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MAN: TGX getest
Volvo: nieuw zwaar gamma
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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.
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Zie wat anderen niet zien dankzij de  
Sideguard Assist in de nieuwe Actros.
Je hebt praters, en je hebt doeners. Zodra er iets in de gevarenzone van het voertuig  
verschijnt en er botsingsgevaar ontstaat, kan de Sideguard Assist in de nieuwe Actros  
onmiddellijk alarm slaan. Zo kunt u ook in onoverzichtelijke situaties fietsers, voetgangers  
of andere voertuigen herkennen – zelfs in de dode hoek. Ga voor meer informatie naar   
www.mercedes-benz-trucks.com
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Voorwoord

Reden tot optimisme

Dat de tweede helft van 2019 niet bepaald met grote genegenheid wordt aangehaald door 

ondernemers en economen, is een beetje ondergesneeuwd in het nieuws over de Covid-

pandemie. Maar het is wel zo: in de zomer van 2019 begon de economie fel te vertragen 

door tal van oorzaken. Het uitbreken van een wereldwijde virusgolf maakte het allemaal 

nog een fiks stuk erger.

Maar we zien bij tal van producenten wel de eerste tekenen van herstel. Sommige 

bedrijfstakken hebben niet of nauwelijks geleden onder Covid, andere staan met het water 

aan de lippen. Die eerste tekenen van economisch herstel zijn nochtans onmiskenbaar: er 

worden meer trailers gekocht en geleased. De transportvraag neemt toe. Dat betekent dat 

de economie terug zuurstof gevonden heeft. Wie een beetje oplet, ziet dat de Europese 

economie ongeveer om de tien jaar een fikse klap krijgt, om dan verder te groeien. Als 

2019 -2020 die tienjaarlijkse crisis was, zijn we misschien vertrokken voor een decennium 

van toenemende groei.

Maar een crisis wordt pas een kans als er lessen uit worden getrokken. Niet alleen blijkt dat 

thuiswerk voor veel mensen prima mogelijk is, het verhoogt de levenskwaliteit, verlaagt 

de druk op het leefmilieu en verbetert de mobiliteit en de verkeersveiligheid. Hopelijk een 

blijvertje, dus.

Een grondigere verandering van onze economie dringt zich echter op: de economische 

groei moet duurzamer worden en vooral: alle gezinnen moeten kunnen zien dat een beter 

draaiende economie ook voor hen gelijk staat aan een betere welvaart. Dat begint bij een 

beter loon en vooral betere sociale voorzieningen. Het is het moment voor alle beleidsmakers 

om die kansen te grijpen en om te zetten voor alle inwoners van ons continent.

Jan Voet

Hoofdredacteur
Jan Voet
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MAN TGX 18.510 
4x2 BLS
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LANGVERWACHTE VERNIEUWER

indelijk nog eens een truck met een Büssing 

leeuw op onze testomloop! We stonden te 

trappelen om met de nieuwe TGX te kunnen 

testen in eigen land. Toen de vraag kwam uit 

Duitsland “of we interesse hadden”, moest er 

dan ook geen twee keer worden nagedacht. 

Begin van de zomervakantie was het zover: 

we konden op weg met een fonkelnieuwe 

TGX.

Laat het duidelijk wezen: de volle 18 minuten 

die we met de nieuwe truck in Bilbao 

hadden gereden, wachttijd om de parking 

af te rijden meegerekend, waren natuurlijk 

compleet onvoldoende om een beetje een 

beeld te krijgen van wat de nieuwe wagen 

in petto heeft. De testrit in het begin van de 

zomer, gelukkig tijdens een dip in de corona-

infecties, was dan ook meer dan welkom.

Dat deze nieuwe TGX langverwacht werd, 

is publiek geheim. De meest exotische 

geruchten over het uitstel van de lancering 

deden de ronde, over complotten in de 

directiekamers van het Volkswagenconcern, 

de Zweedse halfbroers die te vuur en te 

zwaard probeerden de lancering tegen te 

houden… De waarheid is minder exotisch 

en jammer genoeg minder spectaculair. 

Het is gewoon alles behalve makkelijk om 

een nieuwe truck te lanceren, zeker als je 

modules en onderdelen moet integreren 

die in principe van een andere constructeur 

afkomstig zijn. De kostenbesparing door 

samen te werken op het vlak van motoren, 

versnellingsbakken, assen en andere grote 

technische componenten is natuurlijk niet 

min. Hetzelfde gaat op over het feit dat je 

voor twee merken inkopen kan doen bij 

leveranciers: de volumekorting is eveneens 

niet min…

Dat de samenwerking tussen MAN en Scania 

merkbaar zou zijn aan deze TGX, was al 

voor de lancering te voorspellen. MAN drukt 

natuurlijk zijn eigen stempel op deze truck, 

maar hier en daar merk je toch de invloed 

van de Zweedse halfbroers. Op zich niet 

echt een probleem. Zo had onze testwagen 

ondermeer een versnellingsbak met 14 

gangen. De veertiende versnelling is een 

prise-directe, waardoor hij het suffix “DD” 

mee kreeg. Die versnellingsbak is natuurlijk 

regelrecht van Scania afkomstig, net als de 

retarder. Die wordt afgekoppeld als hij niet in 

gebruik is, wat de weerstand in de aandrijflijn 

De treden staan goed opgesteld. De schakelaars in de deur zijn handig om bijvoorbeeld werklicht aan te steken. Ze kunnen aangepast worden op vraag van de chauffeur.
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lager maakt en op die manier het verbruik 

verlaagt.

DIEPGAANDE VERNIEUWING

Maar bij MAN hebben ze wel wat meer 

gedaan dan shoppen in Zweden. De cabine 

werd heel grondig vernieuwd, in zoverre 

dat ze eigenlijk alleen nog qua uiterlijk wat 

trekken gemeenschappelijk heeft met de 

vroegere stuurhut. Ook technisch zijn de 

evoluties diepgaand: De D2676 motor krijgt 

zijn diesel ingespoten middels een common 

rail en maakt gebruik van een combinatie 

van een SCR uitlaatgasnabehandeling met 

AdBlue en EGR, uitlaatgassen die terug in 

de cilinder worden geleid, om aan euro 6 

te voldoen. MAN spreekt van een “soft EGR”, 

omdat de hoeveelheid uitlaatgas die terug 

in de verbrandingskamers wordt gebracht, 

eerder beperkt is. Die verbrandingskamers 

hebben een andere vorm gekregen, zodat 

de verbranding geoptimaliseerd werd. De 

EGR module werd kleiner en lichter, maar 

tegelijk robuuster. Iedere kilo eigengewicht 

winst is natuurlijk meegenomen. MAN heeft 

trouwens het hele thermische management 

op de schop genomen: de elektronica 

controleert nu ook een nieuwe klep in de 

uitlaat, die toelaat de temperatuur van de 

uitlaatgassen beter te controleren. De krukas 

en lagers werden aangepakt, om de interne 

weerstand te verminderen. Verder wordt de 

AdBlue niet langer door middel van perslucht 

geïnjecteerd, wat een kleine verbruikswinst 

oplevert. De alternator is nog intelligenter 

geworden en wekt alleen stroom op als daar 

geen bijkomend motorvermogen voor nodig 

is. Tenslotte is er nog de luchtcompressor: 

MAN kiest naargelang de inzet van de truck 

voor een compressor met 1 of 2 cilinders die 

alleen werken als het nodig is. Het uiterste 

uit de kan is mogelijk met de 1 cilinder 

compressor met AirPressure Management. 

Die laatste, superzuinige compressor zat 

trouwens op de testwagen, net als alle 

andere vernieuwingen op de D2676. 

Wat de motorrem betreft, monteert MAN de 

EVBec, een uitlaatkleprem die elektronisch 

wordt aangestuurd. Op die manier is het 

mogelijk om continu te remmen door 

middel van tegendruk in de uitlaat. Verder 

laat zo’n klep toe snel het motortoerental 

aan te passen om te schakelen, wat hier 

waarschijnlijk ook deels de bedoeling is, 

al zeggen ze dat bij MAN niet met zoveel 

Veel bergruimte in deze grote cabine.MAN besteedt veel aandacht aan details en afwerking.
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woorden. De uitlaatrem is goed voor een 

remvermogen van 325 kW maximum bij 

2.400 omw/min. Een andere ingreep om de 

dieseldorst te remmen, is het feit dat de tijd 

dat een wagen kan stationeren, beperkt is 

tot 4 minuten.

Ook de onderhoudsintervallen werden 

verlengd. De boordcomputer houdt met een 

aantal parameters rekening, zodat er een 

waarschuwing wordt gegeven wanneer de 

motor aan nieuwe 5 W 20 olie en filters toe 

is. Onder ideale omstandigheden zou de 

nieuwe olie goed moeten zijn voor 140.000 

km of 18 maanden.

Het vermogen van de motor wordt via 

TipMatic 14.27 DD versnellingsbak naar de 

wielen gebracht. Die versnellingsbak kan 

koppels tot 2.700 Nm aan, heeft 14 gangen 

vooruit en 2 achteruit. Schakelen verloopt 

automatisch, met een geautomatiseerde 

koppeling. Met de hendel aan de 

rechterkant van de stuurkolom kan je kiezen 

uit D, N en R, maar ook uit verschillende 

schakelprogramma’s. Iedere rijmodus heeft 

zijn eigen specifiek geschreven software en 

houdt rekening met het voertuiggewicht, 

hellingen en snelheid. 

Het meest gebruikte rijprogramma heeft 

Efficiency Plus en is vooral bedoeld voor 

vloten: het voorkomt dat je als chauffeur 

dingen gaat doen die het verbruik de 

hoogte in jagen. Er is geen mogelijkheid tot 

manueel schakelen en je kan geen beroep 

doen op kick-down. Remmen op de motor is 

wel mogelijk, waarbij je dan een gang lager 

kan kiezen om het effect van de motorrem 

te vergroten.

Efficiency laat wel toe dat je een gang kiest 

en biedt wel kick-down.

Performance is ontworpen voor specifieke 

inzet, bijvoorbeeld op hellingen en met 

zware lasten. Er wordt dan later geschakeld, 

de wagen accelereert feller en biedt een 

hogere gemiddelde snelheid. 

Manoeuvre is dan weer voor het rangeren 

bedoeld: de slag van het gaspedaal wordt 

groter, zodat je beter kan doseren om 

bijvoorbeeld een trailer aan te pikken.

De versnellingsbak heeft verder een aantal 

functies zoals “smart shifting”, waarbij de 

meest logische volgorde qua versnellingen 

wordt gevolgd. Soms laat hij daarbij gangen 

liggen. Upshift Support laat toe meteen een 

groot aantal versnellingen over te slaan, om 

bijvoorbeeld de motorrem aan te spreken. 

Verder heeft de wagen ook de mogelijkheid 

om uit te bollen, waarbij de motor aan 85 

km/u afkoppelt en stationeert, zodat de 

truck van zijn kinetische energie gebruik 

maakt om te bollen. Verder is er nog een 

“rocking-free function”, voor wie zich op een 

parking per ongeluk heeft ingegraven bij 

het aankoppelen.

TESTWAGEN

De wagen waarmee we konden testen, had 

een GX-cabine, die een interieurbreedte 

heeft van 2,44 m. Het hoge dak laat toe 

recht te staan. MAN mikt met deze stuurhut 

op lange afstandsverkeer, waarbij je meer 

dan voldoende ruimte hebt aan boord 

om langere tijd in de wagen te verblijven 

binnen de vigerende regels natuurlijk. Aan 

de buitenkant valt in ieder geval op dat 

MAN zijn best heeft gedaan om deze cabine 

op zijn voorganger te laten lijken. Op die 

manier zien trucks van de vorige generatie er 

niet meteen gedateerd uit, en dat is handig 

voor vloten. De nieuwe stuurhut is wel een 

heel stuk gladder gemaakt voor de rijwind: 

de behuizingen van de spiegels leveren 

een lagere luchtweerstand en de onderkant 

van de deuren werd zo vormgegeven dat je 

minder last hebt van opspattend water bij 

regenweer, vertelde de demodriver. Zelf 

hebben we dat inderdaad kunnen checken, 

omdat we bij licht regenweer reden. We 

hebben gemerkt dat de luchtstroom zo over 

de wagen en voorwielen stroomt, dat de 

cabinedeuren minder snel vervuilen. 

MAN gaat er prat op dat de treden schuiner 

staan ten opzichte van elkaar, dan vroeger. 

Dat is ook wel zo: de instap is correct voor 

een truck. De cabine zelf is opgehangen 



11TRANSPORAMA
Door de betere stroomlijn verbruikt de truck minder en blijven de deuren en opstap langer schoon, ook bij regenweer.
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met 4 luchtbalgen. Gelukkig is de ophanging 

niet te slap, want dat zou afbreuk doen aan 

het toch wel strakke stuurgevoel van deze 

TGX. Je kan altijd goed aanvoelen wat de 

voorwielen aan het doen zijn en dat is erg 

prettig, bijvoorbeeld op de smalle wegen in 

de Ardennen.

Aan de binnenkant is er door de Duitser een 

veel grotere stap gezet. Daar heeft MAN alles 

uit de kast gehaald en een spectaculaire stap 

gezet. De afwerking van deze TGX is gewoon 

verbluffend goed, beter zelfs dan die van de 

familieleden uit het hoge noorden. In deze 

cabine beschik je over een stahoogte van 2 m 

en 7 cm. Boven de voorruit zitten bergkastjes, 

met een totale inhoud van 400 liter. De 

opbergkisten onder het bed zijn uiteraard ook 

langs buiten te bereiken en bieden nog eens 

520 liter ruimte. Centraal onder het bed kan je 

nog eens 220 liter aan spullen kwijt, dat hangt 

ondermeer af van het type koelkast dat je 

kiest. De motortunnel is uiteraard vlak. Achter 

de stoelen kan je het bed vinden dat met een 

uitstekende matras is uitgerust. Die matras 

ligt op een lattenbodem, zodat het met het 

slaapcomfort wel snor zit. Leuk is ook het 

uitklapbare tafeltje aan de passagierszetel, 

waarbij het duidelijk is dat de inspiratie hier 

uit Scandinavië komt. De cabine zou volgens 

MAN extra geluidsisolatie hebben gekregen 

om tijdens het rusten het geluid buiten te 

houden. Dat hebben we niet kunnen testen, 

maar het is in ieder geval een opmerkelijk 

stille stuurhut.

Het instrumentenpaneel is op zich bijzonder 

te noemen: de naden en kieren zijn haarfijn, 

alles sluit perfect op mekaar aan. MAN 

monteert een volledig digitale tellerpartij 

voor de neus van de chauffeur, waarbij het 

scherm ook leesbaar is als er zonlicht op valt. 

Het tweede scherm kan dienen voor radio of 

navigatie en staat rechts van de chauffeur. 

Dat wordt bedient met een bijzonder handige 

dubbele draaiknop. Dat klinkt misschien 

ingewikkeld, maar eens je er mee aan de slag 

gaat, merk je meteen dat alles heel natuurlijk 

en vlot verloopt. Een bijzonder goede zet van 

MAN.

TEST

De test van Transporama is bijna 430 km lang 

en voert langs de Hoge Venen en door een 

deel van de Ardennen. Jammer genoeg waren 

er deze keer wegenwerken in het dorp van 

Francorchamps, waardoor we genoodzaakt 

waren een deel van het parcours om te gooien. 

Niet alleen levert dat iets minder kilometers 

op, bovendien ging het om een lastig stuk 

met steile hellingen en scherpe, klimmende 

bochten. Hou daar dus rekening mee als je 

het verbruik van deze TGX vergelijkt met dat 

van eerdere MAN’s of andere trucks in deze 

vermogenscategorie.

We reden met een totaalgewicht van 40 

ton, zoals het hoort bij deze test. Bij het 

vertrek in Ranst doen we meestal ook een 

acceleratiemeting en daarbij viel op dat dit 
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een vlot rijdende truck is, maar dat je niet het 

gevoel krijgt met 510 pk op weg te zijn. Dat 

komt deels door de trekkracht van 2.600 Nm, 

een waarde die we in deze vermogensklasse 

soms wel hoger zien. Ook de erg lange 

achterbrugverhouding van 2,31 op 1 maakt 

geen spurtkampioen van deze TGX. Het blijft 

een vlot rijdende truck die moeiteloos met 

het verkeer mee kan. 

Bij het vertrek ’s morgens viel er wat lichte 

regen, maar zeker niet zoveel dat het een 

negatief invloed op het verbruik zou hebben. 

Bij de eerste meter in de stuurcabine valt toch 

echt wel de afwerking en de stilte op. Er zijn 

personenwagens die hier een lesje kunnen 

komen leren als het om luxe en stilte aan 

boord gaat. MAN monteert ook uitstekende 

zetels, die je perfect kan instellen. Het sturen 

met deze TGX gaat prima, hoewel het stuur 

rond het nulpunt of bij gewoon rechtuit rijden 

niet overdreven veel feedback geeft. Als je in 

de bochten terecht komt, voel je wel perfect 

waar de truck mee bezig is. MAN monteert 

een ComfortSteering, een systeem dat de 

nodige kracht om te sturen vermindert. Je 

merkt er op zich weinig van, maar het is wel 

zo dat je aan lage snelheden weinig kracht 

moeten zetten. Handig bij manoeuvres op 

een drukke parking.

Op het vlakke stuk tussen Antwerpen en Luik 

reden we met de cruise control. Die kan je 

bedienen van op het met leder overtrokken 

vierspakige stuurwiel. Ook bellen, het geluid 

van de uitstekende luidsprekers aan boord 

kan je van op het stuur regelen. Bijzonder 

handig in het vaderlandse verkeer is de 

ACC of adaptieve cruise control. Die kan je 

activeren vanaf 15 km/u, wat handig is in 

kruipende files. De ACC werkt voortaan met 

twee sensoren: een radar in de bumper 

zoals vroeger al het geval was, maar ook 

de camera achter de voorruit wordt ingezet. 

De ACC heeft ook een stop-and-go functie 

gekregen, wat rijden in de file een heel stuk 

minder vermoeiend maakt. En dat is op de 

wegen van dit land zeker meegenomen. Als 

je een file nadert, zal de truck afremmen tot 

op stilstand. Om de wagen terug in beweging 

te zetten, volstaat het om even op het gas te 

duwen.

CONCLUSIE

Met deze TGX laat de leeuw zijn tanden zien: 

we scoorden een opvallend laag verbruik, 

in zoverre dat we meteen de vraag om een 

herkansing op een volwaardig circuit richting 

Duitsland hebben gezonden. Door corona is 

het echter wachten op bevestiging. Met deze 

nieuwe truck zet MAN in ieder geval duidelijke 

bakens uit: laag verbruik is belangrijk, het 

comfort van de chauffeur staat op een hoog 

peil. Een sterke kandidaat voor de verkiezing 

van International Truck of the Year…

Jan Voet

Jurylid van International Truck of the Year

Centraal in dit beeld de nieuwe en robuuste EGR-module. Ze werd kleiner en lichter.
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Het infotainment systeem, met de dubbele draaiknop onderin beeld. MAN heeft een handige polssteun voorzien.

Het is voor iedereen duidelijk dat de inspiratie voor dit tafeltje uit Zweden komt, maar dan niet uit de bekendste meubelwinkel van dat land…
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De ACC en andere functies kan je regelen met je handen aan het stuurwiel.

Ook bij fel licht en veel lichtinval, zoals hier, kan je het digitale dashboard perfect aflezen. 
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Er zijn geen opstaptreden voorzien. De voorruit schoonmaken kan met 

deze bijgeleverde reiniger.

TESTRESULTATEN
• Gemiddelde snelheid, met correctiefactor: 74,8 

km/u
• Verbruik tussen Antwerpen en Barchon (relatief 

vlak): 28,3 l/100, gemiddelde snelheid 75,2 km/u
• Verbruik complete test: 30 l/100 km
• Totaal AdBlue verbruik: geen meting 
• Acceleraties:
 0 – 50 km/u : 25,2 sec
 0 – 60 km/u : 34,82 sec
 0 – 85 km/u : 1 min 1,72 sec
• Geluidsmeting:
 Stationair: 66 dB(A)
 85 km/u: 74 dB(A)
 Piek: 83 dB(A)

TECHNISCHE FICHE
Merk:   MAN
Type:   TGX 18.510
Cabine:   GS20H
Wielbasis:  3.750 mm
Motor:   MAN D2676
Vermogen:  510 pk (375 kW) bij 1.800 omw/min
Koppel:   2.600 Nm van 930 tot 1.350 omw/min 
Boring x slag:  126 x 166 mm
Compressie:  10 op 1
Versnellingsbak:  MAN TipMatic 14.27 DD
Retarder:  41, 500 kW en 4.100 Nm, afkoppelbaar
Brugverhouding:  2,31 op 1
Tankinhoud:  490 liter rechtertank, 250 liter linkertank
AdBluetank:  80 liter

MAN TGX 18.510 4X2 BLS
TESTDATUM:    1 JULI 
TEMPERATUUR:    BIJ VERTREK 12°C, BIJ AANKOMST 21°C
WEERSOMSTANDIGHEDEN:  VRIJ STERKE WIND UIT HET ZUIDWESTEN, EERST REGEN, LATER BUIEN
AFSTAND:    425,9 KM IN TEST

De spiegels zijn beter gestroomlijnd, worden niet vuil door opspattende regen en 
geven een prima beeld. Door de betere plaatsing heb je ook een groter uitzicht 

op kruisingen en ronde punten.
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Zo kan je de courante vloeistofpeilen controleren.
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TOP TRUCK – Beneparts: 
Dienstverlening met 
extra’s

TRUCK
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Hoewel TOP TRUCK en Beneparts 

onafhankelijke bedrijven zijn, maken ze sinds 

twee jaar deel uit van dezelfde Rosebud 

holding. Belangrijker in het hele verhaal is 

dat het bedrijven zijn die elkaar uitstekend 

aanvullen. TOP TRUCK is een netwerk van meer 

dan 800 onafhankelijke servicepunten voor 

trucks, trailers en lichte bedrijfsvoertuigen 

in Europa. Beneparts van zijn kant is een 

gespecialiseerd toeleveringsbedrijf voor alle 

truck & trailer onderdelen.

Onafhankelijke onderhoudsplaatsen kampen 

vaak met problemen als kleinschaligheid. Dat 

kan van TOP TRUCK niet gezegd worden. Het 

overkoepelende samenwerkingsverband in 

Europa telt meer dan 800 werkplaatsen in 20 

landen en is een onderdeel van GroupAuto 

International. In België zijn er zeven partners 

van TOP TRUCK en de organisatie wil dit 

aantal tot tien opdrijven tegen het einde van 

het jaar met een accent op de uitbreiding in 

Wallonië. Binnen GroupAuto International 

vinden we ook de TOP TRUCK Service Partners 

(kleinere servicewerkplaatsen), FleetMaster 

(formule voor de transporteur met een eigen 

werkplaats) en G-Truck Nederland.

SAMEN STERK

Het doel van TOP TRUCK is de partners door 

schaalvergroting veel meer mogelijkheden 

bieden. Dat vertaalt zich dan ook direct in een 

extra dienstverlening aan de klanten.

De werkplaatsen van TOP TRUCK zijn 

onafhankelijk en staan in voor de reparatie 

van alle typen bedrijfsvoertuigen en rollend 

materieel, doorgaans aangevuld met service 

van zaken als koelgroepen, hydraulica, 

hefbruggen en laadkranen. Gemeenzaam voor 

alle partners is eenzelfde kwaliteitsstandaard, 

niet alleen op het gebied van de reparaties 

zelf, maar ook op het vlak van flexibiliteit en 

administratie.

“Waar het voor de klant interessant wordt, is 

het feit dat de overkoepelende organisatie voor 

een veel ruimere dienstverlening kan zorgen.”, 

vertelt Frits Wernsen, Operationeel Manager. 

“De deelnemende partners krijgen immers 

ondersteuning op verschillende niveaus. 

Dat gaat van praktische ondersteuning in de 

bedrijfsvoering tot opleidingen en trainingen, 

marketing en communicatie ondersteuning 

en de internationale pechservice TOP TRUCK 

SOS.”

Concreet worden deelnemers aan de TOP 

TRUCK formule op verschillende manieren 
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ondersteund op het gebied van marketing 

en communicatie. Voorbeelden daarvan zijn 

promotie door advertenties, brochures en 

acties, gerichte mailings, vermelding op de 

TOP TRUCK website en hulp bij het creëren van 

een corporate identity voor het bedrijfspand.

Bijzonder interessant in het licht van de snelle 

technologische ontwikkeling van de sector is 

het aanbod aan opleidingen en training:

- Theoretische en praktische trainingen

- Workshops met leveranciers

- Trainingen en opleidingen voor chauffeurs.

- Universele diagnosetoestellen voor 

alle truckmerken, maar ook rem- en 

elektronicadelen.

Voor de leden van TOP TRUCK zijn tot acht 

trainingen per jaar inbegrepen in het pakket. 

In België werkt TOP TRUCK samen met 

Educam.

Dankzij TOP TRUCK kunnen de aangesloten 

leden hun klanten ook een 24-uren pechdienst 

aanbieden in heel Europa. Die pechdienst 

werkt met een centraal callcenter en verzorgt 

de hulp ter plaatse en de afhandeling van alle 

formaliteiten.
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COLLECTIEF VOORDEEL BIJ 
AANKOPEN

De kracht van een grote organisatie 

weerspiegelt zich in voordelen bij de aankoop 

van bijvoorbeeld wisselstukken of diagnose 

apparatuur. In België heeft TOP TRUCK 

daarvoor een samenwerking met Beneparts. 

Beneparts is in ons land al meer dan 30 jaar 

een onderdelenleverancier met als doelgroep 

alle werkplaatsen. Het bedrijf verhuisde in 

2006 naar een veel grotere locatie in Turnhout, 

waar meer dan 12.000 stuknummers zijn 

opgeslagen. “Dat volstaat om tot 95 % van de 

gevraagde onderdelen uit voorraad te kunnen 

leveren.”, onderstreept Marc Mariën, Product 

Manager. “We kunnen onze klanten tot twee 

keer per dag beleveren. Wat voor 18.00 uur 

besteld werd, wordt ’s nacht of ’s anderdaags 

geleverd. Ook hier geldt dat we door de 

schaalvergroting onze klanten bijzonder 

interessante prijzen kunnen bieden en 

beschikken over een bijzonder breed gamma 

aan producten. Klanten kunnen bovendien 

onderdelen zelf afhalen in onze magazijnen. 

Bestellen kan overigens via een zeer volledig 

uitgebouwde website met alle beschikbare 

producten.”
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TRUCK

Transline: 
uitbreiding 
modules 
gepland

Transport Schrauwen investeert bewust in veiligheidsystemen: die verhogen de verkeersveiligheid voor de eigen chauffeurs en andere weggebruikers.
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Het TMS (Transport Management System) van 

Transline heeft al tal van klanten in en rond de 

Noordzeehavens weten te overtuigen. Maar 

het bedrijf met als uitvalsbasis Geel is van 

plan om op korte termijn de functionaliteiten 

van het TMS gevoelig uit te breiden. Wij 

spraken er over met Alan van den Boom van 

Transline.

TRANSLINE KAN BOGEN OP MEER 
DAN 30 JAAR ERVARING 

“Het TMS werd ontwikkeld met beide voeten 

op de werkvloer van de transportbedrijven”, 

legt Alan van den Boom uit. “Door de korte 

lijnen naar de praktijk, werd Transline op 

maat gemaakt van de transporteur, met de 

bedoeling vlotter werken toe te laten en meer 

overzicht te geven. Het voordeel is dat we 

ook snel kunnen vernieuwen of verbeteren 

op vraag van de gebruiker. Onze servicedesk 

heeft in die 30 jaar de reputatie opgebouwd 

om snel en accuraat te reageren op vragen of 

eventuele problemen.”

NIEUWE MODULES

Met een stevige achtergrond in 

containervervoer, aangevuld met een 

volledig vernieuwde FTL/LTL module en de 

nieuwe pleinmodule, mikt TransLine nu op 

het aanbieden van een volledig geïntegreerd 

systeem.

“Als eerste denken we aan een offertemodule 

die toelaat een verlader snel een quote te 

bezorgen. Als die prijs wordt goedgekeurd, 

wordt alles door het systeem opgenomen en 

verwerkt, van voorplanning, over plannen tot 

en met facturatie”, legt dhr. van den Boom uit. 

“Een andere module die in de startblokken 

staat, is de zogenaamde pleinmodule, 

waarbij we precies weten waar een bepaalde 

container of trailer staat en wacht om geladen, 

gelost of teruggebracht te worden. Bovendien 

is er binnen deze module ook een volledige 

opvolging van plein-gerelateerde activiteiten 

zoals wegingen en fumigatie voorzien. Niet 

alle transporteurs hebben hier behoefte aan, 

maar diegene die hiervoor interesse hebben 

getoond, gaan ervan uit dat met deze module 

flinke winsten in productiviteit te behalen 

zijn.”

Een andere nieuwigheid is de order import 

module. Deze zorgt ervoor dat orders van 

verladers automatisch van de TransLine cloud 

kunnen worden afgehaald en ingepland. Dit 

elimineert de kans op fouten en zorgt voor 

een aanzienlijke tijdswinst.

Be-Trans beschikt over een grote vloot: 220 trekkers en 400 trailers.

Nico Schrauwen: “We laten onze wagens maximaal renderen, we 
willen dus maximale inzet.”

Bert Vranckx : “Het is vooral praktisch dat Transline met alles connectie maakt: 
onze boordcomputers, de online routeplanner van TLN, ons boekhoudpakket 

van Expert/M…”

De 220 wagens worden door slechts 3 hoofdplanners  en 4 opvolgers 
ingepland. Transline is onmisbaar voor de planning van 350 tot 400 ritten 

per dag.



TRANSPORAMA24

WAT VINDEN DE KLANTEN?

Omdat Transline al een heel aantal jaar nauw 

samenwerkt met zijn gebruikers, leek het 

ons een goed idee om de beweringen aan 

de praktijk te toetsen. We gingen langs bij 

twee transporteurs om hun mening te vragen 

over het gebruik van Transline. In beide 

gevallen ging het om klanten die al geruime 

tijd gebruik maken van het systeem en die 

dus kunnen terugvallen op behoorlijk wat 

ervaring ter zake.

TRANSPORT SCHRAUWEN

Met een vloot van 60 trekkers en 150 

getrokken voertuigen is Transport Schrauwen 

een vervoerder die alle soorten goederen 

transporteert. Bij de 60 eigen trekkers wordt 

er nog dagelijks beroep gedaan op 100 

onderaannemers. Dat zoiets een groot aantal 

dagelijkse ritten oplevert, is vanzelfsprekend, 

stelt Nico Schrauwen: “Wij leven van vervoer 

van en naar de Noordzeehavens. Vooral 

Antwerpen en Rotterdam zijn goed voor 

een groot deel van de containers die de we 

vervoeren.” Containervervoer maakt dan 

ook 90 % van de transportbewegingen uit, 

daarnaast wordt ook met huiftrailers en 

plateauwagens gereden. Alle voertuigen 

en chauffeurs hebben een ADR-certificaat. 

Transport Schrauwen communiceert via 

boordcomputers en als dat nodig is via 

telefoon met de chauffeurs: “We werken 

zowel met Belgische en uit Oost-Europa 

afkomstige chauffeurs. Iedereen heeft een 

Belgisch contract en krijgt hetzelfde werk 

en dezelfde kansen, ook de vrouwelijke 

chauffeurs die bij ons aan de slag zijn,” vertelt 

dhr. Schrauwen. De rechtlijnige bedrijfsvoering 

wordt ook doorgetrokken in de vloot: alle 

trekkers zijn dezelfde DAF XF’s met Space Cab. 

“We investeren in veiligheidssystemen die 

voorkomen dat je betrokken raakt in kleine 

ongevallen. Dat verhoogt de veiligheid voor 

alle weggebruikers, niet alleen voor onze 

chauffeurs.”

COMMUNICATIE

“Om te communiceren met de chauffeurs 

maken we gebruik van Whatsapp en de 

boordcomputers. De chauffeurs hoeven dus 

niet vaak binnen te komen. Wie op de lange 

afstanden rijdt, zien we soms maar één keer 

in de maand. We hebben meer chauffeurs 

als trucks, een direct gevolg van het feit 

dat ons personeel correct behandeld wordt. 

Nogal wat vrachtwagenchauffeurs hebben in 

het verleden slechte ervaringen gehad. Wij 

zorgen ervoor dat hun sociaal dossier in orde 

is. Dat wordt doorverteld, zodat we altijd over 

meer chauffeurs dan wagens beschikken. 

Dat is ook nodig, want als onze mensen hun 

vakantie in het buitenland opnemen, mogen 

onze trucks niet stilstaan.”

100 % inzet

De vrachtwagens van Transport Schrauwen 

staan zelden of nooit stil. Dat is te danken aan 

het Transline TMS (Transport Management 

System). Nico Schrauwen legt uit: “We 
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laten onze wagens maximaal renderen, 

we willen dus maximale inzet. Om dat te 

verwezenlijken, is ons Transport Management 

System van Transline een noodzaak. We zijn 

als bedrijf gegroeid van 10 trekkers in het 

prille begin naar onze huidige vloot. Dat 

was een grotendeels organische groei, maar 

zou zonder ondersteuning van Transline 

niet mogelijk geweest zijn. We zijn er dan 

ook van in het begin mee ingestapt. Zo 

is het niet uitzonderlijk dat we voor onze 

facturatie 400 CMR’s moeten verwerken. 

Zonder een degelijk TMS, dat makkelijk 

te koppelen is aan onze boordcomputers 

en ons boekhoudingsprogramma, zou dat 

onbegonnen werk zijn. Bijkomend voordeel 

is ook dat we veel tijd besparen in onze 

administratie en dat we vrijwel geen fouten 

maken. Wat onze contacten met de klanten 

betreft, die verlopen dan natuurlijk veel 

professioneler. Niets zo vervelend als een 

klant te moeten bellen voor een creditnota.”

“Bovendien laat het ons toe op voorhand 

fouten te voorkomen, als we bijvoorbeeld 

zien dat een referentie fout werd ingevoerd 

of we een tijdslot opnieuw moeten boeken. 

Dat vertaalt zich onmiddellijk in minder 

verliesuren en dus een hoger rendement. Zo 

halen we de kortst mogelijke doorlooptijd bij 

het ophalen of afzetten van een container.”

“Ik ben van mening dat je als transporteur 

een aantal bewegingen per dag moet doen 

om het optimale rendement uit Transline te 

halen. De ondersteuning is heel goed, met 

een klantenservice die altijd klaar staat om 

eventuele vragen op te lossen.”  

BE-TRANS

Be-Trans is in 1998 opgericht met 1 trekker en 

heeft sinds die tijd een sterke groei gekend, 

legt Managing Director Bert Vranckx uit. 

Momenteel beschikt men over een vloot van 

220 trekkers en 400 trailers. Er wordt gereden 

met containers, maar ook met huifwagens. 

Be-Trans beschikt met een groot magazijn 

ook over de mogelijkheid om logistieke 

ondersteuning te geven. De oprichting van 

Marvicon in Roemenië was een belangrijke 

stap. “De markten in Oost Europa kennen een 

gestage en stabiele groei”, stelt Bert Vranckx. 

“We zijn sinds 2008 aanwezig in landen als 

Roemenië en Hongarije en zien de vraag om 

transport alleen maar toenemen. Niet alleen 

van Oost naar West, maar ook ter plaatse is 

er meer en meer vraag. In Roemenië hebben 

we in 2008 Marvicon opgericht, waarmee we 

over een groot magazijn van 5000 vierkante 

meter beschikken, waar we vooral met 

voedingsproducten rijden. We beschikken er 

trouwens over 35.000 vierkante meter grond, 

waar we verder op kunnen uitbreiden. We 

vervoeren in Oost Europa zo’n beetje alles 

behalve automotive onderdelen, vooral 

omdat daar een aantal grote groepen het 

laken naar zich hebben toegetrokken.”

FLEXIBEL EN NAUWKEURIG

Dat een transportbedrijf van die omvang 

alleen maar winstgevend kan zijn door een 

goede planning, spreekt voor zich. Maar 

Bert Vranckx nuanceert dat: “We zijn met 

Voor Transport Schrauwen is het TMS van Transline een belangrijk instrument om het overzicht te behouden.
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Transline begonnen toen we een vloot van 

15 of 20 wagens hadden. Als je overzicht wil 

behouden en snel wil kunnen reageren op 

vragen van klanten, heb je een goed transport 

management system nodig. Het is vooral 

praktisch dat Transline met alles connectie 

maakt: onze boordcomputers, andere 

software op kantoor, scanners… Met de inzet 

van Transline winnen we aan flexibiliteit, iets 

wat klanten meer en meer van ons eisen. Als 

een klant een order digitaal stuurt, kan deze 

meteen in de voorplanning worden gestopt. 

Dat is snel en handig.”

“We maken gebruik van een barcode die we 

op de CMR kleven, wat toelaat onmiddellijk 

alle achterliggende documenten van die 

bepaalde opdracht op te roepen.”

“Om even aan te tonen hoe efficiënt we 

werken met Transline: onze 220 trekkers 

worden gepland door 3 hoofdplanners, die 

worden bijgestaan door 4 opvolgers. En dan 

heb je het over 350 tot 400 ritten per dag. 

Onmogelijk omdat allemaal op papier te gaan 

doen.”

TRANSLINE

Dat het TMS onmisbaar is geworden in 

de dagelijkse werkzaamheden van zowel 

Be-Trans als Transport Schrauwen bleek 

onmiddellijk uit de interviews. Maar de 

meerwaarde zit vooral in de transparantie. 

Het is dankzij Transline perfect mogelijk om 

te zien waar er eventuele problemen zitten: 

klanten waar abnormaal lang moet worden 

gewacht, verladers die heel laat of helemaal 

niet betalen… het is allemaal makkelijk en 

snel terug te vinden. Dat betekent dat een 

transportondernemer makkelijker een beeld 

kan vormen van zijn werkingskosten en 

dus het rendement van zijn bedrijf. En dat 

is iets dat door de altijd maar toenemende 

concurrentie in de transportsector van zeer 

groot belang is.

Jan Voet

Jurylid International Truck of the Year
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DE ECOCOMBI : VALLEN EN 
OPSTAAN…

Be-Trans stelde vorig jaar begin mei een 
ecocombi voor. De wagen rijdt dagelijks 
een pendeldienst tussen Antwerpen en 
de thuisbasis in Geel. De 25,25 m lange 
combinatie staat nooit stil: twee chauffeurs 
in shiften rijden er beurtelings mee. De 
ervaringen zijn erg positief. De LZV houdt 
een tweede truck van de weg voor een 
laag meerverbruik. MD Bert Vranckx heeft 
bovendien nog werk voor meer ecocombi’s: 
“Ik kan op korte termijn probleemloos 25 LZV’s 
inzetten. Maar dan botsen we op wettelijke 
problemen: we hebben een afspraak om te 
kunnen afkoppelen en gesplitst Luxemburg 
binnen te rijden, maar de Waalse regering 
laat geen LZV’s toe op haar grondgebied 
die er niet komen laden en lossen. Je kan 
je dan afvragen in hoeverre de regeringen 
van dit land echt geïnteresseerd zijn in het 
groener maken van de industrie en het 
wegvervoer…”
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Opleidingstruck voor 
mensen met beperking

CHAUFFEUR
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Op 27 augustus stelde het Sociaal Fonds 

Transport en Logistiek (SFTL) de eerste 

aangepaste vrachtwagen ter opleiding van 

mensen met een fysieke beperking voor: 

de Truck 2.0. De bediening hiervan kan 

worden aangepast naargelang de aard van 

de beperking. De aangepaste vrachtwagen 

zal ter beschikking worden gesteld van de 

diverse opleidingspartners waar het SFTL 

nauw mee samenwerkt. Met deze investering 

onderstreept het SFTL niet alleen dat de sector 

de deur openstelt voor kandidaat-chauffeurs 

met een fysieke beperking, daarnaast reikt 

men eveneens een instrument aan dat 

mensen met een beperking toelaat hun 

droom te realiseren.

 

Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek 

is het Fonds voor Bestaanszekerheid van 

werkgevers en arbeiders uit de sector 

wegvervoer en logistiek. Om ook kandidaat-

vrachtwagenchauffeurs met een fysieke 

beperking de kans te bieden een opleiding 

te volgen en in te stromen in het beroep, 

introduceert het SFTL de Truck 2.0. “Tot 

hiertoe ondervonden mensen met een 

fysieke beperking vaak moeilijkheden om 

een opleiding tot vrachtwagenchauffeur 

te volgen, aangezien het voertuig speciale 

aanpassingen voor de bediening nodig heeft”, 

vertelt Erwin Gysens, Technisch Consulent 

bij het SFTL. “De bediening van de Truck 

2.0. kan op verschillende manieren worden 

aangepast, naargelang de persoon in kwestie 

te lijden heeft onder een beperking aan de 

bovenste of onderste ledematen aan linker- 

en/of rechterzijde, evenwichtsstoornissen 

of een auditieve beperking. De aangepaste 

vrachtwagen staat hen toe zich veilig 

op de baan te begeven.” De aangepaste 

vrachtwagen zal worden uitgeleend aan de 

diverse opleidingspartners van het SFTL, zoals 

VDAB, Le FOREM, LOGISTICITY.BRUSSELS en het 

secundair en volwassenenonderwijs. 

Kandidaat-vrachtwagenchauffeurs met een 

fysieke beperking kunnen met behulp van 

de Truck 2.0. hun rijbewijs C(E) behalen, om 

vervolgens in te stromen in het beroep. “9 

jaar geleden verkeerde ik enkele weken 

in coma na een motorongeval. Bij het 

ontwaken werd duidelijk dat mijn rechterarm 

voor altijd verlamd zou blijven”, vertelt 

vrachtwagenchauffeur Stephan Vanhelmond. 

“Ik bleef echter niet bij de pakken zitten 

en leerde alle mogelijke handelingen uit te 

voeren met mijn linkerarm. Mijn vroegere job 

in de bouw bleek op termijn echter fysiek te 

zwaar. Na een opleiding bij de VDAB behaalde 

ik mijn rijbewijs CE en ging aan de slag als 

vrachtwagenchauffeur, een job die me altijd 

al gecharmeerd had. Ondertussen ben ik 

reeds 5 jaar aan de slag als chauffeur en kan ik 

perfect zelfstandig en veilig de baan op. Mijn 

leven is sterk veranderd sinds het ongeval, 

maar ik blijf positief en haal veel voldoening 

uit mijn werk als vrachtwagenchauffeur.” 

De overheid komt tussen in de kost die de 

werkgever maakt om een vrachtwagen te 

laten aanpassen aan de beperking van de 

chauffeur. Daarnaast voorziet de overheid 

ook een tussenkomst in de loonkost van een 

chauffeur met een beperking. “De premies en 

tussenkomsten zijn regio-afhankelijk”, licht 

Geert Heylen, Directeur Opleiding bij het SFTL, 

toe. “Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek 

speelt hierin een intermediërende rol. 

Geïnteresseerden kunnen met ons contact 

opnemen en wij begeleiden hen vervolgens 

naar de juiste instantie die hen verder zal 

helpen met de praktische uitvoering.” 
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TRUCK
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Volvo vernieuwt 
zware range
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Als je dan toch een nieuwe FM en FMX 
in de markt zet, kan je die vernieuwing 
net zo goed doortrekken naar de FH en FH 
16, moeten ze bij Volvo Trucks in Göteborg 
gedacht hebben. En waarom niet? De 
nieuwe middelzware trucks profiteren zo 
direct mee van de verbeteringen die voor 
de FH en FH 16 werden uitgewerkt.

Sinds zijn lancering in oktober van 2012 
heeft de FH het succes van zijn voorganger 
verdergezet. Maar deze truck speelde 
vanaf de eerste dag eigenlijk een afdeling 
hoger: Volvo Trucks mikte er resoluut mee 
op de premium markt. Dat was onder 
meer te zien aan de fors grotere cabine, 
betere afwerking en het rijgedrag van 
de toen nieuwe FH. In de voorbije twee 
jaar werden de nodige ingrepen gedaan 
om de wagen zuiniger te maken. Vooral 
het I-Save pakket, met het bekende I-See 
en de D 13 K motor met turbocompound, 
maakten de FH een heel stuk zuiniger. De 
D 13 K levert ook merkelijk meer trekkracht 
in de lage toeren, tot 200 Nm. Dat maakt 
van deze FH een truck die vlotjes met de 
verkeersstoom meekan.
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De nieuwe ontwikkelingen zijn ook op de FH 16 terug te vinden.
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VIER MAAL VERNIEUWING

De FH met D 13 K is momenteel de meest 

zuinige Volvo en kan zich aan de kop van 

het peloton van vrachtwagens met een 

mussendorst scharen. Dat komt door een 

aantal bijkomende ingrepen die Volvo heeft 

gedaan op het vlak van stroomlijn. De hoeken 

van de cabine zijn meer afgerond zodat de 

rijwind of langsstromende lucht ze beter 

kan volgen en geen wervels veroorzaakt. 

De richtingaanwijzers staan voortaan op de 

deur, de afdichting over de instaptreden sluit 

nauwer aan en de nieuwe koplampen maken 

het plaatje af. Omdat ze bij Volvo toch wel 

nieuwsgierig waren naar de gevolgen van 

al die ingrepen, werd er in Duitsland een 

testrit georganiseerd. De wagen, met 460pk 

motor, reed over een route van 342,8 km 

met een referentievoertuig voorop. Aan het 

stuur zat Jan Burgdorf, een bekende Duitse 

vakjournalist. Conclusie van de test was dat de 

Volvo als zuinigste truck ooit op de testomloop 

uit de bus kwam. Volvo is natuurlijk bijzonder 

tevreden met dit resultaat. Wij zijn vooral 

erg nieuwsgierig om te zien of we met de 

nieuwe FH, hopelijk binnen afzienbare tijd, 

een verbruiksrecord kunnen vestigen op onze 

Ardennenomloop. De aanvraag bij Volvo is 

alvast ingediend…

DE NIEUWE FM

De FM is altijd een sterkhouder geweest 

binnen het Volvo Truck gamma, maar de 

cabine van de vorige generatie was niet 

bijzonder ruim. Voor dagritten was het 

allemaal te behappen, maar voor groot 

distributiewerk was meer plaats toch wel 

een vereiste. De nieuwe FM krijgt net zoals 

vroeger een cabine die afgeleid is van die van 

de FH, maar dan met een merkelijk lagere 

instap en dus ook een motortunnel. Doordat 

je lager zit, is het uitzicht vanuit de cabine 

zonder meer uitstekend te noemen. Volvo 

monteert voortaan ook camera’s, zodat je 

alle blinde hoeken rond de stuurhut perfect 

kan afdekken. Maar het is vooral het directe 

zicht dat opvalt. Dat is volgens Volvo 10 % 

verbeterd. De voor- en zijruiten zijn zo ver naar 

onder doorgetrokken, dat je alles veel beter 

kan zien. Zeker iets om aan te denken voor 

wie in steden als Londen moet rondrijden, 

die strenge regels qua zicht vanuit de cabine 

hebben ingevoerd of gaan invoeren.

De cabine zou ook stiller geworden zijn. Volvo 

gaat uit van een verlaging van 2 dB. Dat 

lijkt misschien een laag cijfer, in de praktijk 

zou je dat toch moeten merken. Een stillere 

truck is bovendien een minder vermoeiende 

werkomgeving.

In alle cabines, ook in die van de FMX, is er 

De nieuwe ontwikkelingen zijn ook op de FH 16 terug te vinden.
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merkelijk meer bergruimte. Zo kan je in de FMX 

een kast aan de achterwand laten bevestigen 

waarin perfect twee veiligheidshelmen 

passen. De kastjes worden allemaal met 

behoorlijk krachtige Oleds verlicht, zodat je 

niet in het halfduister moet zitten rondtasten 

naar je spullen. Er is ook veel meer bergruimte 

dan vroeger: in de dagcabine kan je 190 liter 

aan spullen kwijt, dat is 60 liter meer dan 

vroeger.

De instap in de FM is steeds met twee treden 

die uitstekend geplaatst zijn. Ook aan de 

verlichting van de instap is veel aandacht 

besteed. Bij een rondvraag van FM chauffeurs 

bleek dat de instap met twee treden erg 

belangrijk is: er wordt veel in- en uitgestapt 

bij het werk met deze trucks.

Een andere vernieuwing is de stuurkolom die 

over een groter bereik kan worden versteld. 

Ook Volvo Dynamic Steering is uiteraard 

leverbaar op de nieuwe FM, een systeem 

dat tot 30 % minder inspanning vraagt van 

de chauffeur om te sturen. De I-Shift kreeg 

eveneens een nieuwe pook. Het inschakelen 

van de rijprogramma’s, zoals economy, 

standard, performance, heavy duty of off 

road, gaat nu veel makkelijker. 

De FM is een van de meest veelzijdige 

trucks in het Volvo-gamma en dat is ook te 

zien aan het veelvoud aan cabines die op 

de wagen kunnen worden gemonteerd. De 

dagcabine is 140 mm hoger geworden, net 

als de slaapcabine. Dat resulteert voor beide 

stuurhutten in 800 l meer interne ruimte. 

Dat merk je ook als je instapt. De nieuwe 

FM heeft een merkelijk grotere en lichtere 

cabine, ook door het bekende daklicht dat 

Volvo monteert. Door het vele licht in het 

interieur is het er aangenaam verblijven. 

De FM kan ook met een Globetrotter cabine 

worden uitgerust. Die is 70 mm hoger dan 

de voorganger en biedt bijzonder veel plaats. 

Volvo gaat er prat op dat het interne volume 

zo maar even met een volle kubieke meter is 

toegenomen. Voor auto- en kraanvervoer zijn 

er ook lage cabines: een lage dagcabine en 

een lage slaapcabine. Volvo heeft ook meteen 

een nieuwe dubbele cabine ontwikkeld voor 

brandweerwagens. Geen toeval, want in ons 

land maar ook op andere Europese markten 

worden openbare aanbestedingen van 

brandweerkorpsen verwacht.

VERLICHTING

Volvo heeft het woord verkeersveiligheid 

altijd in dikke letters geschreven en extra 

onderstreept als het om de ontwikkeling 

van nieuwe voertuigen ging. De uitstekende 

zichtbaarheid vanuit de cabine is daarbij 

een eerste stap, maar ook gezien worden 

is bijzonder belangrijk. De nieuwe LED 

koplampen spelen daarbij een belangrijke 

De nieuwe ontwikkelingen zijn ook op de FH 16 terug te vinden.
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rol. Om te beginnen is er de V-vormige 

dagrijverlichting, die ook als parkeerlicht 

kan dienen. Het onderste deel van de V kan 

oranje knipperen als richtingaanwijzer. Volvo 

laat bovendien de zijmarkeerlichten mee 

knipperen als je de richtingaanwijzer opzet. 

Dat betekent dat alle weggebruikers, maar 

vooral zwakke weggebruikers veel meer kans 

hebben om de richtingaanwijzers te zien. 

Omdat de FM geregeld in steden zal worden 

ingezet, een bijzonder goed en veilig idee.

FMX

Met de FMX heeft Volvo een werfvoertuig 

in zijn gamma dat zich meer en meer tot 

een succesverhaal aan het uitbouwen is. De 

nieuwe FMX krijgt uiteraard ook de nieuwe 

en grote cabine, maar er zijn nog een aantal 

vernieuwingen die bijzonder belangrijk 

zijn voor de werfsector. Ook de FMX krijgt 

de nieuwe koplampen, maar dan met een 

steenslagbeschermer. Het aantal varianten is 

ook indrukwekkend: dagcabine, slaapcabine, 

Globetrotter, de lage dag- en slaapcabine 

en de dubbele crewcab. Voor de veiligheid 

krijgen de kippers een stalen dakluik i.p.v. 

een glazen exemplaar. Wie echt op veilig 

moet spelen, kan een stalen beschermplaat 

over het hele dak laten aanbrengen.

Omdat laadvermogen alles is op werven 

en in mijnen, heeft Volvo een versie van de 

FMX met bijzonder hoge technische aslasten 

dankzij een nieuw tandemstel van 38 ton. 

In totaal mag zo’n FMX met 4 assen 58 ton 

wegen, wat zich in 40 ton laadvermogen 

vertaalt. Daarbij kan dan maximaal 60km/u 

worden gereden. 

De FMX kreeg ook de nieuwe stuurhut.
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De nieuwe koplampen kunnen intelligent inspelen op het verkeer.
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Een vlotte instap met slechts twee treden voor de FM.
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De FMX met voor- en naloop assen, de 

tridem, heeft grotere stuurhoeken voor die 

assen gekregen. Dat levert een merkelijk 

kleinere draaicirkel op, afhankelijk van de 

bandenmaat die werd gemonteerd.

FH EN FH 16: PERSONALISEERBAAR

Een aantal aanpassingen van de FH en FH 

16 maken het mogelijk de nieuwe truck 

makkelijker te personaliseren. Er zijn de vier 

bekende cabines: dag, slaap, Globetrotter en 

Globetrotter XL. De extra grote Globetrotter 

XXL maakt ook deel uit van het gamma. Je kan 

ook kiezen voor een stalen bumper, maar er 

zijn tal van mogelijkheden om de truck aan 

te passen. Indrukwekkend is het adaptieve 

grootlicht, waarbij de wegmarkeringscamera 

het lichtbeeld van de koplampen aanstuurt. 

Als je een voor- of tegenligger tegenkomt in 

het donker, blijft het grootlicht branden, rond 

het voorrijdende of passerende voertuig 

wordt een donkere vlek gemaakt, zodat die 

chauffeur niet kan worden verblind. Handig 

is ook de standcooling, die in Volvo-taal 

I-Park Cool werd gedoopt. Volvo monteert op 

alle FH’s voortaan dubbele batterijen, zodat 

je altijd over voldoende stroom beschikt om 

te starten.

De FH kreeg ook een nieuw 

instrumentenpaneel, met een digitale 

instrumentencluster. Rechts daarvan 

staat een nieuw 9 duimscherm. Je kan 

alles via touchscreen, toetsen op het 

stuur, spraaksturing of toegangspaneel 

bedienen. Een handige nieuwigheid is de 

pre-trip check, waarbij de elektronica voor 

je start alvast nagaat of alles in orde is: 

AdBlue, batterijen, remblokken, motorolie, 

vergrendeling koppelschotel, verlichting, 

bandenspanning… en nog veel meer 

parameters worden gecontroleerd. Het 

nieuwe digitale scherm past zich ook aan, 

zodat je vlot de informatie kan opvragen die 

je nodig hebt.

Een andere vernieuwing zit in de adaptieve 
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De stroomlijn van de FH cabine werd flink verbeterd.

De Globetrotter cabine op de FM biedt veel plaats.
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De V-vormige dagrijverlichting blijft voor herkenbaarheid zorgen.

Voortaan krijg je een aanpasbare en fraaie digitale instrumentencluster voor je neus bij Volvo.
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cruise control, die nu ook het voertuig tot 

stilstand kan brengen. Om opnieuw te 

vertrekken moet je als chauffeur terug het 

gaspedaal indrukken.

GRONDIGE VERNIEUWING

Met deze vernieuwing van het middelzware 

en zware gamma mag Volvo Trucks inderdaad 

de titel “premium” gebruiken. De nieuwe 

instrumenten, betere stroomlijn en lager 

verbruik zijn troeven, net als de ingebouwde 

blinde hoekcamera’s. Vooral daar doet Volvo 

zijn reputatie als koploper op het vlak van 

verkeersveiligheid eer mee aan.

Jan Voet
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Het uitstekende directe zicht vanuit de cabine van de FM wordt met camera’s nog eens ondersteund.
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TRUCK

De eerste tekenen van economisch herstel 

beginnen zich af te tekenen, wat betekent 

dat ook de transportvraag wel eens een 

flinke boom zal kennen. Omdat nogal wat 

truckfabrikanten hun fabrieken door corona 

moesten stillegen, zijn de wachttijden om 

een nieuwe trekker op de kop te tikken 

soms erg lang. Voor een jong gebruikte 

wagen kiezen, kan dan een oplossing zijn. 

Renault Trucks heeft in ieder geval de 

mogelijkheid geschapen om een gebruikte 

wagen op korte termijn op de kop te tikken. 

We maakten er samen met het merk een 

korte videoreportage over, die je ook op 

onze sociale media kan terugvinden. Voor 

de reportage reden we een kort stukje met 

een trekker, jammer genoeg zonder oplegger. 

Door de korte termijn waarop we opnames 

organiseerden, was het niet mogelijk om aan 

een beladen trailer te geraken. 

Bij het rijden viel op dat er inderdaad flink 

gewerkt was aan de Renault T Range, zodat de 

eerste tekenen van veroudering verdwenen 

waren. Ook het interieur zag er nog prima uit. 

Wie meer wil weten, kan op de facebook-

pagina van Transporama terecht, of zijn licht 

opsteken bij Renault Trucks.

Jan Voet

Renault Used trucks: 
kort getest

Een glimmende T Range bij Garage Noyens in Olen. Het verschil tussen deze gebruikte truck en een nieuw exemplaar is niet te merken aan het stuur.



45TRANSPORAMA

NEWS

Elegantie en effi ciëntie in transport.
www.vanhool.com

20
07

0
07

adv2007007.indd   1adv2007007.indd   1 9/07/2020   13:519/07/2020   13:51

Verkoop nieuwe Mercedes-Benz eVito 
Tourer van start
Met de marktintroductie van de eVito in 2018 

en de eSprinter in 2019 heeft Mercedes-Benz 

Vans grote stappen gezet op het gebied van 

lokaal emissievrij, commercieel transport in 

stedelijke gebieden. De nieuwe eVito Tourer, 

die met onmiddellijke ingang kan worden 

besteld, verlegt de grenzen in het emissievrije 

commerciële personenvervoer qua prestaties 

en actieradius: of het nu gaat om een 

hotelshuttle, een taxi met grote capaciteit 

of een personenbus voor het delen van 

ritten. Innovaties (van de dieselaangedreven 

Vito) op het gebied van infotainment en 

assistentiesystemen, evenals upgrades op 

designgebied, zijn ook beschikbaar op de 

eVito Tourer. De eVito Tourer is om te bouwen 

tot gesloten bestelwagen of dubbele cabine.

“De nieuwe Mercedes-Benz eVito Tourer vormt 

de benchmark in zijn segment op het gebied 

van geschiktheid voor dagelijks gebruik en 

gebruiksgemak. Dankzij de snellaadfunctie 

en een actieradius gecombineerd van 359 

kilometer12  biedt deze auto flexibiliteit en 

een brede inzetbaarheid voor onze klanten,” 

aldus Benjamin Kaehler, hoofd eDrive@VANs 

bij Mercedes-Benz AG. “Dankzij voordelige 

operational costs en fiscale voordelen en 

subsidies kan de eVito Tourer de conventioneel 

aangedreven Vito goed bijbenen op het 

gebied van TCO.”

De vanaf adviesprijs van de eVito Tourer 

bedraagt  54.990 euro (excl. BTW/subsidies). 

Inbegrepen is een onderhoudspakket 

voor vier jaar – dat de kosten van de 

onderhoudswerkzaamheden volgens het 

serviceboekje en de specificaties van de 

fabrikant in deze periode dekt  - en het 

Mercedes-Benz accucertificaat voor maximaal 

160.000 kilometer of acht jaar



TRANSPORAMA46

TRAILER

Trailer Innovation 
Award 2021
Geen IAA, wel 
innovatie
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De Knapen Exside is een oplegger met bewegende laadvloer waarvan de beide zijkanten helemaal kunnen geopend worden.
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De grootste vakbeurs op het gebied van 

bedrijfsvoertuigen moet in 2020 verstek 

laten gaan omwille van de wereldwijde 

coronacrisis. Dat belet de trailerbouwers 

evenwel niet om innovatief te blijven en voor 

de Trailer Innovation Award 2021, die ondanks 

de afgelaste IAA toch doorgaat, kwamen 50 

inschrijvingen binnen. 

Nog even ter herinnering: de Trailer Innovation 

Award ontstond in 2002 onder impuls van 

het Duitse tijdschrift KFZ Anzeiger. Het is de 

bedoeling met deze prijs de innovatiekracht 

van de trailerbouwers en toeleveranciers te 

belonen. Terecht werd geoordeeld dat deze 

zeer belangrijke sector te weinig belicht 

werd. Het werd van meet af aan ook een 

Europees gebeuren, met juryleden van de 

belangrijkste Europese tijdschriften op dit 

gebied, waarbij Transporama als jurylid België 

vertegenwoordigt.

De tweejaarlijkse Trailer Innovation Award 

houdt het niet bij complete voertuigen 

alleen, ook innovaties op het gebied 

van onderdelen, materiaalgebruik, 

detailoplossingen, systemen en complete 

voertuigen komen aan bod. Maar het moeten 

dan wel vernieuwingen zijn met betrekking 

tot opleggers, aanhangwagens of opbouw. 

Prototypes en complete oplossingen komen 

even goed in aanmerking, tenminste als ze 

niet ouder zijn dan twee jaar.

Er worden prijzen toegekend in zeven 

categorieën:

- Concept

- Chassis

- Opbouw

- Componenten

- Veiligheid

- Milieu

- Smart Trailer

EDITIE 2021

Zoals steeds haalt Duitsland het grootste 

aantal inzendingen, maar daarnaast zijn er 

ook deelnemers uit Groot-Brittannië (1), Italië 

(2), Polen (2), België (1), Nederland (5), USA 

(1), Portugal (1), Oostenrijk (5), Japan (2) en 

Zuid-Afrika (1), wat het internationale karakter 

van de prijzen onderstreept.

BODY

In de categorie Body (opbouw) namen 

Humbaur, TMT Tanks & Trailers, Kässbohrer, KH 

Kipper, Knapen, Kögel, Schmitz Cargobull en 

Schwarzmüller deel. 

TMT (model Scrigno) en Knapen (model Exside) 

presenteren een wat gelijkaardig concept. 

Beide ontwikkelden namelijk een trailer met 

bewegende laadvloer die aan weerszijden 

volledig kan geopend worden. Hierdoor wordt 

belading via de zijkanten mogelijk. Bij beide 

fabrikanten kan een zijkant volledig of slechts 

gedeeltelijke geopend worden.

De nieuwigheid van Humbaur is een 

combinatie van de Flexbox Dry opbouw voor 

het vervoer van droge goederen met de 

Flexbox Cool, waardoor de opbouw ook voor 

gekoelde tot en met bevroren goederen te 

gebruiken is.

Met deze aanhangwagen van Humbaur kunnen naast zware lading ook gewone containers en afzetcontainers vervoerd worden.
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Kässbohrer ontwikkelde dan weer de K.SWAU.

CC/45. Dit is een 45-voet afzetlaadbak 

met voorzieningen voor het transport van 

staalcoils.

De andere inzendingen betreffen een 

driezijden kipper van KH-Kipper, waarvan de 

zijklep ook kan gebruikt worden als laadklep 

voor heftrucks om de kipper voor andere dan 

bulkgoederen te benutten, Kögel mikt met 

de Strong & Go opbouw op veilig transport 

zonder zijplanken in de opbouw dankzij een 

versterkt zeil en dito dakconstructie, Schmitz 

Cargobull presenteert een opbouw met 

doorlopende rails vol sjorpunten en een TIR 

uitrusting en Schwarzmüller tenslotte komt 

voor de dag met een tankoplegger met twee 

compartimenten en onderlossing.

CHASSIS

Voor de categorie Chassis traden BPW, 

Scheuerle, Krone, Schmitz Cargobull en 

Schwarzmüller in het strijdperk.

In dit segment zien we opnieuw aandacht voor 

lichtere constructies die het eigen gewicht van 

het product naar omlaag brengen voor een 

hoger laadvermogen. Dat is het geval met 

het Box Liner SDC 27 ELTU40 containerchassis 

van Krone, het X-Light chassis van Schmitz 

Cargobull en het Walking Floor concept van 

Schwarzmüller dat hiervoor een aluminium 

chassis ontwikkelde. Ook de inzending van 

BPW heeft te maken met lichtgewicht. 

De assen- en ophangingfabrikant bedacht 

een lichtgewicht veer-arm met een holle 

constructie voor een lager gewicht. Scheuerle 

doet aan de awards mee met zijn Rotor Blade 

Transport System, dat geschikt is voor het 

probleemloos vervoeren van molenwieken 

van meer dan 80 meter lengte. Bovendien 

is er geen kraan nodig voor het laden omdat 

het voertuig over een eigen pick-up systeem 

beschikt.

COMPONENTEN

De categorie Componenten telde als 

deelnemers Betterflow, BPW, Kässbohrer, 

Kögel, D-Tec en Schmitz Cargobull.

De Rear-Flow van Betterflow is het eerste in 

serie gebouwde systeem om de lucht aan de 

achterkant van een trailer beter te geleiden. 

Het systeem doet daarbij een beroep op 

twee uitklapbare spoilers, die zich vanaf een 

snelheid van 60 km/u ontplooien en voor een 

betere aerodynamica zorgen. Onder de 60 

km/u klappen de spoilers weer dicht zodat 

de totale lengte van het voertuig weer tot 

uitgangsstandpunt komt.

Met de Hestal Top-Master waagt BPW 

zich in het segment van schuifdaken voor 

huiftrailers. Hun aanbod is interessant door 

zijn eenvoud, gemakkelijke bediening en 

laag eigengewicht. D-Tec heeft een oplossing 

gevonden voor de flankbescherming van 

uitschuifbare containerchassis. De normale 

flankbescherming dekt de zijkant immers 

alleen in ingeschoven toestand. Om nu 

toch ook leeg met flankbescherming te 

kunnen rijden heeft D-Tec die zijbescherming 

uitschuifbaar gemaakt.

Kögel maakt met het gemakkelijk in de 

breedte aan te passen V2 Flex frontale 

Door het systeem van onderlossing kan de tankoplegger van Schwarzmüller het doen zonder losslangen.
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uitschuifstuk voor 45 voet containerchassis 

dat de draaistraal tussen trekker en oplegger 

gehaald wordt met om het even welke 

trekker.

De inzending van Schmitz Cargobull voor 

dit gedeelte heeft betrekking op een nieuw 

luchtverdelingssysteem voor de S.KO Cool 

Smart opbouw.

De RUPD-5K1 achterbumper van Kässbohrer 

is een bijzonder flexibel geheel. Niet alleen 

doet hij dienst als gewone achterbumper, 

maar hij is ook opklapbaar en kan dan als 

aanrijbescherming gebruikt worden bij het 

aandokken. Door de bumper naar onder uit 

te schuiven kan hij ook gebruikt worden als 

trailersteun om bijvoorbeeld een wiel te 

vervangen en zijn er geen extra steunpoten 

meer nodig. 

CONCEPT

Voor de Concept prijs strijden Fliegl, H&W, 

Humbaur, Kässbohrer, Kögel, Krone, Mitsubishi 

Heavy Industries, Schmitz Cargobull en 

Schwarzmüller.

Hier mikken de deelnemers vooral 

op een grotere efficiëntie en dus 

minder milieubelasting door grotere 

voertuigcombinaties in te zetten. Voor Fliegl 

is dat de Swap Train, een ecocombi met 

plaats voor drie standaard afzetbakken, bij 

Schmitz Cargobull vertaalt zich dat in een 

ecocombi met twee opleggers (Eco-Duo) en 

bij Schwarzmüller in een 4-assige dieplader 

aanhangwagen met een laadhoogte van amper 

680 mm. Bij H&W bestaat de nieuwigheid uit 

een trailer met schuifbodem die dankzij een 

inliner en in de vloer weggewerkte uitlaat 

ook kan gebruikt worden voor het vervoer van 

vloeistoffen. Humbaur pakt dan weer uit met 

een semidieplader aanhangwagen voorzien 

van containertwistlocks en bovendien 

rollenbanen zodat ook afzetcontainers 

kunnen vervoerd worden. Om steeds de juiste 

gewichtsverdeling te krijgen op een 3-assige 

oplegger bedacht Kässbohrer een tridem 

assenstel met Dynamic Wheelbase. De derde 

as is daarbij zowel liftbaar als verschuifbaar om 

te zorgen voor een ideale gewichtsverdeling 

en om anderzijds de draaistraal binnen de 

perken te houden. Kögel presenteert hier zijn 

Mega Light Plus als uitbreiding voor de in 2018 

gelanceerde Novum generatie. Krone bedacht 

dan weer een speciale nekconstructie met 

een nog geringere hoogte om probleemloos 

containers en afzetbakken te laden met de 

maximale hoogte. Het concept van Mitsubishi 

Heavy Industries tenslotte is een monoblok 

koelmachine die compacter en lichter is 

om in te bouwen maar dezelfde prestaties 

garandeert als een grotere machine.

MILIEU

Alweer het meeste aantal inzendingen voor 

het Milieu met de deelname van AddVolt, 

Emons, Faymonville, Kässbohrer, Maxwell and 

Spark, Mitsubishi Heavy Industries, Schmitz 

Cargobull, Schwarzmüller, Talson en Van Eck.

Addvolt gaat verder met zijn plug-in 

koelsystemen en introduceert nu een hybride 

systeem. Maxwell and Spark zitten deels 

op hetzelfde terrein met hun Polar-Li, een 

De uitklapbare spoilers van Betterflow moeten zorgen voor een betere luchtstroom aan de achterzijde van de trailer.
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elektrisch koelsysteem voor vrachtwagens 

en trailers, waarbij de elektriciteit uit accu’s 

gehaald wordt. Over elektriciteit gesproken, 

heeft Emons een bijzonder origineel Solar-

On-Top systeem met zonnepalen die in het 

dak van de trailer opgenomen worden om 

de trailer van elektriciteit te voorzien. Blijven 

we nog even in de wereld van elektriciteit 

en koelmachines dan hebben we nog 

het modulaire elektronische concept van 

Mitsubishi Heavy Industries en de elektrische 

koelmachine van Schmitz Cargobull, inclusief 

sturingselektronica, accusysteem en 

energiewinning via één van de assen van 

de S.KO oplegger. Nog even op het terrein 

van koelvoertuigen lanceert Kässbohrer een 

Coated Hygiene Reefer met een speciale 

waterafstotende coatinglaag.

De inzending van Faymonville is de Eco1000, 

een nieuw type spmt (self propelled modular 

transport). De Eco1000 komt met twee tot 

zes assen en heeft een hybride powerpack 

onder de laadvloer om zelfstandig te kunnen 

bewegen. Schwarzmüller pikt hier een ouder 

thema op door een met anderhalve meter 

verlengde oplegger voor te stellen, waardoor 

er 4 europallets meer zouden meekunnen. 

Talson van zijn kant pakt uit met een 

modulaire 7.45 afzetbak in aluminium en Van 

Eck heeft de eigen techniek van rollenbanen 

in de laadruimte verder doorontwikkeld met 

de New Modular Loading Unit.

VEILIGHEID

Ook veiligheid blijft een belangrijk item bij de 

constructeurs met voor de Safety Award: BPW, 

Krone, Schmitz Cargobull, Schwarzmüller en 

Wielton.

BPW perfectioneerde zijn Air-Save systeem 

voor het bewaken van de bandendruk 

met nieuwe elektronica. Bij Krone zien we 

een nieuwe vloerontwikkeling, waarbij de 

opleggervloer bestaat uit een sandwichplaat 

met een slipvaste bovenlaag. De constructie 

is niet alleen licht maar ook sterk en 

slijtvast. Schmitz Cargobull blijft Trailer 

Connect uitbouwen en biedt nu nog meer 

mogelijkheden om de trailerdeuren vanop 

afstand te openen of te vergrendelen of 

enkel maar te openen op vooraf bepaalde 

los/laadplaatsen. Schwarzmüller gaat 

door op hun gamma Walking Floor trailers 

en ontwikkelde hiervoor een elektrisch 

bediend afdeksysteem. Wielton vatte het 

thema meeneemvorkheftruck aan en het 

probleem dat dit gevaarte dat achteraan de 

trailer uitsteekt vaak vormt. Wielton bedacht 

hiervoor een systeem waarbij de heftruck in 

de oplegger zelf wordt meegenomen (er gaat 

dus wel wat laadruimte verloren, maar de 

totale lengte verandert niet).

SMART TRAILER

De versterkte zijwanden en dakconstructie van de Kögel Strong & Go opbouw.
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Ook bij de Scrigno van TMT zijn de zijwanden 

volledig open te klappen..

De Polar-Li van Maxwell and Spark is een 

elektrische koelinstallatie die zijn energie krijgt 

van een accupakket.

Langere opleggers zijn gunstig op zowel 

economisch als ecologisch vlak. 
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Dankzij zonnepanelen op het dak is de trailer op 

het gebied van elektriciteit onafhankelijk.

Faymonville stelt een nieuwe serie spmt voor 

met een hybride powerpack.

Wielton ontwikkelde een systeem om 

meeneemheftrucks in de laadruimte mee te 

nemen, zodat ze niet meer achteraan uitsteken.
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Voor de Smart Trailer hebben we dit jaar 

Feldbinder, Idem Telematics, Kässbohrer, 

Schmitz Cargobull, Thermo King, TMT en 

Trailar.

Feldbinder kan zijn bulkopleggers nu van 

een elektronisch systeem voorzien dat alle 

functies van laden en lossen tot gewichten 

en aslasten bewaakt. Idem Telematics 

introduceert het Telematics portal cargofleet 

3 met meer mogelijkheden. Smart trailers zijn 

tevens een thema voor Kässbohrer met de 

Advanced Driver Assistance Systems, Schmitz 

Cargobull met de serie-inbouw van Trailer 

Connect en Trailer Connect Telematik op alle 

voertuigen en TMT met de Trailer Master 

Technology. Trailar zorgt dan weer met hun 

Trailar Solution met zonnepanelen in het dak 

van de trailer voor extra energie en Thermo 

King blaast in dit segment een toontje mee 

met de Advancer A-Series koelgroepen.

Hendrik De Spiegelaere

DE JURYLEDEN

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

BPW introduceert een eigen schuifdaksysteem onder de naam Hestal Top-Master.

Eenvoudig, bruikbaar en beter!

www.hebic.com 

vloer

wand

wielkast

plafond
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Naast de aankoop van 16 IVECO S-WAY trucks 

type AS440S51T/P diesel met kiphydrauliek 

kiest Transport S’Jegers ook bewust voor 

duurzaam transport. Na een eerdere bestelling 

van 1 Stralis truck type AS440S46T/P LNG 

plaatste S’Jegers een recente bestelling 

van maar liefst 22 IVECO S-WAY trucks type 

AS440S46T/P – LNG. 

Karl S’Jegers, oprichter en bezieler, startte in 

1995 met passie met het vrachtvervoer van 

zeecontainers, dat later werd uitgebreid naar 

huifwagens, kipwagens, “walking floor trailers” 

en tankwagens tot frigo’s voor geconditioneerd 

transport. 

Vandaag vervoert Transport S’Jegers – als vaste 

partner van enkele toonaangevende terminals 

en logistieke bedrijven – op jaarbasis maar 

liefst 150.000 zeecontainers en dat vanuit 
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Transport S’Jegers kiest voor IVECO S-WAY en LNG. 
de havens van Antwerpen, Zeebrugge en 

Rotterdam richting de Benelux, Frankrijk en 

Duitsland.

Ze beschikken over 25.000 m2 uitgestrekte 

magazijnen voor op- en overslag op korte en 

lange termijn, alsook een parkeerruimte voor 

de vloot bestaande uit meer dan 300 trekkers, 

600 containerchassis, 250 huifwagens en een 

20-tal chassis voor koel- vriestransport 

Een dynamisch familiebedrijf, gespecialiseerd 

in het veilig en stipt verzetten van alle 

soorten cargo’s, met een totaalpakket voor 

de klant (transport & op- en overslag). De 

recentelijke overname van Cools Transport in 

Deinze, gespecialiseerd in het vervoer voor de 

agrarische sector is dan ook een strategische 

keuze voor de verdere ontwikkeling van de 

activiteiten. 

Bij de keuze voor LNG waren o.a. het milieu-

aspect, de vrijstelling van Maut tot eind 2023 

in Duitsland en het bereik tot 1.600 km met 1 

tankbeurt belangrijke factoren voor Transport 

S’Jegers. Ook de meer dan 20 jaar ervaring 

van IVECO met gasmotoren als de goede 

service van Gregoor Trucks NV speelden een 

rol bij deze beslissing. 
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BUS

Dossier: Luxe 
touringcars
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Deze wagen wordt onder meer ingezet voor de verplaatsingen van Futsal-team Halle Gooik.
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BELL TOURS : “WIJ HEBBEN FANS, 
NIET ALLEEN MAAR KLANTEN”

Om als reisbusondernemer klanten te 

overtuigen de (kunstmatig) goedkope 

vliegtickets links te laten liggen en met 

de touringcar te reizen, moet je durven 

vernieuwen en meerwaarde bieden. Bij Bell 

Tours zit dat verweven in ieder onderdeel 

van het bedrijf. Reden genoeg voor een 

uitgebreide babbel met zaakvoerder Henri 

Rammant en echtgenote Cathy.

Het eerste onderwerp van het gesprek is 

natuurlijk de Covid19-problematiek, die 

op de hele touringcarsector impact heeft. 

Henri Rammant ontkent niet dat ook Bell 

Tours zich heeft moeten aanpassen aan de 

veranderde omstandigheden: “Wij zijn nooit 

gestopt met rijden, stilstand voorkomen was 

voor ons prioriteit. Zo hebben we voor een 

groot bouwbedrijf met bouwvakkers gereden 

tussen Antwerpen en Halle, waarbij onze 

voertuigen Corona-proof waren. Rijden met 

een wagen 28 plaatsen waar je normaal 55 

personen kan meenemen is natuurlijk niet 

fijn, maar nood breekt wet.”

“Ook uit een andere hoek hebben we 

onverwacht werk kunnen oppikken: door het 

faillissement van een bagage-afhandelaar 

op de luchthaven van Zaventem hebben we 

voor een aantal luchtvaartmaatschappijen 

passagiers tussen de luchthavens van 

Zaventem en Schiphol mogen vervoeren. 

Ook hier was het noodzakelijk om de 

tussenafstanden te bewaren en de wagens 

goed te ontsmetten.”

“Sinds juni zijn wij voorzichtig terug begonnen 

met ons reisprogramma, met vooral dagreizen 

en slechts twee meerdaagse reizen. Probleem 

is dat we een naam hebben opgebouwd met 

het opdienen van hoogwaardige maaltijden 

op onze wagens, maar dat eten aan boord 

door Corona verboden werd. Een lastig 

gegeven.” (Bustronomie)

“Langs de andere kant is het niet goed 

te begrijpen waarom mensen onbeperkt 

mogen vliegen, maar bussen en touringcars 

in het verdomhoekje worden gezet. Wij zijn 

onmiddellijk gestart met het noteren van 

contactgegevens van de mensen die met 

ons meerijden. Tot op heden is er nog geen 

enkele melding gekomen om de gegevens 

van iemand die bij ons zou besmet zijn op 

Henri Rammant heeft al het mogelijke gedaan om stilstand door de Covid maatregelen te voorkomen.
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een wagen…”

Cathy vult aan: “hygiëne was bij Bell 

Tours altijd al een belangrijk punt. Voor de 

coronamaatregelen werden de toiletten in 

onze voertuigen ook al met een krachtig 

detergent schoongemaakt, zodat ze niet 

alleen schoon maar ook ontsmet werden. 

Tijdens de klassieke griepprik of bij de 

winterverkoudheden deden we er vroeger 

ook altijd alles aan om onze chauffeurs 

gezond te houden. Zorgen voor ontsmettende 

doekjes, de wagens grondig reinigen na 

iedere rit, het zijn zaken die we eigenlijk al 

jaren doen”.

Ze gaat verder: “Chauffeurs hebben bij 

ons ook hun eigen wagen, waar ze zelf 

verantwoordelijk voor zijn. We zijn zeker 

veeleisend voor onze chauffeurs, maar daar 

staat tegenover dat ze ook heel correct worden 

behandeld. Wie bijvoorbeeld laat terug is 

van een reis, kan hier overnachten in een 

van de twee slaapkamers en vindt een kant 

en klaar gemaakte maaltijd in de diepvries. 

We hebben ook een badkamer. Handig voor 

chauffeurs die verder weg wonen.”

Henri herneemt: “We werken als familiaal 

bedrijf op voornaambasis met onze mensen, 

omdat onze chauffeurs echt gepassioneerd 

zijn door hun beroep. We investeren ook 

veel in onze chauffeurs. Toen we een week 

stilstonden door corona, hebben we iedereen 

de kans gegeven een D/E-rijbewijs te halen. 

Dat wordt door reizen met jeugdbewegingen, 

sportkampen, skireizen, fiets- en schoolreizen 

een steeds belangrijker gegeven. We 

krijgen ook geregeld spontane sollicitaties 

van chauffeurs. Die krijgen altijd eerst een 

grondige evaluatie van ons, want we willen 

mensen die qua mentaliteit in het team 

passen. Wie aan boord komt, kan rekenen 

op minimaal twee weken opleiding. Dat is 

belangrijk, want we werken op een specifieke 

manier. Dat leer je niet aan door iemand even 

een brochure te laten lezen.”

AFSTAND BEWAREN

Wat die afstanden betreft: Bell Tours 

handhaaft altijd een relatief grote stoelsteek. 

De afstanden tussen de zitrijen zijn dus groter 

dan bij veel andere bussen. Henri Rammant 

heeft daar een uitgesproken mening over: 

“We proppen niet zoveel mogelijk reizigers op 

Veel power achterin: Bell Tours kiest altijd voor de krachtigste versie van de DAF MX 13, met 510 pk.
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een touringcar om ze zo snel mogelijk ergens 

af te zetten en dan leeg weg te rijden. We 

mikken op klanten die blijven terugkomen. 

Ons cliënteel is meestal wat ouder, maar 

omdat we erg actief zijn op sociale media, 

krijgen we meer en meer jonge gezinnen met 

kinderen over de vloer. Op onze wagens heb 

je niet alleen plaats om je benen te strekken, 

iedere bus heeft wifi en je kan gewoon tv-

kijken als je dat wil. Verder zorgen we ook 

voor een kwalitatief hoogstaande catering: 

we hebben nu zelfs chefs in dienst, zodat 

we in staat zijn om volwaardige maaltijden 

aan te bieden. Zo reden we vorig jaar een 

gezelschap VIPs naar de Formule 1 race in 

Francorchamps. Typisch kan je daar lang staan 

wachten om na de wedstrijd de parking af te 

rijden. Wij hadden voor onze gasten een vier 

gangen menu voorzien: iedereen de bus op, 

maaltijd geserveerd en dan smullen. Niemand 

heeft gemerkt dat we daar lang hebben staan 

aanschuiven om weg te geraken.”

Als het over de relatie met de passagiers 

gaat, heeft Henri Rammant een specifieke 

filosofie: “Rijden is in mijn opinie maar 

10 % van onze job. De reis op voorhand 

voorbereiden, zodat je niet alleen op de 

GPS moet vertrouwen, contact leggen met 

de reizigers, ervoor zorgen dat alles vlot 

verloopt, problemen oplossen, in het hotel 

mee helpen, omkijken naar de bagage… 

de takenlijst van een touringcarchauffeur is 

eindeloos, maar het is erg dankbaar werk.” 

Echtgenote Cathy vult aan: “Wij bieden een 

zo goed mogelijke prijs-kwaliteit verhouding 

voor onze reizigers. We kiezen bewust voor 

de betere hotels met een centrale ligging. 

We horen vaak klanten die zelf hebben zitten 

zoeken naar accommodatie, die aangenaam 

verrast zijn met wat we aanbieden.” Henri 

geeft een voorbeeld: “In Parijs werken we 

met een hotel dat letterlijk aan de voet van 

de Eiffeltoren ligt. We gaan eigenlijk met 

onze reizigers op dezelfde manier op reis 

als we met ons gezin zouden doen. Als we 

vinden dat we zelf niet in een bepaald hotel 

zouden willen overnachten, gaan we er onze 

reizigers niet leggen.”

VERWENNERIJ AAN BOORD

Op de wagens van Bell Tours staat de trotse 

slogan “Excellence as standard”, maar ook het 

“Bustronomie” logo. “Dat is een vinding van 

mezelf”, zegt Henri lachend, “We hebben een 

bistrobus met tafels, maar we hebben ook 

een dubbeldekker met bovenin zitplaatsen 

en onderin een keuken en bar. Van die 

maaltijden aan boord hebben we echt onze 

specialiteit gemaakt. We werken ook samen 

met lokale brouwerijen, wijnhandelaren en 

andere aanbieders van lokale gastronomie. 

Voor sommige klanten doet onze chef 

iets speciaals: zo hebben we voor RWDM 

Molenbeek een compleet menu aangeboden, 

Oplaadpunten per zitplaats, tv-kijken via TV Vlaanderen, het is de standaard wat Bell Tours betreft.
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In de Bistrobus werd met kunststoffen schermen de mogelijkheid gemaakt per bubbel te zitten.

Het bedrijf heeft verschillende chefs in dienst, die hun hand niet omdraaien om een maaltijd met verschillende gangen 
aan boord op te dienen.
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waarbij alle gerechten in de kleuren van de 

club waren. Of we bieden een lokaal bier uit 

het Pajottenland aan, onze bekende Geuze.”

Om dat mogelijk te maken, hebben de 

wagens uitgebreide koelkasten en ovens aan 

boord. Het is dan ook allemaal maatwerk wat 

de klok slaat bij Bell Tours. “Dat maatwerk 

is precies de reden waarom we met Van 

Hool rijden”, vertelt Henri. “We hebben 10 

touringcars en een Sprinter minibus. Alle 

onze touringcars komen uit Koningshooikt. 

Om te beginnen vanwege de bouwkwaliteit, 

de goede service en de vlotte samenwerking 

als we een nieuwe wagen samenstellen. Van 

Hool heeft nog nooit ‘nee’ gezegd op een 

vraag van ons. Onze nieuwste wagen heeft 

trouwens een Allison versnellingsbak. Dat 

levert een bijzonder comfortabele en vlot 

rijdende touringcar op. Kleine herstellingen 

en onderhoud doen we zelf aan de wagens. Ze 

worden ook dagelijks gewassen in onze eigen 

wasstraat. Alleen de elektronica aan boord en 

grote herstellingen worden uitbesteed. We 

zijn heel tevreden over onze Van Hools: over 

de wagens zelf en over de samenwerking 

met Van Hool.”

Jan Voet

Hoogwaardige lederen zetels en veel beenruimte zijn de norm bij Bell Tours.
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Urbino 15 LE electric 
The premiere is coming!

CHAUFFEUR

Op verschillende donderdagen deze 

zomer, deelde DAF koffie uit aan 

vrachtwagenchauffeurs. Daartoe werden 

verschillende parkings en truckstops bezocht. 

De warme drank was niet alleen voor DAF-

rijders, iedere vrachtwagenbestuurder mocht 

rekenen op een gratis bakje troost.

“We doen deze actie om de chauffeurs te 

bedanken, die tijdens de Covid 19 crisis zijn 

blijven doorwerken. Zo bleven niet alleen 

de winkelrekken gevuld, maar ook de 

ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en 

apotheken konden blijven rekenen op een 

stabiele aanvoer van alle nodige goederen. 

Daarvoor wil DAF iedere chauffeur bedanken,” 

vertelde Luc Serrien van DAF. 

Het was trouwens niet de enige actie ten 

bate van chauffeurs in de loop van de zomer: 

tijdens de lockdown kon je via de social 

media van Transporama een prijzenpakket of 

bongo bon winnen…

Jan Voet

DAF: koffie tegen Covid

Dorst gelest en tevreden terug onderweg.

Even snel tijdens het tanken een bonnetje voor koffie of een DAF-zonnebril De eerste actie werd gehouden op de parking van Joosen, vlak aan de 
Nederlands-Belgische grens op de E19.

Het initiatief ging uit van DAF Belux
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investeerde de voorbije jaren enorm in zijn 

tankwagenpark wat resulteert in een fleet 

van 2500 tankwagens. 

Naar gewoonte bestaat de fleet uit een breed 

aanbod aan types. TIP biedt roestvrijstalen 

tankwagens evenals aluminium 

bulkopleggers aan voor het vervoer van ADR-

producten, levensmiddelen en bulkgoederen. 

Partner in crime is de gekende leverancier 

LAG Trailers. Gedurende de laatste 5 jaren 

leverde de Belgische tankerspecialist over 

330 voertuigen aan TIP. Momenteel werkt 

LAG aan een order van 30 tankwagens voor 

de Europese verhuurder. 

De lopende bestelling bestaat uit een 

evenwichtig aanbod aan roestvrijstalen 

tankwagens, kippende bulkopleggers en 

onderlossers. De voertuigen dienen inzetbaar 

te zijn in uitéénlopende situaties. Om hieraan 

te voldoen zijn de tankers standaard voorzien 

van een rijke uitrusting met de nodige 

optimalisaties op het gebied van gewicht, 

veiligheid en servicevriendelijkheid, waar 

LAG graag mee uitpakt. Met dit uiteenlopend 

aanbod tankwagens kan TIP een breed 

aanbod in zijn dienstverlening aan zijn 

klanten blijven geven.

NEWS

Urbino 15 LE electric 
The premiere is coming!

TIP bestormt de tankermarkt met LAG Trailers

TIP onderneemt grote stappen in de 

verhuurmarkt van tankers en mikt hierin 

duidelijk op een leiderspositie. Samen met  

LAG Trailers als vaste partner breidt TIP haar 

tankerfleet uit met enorme aantallen. 

Met 113 000 trailers in de vloot is TIP 

een instituut in de transportmarkt. Nu 

claimt het bedrijf ook een leidende rol 

in de tankwagensector. De verhuurder 
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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, maar onder 
voorbehoud:

Krone
Schmitz

Mercedes-Benz : shaping the future
MAN : experience days

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.

De truckrace op het circuit van Zolder zal niet doorgaan. Deze stond 
aangekondigd in de vorige Transporama, maar werd recent afgelast.

Maak kennis met de nieuwe Volvo FMX, FH, FH16 en FM.
Ontdek er meer over op www.volvotrucks.be

Onze grootste lancering ooit
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renault-trucks.be

De bouwvoertuigen van Renault Trucks zijn hét werkinstrument 
bij uitstek om de productiviteit te verhogen. De toegankelijkheid 
van de cabine en de carrosserie staan volledig in het teken van het 
dagdagelijkse werk van de bestuurder en het voertuigonderhoud

Als u kiest voor Renault Trucks, kiest u voor meer dan alleen een 
vrachtwagen. Uw voertuig is altijd inzetbaar, op de weg én in alle 
terreinsoorten, zodat u altijd op tijd kunt leveren.

Renault Trucks stelt alles voor u in het werk op de weg naar succes.


