Er 
werden trouwens 2.800.000 lijnen software 
geschreven voor de nieuwe MAN. Interessant 
is dat meteen ook de complete elektronische 
architectuur onder handen werd genomen. 
Waar een moderne truck iets van een 30 à 
40 computers of ECU’s (Electronic Control 
Unit) aan boord heeft, krijgt de nieuwe MAN 
4 computers, die veel krachtiger zijn en die 
kunnen terugvallen op een ingebouwd solid 
state geheugen. Bij de klassieke elektronica 
moesten de 40 ECU via de CAN-bus constant 
met elkaar communiceren. In deze opbouw 

De nieuwe koplampen hebben een fraaie dagrijverlichting.
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verloopt dat makkelijker en kan het netwerk 
van de truck gebruikt worden om sneller 
gegevens uit te wisselen. Dat merk je 
trouwens bij het rijden, maar daarover later 
meer.
Het grootste verschil zit trouwens aan 
de binnenkant van de nieuwe MAN. Het 
nieuwe dashboard is het mooiste en best 
afgewerkte dat we ooit in een vrachtwagen 
zijn tegengekomen. De handrem is eindelijk 
elektronisch en staat gewoon op het 
instrumentenpaneel zoals dat tegenwoordig 
hoort. Schakelen en het aanspreken van de 
motorrem doe je nu ook met een hendel die 
rechts op de stuurkolom staat. MAN maakt 
gebruik van techniek die zowel van ZF als 
Scania afkomstig is en daar is helemaal niets 

mis mee. We hebben maar een korte tijd 
in de cabine doorgebracht, maar de eerste 
indrukken zijn zonder meer goed: MAN 
beweert dat het comfort van de chauffeur 
centraal stond bij het ontwerpen van de 
cabine en dat nemen wij alvast gewoon aan. 
De nieuwe zetels zitten uitstekend, het stuur, 
voorzien van tal van schakelaars, ligt goed in 
de hand.
Een nieuwigheid is de nieuwe dubbele 
draaiknop waarmee je door de menu’s van 
het navigatie/infotainment systeem kan 
navigeren. Dat gaat heel vlot, alles is logisch 
en makkelijk terug te vinden en de dubbele 
draaiknop die ook als joystick kan dienen, is 
een vondst waar menige dure personenwagen 
jaloers op kan zijn. 

RIJDEN

MAN had de lancering van de nieuwe generatie 
trucks in het Spaanse Bilbao georganiseerd, 
in Baskenland. De stad ligt in een dal vlak 
bij de kust, wat in de praktijk betekent dat 
je met heel veel moeite een paar meter vlak 
kan rijden. Al de rest zijn hellingen, bochten 
en ronde punten, die door de Basken op alle 
mogelijke plaatsen werden voorzien van 
verhoogde kruispunten, verkeersdrempels, 
versmallingen, paaltjes… alsof een hele 
catalogus aan verkeersvertragende ingrepen 
over de stad werd uitgestort.
Op zich is het natuurlijk perfect logisch dat 
een stadscentrum geen halve snelweg is, 
maar om er een trekker met een oplegger 

De handige schakelaars op de deur.
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Blinde hoek bewaking is maar één van de elektronische beschermengelen die een handje toesteken.

Het dashboard ziet er strak uit, met zijn twee grote en perfect te lezen digitale schermen.
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De dubbele draaiknop met steun voor de hand.

Het handige tafeltje.
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zonder schade doorheen te loodsen zou een 
extra paar ogen wel van pas komen. 
De nieuwe MAN heeft een relatief steile instap 
waarmee de wagen een beetje blootgeeft 
dat de structuur van de cabine nog dezelfde 
is als die van de TGA van destijds. Wel handig 
zijn de vier schakelaars aan de onderzijde 
van de deur, waarmee je bijvoorbeeld de 
gevaarsknipperlichten kan aansteken, een 
werklicht of andere functies kan bedienen. 
De schakelaars kan je aanpassen aan je 
persoonlijke behoeften.
Na het instappen is de zit zonder meer goed. 
De zetel is meer dan voldoende verstelbaar, 
zodat je genoeg steun krijgt aan rug en 
bovenbenen. Het feit dat ze afkomstig zijn 
van Recaro, toch wel een naam ter zake, 

helpt veel op het vlak van ergonomie. MAN 
kan je een zetel bezorgen met verwarming 
en ventilatie, maar dat zijn spullen die 
waarschijnlijk op de optielijst zullen staan bij 
de lancering in ons land. De schakelaar om de 
verstelling van het stuur te activeren zit op de 
stuurkolom. Er is nog geen necktilt, waarbij 
je de stuurkolom tweevoudig kan verstellen, 
maar het stuur valt goed in de hand.
Het dashboard is heel goed afgewerkt. 
De schakelaars en knoppen staan waar je 
ze verwacht en wie al met een MAN heeft 
gereden, zal niet op verrassingen stoten. De 
afwerking, met smalle naden en aangenaam 
aanvoelende kunststof, staat op heel hoog 
niveau. MAN zet hiermee letterlijk nieuwe 
grenzen en tal van andere truckbouwers 

zullen even slikken als ze dit te zien krijgen. 
Om te testen kreeg ik de sleutel van een 
TGS 18.470 met luchtgeveerde vooras. Bij het 
starten kreeg ik een waarschuwing te zien 
voor een lege brandstoftank. Toch maar even 
controleren, want we hebben ooit gehoord 
dat een vrachtwagen zonder diesel de neiging 
heeft een onbeweeglijk object te worden. Die 
melding bleek een softwarefout te zijn, die 
met een update zou worden weggewerkt. De 
nieuwe trucks kunnen immers “over the air”, 
dus via een G4 of G5 verbinding geupdated 
worden. De testwagens waren trouwens pre-
productie voertuigen (fase 1), waar nog een 
aantal verbeteringen aan moesten worden 
doorgevoerd.
Bij het rijden in de plensende regen viel op 

De spiegels worden veel beter geplaatst.
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De instap is vrij steil. De spiegels worden veel beter geplaatst.

De elektronische handrem.
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Je kan alle functies bedienen met de dubbele draaiknop of met de schakelaars op stuur en dashboard.
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Ruim en goed afgewerkt, het nieuwe interieur.
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dat de wagen, ondanks de luchtgeveerde 
vooras, veel nauwkeuriger stuurt. We reden 
met een gewicht van 35 ton, maar de 
aandrijflijn had geen enkele moeite om te 
volgen in het verkeer. De grotere rekenkracht 
en snellere reacties van de boordelektronica 
zijn daar merkbaar, want technisch gesproken 
gaat het over dezelfde euro 6d motoren 
en versnellingsbakken die in 2019 werden 
gelanceerd.
Het uitzicht is sterk verbeterd, omdat de 
spiegelhuizen verder naar achter werden 
gemonteerd op de A-stijl. Dat geeft een 
grotere opening tussen A-stijl en spiegels, 

waardoor je op ronde punten en kruisingen 
alles veel beter in de gaten kan houden. 

NIEUWE GENERATIE

Niemand kon natuurlijk voorspellen dat 
MAN zijn nieuwe trucks zou lanceren aan de 
vooravond van een wereldwijde epidemie. 
Dat de naast de verschrikkelijke menselijke 
tol, de gevolgen voor de economie en dus de 
transportsector nog niet in te schatten zijn, is 
wel duidelijk. Maar dat dit verre van ideale 
omstandigheden zijn om een nieuwe truck te 

lanceren, ligt nogal voor de hand. En met dit 
nieuwe gamma kan MAN een vuist maken in 
vrachtwagenland.

Jan Voet
Jurylid International Truck of the Year
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WANNEER JE HUN 
MOTOR START ...

... MAAR HET AANVOELT ALS 
DE START VAN EEN NIEUW TIJDPERK.

De nieuwe generatie vrachtwagens van MAN werd ontworpen voor twee doeleinden: u en uw 
bedrijf. Daarom bieden de nieuwe vrachtwagens van MAN u alles wat u zich kunt wensen. 
Bovenop het innovatieve design dat de bestuurder centraal stelt, bieden ze zowel 
buitengewone ef!ciëntie en zuinigheid als optimale inzetbaarheid. Dit complete pakket zal 
bijdragen tot een duurzame stijging van uw winstmarges, waardoor uw bedrijf een boost krijgt. 
En daar houdt het niet op. Als u met de nieuwe generatie vrachtwagens van MAN rijdt, geniet u 
van de uitstekende MAN-service die steunt op jarenlange expertise.  #SimplyMyTruck

De nieuwe generatie vrachtwagens van MAN.  
Simply my truck.
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Exclusieve celebration edition van de XF Super Space Cab
Het is zover! Bedrijven en chauffeurs 
kunnen vanaf nu de exclusieve DAF XF Super 
Space Cab Celebration Edition bewonderen 
en ervaren bij de DAF concessiehouders. 
De voertuigen werden vorige week bij hen 
geleverd. De Celebration Edition is een 
opvallende uitvoering van de grootste en 
meest comfortabele cabine in de markt. Deze 
speciale versie is uitgebracht ter ere van de 
productie van de 250.000e DAF truck met Super 
Space Cab. Chauffeurs worden getrakteerd op 
een luxueus aangekleed interieur, met onder 
meer een standaard leerpakket .
#
DAF is beroemd als het gaat om ruimte en 
comfort in de cabine. Al in 1984 zette de 
DAF 3600 Space Cab met het verhoogde 
dak de nieuwe standaard op het gebied van 

binnenruimte en daarmee chauffeurscomfort. 
In 1994 introduceerde DAF de overtreffende 
trap: de Super Space Cab, waarmee DAF 
opnieuw een nieuwe norm introduceerde. De 
cabine van de nieuwste DAF XF Super Space 
Cab is voor elke chauffeur de meest ideale 
plek om in te werken, te wonen en te slapen. 
Ergonomisch onovertroffen, prachtig ingericht 
en extreem ruim.
#
50% NIEUWE DAF XF MET SUPER 
SPACE CAB

De Super Space Cab, kortweg SSC, heeft een 
inhoud van maar liefst 12,6 m3#en is daarmee 
de meest ruime op de markt. De cabine biedt 
een indrukwekkende stahoogte van 2,23 
meter en maar liefst 925 liter opbergruimte. 

Standaard zijn twee royale, 80 centimeter 
brede en 2,20 lange bedden, voorzien van een 
dik matras. Niet voor niets wordt de helft van 
alle DAF XF’s besteld als Super Space Cab.
#
EXCLUSIEVE INTERIEUR

Elke Celebration Edition is voorzien van het 
fraaie exclusieve leerpakket. En op het bed 
ligt een 15 centimeter dik comfortmatras voor 
maximaal slaapcomfort. Bovendien zijn zaken 
als de meest uitgebreide klimaatbeheersing 
inclusief bediening vanaf de achterwand 
en de ongekend grote koelkast van DAF 
standaard. De DAF XF Super Space Cab 
Celebration Edition is vanaf nu bij alle officiële 
DAF concessiehouders te koop.
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Volvo Trucks schenkt 102 ruitenwissermotoren aan VUB 
om beademingsapparatuur te maken.

Op vraag van de Vrije Universiteit Brussel 
schenkt Volvo Trucks 102 ruitenwissermotoren. 
Doel is om deze motoren te gebruiken als 
motor voor beademingsapparatuur.

De Covid-19 epidemie zou kunnen leiden tot 
een groot tekort aan beademingsapparatuur 
in de ziekenhuizen. Diverse instanties zoeken 
hiervoor oplossingen. Een werkgroep van de 
VUB, specifieker het Fablab van de industrieel 
ingenieurs, is begonnen met het ontwerpen 
van een low cost en snel te produceren 
beademingstoestel. Het team bestaat uit 
35 multidisciplinaire ingenieurs (studenten-
alumni-assistenten-proffen) en het doel 
is om voor de verwachte piek van Corona-
besmettingen tegen 9 april, zo veel mogelijk 
beademingstoestellen in gebruik te hebben.

De filosofie in het project is het gebruiken 
van componenten die in grote getallen 

beschikbaar zijn in andere sectoren dan de 
medische, omdat deze al zwaar belast wordt 
op dit moment.

“We hebben de afgelopen week een 
grote variëteit aan motoren getest, en 
de ruitenwissermotoren bleken goed te 
kunnen werken in deze unieke set-up. De 
motoren moeten beantwoorden aan zekere 
specificaties, zoals 40-50 RPM, 50W continue 
en een solide constructie met een stalen as 
die radiale krachten kan opvangen,” zegt 
Jonathan Sterckx, Team captain & Suspension 
Vehicle mechanics & Sponsoring VUB Racing. 
“De ruitenwissermotoren van vrachtwagens 
zijn sterker dan die van personenwagens, 
en hoewel deze ook werken, zullen die van 
de vrachtwagens een langere levensduur 
hebben.”

De beademingstoestellen moeten wel nog 
gecertificeerd worden voordat ze kunnen 

worden ingezet in de ziekenhuizen. Hiervoor 
wordt nauw samengewerkt met het UZ 
Brussel.
“Verschillende bedrijven uit de vrachtwagen- 
en automobielsector hebben hun 
medewerking al toegezegd voor dit project. 
We zijn hun dan ook bijzonder dankbaar 
voor hun enthousiaste medewerking”, zegt 
Jonathan Sterckx. 

“De ruitenwissermotoren die wij schenken 
zijn afkomstig van een voorraad onderdelen 
van de Volvo FL6. Vanuit Volvo Group's 
centrale onderdelenmagazijn in Gent werden 
de stukken met spoed verwerkt en bezorgd 
op 26 maart. We vinden dit een zeer mooi 
zaak, en we hopen dat dit VUB project een 
inspiratie kan zijn voor meer steun om ook 
vanuit onze sector levens te kunnen redden” 
aldus Peter Himpe, Vice President Volvo 
Trucks Belux.



TRANSPORAMA50

BUS

Dat maatwerk voor bus- en coachbouwers 
geen ijdel woord is, bleek de voorbije 
maanden bij VDL. Daar werden twee 
opmerkelijke voertuigen geleverd, in de vorm 
van een voertuig voor medische onderzoeken 
en een spelersbus voor het bekende 
Eindhovense voetbalteam PSV.

Voor de medibus werd vertrokken van een 
Citea LLE-127. De wagen doet in Duitsland 

bij Deutsche Bahn dienst als mobiele 
huisartsenpraktijk. In de wagen werd een 
behandelkamer gebouwd, compleet met 
alle apparatuur waarover een huisarts 
moet kunnen beschikken. Verder is er een 
wachtruimte en zelfs een klein laboratorium. 
‘‘VDL Bus Venlo is specialist in specials. De 
productie van deze bus was een bijzonder 
project. Het maakt ons trots dat we mede 
door de goede samenwerking met VDL Bus 
Chassis en VDL Bus Heerenveen de medibus 

voor DB Regio Bus hebben kunnen realiseren, 
en zo onze bijdrage kunnen leveren aan dit 
mooie maatschappelijke doel." Aldus Mark 
Francot, Managing Director VDL Bus Venlo. 

INZET

De Citea LLE wordt door Bayern Express & P. 
Kühn, dochteronderneming van DB Regio 
Bus, verhuurd aan KVH (Kassenärztliche 

Maatwerk bij VDL : 
medibus voor DB en 
spelersbus voor PSV

Een rijdende huisartsenpraktijk voor het Noorden en Oosten van de Duitse deelstaat Hessen.



51TRANSPORAMA

Vereinigung Hessen, Vereniging van 
Wettelijke Zorgverzekeraars). Bedoeling is 
dat de KVH de wagen 4 dagen per week inzet 
als mobiele huisartsenpost in 6 dorpen in 
Hersfeld, Rotenburg en Werra, in het Noorden 
en Oosten van Hessen. De wagen werd 
gebouwd om het tekort aan huisartsen in dat 
deel van Duitsland te verhelpen. 
De Citea, met zijn lage eigen gewicht en 
lage instap, vormde een goed vertrekpunt. 
De ombouw werd uitgevoerd in een 12,7 
meter lange uitvoering van de Citea LLE. De 
aanpassing werd helemaal uitgevoerd naar 
de vereisten van de klant. Deutsche Bahn 
Regio Bus is de eigenaar. In de vier ruimtes 
die in de wagen werden gecreëerd, werden 
kasten en meubels voorzien. Verder heeft 
iedere ruimte een eigen klimaatregeling/air 
conditioning. Aan de zijkant werd een grote 

luifel voorzien, die bij goed weer op locatie 
voor extra wachtruimte kan zorgen. De bussen 
zijn voorzien van zonnepanelen op de daken, 
wat de wagen minder afhankelijk maakt van 
externe elektrische stroom.

PSV EINDHOVEN

PSV staat voor Philips SportVereniging, maar 
de tijd dat dit een lokaal voetbalploegje 
was met personeel van een kleine lokale 
producent van gloeilampen, ligt al lang in 
het verleden. Voor dit seizoen, dat uiteraard 
door de Covid 19 problematiek werd ingekort, 
konden de spelers van de ploeg gebruik 
maken van een nieuwe spelersbus. Die werd 
uiteraard door VDL geleverd. Het gaat om een 
13,9 meter lange Futura, die eigendom is van 

Kupers Autocars. Bij de levering aan Kupers 
werd de wagen meteen ook voorgesteld 
aan de supporters, staf en spelers van PSV. 
De levering gebeurde in het bijzijn van 
president-directeur Willem van der Leegte 
van VDL Groep: “Dat wij deze bus leveren is 
een fantastisch staaltje samenwerking met 
Kupers Touringcars en PSV. Dit past perfect 
bij de wijze waarop we in de Brainportregio 
met elkaar samenwerken. Mede namens 
onze medewerkers die in Valkenswaard hard 
aan deze fantastische bus hebben gewerkt, 
wensen wij de spelers en staf van PSV veel 
comfortabele en veilige kilometers toe én 
uiteraard een succesvol voetbalseizoen.” 
Kupers is al vele jaren official supplier van PSV. 
Het busbedrijf staat in voor het vervoer van 
het eerste elftal, Jong PSV, de vrouwenploeg 
van PSV en de supporters van de club.

In de wagen zijn er vier ruimtes voorzien, elk met eigen klimaatregeling.
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De PSV spelersbus werd voor Kupers gebouwd op basis van een Futura drieasser.
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Naast onderzoeksruimten, is er ook een klein labo.

DOMINANT ROOD

De wagen kreeg een uitmonstering met rood 
als meest dominante kleur, zowel binnenin 
als aan de buitenkant. De drieasser kreeg op 
de achterzijde het motto “Eendracht maakt 
macht”, het motto van PSV, een afbeelding van 
een rood-wit voetbalshirt en de sponsornaam 
“Metropool Brainport Eindhoven”
Het voertuig werd ingericht met 36 leren rood-
witte stoelen met USB-aansluitingen binnen 
handbereik. Achterin is over de volle breedte 
van de wagen een luxe keuken geplaatst 
met 2 koelkasten, een  microgolfoven, 
heteluchtoven, koffiezetapparaat en een 

werkblad met mengkraan en spoelbak. 
Vanzelfsprekend is er wifi aan boord, een 
toilet en 6 lcd-schermen. Ook zijn er 6 VIP-
tafels met led-spotjes, waar 4 personen 
tegelijkertijd aan kunnen plaatsnemen. 

METROPOOLREGIO BRAINPORT 
EINDHOVEN 

VDL Groep heeft samen met ASML, Philips, 
High Tech Campus Eindhoven en Jumbo 
Supermarkten een innovatieve samenwerking 
opgestart met PSV. De 5 bedrijven hebben 
zich onder de naam ‘Metropoolregio Brainport 

Eindhoven’ als premium partner aan PSV 
verbonden. Zij gaan samenwerken op het 
vlak van innovatie, vitaliteit, entertainment, 
talentontwikkeling en -werving. De partijen 
hebben de ambitie om samen de regio op 
de kaart te zetten als wereldleider in kennis, 
hightech en innovatie. 

Jan Voet
Jurylid International Bus of the Year
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Daimler Trucks & Buses handhaaft zijn 
servicenetwerk
Mercedes-Benz Trucks, FUSO en Daimler 
Buses doen er alles aan om# hun klanten 
blijven voorzien van reserveonderdelen en 
onderhoudsdiensten in de huidige situatie. 
Waar organisatorisch mogelijk - en onder 
voorbehoud van de overheidsmaatregelen- 
streven we het duidelijke doel na om ons 
Europees servicenetwerk met tot 3.000 
Servicepunten in heel Europa in stand te 
houden. Voor onze eigen bedrijven en 
partnerbedrijven worden overeenkomstige 
plannen opgesteld. De medewerkers 
zoeken pragmatische en ongecompliceerde 
oplossingen om de voertuigen van onze 
klanten op de baan te houden.

"Onze collega's in onze servicefaciliteiten 
leveren een belangrijke bijdrage aan het 
verzekeren dat ons bedrijf de huidige 
noodtoestand zo goed mogelijk kan 
opvangen, en we danken daarom# deze 
helden uit de grond van ons hart," zei Martin 
Daum, voorzitter van de# Raad van Bestuur 
Daimler Truck AG.
Vrachtwagens en bussen zijn gezien de 
huidige situatie bijzonder belangrijk. Op dit 
moment moeten commerciële voertuigen 
voor vervoer en logistiek beschikbaar zijn 
om de bevoorrading en de ophaling te 
garanderen, evenals#de hulpdiensten. Daarom 
is het cruciaal dat onze servicepunten up and 

running blijven waar mogelijk.
Tegelijkertijd worden door ons bedrijf 
alle noodzakelijke maatregelen genomen 
om de bescherming van onze klanten en 
medewerkers op onze Servicepunten te 
verzekeren.
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Bell Tours promoot 
Bustronomie
Reizen en gastronomie, het zijn begrippen 
die samengaan als paard en kar. Gastronomie 
maakt voor de meesten immers integraal 
deel uit van reizen en toerisme. Bell Tours in 
Sint-Pieters-Leeuw speelt daarop in door als 
touringcarbedrijf een waar rijdend restaurant 

in te zetten voor uitstappen met een hapje en 
drankje of een ware gastronomische beleving 
aan boord. In ieder geval een totaalbeleving. 

Gastronomie in een touringcar is een nieuw 
en snel uitbreidend thematisch reisconcept 

dat inspeelt op de groeiende vraag naar 
belevenisreizen. Daarbij wordt aan elk 
onderdeel van de reis evenveel belang 
gehecht om tot een unieke totaalbeleving 
te komen voor de reiziger. Culinaire reizen 
en gastronomie in het algemeen worden 

De Van Hool TX15 Acron van Bell Tours voor het nieuwe begrip Bustronomie.
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steeds populairder, daarbij staan zien, 
voelen, proeven, ruiken en ervaren meer dan 
ooit centraal. Heel wat reisbestemmingen 
spelen daar al op in. Dat is bijzonder goed te 
combineren met het reizen in een touringcar 
en bovendien is het een sociaal gegeven, 
want je reist in een relatief kleine groep en 
legt gemakkelijker contacten met anderen 
die dezelfde interesse hebben. 
“Het is in feite een logische evolutie,” weet 
Henri Ramant van Bell Tours ons te vertellen. 
“Bij het boeken van een uitstap of reis werd 
ons vroeger al steevast gevraagd of we ook 
voor eten en drinken kunnen zorgen. Daar 
speelden we al op in door al onze touringcars 
uit te rusten met een frigo en minikeuken. 
Het comfortgevoel voor de reiziger wordt nog 
interessanter met een drankje en eventueel 
een snack, terwijl buiten het landschap zich 
voor hun ogen ontvouwt. De volgdende stap 
was onze Bistroliner, een dubbeldek touringcar 
met de zitplaatsen op het bovendek en het 

onderdek ingericht als bar met mogelijkheden 
om eten en drinken aan te bieden. We 
kunnen voor alle trajecten op langere 
afstanden tevens dagschotels aanbieden en 
in de voertuigen is een stroomvoorziening 
om het eten op te warmen. Daarmee wordt 
het vaak moeilijke zoeken naar een geschikte 
stop onderweg vermeden. Maar we hebben 
dit idee nog verder uitgewerkt met een als 
rijdend restaurant fungerende touringcar en 
het nieuwe begrip Bustronomie.”

EEN TOTAALBELEVING

“Met Bustronomie richten we ons op 
bedrijven, groepen en organisaties die 
van hun uitstapjes, dagreizen of langere 
reizen een totaalbeleving willen maken. 
Het initiatief kan evengoed uitgaan van 
ondernemingen uit de voedingssector die 
hun klanten of prospecten willen laten kennis 

maken met hun producten. We kunnen alles 
voorzien, van een eenvoudige snack tot 
een volledig gastronomisch maal. We lieten 
daarvoor een twee jaar oude Van Hool VIP 
touringcar verder ombouwen tot een echt 
rijdend restaurant. In het interieur zijn er zes 
tafeltjes voor vier personen en één grote 
tafel voor acht personen. Daarnaast werd 
de keuken uitgebreid en heeft de kok of 
restaurateur een extra tafel ter beschikking 
om de maaltijden voor te bereiden. Het 
concept draait nu twee jaar en is echt een 
succes. Zelfs in die mate dat we eraan denken 
om in de toekomst een tweede voertuig te 
laten bouwen. De inzetmogelijkheden zijn 
legio: incentives voor bedrijven, proefsessies 
al rijdend, familiefeestjes, themareizen 
rondom gastronomie en nog veel meer. 
Zo organiseerden we in de zomer ook al 
barbeque’s. We brengen de klanten naar een 
geschikte plaats en daar kunnen ze rond de 
touringcar gezellig eten en drinken met de 

Gastronomie en reizen samengesmeed tot één totaalbeleving.
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touringcar als centrale punt. Bij onverhoopt 
regenweer kan iedereen weer naar binnen en 
kan het feest gewoon verder gaan. Klanten 
kunnen voor een eigen catering kiezen, maar 
we kunnen ook alles voor hen voorzien. We 
hebben zelfs een vaste en zeer enthousiaste 
kok in dienst. Die heeft dan bovendien nog 
een chauffeursdiploma, dus hij kan zelf met 
de touringcar rijden.”

TROUWE VAN HOOL KLANT

De onderneming Bell Tours is ontstaan met 
de start van een taxibedrijf in 1947, opgericht 
door Henri Vandermeersch. Vanaf 1953 werd 
overgeschakeld naar de touringcar. Vandaag 

wordt dit familiebedrijf geleid door de tweede 
en derde generatie. Bell Tours is een bijzonder 
trouwe Van Hool klant met momenteel een 
voertuigvloot van 9 volwaardige Van Hool 
touringcars, 2 midicars en een zespersoons 
limousine. “We kiezen voor Van Hool omdat 
het een kwaliteitsvol product is en bovendien 
Belgisch. Dat is voor ons belangrijk.”, 
onderstreept Henri Ramant nog.
De restaurantbus is een Van Hool TX15 
Acron met een lengte van 12.200 mm en 32 
zitplaatsen. Een Paccar MX11 motor van 320 
kW en een ZF AS-Tronic geautomatiseerde 
twaalfversnellingsbak vormen de aandrijflijn. 
Tot de uitrusting behoren onder meer 
een boordkeuken, waterboiler, Lavazza 
koffieapparaat, 220 V combi-oven, Frenzel 

koelkast, 55 liter drinkwatertank en een 
omvormer/acculader, naast draadloos 
internet, een Bosch radio/cd/dvd speler en 7 
schermen.

Hendrik De Spiegelaere

Met de restaurantbus inspelen op de trend naar belevenisreizen.
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D-TEC onderdelen vanaf nu verkrijgbaar 
bij HD PartsCenter

Intertruck Benelux BV is met D-TEC 
overeengekomen dat D-TEC traileronderdelen 
per direct toegevoegd worden aan het 
assortiment van HD PartsCenter. 
Dat de onderdelendistributeur hard aan de 
weg timmert, wordt weer bevestigd door 
de nieuwe deal die is gesloten met de 
trailerfabrikant D-TEC. Door de overeenkomst 
met D-TEC wordt het imponerende 
merkenportfolio wederom vergroot. Intertruck 
biedt hiermee een mooi assortiment voor 
reparateurs, transporteurs en bouwers. 
In het najaar van 2019 heeft Intertruck 
aangegeven in te zetten op een aantal nieuwe 

pijlers. “Samenwerking op verschillende 
niveaus in de markt is één van de belangrijkste 
aandachtspunten”, aldus Erik Nobel, Sales 
Director Intertruck Benelux BV. De lancering 
van het vernieuwde HD PartsCenter was een 
goede zet van het bedrijf. Het netwerk van 
zelfstandige heavy duty grossiers, is voor 
veel leveranciers een interessant gegeven. 
“Door de omvang en reikwijdte van ons 
grossiersnetwerk, zien leveranciers de 
mogelijkheden naar de markt, waardoor hun 
verkoopkansen toenemen”, vervolgt Nobel. 
Door de overeenkomst met D-TEC, voegt 
Intertruck wederom een solide merknaam toe 

aan het portfolio dat de HD PartsCenters kunnen 
leveren. HD PartsCenters krijgen toegang 
tot alle onderdelen die gebruikt worden op 
een containerchassis, die eenvoudig besteld 
kunnen worden via het unieke D-TEC systeem 
om onderdelen op chassisnummer te zoeken. 
Hierdoor mogen de HD PartsCenters zich 
terecht D-TEC onderdelenspecialist noemen. 
Door de intensieve samenwerking, kunnen 
de HD PartsCenters het juiste onderdeel snel 
leveren. 
“Het is goed nieuws dat wij met Intertruck 
kunnen samenwerken via het HD PartsCenter 
netwerk. En zo de D-TEC gebruikers nog 
beter kunnen voorzien van de benodigde 
onderdelen. Intertruck is een partij met de 
nodige kennis en ervaring. Door het bereik 
dat zij hebben in de markt, door het kennis- 
en distributienetwerk van HD PartsCenter, 
maakt een samenwerking met distributie 
door alle lagen van de markt, interessant 
voor ons”, aldus Gerrit van Vlastuin, algemeen 
directeur bij D-TEC. 
“Wij hebben de afgelopen maanden de 
eerste stappen gezet om onze doelen voor 
de komende periode te realiseren. De 
overeenkomst met D-TEC was zeker niet de 
laatste”, verzekert Nobel.
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TRAILER

De nieuwste 
trends in het 
uitzonderlijk  
vervoer

In de transportsector heeft uitzonderlijk 
vervoer een speciale status. Het zijn de 
mannen van alles wat mag langer, breder, 
hoger en zwaarder. Een aantal trailerbouwers 
richt zich specifiek op deze sector. We bekijken 
enkele van de nieuwste aanbiedingen. 

FAYMONVILLE GROEP

Dankzij de nieuwe CombiMAX was de firma 
Démolition et Terrassement XL in staat om 
een telescopische laadschop van 95 ton over 

een afstand van 1200 kilometer te vervoeren 
doorheen vier landen. Het was de eerste 
opdracht voor de nieuwe CombiMAX 4+6 van 
dit bedrijf. De CombiMAX was uitgerust met 
een gieksleuf en een uitschuifbaar smalbed. 
In deze configuratie met 4 assen – laadbed – 
6 assen is een nuttig laadvermogen mogelijk 
van 108 ton. Ideaal dus voor de Hitachi ZX 
870 graafmachine met zijn gewicht van circa 
95 ton. De machine werd opgehaald in het 
Nederlandse Makkum en ging via Luxemburg 
en Duitsland naar Frankrijk. Het totale 

transport had een lengte van 30 meter en een 
totaalgewicht van 152 ton. (Foto 1)

Universal Transport in Paderborn is de eerste 
transporteur die een FlexMAX naloper in 
gebruik nam met Faymonville pendelassen. 
Het concept berust op 
19.5“ pendelassen met enkele 
bandenmontage, die tot een 5-assig 
naloopwerk werden samengebouwd. Het 
voordeel is de 12 ton belastinglimiet per as 
van de pendelassen. Universal Transport 
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gebruikt de nieuwe naloper in combinatie 
met een 4-assige voorloopdolly om tot een 
nuttig laadvermogen van meer dan 100 ton 
te komen. Het bedrijf bestelde vijf van deze 
combinaties. (Foto 2)

In Frankrijk kocht het bedrijf SITCA Sarl dan 
weer een extra verlaagde 2+4 VarioMAX. Die 
wordt onder meer gebruikt voor het transport 
van hun eigen Liebherr LTM1220 kraan met 
een gewicht van 60 ton. Het laadbed van de 
VarioMAX is dubbel uitschuifbaar en extreem 

plat uitgevoerd om een zo laag mogelijke 
laadhoogte te bereiken. (Foto 3) 

De Italiaanse constructeur Cometto is 
goed en wel geïntegreerd in de groep 
Faymonville en de strakkere leiding en betere 
kwaliteitsnormen beginnen vruchten te 
dragen. Vooral op het vlak van de zelfrijdende 
platformen (spmt) doet Cometto het goed 
met onder meer het leveren van 20 aslijnen 
MSPE 48t aan de Groupe Cayon. De order 
bestaat uit twee modules met zes aslijnen 

van het type MSPE 6/4 48t, twee modules 
met vier aslijnen van het type MSPE 4/2 48t, 
twee aandrijfblokken met een vermogen 
van 129 kW per stuk en toebehoren om de 
modules ook lateraal te koppelen. 
Een andere klant is het Spaanse Navantia 
S.A. Dat bedrijf kocht onlangs negen MSPE 
48t modules bij Cometto. De in totaal 46 
aslijnen zijn verdeeld over vijf modules 
met zes aslijnen en vier modules met vier 
aslijnen. Eén module met zes aslijnen is 
goed voor een totaalgewicht van 288 ton. 

1  I  De Faymonville CombiMAX zorgt voor meer flexibiliteit.
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Navantia kocht tevens twee power packs 
met elk een vermogen van 368 kW. Het zijn 
de eerste power packs met de nieuwe Scania 
motoren sinds het recente afsluiten van een 
partnerschap tussen Scania en Cometto. (Foto 
4)

Een voorbeeld van wat er met die Cometto 
modules mogelijk is gaf het Italiaanse bedrijf 
Fagioli. Met een totaal van tweemaal 72 
aslijnen MSPE 40 t werden vanuit Roncadelle 
en Venezia twee hydrocracking reactors 
vervoerd naar de haven van Marghera, waar 
ze vertrokken op transport naar Nigeria. De 
reactors wogen 1535 ton per stuk en hadden 
een lengte van 60 meter. De totale hoogte 
van de konvooien bedroeg 10 meter, voor een 
breedte van 8,5 meter.  (Foto 5)

KÄSSBOHRER

Met een uitschuifbare 2-assige dieplader 
type K.SLL B 2 heeft Kässbohrer een 
nieuwe, bijzonder robuuste dieplader 
ontwikkeld, specifiek voor het transport 
voor landbouwmachines. De oplegger heef 
een laadbed van 6600 mm en hydraulisch 
gestuurde assen (42° stuuruitslag) met een 

draagvermogen van 12 ton per stuk. Op de 
kingpin mag 18 ton rusten. (Foto 6)

 
NOOTEBOOM

De firma Peinemann heeft de vloot uitgebreid 
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 drie 
uitschuifbare semidiepladers type MCO-48-
03V. Uitgerust met een hydraulische heftafel 
voor laden op de zwanenhals en allerlei 
opties zijn deze trailers speciaal gericht op het 
vervoer van hoogwerker materieel. (Foto 7)

De nieuwste en grootste Nooteboom 4+6 
dieplader biedt Zwagerman Transport ruim 100 
ton laadvermogen in Duitsland. Nooteboom 
heeft haar Euro-PX dieplader programma 
verder uitgebreid. De nieuwste aanwinst 
is de 4-assige IC Interdolly Compact, die in 
combinatie met 6 gestuurde pendelaslijnen 

aan de achterzijde nu de grootste dieplader 
combinatie in het Nooteboom Euro-PX 
dieplader programma is. De eerste 4+6 
dieplader combinatie, type EURO-147-46(ICP), 
is afgeleverd bij C. Zwagerman Transport uit 
Nederhorst den Berg. Deze combinatie is 
geoptimaliseerd voor de Duitse regelgeving: 
12 ton aslast bij 80 km/u waardoor ladingen 
van 100 ton op efficiënte wijze in en door 
Duitsland kunnen worden vervoerd. Om de 
dieplader zoveel mogelijk aan te passen 
aan de Duitse regels voor ontheffingen is 
de asafstand 1510 mm geworden in plaats 
van 1360 mm. Een ander voordeel is het 
kortkoppelstuk, waarmee de oplegger 
eenvoudig kan omgebouwd worden naar een 
10-assige semidieplader. In die configuratie 
stijgt het laadvermogen naar ongeveer 110 
ton. Bij de aanschaf van de nieuwste 4+6 
heeft Zwagerman gekozen voor zowel een 
platte, dunne, uitschuifbare vloer van 2750 
mm breedte, alsmede een smalle spinevloer 
voor het vervoer van grote rupsmachines. 
(Foto 8)

2  I  Met pendelassen komt de FlexMAX naloper op 12 ton per as.
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STERK TRAILERS

Een nieuwkomer op de trailermarkt is het 
Nederlandse bedrijf Sterk Trailers. Het aanbod 
is hier onlangs uitgebreid met ballasttrailers. 
Het concept kenmerkt zich door een 
eigentijdse en modulaire bouwwijze. De
speciale staalsoorten die gebruikt worden 
zijn van hoge kwaliteit en de bouwstructuur 
is voor
ballastaanhangwagens uniek. Het eerste 
exemplaar van dit nieuwe product ging naar 
Kraanverhuurbedrijf Van Rattingen B.V. te 
Venray. Deze 2-assige ballasttrailer komt 
achter een kraan te hangen en zo worden 
een extra truck en trailer voor het vervoer van 
de kraanballast uitgespaard. Voor 2020 staan 
er al een aantal uitleveringen van 2-assige 
ballastwagens in de planning. Voor later zijn 
er tevens 3-assers gepland, waaronder een 
speciaal ontwikkelde, op afstand bestuurbare, 
zelfrijdende variant. (Foto 9)

TII GROUP

De TII Group presenteerde eind verleden jaar 
onder de merknamen Nicolas en Scheuerle 
de nieuwste generatie van hun EuroCompact 

semidiepladers. Met deze 2- en 3-assige 
voertuigen wordt het programma naar onder 
toe afgerond. De EuroCompact biedt een 
nuttig laadvermogen van ongeveer 30 ton 
voor de 2-assige en 50 ton voor de 3-assige 
uitvoering. De semidieplader kreeg daarvoor 
pendelassen (12 ton per as). De ontwerpers 
zijn vooral tevreden over de eenvoudige 
bediening en het relatief lage eigengewicht 
(13 ton met 2 assen en 16 ton met 3 assen). 
Bij beide uitvoeringen is het laadbed 
uitschuifbaar (van 6620 tot 12.270 mm voor 
de 2-asser en van 7610 tot 12.610 mm voor 
de 3-asser). Dat maakt de semidieplader 
ook geschikt voor het transport van 40-voet 
containers. De trailers zijn tevens beschikbaar 
met een afstandsbediening voor het heffen 
en dalen van de zwanenhals en de assen en 
de besturing van die assen. (Foto 10)
Voor extreme opdrachten heeft Scheuerle 
tevens een serie spmt modellen. Heel populair 
daarbij is de recente uitvoering SPMT Light. De 
modules kunnen mechanisch of elektronisch 
gekoppeld worden tot grotere eenheden. Een 
essentieel onderdeel van de SPMT Light serie 
is het compacte design van de modules. Het 
transportplatform heeft containerafmetingen 
(6000 x 2430 mm) met twee of vier 

pendelassen en een geïntegreerde Power 
Pack Unit. De SPMT Light is tevens leverbaar 
met een milieuvriendelijke, elektrische 
aandrijving.
Begin dit jaar werden door Zagrebtrans 
platformwagens aangekocht van de nieuwe 
UltralightCombi serie van Scheuerle. Die 
worden ingezet om componenten voor 
de energiebouw te vervoeren. Beslissend 
voor de aankoop waren het hoge nuttig 
laadvermogen van de UltralightCombi, 
alsook de compatibiliteit met de laadbedden 
van de andere modulair opgebouwde 
Combi voertuigen van Scheuerle. De 
transportmodules van de 
UltralightCombi wegen naargelang de 
uitvoering slechts 2,2 ton per aslijn. Met de 
transportmodules stelt het transportbedrijf 
uit Zagreb een combinatie samen van 
vier UltralightCombi modules tot een 5+7 
combinatie. Tussen de voorste vijf aslijnen en 
de zeven achteraan bevindt zich een diepbed 
van 8000 mm lang. Het nuttig laadvermogen 
bedraagt 120 ton voor een eigengewicht van 
46,3 ton. (Foto 11) 
2019 stond voor Scheuerle in het teken van 
het 150ste jubileum. Tot vandaag is Scheuerle 
nog altijd een door de familie geleide 

3  I  Met een VarioMAX 2+4 vervoert SITCA onder meer zijn eigen Liebherr kraan.
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onderneming die sinds 1988 tot de TII Group 
hoort. Het was in 1869 dat Christian Friedrich 
Scheuerle in Pfedelbach een smidse overnam 
en daarmee de grondlegger was van het 
huidige bedrijf. De belangrijkste ontwikkeling 
kwam er in 1937 met de oprichting van 
de Willy Scheuerle Fahrzeugfabrik door 
het gelijknamige lid van de familie. Al in 
hetzelfde jaar werden de eerste diepladers 
met afkoppelbaar assenstel en mechanische 

besturing gebouwd. Andere mijlpalen waren 
de hydraulische pendelas in 1959 en de eerste 
spmt, waarvan er ondertussen zo’n 10.000 
aslijnen in gebruik zijn wereldwijd.
Een andere dochteronderneming van TII 
was verleden jaar aan zijn 50ste verjaardag 
toe. Kamag Transporttechnik werd in 
1969 opgericht door Franz-Xaver Kögel en 
ingenieur Karl Weinmann. De naam staat 
voor Karlsdorfer Maschinenbau Gesellschaft. 

Het bedrijf maakte van meet af speciale 
transportoplossingen en werd in 2004 een 
onderdeel van de TII Group, eigendom van het 
familiebedrijf geleid door Otto Rettenmaier.

Hendrik De Spiegelaere

5  I  Op 72 aslijnen Cometto vervoerde Fagioli deze lading van 1535 ton.

4  I  Navantia bestelde 46 nieuwe aslijnen Cometto MSPE.
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11  I  Zagrebtrans werkt met de UltralightCombi van Scheuerle.10 I Eind verleden jaar stelde de TII Group zijn nieuwe, compacte en 

lichte EuroCompact voor.

6  I  Kässbohrer heeft het programma aangevuld met een dieplader 
voor de bouwsector.

7  I  Peinemann zet zijn nieuwe Nooteboom in voor het transport van hoogwerkers.

8  I  De Nooteboom 4+6 Euro-PX dieplader van Zwagerman. 9  I  Het jonge, Nederlandse trailermerk Sterk pakt nu ook uit met ballastwagens.
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AGENDA

In de volgende 
Transporama:

Beste lezer,

Als gevolg van de bestrijding van het Corona-virus, hebben alle 
bedrijfsvoertuigenfabrikanten hun contacten met de pers tot nader order 
onderbroken. Wij kunnen u dus momenteel nog niet melden welke 
onderwerpen in de volgende Transporama zullen worden behandeld.

Agenda Beste lezer,

Onder normale omstandigheden kan u hier lezen welke belangrijke 
evenementen gepland staan voor de transportsector. Door de maatregelen 
ter bestrijding van het Corona-virus, kunnen we u echter niet meer met 
zekerheid laten weten welke events er wanneer zullen plaats hebben. 
U kan nog altijd op onze website www.transporama.be terecht voor alle 
nieuws ter zake.



2019
GREEN TRUCK AWARD

2018 WINNER 2017 WINNER
SCANIA R 500-SERIES SCANIA R 450-SERIES

De 
langste 
reis 
– met de groenste truck

Voor het derde jaar op rij wint Scania de ‘Green Truck 
Award’ in een directe confrontatie met de belangrijkste 
concurrenten. Deze krachtmeting in brandstofverbruik 
en CO2-uitstoot wordt jaarlijks georganiseerd door de 
twee prestigieuze Duitse magazines VerkehrsRund-
schau en Trucker Magazine. 

En, ondanks dat we ontzettend trots zijn op deze mijlpaal, 
betekent het niet dat we onze bestemming bereikt  
hebben. Het continu verlagen van het brandstofverbruik 
en CO2-uitstoot blijft – naast alle andere activiteiten  
op het gebied van hernieuwbare biobrandstoffen en  
elektrificatie – een belangrijke pijler onder Scania’s reis 
naar een verduurzaming van het transportsysteem.

Daarom staan we nu niet te lang stil om dit moment te 
vieren. Want dit is een reis die nooit zal stoppen.
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Maak kennis met de nieuwe Volvo FMX, FH, FH16 en FM.
Ontdek er meer over op www.volvotrucks.be

Onze grootste lancering ooit


