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Voor een topfit wagenpark!
TopTruck, pour une flotte en top-forme!
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TopTruck, votre partenaire de maintenance pour 
toute la flotte de poids lourds et de remorques.



TRANSPORAMA 5

      16
INHOUD

404

Inhoud       3

Voorwoord       5

Maxus       8

e-Jumpy, Vivaro-e en e-Expert    12

Ford Ranger       16

Elektrische fiat Ducato     18

De Amerikaanse vrachtwagenmarkt   22

DAF XF Low Deck      36

De roestige Far West     50

      18

      22

      36

      50

www.toptruck.be

Voor een topfit wagenpark!
TopTruck, pour une flotte en top-forme!

TopTruck is uw partner voor al uw truck- en 
traileronderhoud in België.
TopTruck, votre partenaire de maintenance pour 
toute la flotte de poids lourds et de remorques.



TRANSPORAMA6

NEWS

UTA breidt zijn netwerk uit met de LNG-

tankstations (vloeibaar aardgas) van LIQVIS 

GmbH. Met ingang van 1 april kunnen 

UTA-klanten zonder contant geld vloeibaar 

aardgas (LNG) tanken met de UTA Full 

Service Card. Sinds 2017 exploiteert LIQVIS, 

een dochteronderneming van Uniper, LNG-

tankstations. Deze tankstations bevinden 

zich op strategische verkeersknooppunten in 

Kassel-Lohfelden en Berlin-Grünheide. Om 

aan de stijgende vraag naar de alternatieve 

brandstof LNG te kunnen voldoen, wordt 

de Duitse infrastructuur van tankstations de 

komende jaren systematisch uitgebreid. In de 

gebieden in en rondom Hamburg, Hannover 

en Bönen worden extra LIQVIS-tankstations 

gebouwd. 

"We zijn blij dat we met LIQVIS als partner 

ons netwerk verder kunnen uitbreiden en 

onze klanten toegang kunnen geven tot 

milieuvriendelijke en kosteneffectieve 

mobiliteit", aldus Gabriel Moulènes, verkoop- 

en marketingdirecteur bij UTA. "LNG is een 

grootschalig en efficiënt alternatief voor diesel, 

dat wagenparkbeheerders en expediteurs in 

staat stelt hun bedrijfskosten te verlagen." 

LNG-vrachtwagens met hun lage deeltjes- en 

stikstofoxide-emissies voldoen met gemak 

aan de strenge milieueisen van de Euro VI-

emissienorm. Voertuigen op LNG hebben ook 

een aanzienlijk lagere geluidsemissie dan 

dieselvoertuigen. Dis is vooral bij leveringen 

in steden een bijkomend voordeel. LNG-trucks 

kunnen daarnaast lange afstanden afleggen 

zonder te hoeven tanken. Aangezien de 

brandstofkosten voor zware vrachtwagens 

van meer dan 18 ton met een jaarkilometrage 

vanaf 100.000 kilometer lager zijn dan voor 

dieselvoertuigen, is LNG ook nog eens 

kostenefficiënter. LNG-gebruikers blijven op de 

lange termijn van dit prijsvoordeel profiteren. 

Vloeibaar aardgas, dat onafhankelijk is van 

pijpleidingen, kan immers op een economisch 

efficiënte manier over lange afstanden 

getransporteerd worden. Daarnaast nemen de 

wereldwijde productiecapaciteiten toe. 

Het is echter in Duitsland niet altijd gemakkelijk 

om vloeibaar aardgas te tanken. Het land 

heeft nauwelijks openbare LNG-tankstations 

en daarom wordt het netwerk uitgebreid. "Om 

aan de groeiende vraag naar LNG te voldoen, 

gaan we extra servicestations openen. Zo 

leveren we een actieve bijdrage aan de 

uitbreiding van het tanksstationnetwerk,", 

legt Silvano Calcagno, algemeen directeur 

van LIQVIS, uit. "Transportvlootbeheerders 

aarzelen nog altijd. Na het onlangs genomen 

besluit om de tolvrijstelling voor LNG-trucks in 

Duitsland te verlengen, hopen we echter dat 

de UTA Full Service Card ons helpt om andere 

transportbedrijven ervan te overtuigen dat 

de verandering economisch aantrekkelijk en 

gemakkelijk te implementeren is." 

UTA breidt zijn netwerk uit met LIQVIS LNG-tankstations

VAN DAMME nv-sa

info@vandamme.eu • T +32(0)56 60 30 61 • F +32(0)56 60 89 73

www.vandamme.eu

Professionele reinigingsmachines
Verkoop - Verhuur/Leasing - Service  
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Een exotisch tintje
De inhoud van deze Transporama ziet er door de Covid-19 maatregelen van de voorbij 

maanden nogal anders uit dan u gewend bent. Omdat de vele regeringen in dit land bevolen 

om binnen te blijven, was normaal werken onmogelijk. Daarom hebben we beroep gedaan 

op ons internationale netwerk van journalisten om u toch van een aantal interessante 

artikels te voorzien.

Wat de maatregelen rond het corona-virus betreft, beginnen er links en rechts ernstige 

vragen te komen over het beleid van onze overheden. Zo vonden de 9 (negen) ministers 

die in dit land verantwoordelijk zijn voor volksgezondheid het prima dat niet zijzelf, maar 

experts het slechte nieuws rond corona aankondigden. Op die manier kan je voorkomen 

dat de stemgerechtigde inwoner van dit land eventueel negatief aan een minister zou 

terugdenken in het stemhokje. 

Dat de regering eerst afraadde om mondmaskers te dragen, ze daarna verplichtte en 

daarna bleek dat een strategische voorraad van die levensnoodzakelijke spullen doodleuk 

vernietigd werd, zet niet aan tot veel vertrouwen in het beleid. En dat terwijl het overgrote 

deel van de mensen hun uiterste best deden om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Dat zien we nu trouwens in de naweeën van de pandemie: ook al neemt het aantal zieken 

en gelukkig ook het aantal slachtoffers af, toch blijft onze economie op apegapen liggen. 

Dat komt in de eerste plaats door de onzekerheid bij zowel particulieren als bij de kleine en 

middelgrote bedrijven. Die onzekerheid mogen we voor een groot deel op conto van het 

gebrek aan visie van de afwezige regering schrijven.

Blijkbaar is de Wetstraat niet in staat zichzelf te overstijgen en een degelijk antwoord op 

grote uitdagingen te formuleren. Meer dan een jaar na de verkiezingen wordt er door de 

dames en heren politici nu eens langzaamaan werk gemaakt van een nieuw bestuur.

De transportsector heeft keihard gewerkt tijdens de ziektegolf, met chauffeurs en logistieke 

medewerkers die het beste van zichzelf hebben gegeven in moeilijke omstandigheden. 

Zonder applaus, zonder slogans, oplossingen geboden voor moeilijke problemen in een 

gevaarlijke periode. Al die mensen verdienen meer dan wat plat politiek gehakketak voor 

de camera’s en een zoveelste belastingverhoging. Tijd voor de Wetstraat om eindelijk met 

een werkbaar project voor de arbeiders en middenklasse in dit land op de proppen te 

komen…

Jan Voet
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Volumex is de partner bij uitstek voor het 

verwerven van aller- hande bedrijfsvoertuigen 

via financieringsformules, uitgewerkt op 

maat van de klant. Dankzij haar pioniersrol is 

Volumex toon- aangevend op de leasemarkt 

van bedrijfsvoertuigen. Voor hen gaat 

“samenwerken” om “samen groeien” waarbij 

de partijen gestimuleerd worden tot de beste 

versie van zichzelf. 

Door de economische voordelen in de 

markt van bedrijfswagens rechtstreeks te 

onderhandelen, kan de Volumex klant zich 

ondertussen in alle comfort succesvol op 

zijn kerntaken storten. Overtuigd van de 

vele troeven van de MAN TGE bestelwagen 

sloot Volumex, met als zaakvoerder Martijn 

Menten, reeds eerder een partnership met 

MAN via concessiehouder Truck Center 

Frederix uit Paal-Beringen. 

Zo bestelde het bedrijf in 2018 en 2019 een 

totaal van maar liefst 150 MAN TGE voertuigen 

bij de MAN dealer, een aantal dat snel zijn 

klanten wist te overtuigen van de prestaties 

en het kwaliteitsniveau. 

Nog geen half jaar later plaatst Volumex nu 

opnieuw een bestelling van 80 MAN TGE’s 

en bevestigt hiermee het vertrouwen in het 

merk met de leeuw en in het bijzonder in 

Truck Center Frederix, vertegenwoordigd door 

Sales Manager Karel van der Heijden. 

De levering van deze nieuwe voertuigen 

wordt in twee delen gepland. Zo is een 

eerste levering voorzien in de maand juli, de 

overige leveringen zijn gepland in de periode 

oktober-november van dit jaar. 

de verandering economisch aantrekkelijk en 

gemakkelijk te implementeren is." 

MAN TGE vloot van Volumex breidt verder 
uit. Bestelling van 80 nieuwe voertuigen. 

800MACHINES nieuw & occasie

Tel 014/84 00 73 
 014/84 00 74

FAX 014/84 01 41
info@foets.com
www.foets.com
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Maut-vrijstelling LNG-trucks definitief 
verlengd

De Maut-vrijstelling voor LNG-trucks is verlengd. Tot eind 

2023 moeten trucks op LNG (Liquified Natural Gas) en CNG 

(Compressed Natural Gas) geen Maut betalen op de Duitse 

wegen. Dat heeft de Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer, 

definitief besloten. Op 5 juni 2020 heeft de Bondsraad 

het voorstel definitief goedgekeurd. De besparing voor 

transportbedrijven kan, afhankelijk van de gewichtsklasse, 

oplopen tot 18,7 eurocent per kilometer.

De regeling geldt voor trucks met LNG of CNG als brandstof 

met een gewicht boven de 7,5 ton. Ook de Volvo FH LNG en de 

Volvo FM LNG vallen onder de Maut-vrijstelling.

“De verlenging van de Maut-vrijstelling is goed nieuws voor 

onze klanten die in Duitsland actief zijn. Het zorgt voor een 

zeer interessante business case voor transporteurs die hebben 

geïnvesteerd in LNG of dat van plan zijn te gaan doen”, 

verklaart Siegfried Van Brabandt, Director Vehicle Sales bij 

Volvo Trucks Belux.

LNG zorgt onmiddellijk voor een forse CO2 verlaging. Zo 

hebben recente tests van TNO aangetoond dat een daling tot 

23% van de CO2-uitstoot met een Volvo LNG-truck gerealiseerd 

kan worden. En met Bio-LNG wordt de CO2-uitstoot zelfs met 

100% verminderd. Verder zijn LNG-motoren aanzienlijk stiller 

en leveren de Volvo FH LNG en Volvo FM LNG met hun motoren 

van 420 of 460 pk dezelfde prestaties als de dieselmodellen.

Het groeiend aantal LNG tankstations zowel in België als in 

het buitenland maakt het bovendien mogelijk dat LNG nu voor 

elk transportbedrijf een reële optie is. 

De business case voor LNG-trucks wordt met de Vlaamse 

Ecologiepremie Plus voor ondernemingen, de Waalse 

subsidieregeling  en de nu ingevoerde Duitse Maut-vrijstelling 

daarom extra interessant.

De specialist in 
zwaar materieel

Onderdeel van Beukersgroep gevestigd in Lommel en Westerhoven (NL)

Priester Daensstraat 10
3920 Lommel BE
Tel. 011 - 555520
Fax  011 - 555590

Herstellen 
wint Het van 
vervangen

w w w . b e u k e r s g r o e p . c o m

Adv-Transactueel-Beukers-NL.indd   1 20-04-12   13:26



TRANSPORAMA10

VAN

Twee nieuwe Maxus 
modellen 

De EV80 is momenteel de enige elektrische ‘chassis-cabine’ op de markt
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In juni 2019 kondigde Alcomotive, een filiaal 

van de Belgische groep Alcopa, de start aan 

van de invoeractiviteiten van elektrische 

Maxus bedrijfsvoertuigen op de Belgische, 

Luxemburgse en Zwitserse markt. Intussen is 

ook Duitsland erbij gekomen. Maxus is een 

merk van de Chinese automobielgigant SAIC, 

die in 2010 het Britse bestelwagenmerk LDV 

kocht. Op basis hiervan werd een elektrische 

bestelwagen, de Maxus EV80, ontwikkeld.

De ontwikkeling van elektrische mobiliteit 

in Europa versnelt, en Alcomotive heeft de 

ambitie om hierin mee te spelen. Vooral 

op de bedrijfsvoertuigenmarkt, waar het 

aanbod nog in de kinderschoenen staat. Ze 

hebben met Maxus de ambitie om mee te 

spelen in de "vergroening" van bedrijfs- en 

gemeentelijke wagenparken aan een scherp 

tarief, met inbegrip van 5 jaar garantie en 

pechverhelping, en bovendien 8 jaar garantie 

op de batterij.

EV 80

Het Maxus-model EV80 is intussen al op de 

markt. Hij werd ontworpen als concurrent 

voor de Renault Master ZE en VW e-Crafter. 

Hij oogt wat minder dynamisch, maar biedt 

een groter rijbereik aan een prijs die tot 15% 

lager ligt.

De EV 80 biedt een maximaal laadvermogen 

van 950 kg en is verkrijgbaar met een lange 

wielbasis, een laag en middelhoog dak en 

als chassis-cabine. De elektromotor met 

permanente magneet levert 100 kW en 310 

Nm en haalt zijn energie uit lithium-ion 

fosfaatbatterijen. Met een capaciteit van 56 

kWh haalt de bestelwagen een maximaal 

rijbereik (afhankelijk van de uitvoering) van 

192 km volgens de NEDC-normen. Aan een 

wisselstroom laadpunt van 6,6 kW kan je de 

Maxus op 8.30 uur opladen, via een snelle DC 

(gelijkstroom) snellader lukt dat in slechts 2 

uur. De Maxus EV80 is direct leverbaar en de 

prijzen starten bij € 49.900, exclusief BTW.

 EDELIVER3

  Vanaf september 2020 wordt het Maxus-

assortiment uitgebreid met de eDeliver3. 

Deze compacte bestelwagen is vergelijkbaar 

met de Renault Kangoo ZE of de Nissan 

e-NV200 en krijgt een elektromotor van 85 

kW en 225 Nm. Hij zal beschikbaar zijn in twee 

wielbasislengtes en met twee batterijversies 

van 35 of 53 kWh, die een rijbereik van 

respectievelijk 226 of 342 km halen (volgens 

WLTP stadscyclus). Via een snellader zal de 

Maxus eDeliver3 in amper 45 minuten 80% 

van zijn autonomie kunnen bijladen. De 

tarieven zijn nog niet bepaald.

DELIVER9

Tweede nieuwigheid is de Deliver9 en meteen 

de grootste van de klas. Die wordt deze zomer 

verwacht en zal beschikbaar zijn in L2H3 en 

L3H2 versie, met een nuttig laadvolume van 

om en bij 11 m³. Dit is echter geen elektrische 

bestelwagen, maar een klassieke diesel met 

een Euro 6.2 2.0 turbodieselmotor die goed is 

voor 163 pk en 375Nm koppel.

De Maxus Deliver9 is een klassieke dieselaangedreven bestelwagen met een laadvolume van 11 m³. Het lijkt wel alsof de Hyundai H350 model stond. 
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De compacte Maxus eDeliver3 moet het opnemen tegen de Nissan e-NV200 en de Renault Kangoo.
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De Maxus EV 80 bestaat ook als gesloten bestelwagen.
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JUMPY, VIVARO EN EXPERT 
KRIJGEN EEN “E” IN HUN NAAM  

Het marktsegment van de compacte 

bedrijfsvoertuigen in Europa is goed voor 

750.000 stuks per jaar. 80% van de gebruikers 

van zo’n camionette rijden per dag gemiddeld 

minder dan 200 km, dus ligt de interesse van 

de constructeurs voor een elektrische variant 

van hun lichte bedrijfswagens voor de hand. 

Zo ook bij PSA die aankondigen dat tegen 

volgend jaar alle modellen bedrijfswagens 

van Citroën, Peugeot en Opel ook een j100% 

elektrisch aangedreven variant zullen hebben. 

Ze voegen de daad bij het woord met de 

introductie van een ë-Jumpy, een e-Expert 

en een Vivaro-e, die nu al kunnen worden 

besteld en leverbaar zullen zijn na de 

zomer. Voor Opel is dat de eerste elektrische 

bestelwagen.

PSA elektrificeert lichte 
bedrijfswagengamma



15TRANSPORAMA

Uiterlijk zie je nauwelijks verschil, maar de topsnelheid werd bij 130 km/u begrensd.

TWEE BATTERIJVERMOGENS

De nieuwe bestelwagens van PSA zijn 

net zo veelzijdig als de versies met 

verbrandingsmotor. Het laadvermogen doet 

met 1.275 kg nauwelijks onder voor die van 

vergelijkbare, lichte bedrijfswagens met een 

2.0-liter dieselmotor (1.405 kg). Uniek is dat 

ze in hun elektrische segment de enigen 

zijn die een aanhanger mogen trekken. Het 

maximale geremde trekgewicht bedraagt 

1.000 kg. 

Ook uniek is dat de klant keuze heeft uit twee 

types lithium-ionbatterijen, afhankelijk van 

de behoeften: een batterij van 75 kWh met 

een bereik tot 330 kilometer, of voor degenen 

die minder intensief dagelijks gebruik van 

hun voertuig maken, een 50 kWh accu met 

een actieradius tot 230 kilometer, beide in 

de WLTP-cyclus. De batterijen bestaan uit 

respectievelijk 18 en 27 modules. Omdat 

de elektrische versie reeds was voorzien 

in de ontwerpfase, was het mogelijk 

om de batterijen onder de laadruimte te 

installeren, zodat volume en functionaliteit 

gevrijwaard blijven. Deze plaatsing verlaagt 

het zwaartepunt, wat de stabiliteit ten 

goede komt en bijdraagt tot een aangenaam 

rijgedrag.

De elektrische aandrijfmotor levert 136 

pk/100 kW en een koppel van 260 Nm, wat 

bovengemiddeld mag worden genoemd. De 

maximum snelheid is begrensd op130 km/u. 

Het geavanceerde regeneratieve remsysteem, 

dat de tijdens het remmen of vertragen 

geproduceerde energie recupereert, draagt 

bij tot de uitstekende prestaties van de 

aandrijving.

Uiterlijk zijn de elektrische varianten 

herkenbaar aan een laadklepje in het linker 

voorspatbord, een modelspecifieke grille en 

een ‘e’-aanduiding aan de achterzijde. 

CABINE 

Het instrumentarium met kleurenscherm is 

aangepast op de elektrische aandrijflijn met 

specifieke meters. Een vermogensmeter 

geeft het actuele verbruik aan. ECO bij 

optimaal energieverbruik, POWER wanneer 

maximaal vermogen geleverd moet worden 

of CHARGE wanneer juist energie wordt 

teruggewonnen. Een kleinere meter in het 

midden geeft het stroomverbruik aan van 

comfortvoorzieningen als verwarming en 

airconditioning, met daarnaast de meter met 

de weergave van de actuele batterijstatus. 

Het - afhankelijk van de uitvoering aanwezige 

– centraal aanraakscherm met 3D Navigatie 

en TomTom Traffic biedt toegang tot het 

Electric menu. Hier toont de pagina Flow 

de huidige energiestromen, bij Statistics 

zijn de verbruiksstatistieken te zien en via 

het Charge-menu kan de gebruiker een 

laadsessie inplannen. Bovendien is het 

mogelijk om beschikbare laadpunten of de 

huidige actieradius te bekijken of om de 

interieurvoorverwarming of -verkoeling in te 

stellen.

De middenconsole biedt plaats aan een 

“e-Toggle” transmissieschakelaar waarmee 

eenvoudig kan worden geschakeld tussen 

Park, Reverse, Neutral, Drive en Brake. Er is 

eveneens een schakelaar voor drie rijmodi: Eco 

(60 kW, 190 Nm) voor een zo groot mogelijke 

actieradius; Normal (80 kW, 210 Nm) voor 

optimaal dagelijks gebruiksgemak en Power 

(100 kW, 260 Nm) met geoptimaliseerde 

prestaties voor zwaardere ladingen.
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Het contact om op te laden zit op de linker voorvleugel, hier de Opel Vivaro-e.

Er zijn ook twee modi voor het afremmen. In 

de Moderate modus remt de auto net zoals 

een versie met verbrandingsmotor. In de 

Augmented modus (inschakelbaar via de ‘B’ 

van ‘Brake’ op de transmissieschakelaar) remt 

de auto versterkt af zodra de accelerator wordt 

losgelaten. Zo wordt tijdens het remmen 

extra energie teruggewonnen om de batterij 

bij te laden en kan men in vele gevallen enkel 

“op het gaspedaal” rijden. Een elektronische 

parkeerrem is standaard op alle versies.

Zoals de versies met verbrandingsmotor, zijn 

de elektrische varianten uitgerust met een 

bovengemiddeld hoog aantal rijhulpsystemen 

– we telden er een 15-tal - die het rijgemak en 

de veiligheid verbeteren.

LADEN

Laden kan aan het stroomnet: volledig 

opladen via een 16A stopcontact duurt 15 uur 

(50 kWh batterij) of 23 uur (75 kWh batterij). 

Er zijn twee types boordlader leverbaar. 

Standaard is dat een 7,4 kW eenfase lader, 

een 11 kW driefasen lader is optioneel. Via een 

100 kW DC-laadstation is de 50 kWh-batterij in 

slechts 30 minuten tot 80% opgeladen. Bij de 

75 kWh-batterij duurt dat 45 minuten. In beide 

gevallen garandeert de geïntegreerde lader 

een lange levensduur van de batterij waarop 

sowieso al acht jaar of 160.000 kilometer 

garantie geldt. 

Het is ook mogelijk om een laadsessie in te 

plannen. Dat kan via het Connected Navigatie 

scherm in de auto of via een smartphone-

app. Met dit systeem is het mogelijk om op 

ieder moment een laadsessie te starten of uit 

te stellen en de laadstatus te controleren.

DIVERSE VARIANTEN

De e-Jumpy, e-Expert en Vivaro-e zijn 

toegespitst op ‘last mile delivery’. Ze zijn 

leverbaar in dezelfde uitvoeringen als de 

versies met verbrandingsmotoren en voldoen 

aan dezelfde vereisten:

• Bestelwagen (3 lengtes: Compact 4,6 m, 

Standard 4,95 m en Long 5,30 m) 

• Combi (5 of 6 zitplaatsen, vast of inklapbaar, 

lange versie) 

Totaal gewicht van 2.800 tot 3.100 kg. De 

meest compacte versie met een lengte van 

4,60 meter is uitzonderlijk wendbaar en 

heeft een opmerkelijk korte draaicirkel van 

11,3 meter. Dankzij de hoogte van 1,90 meter 

vormen parkeergarages geen hinderpaal. 

Leo Van Hoorick

Jurylid International Van of the Year
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Group A. De Witte kiest voor 2 Scania’s G340 op CNG

Group A. De Witte, heeft onlangs 2 stuks Scania 

G340 6x2*4 bakwagens op CNG in ontvangst 

genomen. Deze nieuwe investering kadert in 

het duurzame beleid van de internationale 

groothandelsorganisatie in groenten, fruit en 

exoten. De verlaagde uitstoot en de sterke 

reductie van geluid van de Euro 6 gasmotoren 

waren doorslaggevende factoren om voor 

Scania te kiezen. 

 

De hoofdzetel van Group A. De Witte in Brussel 

vormt het centrum van een 24-tal vestigingen 

die zijn verspreid over de belangrijkste 

handelscentra van België en Nederland. 

De groep wil zoveel mogelijk activiteiten 

in eigen beheer doen en beschikt over een 

inhouse transportafdeling. 

Zo kocht de groothandel Continental Fruit 

twee Scania’s G340 aangedreven op CNG 

voor Starfresh Direct, beide onderdeel van de 

group. “Starfresh Direct levert voornamelijk 

aan de zelfstandige supermarkten”, zegt 

Alexander Van Orshaegen, marketing- 

en communicatiemanager bij de group. 

“Aardgas in de vorm van CNG was een 

doordachte keuze. We willen met de ganse 

group milieubewuster werken en trekken 

dit dus ook verder naar onze vrachtwagens. 

De Scania’s op CNG hebben een lagere CO2-

uitstoot en bovendien wordt het geluid sterk 

gereduceerd. Vooral tijdens het stationair 

draaien maken de wagens weinig lawaai. 

Ideaal voor leveringen in binnensteden 

zodat buurtbewoners minder geluidsoverlast 

ondervinden.”

 

De Scania’s G340 met koelopbouw zijn 

voorzien van een PTO-aangedreven koelgroep, 

waardoor deze koelinstallatie eveneens op 

CNG draait. “Scania adviseerde ons om de 

koelgroep ook duurzaam te gebruiken. Deze 

huidige installatie kan tegen een stootje en 

dat is voor ons een prioriteit, want we leveren 

elke dag. Een overbelaste koelwagen is dus 

absoluut een te vermijden situatie”, aldus Van 

Orshaegen. 

Door de 

coronacrisis 

waren het 

erg drukke 

weken en 

w e r d e n 

de nieuwe 

w a g e n s , 

die intussen 

t w e e 

maanden in 

gebruik zijn, 

al uitvoerig 

g e t e s t . 

“ O n z e 

chauf feurs 

zijn erg 

tevreden. Er 

was slechts 

een kleine 

aanpassingsperiode naar CNG omdat onze 

wagens steeds luxueus worden uitgerust. 

Naast het driver plus pack en het infotainment 

pack kozen we voor een volledig luchtgeveerd 

chassis. Dit voor het comfort van de chauffeur 

omdat ze zowel in stedelijke als landelijke 

omgevingen terechtkomen.” 

De nieuwe investering kadert in een 

uitbreiding van de vloot. Continental Fruit 

heeft nu negen wagens in beheer op 

een totaal van 200 in de group. “Scania 

is al jarenlang onze partner. Het is een 

betrouwbare partner waar je steeds op kan 

rekenen. We hebben voor het CNG-verhaal 

ook andere merken in overweging genomen. 

Maar we kwamen al snel tot de conclusie 

dat we voor Scania zouden kiezen”, besluit 

Alexander Van Orshaegen. De wagens werden 

aangekocht via Scania Finance en beschikken 

over een onderhouds- en herstellingscontract 

bij Scania Antwerpen-Wijnegem.

Nijverheidsstraat 49 - 8970 poperinge        tel: 057:335251           www.vandotec.be                 info@vandotec.be

                                    
Carwash - Tunnel de lavage - Stations de carburant - 
Lavage haute pression - Carburants alternative -  Bornes EV

                                   LA REFERENCE EN:
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PICK-UP

Nieuwe topversie voor 
de Ford Ranger
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Ford stelt een nieuwe versie voor van de 

meest verkochte pick-up, in Europa: In 2019 

kende de Ranger zijn beste jaar ooit, met 

52.500 verkochte voertuigen in alle Europese 

landen. De Ranger Thunder is beperkt tot 

slechts 4.500 exemplaren en voegt een 

exclusief interieur- en koetswerkdesign toe 

aan de winnaar van de ‘International Pick-Up 

Award 2020’. 

Standaard biedt hij praktische opties 

om een SUV-achtige stijl en comfort te 

combineren met een groot transport- en 

sleepvermogen. De Ranger Thunder wordt 

aangedreven door de biturboversie van de 

2.0 EcoBlue dieselmotor met 213 pk en 500 

Nm koppel en is standaard uitgerust met 

de 10-trapsautomaat. Hij is afgeleid van de 

populaire Ranger Wildtrak-reeks en wordt 

aangeboden in een enkele uitvoering met in 

het oog springende designdetails.

De Thunder is afgewerkt in Sea Grey en 

is voorzien van exclusieve zwarte 18” 

lichtmetalen velgen. Het radiatorrooster, 

de achterbumper, de beschermplaten, 

de mistlampranden, de sportbeugel en 

de deurgrepen zijn uitgevoerd in Ebony 

Black. De opvallende rode accenten op 

het radiatorrooster en de sportbeugel 

benadrukken de voornaamste details en 

worden aangevuld met ‘Thunder’-logo’s op 

de bestuurders- en passagiersdeuren en de 

achterklep, met het ‘Ranger’-logo in mat 

zwart. Led-koplampen en achterlichten met 

verdonkerde randen zijn eveneens standaard, 

net als een laadbakbescherming en een 

gepoedercoate Black Mountain Top roldeur. 

Nieuw is een praktische scheidingswand voor 

de laadbak. Het comfortabele lederen Ebony 

interieur heeft "Thunder" rood borduursel en 

bijpassende stiknaden op het stuur, de zetels 

en het instrumentenbord. Zwarte vloermatten 

zijn eveneens standaard en contrasteren met 

rood verlichte drempelplaatjes. 

De Ranger Thunder is uitgerust met de 

beproefde vierwielaandrijving van de 

Ranger, die garant staat voor uitstekende 

terreincapaciteiten en een brandstofverbruik 

vanaf 7,8 l/100 km en een CO2-uitstoot vanaf 

205 g/km (NEDC), of 9,1 l/100 km en 239 g/

km (WLTP). 

Donder (en bliksem) 
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VAN

E-Ducato : ‘100% Ducato, 
100% Electric’ 



21TRANSPORAMA

Eén jaar is voorbijgegaan sinds de presentatie 

van het prototype E-Ducato, de volledig 

elektrische BEV (Battery Electric Vehicle) 

die door Fiat Professional is ontwikkeld in 

het kader van het streven naar emissieloze 

voertuigen. In de loop van het jaar werd de 

ontwikkeling van het nieuwe Fiat Professional-

model voortgezet met behulp van simulatie-

instrumenten, ondanks alle moeilijkheden 

die de afgelopen maanden zijn opgetreden in 

verband met de noodsituatie op het gebied 

van de volksgezondheid. Het verkoopteam 

van Fiat Professional heeft diepgaande 

Virtual Classroom-sessies bijgewoond om 

zich vertrouwd te maken met de nieuwe 

bestelwagen, die nu klaar is om op de markt 

te worden geïntroduceerd door middel van 

pilootprojecten met geselecteerde klanten.

De E-Ducato is het resultaat van een 

uitgebreide reeks metingen en tests, 

waarbij rekening werd gehouden met alle 

variabelen van het gebruik door verschillende 

soorten klanten, maar ook met dynamische, 

belastings- en milieuaspecten. De "World 

Environment Day" is vandaag de ideale 

gelegenheid om de aandacht te vestigen op 

de nieuwe 100% elektrische oplossing voor 

een voertuig dat 100% Ducato is, ontworpen 

om de toekomstige duurzaamheid van de 

mobiliteit en het bedrijfsleven te garanderen. 

Het gloednieuwe elektrische voertuig zal de 

met aardgas aangedreven Ducato Natural 

Power binnenkort vergezellen in het aanbod 

van alternatieve aandrijfsystemen, om de 

uitdaging van de markt aan te gaan.

ONTWIKKELD DOOR 
PROFESSIONALS MET DE HULP 
VAN PROFESSIONALS

De ontwikkeling van de E-Ducato bestond uit 

meer dan één jaar van testen en metingen op 

de weg vanuit het perspectief van een klant, 

waarbij meer dan 50 miljoen kilometer werd 

afgelegd om rekening te houden met alle 

variabelen van het gebruik van de klant, de 

dynamiek, de belasting en de milieuaspecten.

Met deze aanpak wil Fiat Professional 

complete oplossingen voor elektrische 

mobiliteit bieden. Met een analyse van de 

energievraag als uitgangspunt zullen deze 

oplossingen niet alleen elke afzonderlijke 

taak afdekken, maar ook antwoorden 

bieden die variëren van het voertuig tot de 

infrastructuur, om nog maar te zwijgen van 

een hele reeks van de dagelijkse diensten die 

steeds meer nodig zijn voor een nieuwe en 

opkomende mobiliteit.

Naast een volledige reeks versies biedt 

de E-Ducato ook modulaire opties voor de 

grootte van de batterijen, met een bereik 

van 220 tot 360 km (NEDC-cyclus) en een 

verscheidenheid aan oplaadconfiguraties. 

De E-Ducato heeft ook een hoog vermogen: 

een snelheid die beperkt is tot 100 km/u voor 

een betere energieabsorptie, een maximaal 

vermogen van 90 kW en een maximumkoppel 

van 280 Nm. De nieuwe elektrische motor is 

ook niet nadelig voor de sterke punten van de 

Ducato: het beste laadvermogen in zijn klasse 

van 10 tot 17 m3, met een vergelijkbaar beste 

laadvermogen in zijn klasse tot 1.950 kg. Meer 

nog, de E-Ducato is 100% aangesloten, met 

een exclusief pakket aan functies die voldoen 

aan de professionele en elektrificatie-eisen 

van elk type klant, van user-chosers tot 

omvangrijke vloten die gebruik maken van 

een fleetmanagementsysteem.

Fiat Professional maakt dus gebruik van 

zijn technologisch erfgoed en ervaring om 

de elektrische versie van zijn bestseller te 

ontwikkelen. Wij respecteren de behoeften 

van alle professionele gebruikers, in naam van 

innovatie, prestaties en flexibiliteit, volgens 

de Ducato-filosofie van "meer technologie, 

meer efficiëntie, meer waarde" door de 

klanten een "nul-emissie"-versie van de 

meest efficiënte en veelzijdige bestelwagen 

op de markt aan te bieden.

EEN PARADEPAARDJE ZONDER 
BARRIÈRES

De nieuwe E-Ducato biedt een waaier 

aan mogelijkheden. Het wordt dus het 
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tot 5.000 € 
subsidie!

Meer info: www.jungheinrich.be/piek

EJE 116s: de kracht van stilte
De wendbare en compacte silentDRIVE 
elektrische transpallet EJE 116s is ideaal 
voor het verplaatsen en heffen van palletten 
in kleine ruimten en op vrachtwagens. Met 
minder dan 60 db(A) is de truck bovendien 
geluidsarm en uitermate geschikt voor 
geluidsgevoelige omgevingen.

paradepaardje van Fiat Professional voor 

de elektrische mobiliteit en vooral voor de 

steeds duidelijker wordende overgang van 

"keuze van het voertuig" naar "keuze van 

de mobiliteit", geïnspireerd door specifieke 

werk- en bedrijfsfactoren, nu het concept van 

de aankoop van voertuigen verschuift van 

"Total Cost of Ownership" naar "Total Cost of 

Mobility".

INTENSIEVE TRAINING VOOR EEN 
INNOVATIEF VERKOOPPROCES

De E-Ducato opleidingen werden gestart lang 

voor de commercialisatie, Fiat Professional 

organiseerde in februari speciaal voor het 

verkoopteam E-Ducato trainingsdagen, 

waarbij 265 verkoopagenten en managers 

van 124 dealers van de belangrijkste 

markten betrokken waren. Op het Balocco-

circuit werden ook wegtesten gehouden 

die gestructureerd waren als een reis door 

een stad, met de nadruk op de nieuwe 

volledig elektrische rijmodi. Ook werd de 

nieuwe WLTP-homologatieprocedure en de 

impact ervan op de wereld van de uitgeruste 

voertuigen grondig bestudeerd. Er werden 

presentaties gegeven over enkele daarvan, 

van mobiele werkplaatsen en koeling tot 

people carriers: een veelzijdigheid die altijd 

een van de sterke 

punten van de Fiat Professional Ducato is 

geweest.

VIRTUELE TRAINING: 
ONTWIKKELINGEN OP HET VLAK 
VAN TRAINING TOT ‘BUSINESS 
DEVELOPMENT’

Gezien de huidige voorzichtige social 

distancing heeft Fiat Professional de opleiding 

virtueel voortgezet: een ontwikkeling 

in de opleiding, net zoals de E-Ducato 

een ontwikkeling in de onderneming 

vertegenwoordigt. Elke virtuele sessie 

was specifiek gericht op het product, ter 

voorbereiding op andere activiteiten. De 

technische specificaties en line-up van 

E-Ducato werden uitvoerig besproken, met 

speciale aandacht voor de innovatieve 

aspecten ervan. Alle Virtual Classrooms 

werden met groot succes bezocht. Zo waren er 

bijvoorbeeld al 310 deelnemers uit Duitsland, 

120 uit Polen en 210 uit niet-EMEA-regio's, 

terwijl op de overige Europese markten, 

waaronder Spanje, Frankrijk en het Verenigd 

Koninkrijk, binnenkort met onlinetrainingen 

zal worden begonnen.

Voor zijn marktintroductie zal de E-Ducato 

worden onderworpen aan uitgebreide 

specifieke praktijktests door partnerklanten 

onder normale gebruiksomstandigheden.

Op basis daarvan wordt de E-Ducato dus 

voorbereid op zijn marktintroductie, die in de 

komende maanden zal plaatsvinden, met als 

eerste stap de openstelling van de orders op 

de belangrijkste Europese markten.
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NEWS

Leipzig maakt de overstap naar elektrisch busvervoer 
met 21 Citea’s Electric 
VDL Bus & Coach gaat 21 Citea’s SLF-120 Electric 

met bijbehorende laadinfrastructuur leveren 

aan de Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB). De 

voertuigen worden vanaf eind 2020 geleverd 

en gaan rijden op lijn 74, 76 en 89. Later wordt 

ook lijn 60 voorzien van elektrische bussen. 

LVB zet zich in voor de ontwikkeling van de 

eerste 3 volledig elektrische buslijnen in 

overeenstemming met de milieudoelstellingen 

van de stad. 

"Al in 2018 heeft de Raad van Commissarissen 

van LVB besloten om geleidelijk over te gaan 

tot de aanschaf van elektrische bussen. We zijn 

blij dat we nu deze belangrijke stap kunnen 

zetten en zo, samen met VDL Bus & Coach bv, 

een verdere actieve bijdrage kunnen leveren 

aan de milieudoelstellingen van de stad 

Leipzig", aldus Ronald Juhrs, Managing Director 

Technology and Operations bij LVB. 

Boris Höltermann, Managing Director VDL Bus 

& Coach Deutschland GmbH, voegt daar trots 

aan toe: "Een samenwerking die al in 2012 is 

begonnen, heeft zijn tussentijdse hoogtepunt 

bereikt. We zijn erg blij met het vertrouwen 

dat in ons wordt gesteld! Ons netwerk van 

elektrische voertuigen wordt uitgebreid met 

een sterke partner, namelijk LVB". 

VDL CITEA’S ELECTRIC 

De 21 VDL Citea’s SLF-120 Electric zijn 12 meter 

lang en worden voorzien van een 216 kWh 

batterijpakket. De voertuigen zijn uitgevoerd 

met een 3-deursconfiguratie. Hierdoor verkrijgt 

deze e-bus een optimale passagiersflow en is 

daardoor uitermate geschikt voor het drukkere 

stads- en streekvervoer. De voertuigen 

worden middels de pantograaf op het dak 

overdag snel bijgeladen. ’s Nachts worden de 

bussen op het laaddepot bijgeladen. Door het 

lichtgewichtconcept van de Citea Electric zijn 

de operationele kosten zeer laag en blijft een 

maximale ‘Profit of Ownership’ gewaarborgd. 

Tevens is er geen uitstoot van uitlaatgassen 

en rijdt de e-bus erg stil, wat de leefbaarheid 

van de omgeving ten goede komt. Dat is niet 

alleen prettig voor passagiers, maar ook voor 

de omwonenden van het gebied. 

tot 5.000 € 
subsidie!

Meer info: www.jungheinrich.be/piek
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voor het verplaatsen en heffen van palletten 
in kleine ruimten en op vrachtwagens. Met 
minder dan 60 db(A) is de truck bovendien 
geluidsarm en uitermate geschikt voor 
geluidsgevoelige omgevingen.
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TRUCK

Amerikaanse 
vrachtwagenmarkt in 
zwaar weer
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Daimler domineert de trekkermarkt door de Freightliner Cascadia.
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Vorig jaar liet de 
vrachtwagenverkoop in de 
Verenigde Staten uitstekende 
cijfers optekenen. Maar 2020 
laat merkelijk mindere resultaten 
zien: de economie vertraagt en 
de gevolgen van de wereldwijde 
Covid-19 pandemie vormen de 
oorzaak blijkt uit een reportage 
van Charleen Clarke en Gianenrico 
Griffini.
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De goede stroomlijn draagt bij aan het lage verbruik van deze Freightliner.
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In de Verenigde Staten worden commerciële 

voertuigen opgedeeld in 8 verschillende 

gewichtsklassen. Lichte wagens vallen in de 

klassen 1 en 2, middelzware trucks zitten 

in 3 tot 6 en de zware vrachtwagens kan je 

in 7 en 8 vinden. Class 8, zoals dat door de 

Amerikanen genoemd wordt, omvat alle 

wagens met een totaal toegelaten gewicht 

van 15 ton en meer. Het is vanzelfsprekend de 

meest belangrijke markt voor de truckbouwers 

in het land van de Stars and Stripes. Het is 

vooral zo belangrijk omdat het enorm groot 

is: de Amerikaanse economie draait helemaal 

op vrachtwagenvervoer. Vorig jaar, met de 

sterke economische groei, werden 10,3 % 

meer Class 8 trucks verkocht dan in 2018 – zo 

liepen de inschrijven van 250.545 eenheden 

in 2018 op naar 276.348 eenheden in 2019. 

Indrukwekkende cijfers, maar niet eens een 

record. In 2006 werden meer dan 284.000 

wagens op nummerplaat gezet!

CANADA EN MEXICO: OOK GOEDE 
CIJFERS

De Verenigde Staten kenden een goed jaar, 

maar ook twee andere NAFTA-landen (North 

American Free Trade Agreement – Noord-

Amerikaanse vrijhandelszone) lieten fraaie 

resultaten optekenen: Canada en Mexico. In 

het complete NAFTA-gebied werden 340.000 

vrachtwagens verkocht, in vergelijking: in 

2018 waren dat er nog 300.000. 2018 werd 

trouwens gezien als een buitengewoon goed 

jaar voor Class 8 zware trucks

De Daimler groep heeft een aantal sterke 

merken in de VS, waarbij de Freightliner 

Cascadia 6x4 trekker en de Western Star 

met zijn werftrucks, de markt zonder meer 

domineren. Freightliner had eind 2019 een 

marktaandeel van 36,5 %. In de praktijk komt 

het er op neer dan één truck op drie in de 

VS met een Freightliner badge op de neus 

rondrijdt. In 2019 verloor Daimler een klein 

deel van de Class 6 tot 8 markt: in 2019 37 %, 

in 2018 was dat nog 38,4 %.

De PACCAR groep, die in Europa ondermeer 

eigenaar is van DAF, heeft in de VS de 

legendarische merken Kenworth en 

Peterbilt in portefeuille. Daarmee halen ze 

Deze Freightliner met betonpomp, geeft aan dat het merk ook in de bouwvoertuigen sterk staat.
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een tweede plaats. PACCAR heeft een fikse 

inhaalbeweging gemaakt, zeker nu de door 

DAF ontwikkelde MX-motoren ook in de VS 

geleverd worden. In 2005 waren Kenworth en 

Peterbilt nog goed voor 23 % van de Class 8 

markt, in 2018 was dat 29 % en vorig jaar 30 

%. De derde speler is International, met 9,2 % 

van de markt.

Volvo Trucks North America is goed voor 9,2 % 

van de verkochte trucks en Mack, het andere 

merk van de Volvo groep, wist 7,7 % van de 

klanten naar zich te lokken.

In oktober vorig jaar kondigden alle 

grote truckmerken op de North American 

Commercial Vehicle Show aan dat ze er 

van uitgingen dat ze in 2020 een merkelijk 

kleinere markt verwachtten. De meest voor 

de hand liggende voorspelling was een totale 

verkoop van 240.000 wagens in de drie NAFTA 

landen. “In onze visie zal volgend jaar een 

pure vervangmarkt zijn,” voorspelde general 

manager Jason Skoog van Peterbilt op de 

NACV.

ONZEKERHEID TROEF

In oktober 2019 had natuurlijk nog niemand 

een woord gehoord over Covid-19, dus de 

voorspellingen werden toen puur gebaseerd 

op de verwachte economische cyclus en 

de onzekerheden die worden veroorzaakt 

door de lopende handelsoorlog tussen de 

Verenigde Staten en de Volksrepubliek China.

De voorspelling voor 2020 werd gebaseerd 

op 3 aannames: de eerste was een terugval 

in de vraag naar transport en dus voertuigen 

voor lange afstand en grote distributie. 

Er werd verwacht dat die terugval deels 

zou worden tegengegaan door de werf- 

en bouwvoertuigen, waarbij vooral de 

bouwsector veel wagens zou aankopen.

De tweede factor was de fikse toename van 

het Amerikaans GDP, het bruto nationaal 

product van de Verenigde Staten. Die groei 

van alle Amerikaanse producten en diensten 

wordt ondersteund door de hoge uitgaven: 

de Amerikanen hebben dollars en laten hun 

centen graag rollen. Een derde aanname was 

een stabiel lage dieselprijs, van ongeveer 3 

dollar per gallon, wat neerkomt op iets van 

een 0,72 € per liter. Jawel. Dat leest u goed.

Navistar heeft het meest opvallende design voor zijn class 8 trekkers gekozen.
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Maar in november en december van vorig jaar 

waren de eerste tekenen van een neerwaartse 

trend te zien in de verkopen van zware trucks. 

Vooral in november was een scherp verschil 

te zien, met de orderboeken voor Class 8 

vrachtwagens die slechts 17.500 bestellingen 

weergaven. Dat is een duik van 20 % ten 

opzichte van oktober. Als alle bestellingen 

Class 5 tot 8 worden meegenomen, is de 

afname goed voor 15 % ten opzichte van 

oktober. Maar als we vergelijken met een jaar 

eerder, november 2018, is de vergelijking niet 

alleen eerlijker, maar vooral het verschil veel 

groter: 38 % daling!

EFFECT VAN DE PANDEMIE

De neerwaartse trend van de verkoop van 

zware trucks in de Verenigde Staten hield aan 

tot december, met 11,4 % minder verkoop ten 

opzichte van december van 2018. Concreet 

vonden 23.119 wagens een koper, ten 

opzichte van 26.083 trucks een jaar voordien. 

In de eerste twee maand van het jaar werden 

de zaken er niet beter op…

Het jaar begon nochtans goed voor de 

vrachtwagenindustrie omdat de gemiddelde 

Amerikaan zich bij het uitbreken van Covid-19 

te buiten ging aan het in paniek opkopen 

van allerlei spullen. Vooral WC-papier was 

niet aan te slepen (net zoals bij ons). De 

bijkomende vraag naar transport vertaalde 

zich echter niet in meer aankopen. In januari 

van dit jaar stonden de orders voor nieuwe 

trucks op 17.700 eenheden, waar ze een jaar 

eerder nog op 25.000 stonden. In februaru 

werd het niet beter, met een duik naar 14.100 

eenheden, tegenover de 17.000 tot 20.000 

wagens die normaal in een februarimaand 

worden verkocht. Experts uit de sector gingen 

er trouwens van uit dat er terug normaal zou 

gekocht worden in februari.

De economie in de Verenigde Staten blijft 

vertragen, de voorraden onverkochte trucks 

nemen toe en de effecten van de Corona-

epidemie hebben de onrust in de Verenigde 

Staten sterk doen toenemen. Act Research, 

een bedrijf uit Columbus in de staat Indiana 
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dat aan marktonderzoek doet, heeft zijn 

verwachtingen voor dit jaar sterk naar 

beneden bijgesteld. Act Research ging uit van 

224.000 trucks voor de markt, ondertussen 

staat die voorspelling op 170.000 voertuigen.

En momenteel is het zelf niet zeker of het 

aantal van 170.000 verkopen zal worden 

gehaald. De Wall Street Journal schreef dat 

de tarieven zakken door de dalende vraag 

naar transport tijdens de epidemie. Dat is een 

probleem omdat de meeste chauffeurs in de 

Verenigde Staten worden betaald per gereden 

mijl. Zoiets als technische werkloosheid 

bestaat er niet eens, zodat de gevolgen van 

een terugvallende vraag erg groot zijn.

2019 werd in de Amerikaanse vakpers 

beschreven als “een bloedbad in de 

vrachtwagensector”. Er gingen meer 

bedrijven over kop dan gewoonlijk. Het 

meest in het oog springende faillissement 

was dat van Celadon, een transporteur die in 

2015 nog een miljard dollar omzet draaide. 

In december 2019 legde het bedrijf de 

boeken neer, waarmee er 3.000 chauffeurs 

op straat kwamen te staan. Volgens vakblad 

Freightwaves gaat het om het grootste 

bekende faillissement in de Amerikaanse 

transportsector. De transportsector is goed 

voor 800 miljard dollar omzet in de US, maar 

velen zijn bang dat er veel bedrijven door de 

corona-epidemie zullen bankroet gaan.

Maar het is niet allemaal slecht nieuws: 

door het chauffeurstekort vinden werkloze 

chauffeurs snel terug werk. Transporteurs 

die willen uitbreiden, kunnen door de grote 

voorraden en het grote aanbod aan jonge 

tweedehands trucks en trailer makkelijk 

en voor weinig geld uitbreiden. Het ziet er 

naar uit dat de economische terugval in de 

Verenigde Staten fel, maar kort zou kunnen 

zijn.

Gianenrico Griffini (Voorzitter jury International 

Truck of the Year)

Charleen Clarke (Zuid-Afrikaans lid 

International Truck of the Year)

De VHD van Volvo is voor de werven bedoeld.
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ALTERNATIEVE 
AANDRIJFLIJNEN
Vooral in het zwaarste Class 8 
segment is de zoektocht naar 
alternatieve aandrijflijnen in 
volle gang. Vooral elektrische 
trucks genieten veel interesse. 
Momenteel gaat er veel aandacht 
van constructeurs naar batterij-
elektrische voertuigen voor 
stedelijke, voorstedelijke en 
regionale distributie.
Maar op lange termijn zijn het 
vooral de brandstofcelwagens die 
op de voorgrond zullen komen. 
Brandstofcellen verbruiken 
gasvormig waterstof, dat wordt 
meegenomen in gekoelde tanks 
met een druk van 700 bar. Deze 
trucks zouden in staat moeten zijn 
om kost efficiënt vervoer aan te 
bieden op lange afstand. Tegelijk 
is de impact op het milieu erg laag, 
omdat ze alleen water uitstoten. 
De winning van waterstof moet 
dan wel duurzaam gebeuren.
De meest recente levering van 
een batterij elektrische truck 
omvat een aantal Freightliners, 
namelijk Class 8 eCascadias en 
middelzware eM2’s. 
Volvo Trucks North America biedt 
recent de VNR electric aan. In 
totaal 23 van deze vrachtwagens 
worden in gebruik genomen 
als onderdeel van Low Impact 
Green Heavy Transport Solution 
(LIGHTS), dat door de gemeente 
Los Angeles (Californië) in het 
leven is geroepen als proef rond 
milieuvriendelijk vervoer.
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AUTONOOM RIJDEN IN 
DE TOEKOMST
Een ander onderzoeksdomein waar 
de Amerikaanse constructeurs veel 
tijd en moeite in stoppen is SAE 
level 4 autonoom rijden, waarbij 
de chuffeur niet aan boord hoeft te 
zijn om bijvoorbeeld tussen twee 
magazijnen te rijden. 
De Verenigde Staten bieden een 
aantal unieke kansen voor de 
ontwikkeling van zelfrijdende 
voertuigen. Zo moeten constructeurs 
en software ontwerpers maar met 
één enkele overheid overleggen, in 
de vorm van het DOT, Department 
of Transport. Langs de andere 
kant bieden het verkeer en de 
infrastructuur de VS een goede 
basis om autonome trucks van 
magazijn naar magazijn te laten 
rijden, ook als die magazijnen 
duizenden kilometers uit elkaar 
liggen. Als de truck van de snelweg 
af rijdt, neemt de chauffeur terug 
over.
Daimler werkt aan een zelfrijdende 
truck middels Freightliner. In 2015 
stelden ze al een autonome truck 
voor in de vorm van een prototype. 
Om de ontwikkeling sneller te laten 
verlopen, werd in 2019 Torq Robotics 
overgenomen door Daimler. 
Dat bedrijf is gespecialiseerd in 
autonoom rijdende wagens.
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Ook Daimler-dochter Western Star biedt vooral werftrucks aan.
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NEWS

Mercedes-Benz Trucks lanceert online 
stockplatform
De Mercedes-Benz Trucks-stockvoertuigen 

uit België worden voortaan handig verzameld 

op het gloednieuwe webplatform:

http://truckstock.mercedes-benz-trucks.be 

Via een handige navigatie kan je meteen de 

beschikbare modellen, hun uitvoering met 

alle technische specificaties en de gegevens 

van de Mercedes-Benz Trucks Partner vinden 

zodat je meteen een afspraak kan boeken 

om de truck te bekijken en testen. Het grote 

voordeel is dat er een mooie selectie van 

verschillende Mercedes-Benz Trucks modellen 

direct leverbaar is en dit ook steeds wisselt 

week per week. Handig voor elk bedrijf dat 

een acute nood heeft aan een direct inzetbare 

vrachtwagen.

Onze Cool Liner en de KRONE telematica zijn een perfect team, welke vele transportzorgen wegneemt. De intelligente combinatie van trailer en 
KRONE telematica maakt het op elk willekeurig moment mogelijk online de positie en de temperatuur van uw transporten te registreren en zelfs 
direct op de koelmachine veranderingen uit te voeren. Op die manier kunt u altijd documenteren, dat gevoelige goederen bij u in de beste handen zijn. 
Dat alles samen, bespaart tijd en geld. En u kunt, ook als het spannend wordt, het hoofd koel houden.

www.krone-trailer.com

“Intelligent aangepakt:
cool blijven op de data-highway.”

 Jan Hermeling, KRONE Telematics 

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

Krone_Belgien_Transporama_230x148plus3_DU200413_Cool_NL.indd   1 02.04.2020   11:51:11
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TEST
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DAF XF 
Low Deck
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TURN UP THE VOLUME

Midden in de Corona lock down kregen 

we van DAF de mogelijkheid om een 

eindje te rijden met een XF Low Deck. 

Over ons gewone testcircuit bollen zat er 

door de bijzondere omstandigheden niet 

onmiddellijk in, maar we zagen toch kans in 

Nederland wat kilometers te rijden met deze 

volume trekker.

De grens over raken vanuit het koninkrijk 

België richting Eindhoven met een 

personenwagen betekende in ieder geval 

dat we met een document op de proppen 

moesten komen zodat we door mochten. 

Bij DAF zelf was het voor mij de allereerste 

keer dat ik in de fabriek in Eindhoven kwam 

zonder dat er gewerkt werd. Een vreemd 

gevoel, lege parkings, geen drukte in de 

fabriekshallen en kantoren…

De truck zelf oppikken in de fabriek was een 

kwestie van social distancing en op tijd alles 

netjes ontsmetten, zodat we uiteindelijk 

een nieuwe XF Low Deck aantroffen op 

een parking midden op het fabrieksterrein. 

Al meteen valt op dat deze XF grondig 

verschilt van zijn broertjes met gewone 

koppelschotelhoogte. De XF Low Deck met 

zijn laag profielbanden ligt zo laag tegen 

de grond dat je je automatisch zorgen 

maakt over verkeersdrempels, verhoogde 

kruispunten… dat blijkt in de praktijk 

trouwens reuze mee te vallen. Maar het is 

goed dat je als chauffeur in je achterhoofd 

houdt dat de luchtvering de truck 5 cm hoger 

kan maken als dat nodig is.

VOLUMESPECIALIST

Al van bij de instap merk je dat de onderste 

trede merkelijk dichter bij het asfalt zit 

dan bij een standaard XF. De klim naar de 

ruime cabine blijft relatief steil naar mijn 

persoonlijke smaak. De testwagen had een 

Super Space Cab, die uiteraard een massa 

ruimte biedt. Rechtstaan, van de ene naar 
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De MX13 met 430 had geen moeite met deze volume combinatie.
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de andere kant in de cabine lopen, je hebt 

er meer dan plaats en ruimte genoeg voor 

in deze stuurhut. DAF steekt veel moeite in 

de details: de bijkomende zonneklepjes, 

waarmee je net het stukje voorruit tussen 

A-stijl en zonnescherm kan afdekken, 

rubberen matten in de aflegvakken, zodat 

je alles makkelijk kan schoonhouden… Je 

merkt aan zulke details dat er rekening wordt 

gehouden met vragen en opmerkingen van 

chauffeurs die dagelijks met deze trucks aan 

de slag zijn. Mooi was ook de afwerking met 

cognackleurig en donker leer.

De bijzonder lage koppelschotelhoogte 

van slechts 91 cm laat toe om met een 

volumetrailer te rijden die een interne hoogte 

heeft van volle 3 meter, terwijl je toch netjes 

onder de 4 maximaal toegelaten hoogte 

blijft. “Ook in Zwitserland”, voegden ze er bij 

DAF voor alle zekerheid aan toe. De Zwitsers 

controleren de hoogte van trucks immers met 

lasers, waarbij er met pittige boetes wordt 

rondgestrooid als de bovenkant van je wagen 

de lichtstraal onderbreekt.

3 meter vrije hoogte in een volumetrailer is 

momenteel nog niet de norm, maar dit type 

trailer wint blijkbaar snel aan populariteit. 

Achter de XF had DAF een Schmitz Cargobull 

boxtrailer gekoppeld, met een bijzonder lichte 

ballast. Het overgrote deel van volumevervoer 

is immers niet zwaar.

In het vooronder van deze XF lag een MX 13 

van 430 pk en een nominaal koppel van 2.150 

Nm bij 900 tot 1365 omw/min. Die trekkracht 

kan in de hoogste twee versnellingen nog 

verhoogd worden: dan beschik je over 2.300 

Nm, met een groene zone die dan van 900 

tot 1.125 omw/min loopt op de toerenteller. 

De 430 pk versie van deze motor is de minst 

krachtige 13 liter en uiteraard beschik je 

daarmee over meer dan voldoende kracht 

en souplesse om met een volumetrailer rond 

te rijden. De gewichten in het vervoer van 

volumes vallen over het algemeen reuze mee. 

Dat is waarschijnlijk ook de reden geweest 

91 cm koppelschotelhoogte is echt wel laag…
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voor DAF om deze trekker met een MX 13 

uit te rusten. Persoonlijk zou ik geneigd zijn 

voor de krachtigste MX 11 te gaan, die goed 

is voor 450 pk en een trekkracht van 2.200 

Nm tussen 900 en 1.400 omw/min, met 2.300 

Nm tussen 900 en 1.125 omw/min in de twee 

hoogste versnellingen. Die motor levert even 

goede prestaties, maar zet minder gewicht op 

de weegschaal, zodat je waarschijnlijk op een 

(licht) lager verbruik kan rekenen bij stop-

and-go verkeer. Bij DAF haalden ze een beetje 

de schouders op toen we informeerden naar 

het verschil tussen de twee motoren: het zal 

niet alleen afhangen van het type vervoer dat 

de klant doet, maar ook van de voorkeur van 

de chauffeur. En veel chauffeurs hebben toch 

liever een 13 liter dan een 11 liter blok in het 

vooronder.

De XF was verder uitgerust met 

laagprofielbanden die het mogelijk maken 

om met een koppelschotelhoogte van amper 

91 cm te rijden. Als je voor de gewone 

60-versie van de 22,5 duimers kiest, komt de 

koppelschotel op een hoogte van 96 cm. Het 

rubber is afkomstig van Goodyear, in maatje 

315/45… wat maakt dat deze banden als een 

dun elastiekje rond de velgen lijken te liggen. 

De betiteling 60 of 45 slaat trouwens op de 

verhouding tussen hoogte en breedte van de 

band. 60 wordt traditioneel gekozen omdat 

een verhouding tussen de hoogte en breedte 

van de band van 60 een goed compromis 

biedt tussen comfort en wegligging.

Om met zulke laagprofielbanden toch 

uit de voeten te kunnen bij diepe goten, 

verkeersdrempels of raar aangelegde opritten 

of laadkades, kan je met een schakelaar op 

het dashboard de truck 5 cm hoger zetten. Dat 

gaat tot een snelheid van 30 km/u, waarna de 

wagen terug in standaard rijhoogte gaat. Als 

je de iets gewone banden monteert, kan de 

wagen 7,5 cm hoger gezet worden. DAF doet 

daartoe beroep op de luchtvering, die redelijk 

snel reageert op een druk op de schakelaar.

Een lage positie voor de eerste instaptrede. 
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RIJDEN

Om deze XF Lox Deck met zijn 91 cm 

koppelhoogte aan de tand te kunnen voelen, 

reden we dus niet over onze klassieke 

Ardennenroute. Door de Corona pandemie 

mochten in principe alleen noodzakelijke 

verplaatsingen gemaakt worden, testritten 

horen daar niet bij. Bovendien zou het weinig 

zin hebben om halverwege de test met een 

boete naar huis gestuurd te worden. We 

reden dus een eind in Nederland, waarbij we 

er van uit gingen dat een test op een lange 

en steile helling hopelijk voor de periode na 

Corona zou zijn. Ander opvallend punt: de 

uitstekende wegen bij onze Noorderburen. 

Ook al betalen ze geen kilometerbelasting, 

met uitzondering van het Eurovignet, de 

wegen en snelwegen hebben de voorbije 

jaren de nodige verbeteringen ondergaan. 

Koppel dat met de lage verkeersdrukte 

en het is niet moeilijk om te zien dat we 

op de snelwegen 100 % haalden op de 

boordcomputer, met een verbruik van slechts 

24,7 l/100. Na wat verbindingswegen, met 

merkelijk meer verkeer van personenwagens 

en vooral tal van rode verkeerslichten, kwam 

er precies 1 liter bij. Nog altijd een resultaat 

dat mag gezien worden van deze DAF, ook in 

het licht van het treingewicht van rond de 32 

ton.

Onder alle omstandigheden is het prettig 

werken met deze grote truck. Het comfort 

aan boord heeft niet te lijden onder de 

aanpassingen aan het volumevervoer. Waar 

trucks met luchtgeveerde vooras vroeger 

vreselijk gehinderd werden door een 

onderstuurneiging, doet deze DAF zonder 

vertraging netjes wat het stuurwiel de vooras 

oplegt. Bij vroegere luchtgeveerde voorassen 

duurde het altijd even voor de stuurinrichting 

meewilde in de richting die de chauffeur 

gekozen had.

De volledige luchtvering, met twee balgen 

op de vooras en vier op de achteras maakt 

deze truck zacht geveerd, maar weet gelukkig 

de neiging tot deinen te onderdrukken. 

De ingenieurs van DAF hebben voor de 

ontwikkeling van de Low Deck lang en hard 

gewerkt aan de ophanging van de achteras. De 

harde stoten die je vroeger in je rug te voelen 

Weinig ruimte tussen de vloer van de trailer en de bovenkant van het wiel.
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kreeg, zijn dan ook helemaal verdwenen 

waardoor het rijgedrag op hetzelfde hoge 

niveau staat als de standaard XF. De stilte aan 

boord, ondanks het feit dat de motor toch 

een heel stuk dichter bij het asfalt ligt en dus 

meer geluid naar de cabinevloer kan laten 

weerkaatsen, is ook prima.

Het enige punt van kritiek op deze truck is 

de steile plaatsing van de instaptreden die 

vrijwel verticaal boven elkaar staan. DAF 

heeft in de loop van de tijd een inspanning 

gedaan om ze ergonomischer te plaatsen 

zodat de onderste trede nu wat meer naar 

voor staat. De handgrepen om in de cabine 

te komen staan in ieder geval perfect op de 

plaats waar je ze verwacht.

Dat kan je trouwens ook zeggen van de 

schakelaars in de XF: alles staat waar je 

het min of meer verwacht. Het interieur 

is afgewerkt met kunststoffen die zacht 

aanvoelen waar dat telt.

Wat het rijden zelf betreft: de samenwerking 

tussen de Traxon 12 gangsversnellingsbak 

en de MX13 is voorbeeldig. De krachtige 13 

liter heeft natuurlijk weinig moeite met de 

relatief lichte combinatie en we hebben niet 

kunnen klimmen maar de vlotte acceleratie 

om bijvoorbeeld op de snelweg te komen 

geeft veel aan over het vermogen van de 

motor. 

CONCLUSIE

Deze XF is een trekker die werd ontworpen 

met de bedoeling om volumetrailers te 

vervoeren, maar eigenlijk merk je daar als 

chauffeur weinig tot niks van. DAF heeft kans 

gezien het spreekwoordelijke comfort van de 

XF intact te laten. Toch is het mogelijk om 

trailers met een interne hoogte van 3 m aan 

te pikken. Een indrukwekkend compromis 

van de Nederlanders.

Jan Voet

Jurylid International Truck of the Year

De volumetrailer van Schmitz Cargobull biedt een binnenhoogte van 3 meter.
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24,7 l/100 is een resultaat dat mag gezien worden.

De cockpit was fraai afgewerkt, met cognackleurig en donker leer.
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Met deze schakelaar zet je de wagen 5 cm hoger als dat nodig is.

Op de snelweg merk je eigenlijk geen verschil qua comfort met een standaard XF.
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In stadsverkeer verbruikte de XF een liter per 100 gereden km meer.
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De handgrepen staan perfect opgesteld.
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NEWS

Houwelyckx Wegenbouw: Renault Trucks

Al  bijna 100 jaar is Houwelyckx Wegenbouw 

actief in de riolerings- en infrastructuurwerken. 

In die periode zag het familiebedrijf uit Sint-

Katelijne-Waver de sector sterk evolueren. 

Vandaag is technologisch vernuft een must, 

meteen ook één van de redenen waarom 

Houwelyckx koos voor de vrachtwagens van 

Renault Trucks. 

Bouwplannen in 3D die rechtstreeks naar 

machines gestuurd worden om met behulp 

van Gps-signalen de werken millimeterprecies 

uit te voeren? Met zo’n hoogtechnologische 

toepassingen ga je als bedrijf ook voor 

vrachtwagens die enkel het allerbeste 

bieden. “Drie jaar geleden kozen we resoluut 

voor Renault Trucks. We leveren bij elk project 

kwalitatief hoogstaand werk en we willen 

dat ons machinepark dat ook uitstraalt. Zowel 

op het vlak van looks, prestaties, comfort en 

veiligheid als milieu scoren de vrachtwagens 

van Renault uitstekend. Wat ons betreft 

de perfecte combinatie van performantie 

en budget,” aldus Gedelegeerd Bestuurder 

Olivier Dom.

 EXCLUSIEF RENAULT TRUCKS 

Ondertussen telt het vrachtwagenpark 

van Houwelyckx Wegenbouw vijf 

containervrachtwagens van Renault Trucks 

en één trekker-oplegger van het merk voor 

grondverzet. De overige vrachtwagens van 

het bedrijf worden stelselmatig vervangen 

door Renault Trucks -voertuigen. Een bewuste 

keuze, zegt Dom: “Uniformiteit draagt bij 

tot de uitstraling van ons bedrijf. Wij gaan 

voor een persoonlijke aanpak, en onze 

vrachtwagens zijn daarbij voor een stuk 

ook ons uithangbord. Bovendien is het ook 

gemakkelijk voor het onderhoud, waarbij de 

nabijheid van Garage Van Hove een troef is. 

Ze zijn flexibel en hebben ons professioneel 

begeleid bij de keuze van de vrachtwagens. 

De juiste specificaties zijn belangrijk, zeker 

voor een sector als de bouw.”

De twee meest recente vrachtwagens bij 

Houwelyckx zijn specifiek voor de bouw 

ontwikkelde, 460 pk sterke 6X4 trucks 

uitgerust met een containerhaaksysteem en 

extra veiligheidstechnologieën. Ze werden 

in de loop van de maand maart geleverd, 

midden in de voor veel bedrijven onzekere 

Corona-periode. Maar dat vormde voor 

Houwelyckx geen bezwaar. “Na de lockdown 

gaat het werk gewoon door. Wij blijven dus 

ook investeren in nieuw materiaal en daarmee 

ook in de toekomst van het bedrijf en die van 

onze 50 werknemers. De chauffeurs van de 

vrachtwagens zijn bijzonder tevreden met 

het comfort ervan. We zijn er zeker van dat 

ze extra zorg dragen voor ‘hun’ vrachtwagen,” 

besluit Dom. 

NV
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Het roestige 
wilde westen

TRUCK
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Dit is een FWD SuCOE uit 1944, een van 
de 2.700 zestonners met 4x4 die werden 
gebouwd voor het Amerikaanse leger, 
Ordinance Department, door de Four 
Wheel Drive Auto Company (FWD). Deze 
vrachtwagens stonden bekend omdat 
ze makkelijk met zware ladingen uit 
de voeten konden op slecht terrein. Ze 
werden ingezet in Europa en Rusland in 
de loop van de tweede wereldoorlog. 
Dit is een voorbeeld van een FWD met 
het stuur rechts en de wagen heeft een 
dakluik waar een licht machinegeweer 
op kon worden gemonteerd. Ook al staat 
deze trekker al meer dan 20 jaar stil, 
toch zit er nog altijd lucht in de banden. 
De motor en radiator zijn verdwenen, 
maar de versnellingsbak en aandrijflijn 
zitten nog netjes op hun plaats. Wie 
geïnteresseerd is in een interessant en 
roestvrij restauratieproject, kan naar 
Idaho trekken met 3.500 dollar op zak.
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WILL SHIERS JAAGT OP 
TRUCKWRAKKEN IN AMERIKA

Will Shiers is al gedurende jaren het Britse 

lid van de jury van International Truck of the 

Year. Hij is iemand die de Verenigde Staten 

door en door kent, maar ook geregeld 

opduikt in bijvoorbeeld Australië, als daar 

nieuws valt te rapen. Als kenner van het 

Amerikaanse wegtransport heeft hij een 

bijzondere hobby: Will doet niets liever dan 

op zoek gaan naar achtergelaten wrakken 

van klassieke Amerikaanse trucks.

Will is een vertrouwd gezicht op de 

bijeenkomsten van de jury, dus het 

is algemeen bekend dat hij vaak in 

de Verenigde Staten gaat “jagen” op 

autokerkhoven, sloperijen en gewoon langs 

de kant van de weg. “De beste staten om 

dat te doen zijn de woestijnstaten, waar het 

klimaat droog genoeg is om de wrakken 

in goede staat te houden. Jammer genoeg 

komen er ook nogal wat ratelslangen voor 

in dat deel van de States. Je moet er dus 

wel je gezonde verstand bij gebruiken. Het 

is ook niet verkeerd om in je achterhoofd te 

houden dat het bezit van vuurwapens een 

algemeen verschijnsel is in de Verenigde 

Staten. Best dus even aanbellen vooraleer je 

met veel enthousiasme op het erf van een 

boer komt binnenvallen om even naar zijn 

oude wrakken te gaan kijken.”

Covid-19 pandemie vormen de oorzaak blijkt 

uit een reportage van Charleen Clarke en 

Gianenrico Griffini.
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Volgens Will mogen we rustig stellen dat 
deze Chevrolet uit de jaren ’40 er niet 
uitziet: “een smoel waar alleen zijn eigen 
moeder, liefde voor kan opbrengen”. 
“Waarschijnlijk de lelijkste vrachtwagen 
die ik ooit onder ogen kreeg”, stelt Will.
De Chevy werd gefotografeerd in 
Gold Point, een verlaten spookstad 
in Nevada, ooit een gehucht waar 
goud werd gewonnen. De goudmijnen 
werkten er tot in de jaren ’60 en het ziet 
er naar uit dat deze vrachtwagen zijn 
leven heeft doorgebracht in dienst van 
die mijnen. Let even op de kogelgaten 
in de passagiersdeur…
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GEEN TOERISTENVALLEN

“Wat mij betreft kan je Disney World, de 

Empire State Building, de Strip in Las Vegas 

met zijn casino’s, de Grand Canyon, Yosemite 

National Park en tenslotte Hollywood gerust 

achterwege laten als je naar de Verenigde 

Staten trekt. Ik weet dat alle andere 

toeristen en kenners van de USA alles op 

alles zetten om iedere bekende toeristenval 

te bezoeken, ik draai er met een wijde 

boog omheen. Ik mijd ook de grote steden 

en de Interstates (snelwegen), omdat ik 

liever de minder bekende delen van dit 

grote land opzoek, de gebieden die wat 

zijn achtergebleven, waar je komt middels 

kleine wegen.”

“Waarom?” “Omdat je daar de beste oude 

voertuigen tegenkomt: oude vrachtwagens, 

bussen, pick-ups… De voorbije 25 jaar ben ik 

op zoek gegaan in talloze schuren, velden, 
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spookstadjes, woestijnen en sloperijen 

in alle 50 staten van de VS. Het was niet 

altijd makkelijk om niet gestoken, gebeten, 

neergestoken of neergeschoten te worden 

terwijl we beelden maakten van de laatste 

restanten van sommige voertuigen. De 

beelden die je hier kan zien, zijn het resultaat 

van een roadtrip van 3.000 mijl (4.800 

kilometer) door Californië, Nevada, Idaho, 

Washington State en Oregon.

Het is niet helemaal duidelijk hoe 
deze Ford Econoline uit de jaren 
’60 in deze toestand is beland, 
achtergelaten in de woestijn van 
Nevada, mijlenver van iedere vorm 
van beschaving. Het lijkt erop dat 
mensen in Nevada weinig om 
handen hebben, met uitzondering 
van drinken, gokken en prostitutie, 
waar de staat in de hele Unie voor 
bekend is. Uit verveling gaan de 
autochtonen dan blijkbaar op zoek 
naar achtergelaten auto’s, om die 
dan grondig overhoop te schieten. 
Deze bestelwagen heeft zoveel 
kogelgaten, dat je er op een aantal 
plaatsen dwars doorheen kan 
kijken.
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Deze Mack AC “Bulldog” is een 
zeldzaamheid die op de gevoelige plaat 
werd vastgelegd in een autosloperij in 
het noorden van Californië. Het AC-model, 
met zijn herkenbare korte neusje, werd 
gebouwd voor militaire dienst en ging in 
1916 in productie. De achteras werd met 
een kettingoverbrenging aangedreven 
zoals toen de gewoonte was. De Mack 
kreeg aan het front al snel een reputatie 

van een betrouwbare truck te zijn, waar 
je altijd op kon rekenen. Ook onder de 
moeilijkste omstandigheden bracht de 
“Bulldog” zijn bemanning veilig terug 
van de Europese slagvelden. De AC werd 
trouwens door de Britse soldaten uit de 
eerste wereldoorlog “Bulldog” gedoopt, 
vanwege de korte neus en vooral omdat 
de truck nooit opgaf. Bij Mack viel die 
bijnaam niet in dovenmansoren, gevolg 

was dat de truckbouwer een bulldog als 
officiële mascotte koos. De productie van 
de AC liep tot in 1939, waarbij ongeveer 
40.000 wagens werden gebouwd.
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Een enorme kaalslag heeft recent 
plaatsgevonden bij All American Classics, 
in Vancouver in de staat Washington. 
Door de oplopende belasting op 
bedrijfsterreinen, was de onderneming 
verplicht om niet minder dan 1.200 
klassieke voertuigen en trucks in de 
pletmachine te duwen. 14 acres van 
de in totaal 20 van het bedrijfsterrein 
werden verkocht. Deze White 3000 uit 

de jaren 50 overleefde de grootschalige 
opruiming.
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De C-series van Ford was ooit een vast gegeven 

op de wegen van het Amerikaanse continent. 

Momenteel struikel je er haast over de 

autosloperijen. Deze werd door Will aangetroffen 

in Turners Auto Wrecking, in Fresno, Californië.

De cabine van de C-reeks werd in haar hoogdagen 

door minstens 3 andere merken naast Ford 

gebruikt: FWD, Mack en Carl Thibault, een bedrijf 

dat in Canada brandweerwagens bouwt. 

De Ford C Series rolde van de band van 1957 tot 

1990, maar is gek genoeg niet de truckreeks die 

het langst in productie is in de Verenigde Staten. 

Die titel is voor Kenworth, dat de W900 al 57 jaar 

produceert.

120 mijl of 190 km ten noorden van Las Vegas 

ligt Rhyloite, Nevada, een klassieke spookstad. Er 

werd goud ontdekt in 1904 en in 1906 woonden 

er niet minder dan 5.000 zielen. Toen het goud op 

was, vertrok iedereen even snel als ze gekomen 

waren. In 1920 was de stad helemaal verlaten. 

Vandaag kan je fantastische ruïnes vinden in de 

stad, waaronder het oude schoolgebouw dat je 

op de achtergrond kan zien van deze Ford uit de 

late jaren ’40.

Hier een ander voorbeeld van een op rust gezet 

werkpaard dat de hele wereld heeft afgereisd 

om tenslotte in een spookstad in Nevada te 

belanden. De FWD HST-CEO stamt uit 1950 en werd 

gebouwd voor de US Coast Guard, de kustwacht 

van de Verenigde Staten. Toen de truck nog alle 

dagen aan de slag moest, werd hij ingezet voor 

het onderhoud en de aanleg van telefoonpalen 

en elektrische leidingen in de zuidelijke Stille 

Oceaan. In zijn tweede leven werd hij op de kop 

getikt door een Californische onderneming die er 

waterputten mee boorde. De houten balken op 

de voorbumper zijn waarschijnlijk uit die periode 

afkomstig.
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Terug in Vancouver in de staat Washington, 

een andere klassieke truck die er in geslaagd 

is om aan de klauwen van de schrootpers te 

ontsnappen: een Autocar U-serie COE uit 1952.

Autocar startte met de productie van 

personenwagens in 1897. Twee jaar later, in 

1899 werden ook vrachtwagens gebouwd. 

Momenteel is Autocar de oudste fabrikant van 

motorvoertuigen in het westelijk halfrond. 

Vandaag maakt het merk vooral zware trucks 

voor huisvuilophaling, de mijnindustrie en de 

bouwsector.

Frontstuurcabines waren ooit enorm populair 

in de Verenigde Staten maar begonnen in 

de late jaren ’70 volgers te verliezen toen de 

wettelijke beperkingen werden opgeheven. Deze 

Freightliner uit de jaren 1980, compleet met zijn 

oplegger, staat op een buskerkhof in Williams, 

Californië

Will Shiers is niet alleen het Britse lid van Truck 

of the Year, hij is een groot kenner en liefhebber 

van Amerikaanse trucks. De neerslag van 

verschillende reizen door de Verenigde Staten kan 

je terugvinden in zijn nieuwste boek: Roadside 

Relics – America’s Abandoned Automobiles.
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In 1894 riep een prospector “Eureka”, toen 
hij een groot aantal zilverafzettingen 
vond in de bergen in centraal Nevada. 
De mijnstad die op die plaats ontstond, 
kreeg dan ook Eureka als naam. Will 
vertelde dat hij moeite moest doen om 
zelf niet eureka te roepen toen hij deze 
K4 International pick up ontdekte uit 
1941. De wagen staat voor een verlaten 
hospitaal.
De Eureka ligt aan US 50, een interstate 
die door niet minder dan 12 staten 
loopt. Het traject van de weg begint in 
Ocean City, Maryland, om 3.000 mijl of 
4.800 kilometer verder te eindigen in de 
hoofdstad van Californië, Sacramento. 
Het stuk van US 50 dat door Nevada 
loopt, staat bekend als “the loneliest 
road in America”, het meest verlaten 
stuk weg in Amerika.wonen nog 
200 mensen, waarvan de overgrote 
meerderheid op zijn minst een handvol 
auto- of vrachtwagenwrakken op zijn 
grond heeft staan. Deze Ford Model TT 
sprong bij Will het meest in het oog, een 
wagen die waarschijnlijk uit 1924 stamt. 
Let even op de houten wielen en de 
vreemde treinwagon achter de auto.
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Als het om Amerikaanse spooksteden 
gaat, heeft Will een voorkeur voor 
Goldfield in Nevada. Ook een stad die 
ontstond tijdens een “gold rush”, een 
stormloop op een goudveld in 1906. Het 
inwonersaantal van Goldfield liep op 
tot 20.000 en de stad kon pronken met 
het grootste hotel ten westen van de 
Mississippi rivier. Het gebouw staat er nog 
steeds. De meest beroemde namen die 

ooit in Goldfield opdoken waren Wyatt en 
Virgil Earp, de beroemde sheriffs die het 
vuurgevecht in de O.K. Corral wonnen. 
In Goldfield waren scholen, cinema’s, 
ontelbare saloons en een redelijk groot 
“red light district”. Na een aantal branden 
en overstromingen, schiet er niet veel 
meer over van de vroegere stad. Er wonen 
nog 200 mensen, waarvan de overgrote 
meerderheid op zijn minst een handvol 

auto- of vrachtwagenwrakken op zijn 
grond heeft staan. Deze Ford Model TT 
sprong bij Will het meest in het oog, een 
wagen die waarschijnlijk uit 1924 stamt. 
Let even op de houten wielen en de 
vreemde treinwagon achter de auto.
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NEWS

Nobina breidt vloot met elektrische bussen van BYD 
uit met twee leveringen

Als tastbaar bewijs van haar vertrouwen in BYD, 

heeft Nobina - de grootste busmaatschappij 

van Zweden en de Scandinavische regio - 

opnieuw haar vloot van volledig elektrische 

BYD-bussen uitgebreid met 34 voertuigen. 

De bussen worden in twee afzonderlijke 

leveringen geleverd aan de OV-autoriteiten in 

Linköping en Halland.

De officiële overdracht vond gelijktijdig 

plaats op afzonderlijke locaties op 15 juni. De 

leveringen maken eens te meer duidelijk dat 

BYD zich inzet voor zijn klanten, aangezien 

Zweden en de rest van Europa nog steeds voor 

grote uitdagingen staan als gevolg van het 

coronavirus.

De meest recente levering bestaat uit 18 

elektrische geledebussen van 18,6 meter 

met lage vloer voor de stad Linköping en 16 

elektrische bussen met een lengte van 12 meter 

voor verschillende diensten in de provincie 

Halland aan de zuidwestkust van Zweden. Het 

geledemodel biedt een verbeterde capaciteit 

van ongeveer 105 passagiers (37 zitplaatsen) 

- en dankzij zijn specifiek ontworpen centrale 

draaipunt, heeft de bus een indrukwekkend 

kleine draaicirkel van slechts 24 meter. 

Nobina heeft voor de busdiensten in Halland 

BYD's bestverkochte 12 meter lange model 

met lage vloer, 26 zitplaatsen en een totale 

laadcapaciteit van 68 passagiers gekozen.

Nobina heeft inmiddels meer dan 160 volledig 

elektrische bussen van BYD in bestelling of al 

in haar vloot opgenomen. In dit aantal zijn ook 

13 volledig elektrische bussen van 12 meter 

opgenomen die in april zijn besteld voor de 

stad Piteå in het noordoosten van Zweden. 

BYD heeft nu bijna 300 elektrische bussen 

geleverd of in bestelling staan voor PTA-vloten 

in heel Scandinavië. De vervoerders delen 

BYD's toewijding om 100% emissievrij, volledig 

elektrisch openbaar vervoer te leveren.

"Nobina versterkt haar positie als leidende 

vervoerder met elektrische en duurzame 

openbaarvervoersdiensten in de Scandinavische 

landen", zegt Jens Råsten, Fleet Manager, 

Nobina Group. "Het e-mobiliteitsconcept van 

BYD heeft bewezen perfect aan de hoge eisen 

van klanten en PTA's in de Scandinavische 

landen te voldoen als het gaat om flexibiliteit, 

kosten, kwaliteit en betrouwbaarheid",

“Ondanks de coronapandemie zijn we 

standvastig gebleven in ons streven om 

OV-operators te ondersteunen met onze 

producten en diensten", zegt Isbrand Ho, 

algemeen directeur van BYD Europe, "onze 

klanten plannen vooruit en ze moeten kunnen 

vertrouwen op BYD - zelfs in moeilijke tijden.”

Isbrand vervolgt: “Nobina is een uitstekend 

voorbeeld van een vooruitstrevende 

vervoerder - een operator die begrijpt dat een 

duurzame, volledig elektrische busvloot een 

hoge productiviteit kan bieden en aantrekkelijk 

is voor steeds meer passagiers die om schoon, 

duurzaam openbaar vervoer vragen.”

LAS RENT BVBA / T 057 36 33 40 / info@lasrent.be / www.lasrent.be

VERKOOP EN 
VERHUUR VAN 

KIPPERS
van 25m³ tot 74 m³
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Thermo King® kondigde op 18 juni Advancer 

aan, een baanbrekende nieuwe uitvoering 

van de opleggerkoelunit. De Advancer 

A-Series is verkrijgbaar in drie verschillende 

uitvoeringen, de A-360, A-400, en A-500, 

en biedt een volledig nieuwe architectuur 

die een krachtige nieuwe norm vormt qua 

prestaties, temperatuurbeheersing, en 

wagenparkconnectviteit.

 

"Thermo King begrijpt dat onze leiderschapsrol 

vergezeld gaat met de verantwoordelijkheid 

om technologie en capaciteiten voor gekoeld 

transport verder te 

helpen. Sinds we 

80 jaar geleden 

aan de wieg van de 

sector stonden, zijn 

we voortdurend 

blijven innoveren 

om te voldoen aan 

klantenbehoeften 

en deze te 

o v e r t r e f f e n , 

efficiëntie te 

verbeteren en de 

milieuvoetafdruk 

van onze producten 

te verkleinen", 

zei Francesco 

Incalza, president 

van Thermo King 

Europa, Midden-

Oosten en Afrika. 

"Vandaag voegt 

de Advancer een 

nieuwe mijlpaal 

toe aan onze 

g e s c h i e d e n i s . 

Door dit volledig 

o p n i e u w 

o n t w o r p e n 

opleggerplatform 

te introduceren, 

dagen we uit wat er mogelijk is binnen onze 

sector. Dit is onze visie voor de toekomst van 

opleggerkoeling, en deze toekomst is nu 

toegankelijk voor onze klanten."

 

De ambitie achter Advancer is om verder te 

komen dan marginale verbeteringen en om 

een opleggerkoelunit te creëren die innovaties 

bevat die nog nooit eerder op de markt 

gezien zijn. De prestaties van de A-Series 

zijn ongeëvenaard, met baanbrekende 

temperatuurcontrole, superieure 

ladingsbescherming, en onovertroffen 

brandstofefficiëntie. Samen zorgen deze 

capaciteiten voor extra operationele 

flexibiliteit, terwijl we klanten helpen om 

significante verbeteringen te bereiken in de 

bedrijfstijd van wagenparken en het verlagen 

van de totale eigendomskosten.

 

"Voor de Advancer gingen we terug naar 

de tekentafel en overwogen we hoe de 

toekomst er uit zal zien", zei David O'Gorman, 

senior productmanager, Thermo King. "We 

vroegen klanten om ons te vertellen wat zij 

nodig hadden om beter te kunnen werken, 
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meer business te kunnen generen, en om hun 

bedrijfskosten te verminderen. Het resultaat 

is een baanbrekende oplossing waar als onze 

klanten van kunnen profiteren."

 

De veldproef, waarin de units in werkelijke 

omstandigheden getest werden, en de 

vergelijkingstests ten opzichte van de 

voorganger en andere toonaangevende 

koelunits, hebben laten zien dat de Advancer 

tot wel 40 procent sneller de gewenste 

temperatuur bereikt en tot wel 30 procent 

brandstofefficiënter is dan de gemiddelde 

koelunit op de markt.

 

"Onze veldproefunits hebben meer dan 1 

miljoen kilometer gereisd in verschillende 

klimaatzones en tienduizenden uren gedraaid 

in diesel- en elektrische modi", voegde 

O'Gorman toe.   "Ze hebben  woestijnen 

doorkruist, gewerkt op grote hoogtes, op 

veerboten gestaan om over zee te reizen en 

op treinen voor intermodale toepassingen. 

Bij al deze tests bleken de Advancer-units 

probleemloos te werken." 

 

Naast de tientallen jaren aan expertise die 

Thermo King vergaard heeft, incorporeert de 

nieuwe architectuur de verwachtingen van 

onze klanten, die we verzameld hebben en 

vanaf het begin hebben toegepast op het 

design. Hierdoor heeft de Advancer unieke 

kenmerken die op holistische wijze een 

breed bereik aan operationele en financiële 

uitdagingen het hoofd bieden.
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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.

Wat we u bij het ter perse gaan al wel kunnen bevestigen:

Test: nieuwe MAN TGX
Reportage: Volvo FH XXL

Agenda Beste lezer,

Onder normale omstandigheden kan u hier lezen welke belangrijke 
evenementen gepland staan voor de transportsector. Door de maatregelen 
ter voorkoming 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.

Eén evenement is bij het ter perse gaan wel bevestigd:

Truckrace Zolder: 12 en 13 september 2020
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Eenvoudig, bruikbaar en beter!



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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